Conselho Local de Acção Social

Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social realizada a 16 de Dezembro de 2011
No dia dezasseis de Dezembro de dois mil e onze, pelas 14h30, reuniram no auditório da Casa
da Botica, os representantes das entidades do CLAS, tendo-se dado início à reunião às 14h50,
onde estavam presentes os seguintes elementos:
1. Fátima Moreira – Vereadora da Acção Social e Saúde e Presidente do CLAS;
2. Ana Mª. Leite - C. M. S. Emilião;
3. Belarmino Leite – Agrupamento de Escolas Prof. Gonçalo Sampaio;
4. Carla Fernandes – AADVDB;
5. Cátia Silva – Centro Social e Paroquial de Sobradelo da Goma;
6. Cintia Costa – ASSIS;
7. Clarisse Matos Sá – Em Diálogo;
8. Fátima Alves - Serenis
9. Fátima Martins – Centro Social e Paroquial de Calvos;
10. Fernanda Alberta Gonçalves – IEFP;
11. Frederico Amaro – CPCJ;
12. Isaque Dias – Centro Social e Paroquial de Serzedelo;
13. Isaque Dias – Centro Social e Paroquial de Taíde;
14. Joana Simões – DECO;
15. Jónatas Pego – ISAVE;
16. M.ª de Fátima Gouveia - Centro Social Teresiano de Verim;
17. M.ª Fátima Nogueira Lopes - Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso;
18. Mª. José Lourenço – Agrupamento de Escolas do Ave;
19. Rafaela Gonçalves - C. M. S. Emilião;
20. Regina Alves – Serviço Local de Segurança Social;
21. Ricardina Costeira - C.S.P. Monsul;
22. Sandrina Oliveira - Coordenadora Técnica da Rede Social;
23. Sérgio Soares - Junta de Freguesia de Taíde;
24. 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:
1.
Aprovação da acta da anterior reunião;
2.
Ratificação do plano de acção dos CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento
Social – Projecto Territórios_In Alto Ave (2012/2013);
3.
Avaliação do plano de acção do PDS_ Plano de Desenvolvimento Social – 2011;
4.
Campanha DECO – TDT (30m);
5.
Vencer o tempo nas 7 cidades;
6.
Encerramento do Ano Europeu do Voluntariado;
7.
Outros assuntos:
Projecto – ESPECIAL.MENTE;
2012 – Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade
entre Gerações.
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Relativamente aos assuntos agendados, resultou o seguinte:
1. Aprovação da acta da anterior reunião:
Neste primeiro ponto procedeu-se à aprovação da acta da anterior reunião do CLAS, relativa
ao dia 18 de Julho de 2011. Não foi efectuada a leitura da mesma uma vez que o documento
foi enviado para todos aquando do envio da ordem de trabalhos da reunião.
A acta foi assim aprovada por maioria tendo-se abstido o representante do ISAVE.
A Srª. Vereadora solicitou a antecipação de um dos pontos da ordem de trabalhos proposta e
sugeriu que se iniciasse a sessão dando conta das iniciativas levadas a cabo pelo BVL no âmbito
das comemorações do ano europeu do voluntariado.
2. Encerramento do Ano Europeu do Voluntariado;
Assim sendo, o Dr. Frederico Amaro fez um balanço das actividades realizadas e lançou o apelo
à participação das entidades locais na actividade do plano B que irá ser levada a cabo em
Janeiro do próximo ano.
A Srª. Vereadora, drª. Fátima Moreira, reforçou que o ano de 2011, visou por um lado, lançar
um apelo à participação da comunidade em iniciativas de voluntariado, mas por outro lado, o
apelo maior foi para uma maior responsabilização dessa mesma participação. Reforçando
sempre a importância do voluntariado inclusive na nossa economia, uma vez que estudos
apontam para a representação de 1% do nosso PIB.
Passamos assim à exposição do 2.º ponto da ordem de trabalhos:
3. Ratificação do plano de acção dos CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento
Social – Projecto Territórios_In Alto Ave (2012/2013);
Após a assinatura do acordo de compromisso dos CLDS foi necessário elaborar o plano de
acção em 45 dias e o mesmo foi 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.
Neste sentido, no passado dia 29 de Julho foi remetido por correio electrónico para todos os
parceiros da rede social concelhia o resumo do plano de acção dos CLDS, projecto
Territórios_In do alto ave 2012/2013 e respectivo orçamento por forma a ser validado pelos
mesmos.
Passado 10 dias, não tendo sido recepcionada qualquer resposta em contrário foi aprovado
por unanimidade e levado ao CLAS para sua ratificação.
4. Avaliação do plano de acção do PDS_ Plano de Desenvolvimento Social – 2011;
No que concerne a este ponto foi dado a conhecer aos parceiros o ponto de situação do plano
de acção do pds local, no que aos seus 5 eixos de intervenção diz respeito.
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Os dois primeiros eixos de intervenção, os transversais, são da competência da entidade
coordenadora da rede social, a câmara municipal, pelo que coube à técnica, Sandrina Oliveira,
apresentar as acções levadas a cabo no âmbito das relações interpessoais e interinstitucionais,
bem como, no que diz respeito ao sistema de informação da rede social.
