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Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social realizada a 18 de Julho de 2011 

 

No dia dezoito de Julho de dois mil e onze, pelas 14h30, reuniram no auditório da Casa da 

Botica, os representantes das entidades do CLAS, tendo-se dado inicio à reunião às 15h00, 

onde estavam presentes os seguintes elementos: 

 

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

2. Amália Machado – Junta de Freguesia de Lanhoso; 

3. Ana Mª. Leite - C. M. S. Emilião, 

4. Ana Paula Freitas - Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso; 

5. António Rocha – ISAVE; 

6. Carla Fernandes – AADVDB; 

7. Cintia Costa – ASSIS; 

8. Clarisse Matos Sá – Em Diálogo; 

9. Conceição Carvalho - Junta de Freguesia de S. João de Rei; 

10. Elisabete Silva - Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso; 

11. Fátima Alves - Serenis  

12. Fátima Martins – Centro Social e Paroquial de Calvos; 

13. Francisco Silva - Junta de Freguesia de Friande; 

14. Liliana Vieira – C.S.P. Garfe; 

15. Luís Fernandes - C.S.P. Garfe; 

16. M.ª Fátima Lopes - Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso; 

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

18. Manuel Cruz – Junta de Freguesia de Oliveira 

19. Manuela Correia – Em Diálogo; 

20. Ricardina Costeira - C.S.P. Monsul e c. S. Teresiano de Verim; 

21. Sandrina Oliveira - Coordenadora Técnica da Rede Social; 

22. Sérgio Soares - Junta de Freguesia de Taíde; 

23. Sónia Fernandes – 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:  

• Leitura e aprovação da acta da anterior reunião – 16 de Dezembro de 2010; 

• Deliberação sobre parecer emitido pelo Núcleo Executivo relativo às valências de 

Centro de Dia e SAD – Centro Social e Paroquial de Garfe; 

• Ponto de situação dos grupos temáticos de trabalho do CLAS;  

• Apresentação da nova orgânica – Centro de Saúde Local; 
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• Apresentação das orientações dos CLDS – Contractos Locais de Desenvolvimento Social 

(2011-2013); 

• Ponto de situação do Projecto Vencer o Tempo nas 7 Cidades;  

• Apresentação do plano de actividades do Banco de Voluntariado local Ano Europeu do 

Voluntariado; 

• Plano Municipal para a Igualdade – inicia em Agosto; 

• Outros assuntos. 

 

Relativamente aos assuntos agendados, resultou o seguinte: 

 

1. Aprovação da acta da última reunião de CLAS – 16 de Dezembro de 2010; 

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

ao dia 16 de Dezembro de 2010. Não foi efectuada a leitura da mesma uma vez que o 

documento circulou pela sala com vista à leitura e assinatura de todos.  

A acta foi assim aprovada por unanimidade. 

 

2. Deliberação sobre parecer emitido pelo Núcleo Executivo relativo às valências de 

Centro de Dia e SAD – Centro Social e Paroquial de Garfe; 

Foi apresentado aos presentes o parecer emitido em sede de núcleo executivo da rede social e 

foi explicado que para o efeito é utilizada uma grelha (documento indicado pela segurança 

social) que assenta em sete critérios. 

 

Cada um dos critérios foi devidamente explicado com base no documento que o CSP de Garfe 

nos fez chegar (formulário).  

 

Foi também apresentada grelha final com vista à exposição dos valores atribuídos à 

candidatura. 

 

A candidatura foi colocada a votação e foi aprovada por unanimidade. 

 

3. Ponto de situação dos grupos temáticos de trabalho do CLAS;  

Seguidamente foi efectuado um enquadramento do trabalho desenvolvido pelos grupos 

temáticos do CLAS e foi apresentado ponto de situação relativamente a cada um deles. Assim 

sendo, iniciou-se a apresentação com o grupo temático de emprego, onde a Eng. Fátima Alves 

foi o elemento representativo da CSIF Vidacentro.  
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Posteriormente o Sr. Sérgio Soares representou a CSIF do Alto Ave na apresentação do 

trabalho desenvolvido na área das dependências e para terminar foi apresentado o trabalho 

desenvolvido pela CSIF do Baixo Concelho na pessoa da coordenadora técnica da rede social 

devido à ausência por motivos de ordem profissional do Pe. Gil – presidente da CSIF do Baixo 

Concelho. 

