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ACTA N.º 19 

Aos vinte e um dias do mês de Junho do ano de dois mil e dez, no Museu Municipal de Valongo, 

reuniu o Conselho Local de Acção Social de Valongo em sessão plenária extraordinária. Estiveram 

presentes nesta reunião, os elementos representantes de diversas entidades, conforme folha de 

presenças (anexo I). 

 

Constituição da mesa: 

- Dra. Maria da Trindade do Vale – Presidente do Conselho Local de Acção Social e Vereadora 

do Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Valongo 

- Dra. Júlia Mendes – Elemento representante da autarquia no Núcleo Executivo 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1 - Apreciação e aprovação da Acta da Sessão anterior;  

2 - Adesão de novas entidades ao CLAS de Valongo: 

- AGORARTE – Associação Cultural e Artística 

- Associação Cor é Vida 

- Associação Cabeças no Ar e Pés na Terra 

3 - Apresentação da candidatura da Câmara Municipal de Valongo à II Edição dos 

Projectos Municipais pela Interculturalidade; 

4 - Apreciação e aprovação do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo Executivo  

5 - Actualização do Diagnóstico Social – apresentação de alguns dados 

6 – Apresentação da APOIARE - Associação Portuguesa para Observação, Investigação e 

Apoio à Reeducação em Matéria de Endividamento 

7 – Serviço de Atendimento Social Integrado – ponto de situação 

8 – Outros assuntos de interesse 
 

A Sra. Presidente do CLAS de Valongo deu as boas vindas, agradeceu a presença de todos/as 

referindo que considera estas reuniões importantes revestindo-se a parceria interinstitucional, que no 

concelho de Valongo está consolidada, da maior importância. De seguida, deu início à ordem de 

trabalhos, pedindo a todos/as os/as presentes que se iniciasse pelo ponto 6 - Apresentação da 

APOIARE, uma vez que o seu representante, ali presente, ainda teria de regressar a Lisboa. 

Considerando que os/as presentes concordaram, a ordem dos pontos da sessão foi alterada, tendo 

iniciado pelo ponto 6. 
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6 – Apresentação da APOIARE - Associação Portuguesa para Observação, Investigação e 

Apoio à Reeducação em Matéria de Endividamento 

Em representação desta associação interveio o Sr. João Sobral que começou por agradecer a 

disponibilidade da Câmara Municipal de Valongo e em especial à Sra. Dra. Maria da Trindade Vale - 

Vereadora do Pelouro de Acção Social em receber esta associação. 

A APOIARE é uma associação sem fins lucrativos que tem por objecto o aconselhamento das famílias 

em matéria de endividamento, prestando apoio a particulares para o esclarecimento e orientação.  

Tem diversos associados, entre os quais empresas de recuperação de crédito, empresas de mediação, 

autarquias, dioceses, gabinetes de advogados, gabinetes de psicologia, entre outros.  

Os utentes desta associação usufruem de atendimento gratuito, em que a APOIARE fará um 

diagnóstico rigoroso da situação financeira do utente e procederá, se necessário, ao encaminhamento 

para mediação e/ou apoio judicial. 

O Sr. João Sobral esclareceu ainda os presentes acerca dos mecanismos de que as pessoas dispõem, 

designadamente o pedido de insolvência, que poderá ajudar a resolver os seus endividamentos e dar 

uma oportunidade para começar de novo, antes que entrem em situação de falência económica. 

Para o atendimento às famílias que necessitem desta orientação financeira, a APOIARE solicita a 

colaboração da autarquia na divulgação dos seus serviços e na cedência de um espaço para 

atendimento, à semelhança do que aconteceu recentemente no município de Paredes. 

Relativamente a este assunto, a Sra. Presidente do CLAS informou que, em conjunto com o Sr. Vice-

Presidente Dr. João Paulo Baltazar, já se encontra a envidar todos os esforços no sentido de 

providenciar um espaço para o efeito, manifestando a disponibilidade para assinar um protocolo com a 

Associação. Solicitou ainda a colaboração de todas as entidades presentes para a sinalização de 

pessoas e famílias que necessitem desta orientação, respeitando sempre o princípio da 

confidencialidade. 

Informou ainda que o Gabinete da Rede Social enviará a todos os parceiros do CLAS, via e-mail, mais 

informações acerca da APOIARE e dos seus serviços. 

 

1. Apreciação e aprovação da Acta da sessão anterior  

Colocada à votação pela Sra. Presidente a Acta da sessão anterior, enviada atempadamente por e-mail 

a todos/as, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção dos elementos que não estiveram 

presentes na respectiva sessão. 