As acções foram de encontro com o que estava previsto, tendo inclusive no caso do Coaching
superado as expectativas dos participantes, de acordo com informação recolhida em inquérito
aplicado aos participantes.
No que diz respeito ao sistema de informação, a câmara em colaboração com a UCP,
apresentou uma proposta que foi bem aceite por todos os presentes e que saiu reforçada
atendendo a que a representante da CSIF vida centro realçou a necessidade identificada na sua
CSIF de estabelecer um portal de emprego na página do município.
Assim sendo, os restantes eixos de intervenção foram apresentados pelos representantes das
CSIF´s. Iniciou-se a apresentação com o presidente da CSIF do baixo concelho, Pe. Marco Paulo
Gil, com apresentação do eixo III envelhecimento da população. Nesta comissão havia sido
desenhada a estratégia a adoptar para a aplicação de um inquérito por questionário à
população com 65 ou mais anos, tendo sido já mobilizados recursos locais para a aplicação dos
mesmos, contudo a aplicação tornou-se inviável atendendo aos procedimentos exigidos pela
universidade que possuía o inquérito em causa.
Com vista a colmatar esta falha foi consensual a necessidade de se reunir um grupo para a
elaboração de novo inquérito, aplicação do mesmo, bem como, o seu tratamento da
informação de forma a conseguir diagnóstico fino da população com 65 ou mais anos do baixo
concelho.
De seguida o Sr. Sérgio Soares referiu o trabalho desenvolvido na área das dependências no
âmbito da CSIF do alto ave. Após a aplicação de inquérito por questionário a cerca de 320
famílias do Alto Ave foram apresentados os resultados. A partir desses resultados foi possível
avaliar que por motivos de desejabilidade social ou falta de identificação do problema a
população não admite os seus reais consumos, atendendo às inúmeras contradições que
foram sendo detectadas no inquérito. Foi visível também o enraizamento de mitos na
população nas diferentes faixas etárias da população inquirida.
Assim sendo, a freguesia de Taíde, vai avançar com acções de sensibilização, apresentadas
numa perspectiva lúdica, pelas crianças e jovens dos escuteiros de Taíde e nas camadas jovens
do clube desportivo do Porto D`ave enquanto experiência piloto, que visa mobilizar as diversas
faixas etárias no desenraizamento dos mitos.
Finalmente foi apresentado o último eixo de intervenção que está a ser alvo de apreciação na
CSIF VidaCentro. A Eng. Fátima Alves, em representação do presidente, apresentou algumas
das actividades desenvolvidas pela CSIF, destacando a iniciativa “Educar para Empreender”
realizada a 26 de Outubro na escola secundária da PVL, bem como, apresentou os planos que a
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CSIF tem para avançar com trabalho direccionado aos empresários locais com objectivo de
caracterizar o nosso tecido empresarial local.
5. Campanha DECO – TDT;
De acordo com o previsto a drª. Joana Simões apresentou a campanha TDT da DECO, uma vez
que é nosso entendimento que o CLAS deve ser palco privilegiado para dar a conhecer aos
parceiros assuntos do interesse da comunidade em geral. a sessão pretendia essencialmente
dar a conhecer aos presentes o procedimento recomendado e algumas situações menos licitas
que estavam já a decorrer.
6. Ponto de situação do Projecto Vencer o Tempo nas 7 Cidades;
No anterior CLAS tinha sido dado a conhecer o ponto de situação deste projecto no nosso
concelho a apresentaram-se algumas sugestões do próximo ano, neste CLAS foi apresentada
uma pequena reportagem realizada pelos alunos de audiovisuais da escola secundária e pela
DSSS que retrata o ponto de situação do projecto em causa dado a conhecer na 1.ª pessoa
pelos seniores e pelos jovens envolvidos.
7. Outros assuntos
Nos outros assuntos a Srª. Vereadora referiu a apresentação do projecto ESPECIAL.MENTE
dirigido à área da saúde mental, projecto este que será levado às CSIF´s para conhecimento de
todos e possível colaboração. Relembrou também que o ano de 2012 é dedicado à temática do
envelhecimento activo e da intergeracionalidade, lançando aos presentes o desafio de se
dedicarem a essa temática.
Como último ponto abordado e no seguimento do desafio lançado pela Srª vereadora, na
anterior reunião de plenário do CLAS a 18 de Julho de 2011, no que diz respeito à valência de
SAD, deu-se a conhecer que será realizada uma reunião de concertação entre os diversos
parceiros que possuem a valência de SAD e representante do centro distrital de segurança
social, sob coordenação da presidente do CLAS, com o objectivo principal de concertar
estratégia que possibilite um melhor funcionamento da valência e por consequência uma
prestação mais adequada dos serviços aos utentes.
Todos os presentes aprovaram a sugestão e ficarão a aguardar data e hora da reunião em
causa.
Atendendo a que a D. Ana Mª. Leite, se fez representar pela última vez no plenário na
qualidade de presidente da CMSEmilião, por motivos de término de mandato foi-lhe entregue
pela Srª. Vereadora e presidente do CLAS uma menção honrosa com vista a homenagear a
participação e envolvimento no trabalho de rede da Póvoa de Lanhoso.
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)
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