 

4. Apresentação da nova orgânica – Centro de Saúde Local; 

Atendendo à nova organização da saúde e às dúvidas que todos sentiam no seu dia-a-dia ao 

nível de utilização, bem como, encaminhamento dos utentes para esta área, foi proposto ao 

centro de saúde local que se fizesse representar com vista à apresentação e ao esclarecimento 

de algumas dúvidas que pudessem surgir. 

 

A enfermeira Fátima Lopes, enquanto coordenadora da UCC, e representante do centro de 

saúde no CLAS, apresentou o organigrama do ACES com vista a uma melhor percepção da 

orgânica e das competências de cada uma das áreas.  

  

5. Apresentação das orientações dos CLDS – Contractos Locais de Desenvolvimento 

Social (2011-2013); 

 

No que diz respeito aos CLDS foi dado a conhecer aos parceiros a assinatura do mesmo pelos 

Municípios da Póvoa e Fafe com o CDSSocial de Braga e com a Sol do Ave – entidade 

coordenadora. Este programa foi aprovado e terá a duração de dois anos após a contar desde 

o dia da assinatura do mesmo – 05/07/2011. 

 

Assenta em quatro eixos de intervenção prioritários:  

 Eixo de Intervenção 1 - Emprego, Formação e Qualificação; 

 Eixo de Intervenção 2 - Intervenção Familiar e Parental; 

 Eixo de Intervenção 3 - Capacitação da Comunidade e das Instituições; 

 Eixo de Intervenção 4 - Informação e Acessibilidades. 

 

Após a assinatura é necessário elaborar o plano de acção (45 dias) e o mesmo deverá ser 

levado a reunião de câmara e ao CLAS. Solicitamos aos presentes a melhor atenção ao assunto 

para que no prazo previsto possa ser dado andamento ao processo. 
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6. Ponto de situação do Projecto Vencer o Tempo nas 7 Cidades;  

No anterior CLAS tinha sido dado a conhecer a assinatura do protocolo da Associação Vencer o 

Tempo com a autarquia, neste CLAS fez-se um ponto de situação deste projecto no nosso 

concelho a apresentaram-se algumas sugestões do próximo ano. 

 

7. Apresentação do plano de actividades do Banco de Voluntariado Local - Ano Europeu 

do Voluntariado; 

A Srª. Vereadora relembrou que este ano é dedicado à temática do voluntariado referiu o 

plano de acção concelhio existente para o efeito e ainda neste âmbito realçou o serviço de 

apoio comunitário – hortas sociais, bem como, felicitou as entidades aderentes ao projecto. 

  

8. Plano Municipal para a Igualdade – inicia em Agosto; 

A Srª. Vereadora também deu a conhecer a aprovação do PMI a partir de Agosto. O primeiro 

ano do plano será voltado para o público da autarquia e no segundo ano para a comunidade 

em geral. 

 

9. Outros assuntos. 

Nos outros assuntos foi levado aos parceiros a questão da valência de SAD. 

Aquando da apresentação do projecto do Centro Social de Garfe em sede de CSIF foi levantada 

a necessidade de concertar a organização no território desta valência por forma a que os 

critérios definidos anteriormente fossem revistos e que isso possibilite um melhor 

funcionamento da valência e por consequência uma prestação mais adequada dos serviço ao 

utente. 

 

Assim sendo foi lançado o desafio pela presidente do CLAS às outras CSIF´S de debaterem este 

assunto e de fazerem chegar as suas opiniões ao CLAS. 

 

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. 

 

   

Mª. de Fátima D. Vieira Moreira 

(Vereadora do Pelouro de Acção Social e Saúde e Presidente do CLAS) 

 

 


