
 
 
 
 
 

Conselho Local de Acção Social 
(CLAS) 
 
 

Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social realizada a 04 de 
Fevereiro de 2007. 

 
Aos quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, pelas quinze horas e trinta 

minutos, reuniram-se, nas instalações do Banco do Voluntariado da Póvoa de Lanhoso, 

os elementos representantes das entidades do CLAS, tendo estado presentes os 

seguintes elementos: 

 

- Dr.ª. Fátima Moreira – Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso; 

- Dr.ª Cristina Sanches – Segurança Social; 

- Dr.ª Eduarda Maria Silva Pereira – Segurança Social; 

- Sr. Paulo Manuel Sousa Oliveira – Junta de Freguesia de Serzedelo; 

- Eng. Marta Mª Cunha Vieira – Junta de Freguesia de Campo; 

- Sr. Adelino Barbosa da Cunha – Junta de Freguesia de Travassos; 

- Irmã Maria Prazeres Gonçalves Pereira – Centro Social Teresiano de Verim; 

- Dr.ª. Sandra – Casa de Trabalho de Fontarcada; 

- D. Ana Maria Silva Lopes Leite – Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião; 

- Dr. António Ribeiro – Centro de Emprego de Fafe; 

- Dr. António Fernando Chagas Sousa Lourenço – “Associação Em Diálogo”; 

- Dr.ª. Sandrina Oliveira – Técnica responsável. 

 

Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes pontos: 

1. Aprovação da acta relativa à anterior reunião de CLAS do dia 09.10.06; 

2. Apresentação e votação do diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social 

200772008; 

3. Apresentação e votação do Plano de Acção 2007-2008; 

4. - Novo enquadramento legal da REDE SOCIAL; 

5. - Feira Social. 



 

 

 

 

Presidiu à reunião, a Dr. Fátima Moreira, Vereadora do Pelouro da Acção Social da 

Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e Presidente do CLAS/PVL. 

 

Relativamente aos assuntos agendados, resultou o seguinte: 

 

Leitura da acta da anterior reunião de CLAS e após aprovação por unanimidade 

assinatura da mesma. 

 

Foi efectuada uma apresentação em suporte informático, onde foi dada a conhecer 

uma breve definição de Plano de Desenvolvimento Social, assim como foi explicada a 

metodologia de trabalho utilizada para a elaboração do documento em causa. 

 

Foram apresentadas as principais necessidades sentidas ao nível do território pelas 

diversas CSIF´S do Concelho e ao nível temático pelos dirigentes das diversas 

Instituições Concelhias de forma a demonstrar todos os passos necessários para 

chegar às problemáticas transversais das CSIF´S e finalmente aos eixos de intervenção 

prioritários, sendo estes: 

 

• 3.ª IDADE  

• EMPREGO/DESEMPREGO E FORMAÇÃO 

• DEPENDÊNCIAS 

• INFÂNCIA. 

 

Posteriormente foram abordados, um a um, os objectivos estratégicos para cada eixo 

de intervenção. 

 

Finalmente, foi apresentado o Plano de Acção 2007-2008 onde foram referidos para 

cada eixo de intervenção os respectivos objectivos específicos, acções a desenvolver, a 

metodologia utilizada, assim como, os recursos e respectivo cronograma.  

 

 



 

 

 

Terminada a apresentação foi necessário submeter o documento à aprovação do CLAS 

enquanto órgão máximo da Rede Social, tendo sido o documento aprovado por 

unanimidade. 

 

O terceiro ponto abordado disse respeito à comunicação das alterações de ordem 

legislativa que ocorreram no âmbito da rede social a nível nacional e que também 

influenciará o exercício da Rede Social Concelhia. 

 

Como ponto último da reunião, a vereadora do pelouro da Acção Social e Presidente do 

CLAS, apelou à participação das entidades presentes na I Feira Social Concelhia. 

 

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. 

 

 

A Presidente do CLAS 

_____________________________ 

(Dr.ª. Fátima Moreira) 

 