 

2. Adesão de novas entidades ao CLAS de Valongo: 

- AGORARTE – Associação Cultural e Artística de Ermesinde – O Sr. Professor Carlos Faria, presidente 

da direcção desta associação, procedeu a uma apresentação da AGORARTE, associação de cariz 

cultural, que promove, frequentemente, saraus de poesia. Informou que a referida associação é 

promotora da Universidade Sénior de Ermesinde, que funciona em instalações cedidas pelo Instituto 

Bom Pastor, e que entrou em funcionamento com 45 alunos/as. Informou ainda que todo o corpo 

docente e restantes colaboradores são voluntários. 
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- Associação Cor é Vida – associação de solidariedade sem fins lucrativos com sede na freguesia de 

Ermesinde. Segundo informou a Dra. Manuela Pinheiro (Presidente da Direcção), esta associação 

iniciou a sua intervenção em Maio de 2003 com actividades de Arte e Animação em ambiente 

hospitalar e/ou domiciliar junto de crianças com doenças oncológicas e/ou outras doenças lesáveis. 

Procedeu à apresentação de uma comunicação em formato powerpoint, com uma descrição da 

Associação e das actividades que desenvolvem, bem como dos objectivos a alcançar (anexo 2). 

 

- Associação Cabeças no Ar e Pés na Terra – O Dr. Hugo Sousa, presidente da Direcção, informou que 

esta associação, com sede em Ermesinde, é uma associação cultural criada em Fevereiro de 2009, 

tendo o Teatro como actividade principal. Informou que privilegiam as actividades dirigidas a crianças 

e jovens, quer na vertente dos espectáculos produzidos quer na vertente da Formação.  

Ao nível da formação, apresentou o projecto “Férias Artísticas”, que decorre nas interrupções lectivas 

do Natal, Páscoa e Verão; a colaboração com alguns Agrupamentos de Escola concelhios na 

implementação de actividades de teatro às crianças que frequentam as Actividades de Animação e 

Apoio à Família nos estabelecimentos públicos de Educação Pré-Escolar; a colaboração com a 

autarquia no programa “Valongo Mexe Comigo” promovido pela Agência para a Vida Local, no qual 

dinamizam os Workshops de teatro. 

 

Colocada à votação pela Sra. Presidente a adesão ao CLAS de Valongo destas três novas entidades, foi 

a mesma aprovada pela unanimidade do plenário.  

 

 

3 - Apresentação da candidatura da Câmara Municipal de Valongo à II Edição dos 

Projectos Municipais pela Interculturalidade; 

A Dra. Eunice Neves apresentou uma comunicação em powerpoint desta candidatura, cujo conteúdo 

se anexa à presente acta (anexo 3). 

 

 

4 - Apreciação e aprovação do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo Executivo  

Para a necessária emissão de parecer técnico, o Núcleo Executivo reuniu no passado dia 09 de Junho 

e emitiu o respectivo parecer técnico, cujo teor a Dra. Júlia Mendes passou a ler e que a seguir se 

transcreve: 

 

“No dia 09 de Junho de 2010 reuniu o Núcleo Executivo do CLAS de Valongo para apreciação e 

emissão de parecer à candidatura da Câmara Municipal de Valongo à II Edição dos Projectos 

Municipais pela Interculturalidade. 

Os elementos do Núcleo Executivo avaliaram o processo de candidatura disponibilizado pela 

instituição, aplicando a Grelha para Emissão de Pareceres, tendo sido obtidas as seguintes 

classificações: 
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Critérios Pontuação 
Atribuída Ponderação Pontuação 

Parcial 

- Pertinência 25 19% 4,75 

- Subsidiariedade 100 16% 16,00 

- Concertação 100 17% 17,00 

- Parcerias 100 11% 11,00 

- Inovação 100 10% 10,00 

- Divulgação 100 7% 7,00 

- Empregabilidade 40 8% 3,20 

- Sustentabilidade 100 12% 12,00 

TOTAL 80,95 – PARECER FAVORÁVEL 

 

O Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de Valongo: 

Representante da Câmara Municipal – Júlia Mendes  

Representante do ISS - CDP– Carla Moreira   

Representante do IEFP – Centro de Emprego de Valongo – Fátima Rocha 

Representante do Agrupamento de Centros de Saúde de Valongo – Fátima Barbosa 

Representante do Hospital N.ª Sr.ª da Conceição de Valongo – Rosa Barbosa 

Representante das entidades sem fins lucrativos – Manuela Rocha 

Representante do Conselho Municipal de Educação – Virgínia Varandas 

 

 

Colocado à votação do CLAS, foi o referido parecer aprovado pela unanimidade do plenário. 

