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Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social realizada a 16 de Dezembro de 2010 

 

Ao dia dezasseis de Dezembro de dois mil e dez, pelas 14h30, reuniram-se, no auditório da 

Casa da Botica, os representantes das entidades do CLAS, tendo estado presentes os seguintes 

elementos: 

1. Fátima Moreira – Vereadora da Acção Social e Saúde e Presidente do CLAS; 

2. Sandrina Oliveira - coordenadora técnica da rede social; 

3. Tânia Almeida – AADVDB; 

4. Mª. José Lourenço – Agrupamento de Escolas do Ave; 

5. Cintia Costa – ASSIS; 

6. Clarisse matos Sá – em diálogo; 

7. Victor Santos – Casa de Trabalho; 

8. Eduarda Pereira – C. D. Segurança Social; 

9. Vicente Silva – Coordenador do Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso; 

10. Luís Fernandes – C.S.P. Garfe; 

11. Ricardina Costeira - C.S.P. Monsul; 

12. Paula Carvalho - C.S.P. Serzedelo; 

13. Inácio Gonçalves - C.S.P. Sobradelo da Goma; 

14. Daniela Gomes - C.S.P. Taíde; 

15. Mª. Fátima Gouveia - C. S. Teresiano de Verim; 

16. Ana Mª. Leite - C. M. S. Emilião, 

17. Marta Vieira - C. M. Campo; 

18. João Paulo Fernandes – CPCJ; 

19. Preciosa Pires – EPAVE; 

20. José Manuel Ramos - Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso; 

21. Fernando Monteiro – GNR; 

22. José Castro – Junta de Freguesia de Garfe; 

23. Francisco Joel Silva – Junta de Freguesia de Geraz do Minho; 

24. Fernando Machado – Junta de Freguesia de Lanhoso; 

25. Sérgio Soares - Junta de Freguesia de Taíde; 

26. Regina Alves – NLI; 

27. Rosa Peixoto – SCMPL. 

 

Presidiu à reunião do Conselho Local de Acção Social, a Drª. Fátima Moreira, Vereadora do 

Pelouro da Acção Social da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e Presidente do CLAS. 

 

Na referida reunião foram abordados os seguintes pontos da ordem de Trabalhos:  

1. Aprovação da acta da última reunião de CLAS - 20 de Julho de 2010; 

2. Clarificação sobre a constituição do Núcleo Executivo da Rede Social e sua ratificação; 

3. Aprovação do PDS - Plano de Desenvolvimento Social Concelhio 2011-2013; 

4. Outros assuntos. 
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Relativamente aos assuntos agendados, resultou o seguinte: 

 

1. Aprovação da acta da última reunião de CLAS - 20 de Julho de 2010; 

 

Neste primeiro ponto procedeu-se à aprovação da acta da anterior reunião do CLAS, 

relativa ao dia 20 de Julho de 2010. Foi efectuada a leitura da mesma para sua melhor 

análise e o documento circulou pela sala com vista à leitura e assinatura de todos. A acta 

foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Clarificação sobre a constituição do Núcleo Executivo da Rede Social e sua 

ratificação; 

 

Ao nível do Núcleo Executivo da Rede entendeu-se por bem fazer referência ao Decreto – 

Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho que consagra os princípios, finalidades e objectivos da 

Rede Social, bem como, a constituição, funcionamento e competência dos seus órgãos. 

Foram focadas as competências e o funcionamento do núcleo executivo (art. 27 e 28). 

  

De seguida procedeu-se à substituição do elemento que representa as juntas de 

freguesia, uma vez que por motivos profissionais o elemento da junta de freguesia de 

Serzedelo não pode continuar no exercício desta função. Assim sendo, foi sugerido o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Taíde – Sr. Sérgio Soares e o seu nome foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Foi também levantada a possibilidade de substituição dos restantes elementos que 

compõe o núcleo executivo, contudo, entendeu a maioria que deveriam manter-se os 

mesmos elementos por forma a dar continuidade ao trabalho. 

 

Aprovação do PDS - Plano de Desenvolvimento Social Concelhio 2011-2013; 

 

Foi ponto desta ordem de trabalhos a apresentação do documento estratégico de 

intervenção social para o próximo triénio (2001-2013). 
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Atendendo à extensão do documento esta apresentação focou sobretudo a estrutura do 

documento, que se encontra dividida em VI pontos, dentro destes VI pontos o que foi 

mais extenso foi o IV - Construção do PDS, Processo – Metodologia. 

 

Referiu a presidente do CLAS que este documento, por relação ao anterior, se trata de um 

documento mais aberto ao nível da sua construção, uma vez que se recorreu a 

metodologias quantitativas e qualitativas, participativas, de decisão e compromisso dos 

representantes e de quem sente o problema, diferenciadas, que têm por base formas 

partilhadas e participadas de construção. 

 
Mas também ao nível dos eixos prioritários de intervenção, uma vez que, os dois 

primeiros eixos são transversais e dizem respeito ao investimento na própria Rede Social 

e nos parceiros que a constituem. 

 

Foi também apresentado o plano de acção anual, elaborado pelos parceiros enquanto 

contributo do 2.º fórum social, para os diversos eixos de intervenção. 

 

Foram recolhidos alguns contributos para o documento, bem como, foram sugeridos 

alguns ajustes necessários. 

 

Assim sendo, colocou-se à votação o documento e o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. 

 

3. Outros assuntos. 

No que diz respeito aos outros assuntos, foi dado a conhecer aos parceiros a conclusão do 

CLDS – Projecto Territórios_In que após 3 anos de execução terminou e o resultado das 

suas acções será alvo de apresentação no dia 6 de Janeiro de 2011. 

 

Foi também dado a conhecer a assinatura do protocolo com a associação vencer o tempo 

no âmbito do projecto 7 cidades. Este projecto envolve conforme o nome refere 7 cidades 

do nosso país com o objectivo de combater a solidão e o isolamento dos mais velhos 

numa perspectiva de intergeracionalidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a 

presente acta que será lida e assinada pela Sr.ª Presidente do CLAS – Drª. Fátima Moreira. 