 

 

5 - Actualização do Diagnóstico Social – apresentação de alguns dados 

De uma forma muito sucinta a Dra. Júlia Mendes fez o ponto de situação em que se encontra a 

actualização do Diagnóstico Social do Concelho de Valongo que será disponibilizado a todos os 

elementos do CLAS de Valongo, em versão provisória, para servir de base de trabalho aos Grupos 

Temáticos que serão constituídos. De seguida apresentou uma comunicação em powerpoint com 

alguns dados concelhios entretanto recolhidos e analisados (anexo 4). 

No seguimento desta apresentação, a Dra. Sónia Macedo referiu que a Unidade de Psiquiatria de 

Valongo, que tem 2020 utentes, se encontra com um atraso de 12 meses para consultas, o que torna 

a situação preocupante. É igualmente preocupante a falta de resposta por parte do CRI para novas 

situações, uma vez que, ao nível da consulta descentralizada em Valongo, não se estão a aceitar 

novas marcações. A Dra. Mónica Babo, do CRI Porto Oriental, interveio no sentido de manifestar que 

partilha da mesma preocupação, mas informou que não têm tido meios de resposta, uma vez que há 

uma carência efectiva de médicos/as psiquiatras. Enalteceu os resultados já atingidos pelo PriV@l, 

tendo a Dra. Maria da Trindade referido, na qualidade de presidente da ADICE, que o PriV@l atingiu 

em três meses os valores populacionais previstos para intervenção até ao final do projecto. 
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7. Serviço de Atendimento Social Integrado – ponto de situação:  

A Sra. Presidente do CLAS informou que, na sequência do estipulado em reunião anterior, foi 

solicitada, por escrito, a colaboração da Segurança Social para facilitar o acesso dos/as técnicos/as à 

aplicação informática do ISS, ao que o Sr. Dr. Luís Cunha respondeu assumindo o compromisso que 

Valongo seja o concelho piloto no acesso a esta aplicação em 2011. Relativamente a este assunto, a 

Dra. Judite Regueiras, presente nesta reunião em representação da Dra. Carla Moreira, informou que 

programa informático se encontra ainda em fase de teste junto das equipas de protocolos de RSI. 

A Dra. Trindade Vale Informou ainda que o Sr. Director do ACES de Valongo manifestou a intenção de 

não aderir ao protocolo, pelo que esta entidade será retirada da minuta de protocolo já aprovada. 

A Dra. Sónia Macedo informou também que os técnicos que irão integrar o SASI tiveram formação 

inicial nos dias 19, 20, 26 e 27 de Maio. Mais informou que irá ser agendada uma reunião entre as 

entidades parceiras do SASI, com vista à análise dos constrangimentos sentidos pelas técnicas que 

irão efectuar o atendimento e manifestados em contexto de formação. 

 

8. Outros assuntos de interesse 

A Dra. Eunice Neves Aproveitou ainda para informar que, em parceria com a SóJovem e a Associação 

Cabeças no Ar e Pés na Terra, a Agência para a Vida Local da CMV está a promover o programa 

“Valongo Mexe Comigo” cujo panfleto de divulgação foi distribuído a todos/as os/as presentes. 

Informou que esta acção resulta da candidatura ao Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão 

Social, que foi aprovada com restrições orçamentais.  

Ainda no âmbito desta candidatura, o Departamento de Educação, Acção Social, Juventude e Desporto 

da autarquia vai organizar a “Feira Quem é Quem” a par das “Jornadas para a Inclusão”, que 

decorrerão nos dias 29, 30/09 e 01/10/2010. Relativamente à “Feira Quem é Quem”, que será uma 

mostra das entidades que integram o CLAS, bem como das acções que desenvolvem, no sentido de se 

darem a conhecer à população, a Sra. Vereadora apelou à participação de todos.  

Ainda neste âmbito, foi divulgada a elaboração do Guia para a Inclusão (novo Guia de Recursos) 

documento que vai permitir a divulgação, junto da população em geral e dos agentes de intervenção, 

das respostas locais, documento que será disponibilizado, numa primeira fase, em formato digital. Foi 

ainda divulgada a criação de um website acerca das questões da pobreza e exclusão social, a 

desenvolver pela Divisão de Acção Social. 

 

Nada mais havendo a tratar, se deu por encerrada esta reunião, cuja acta vai ser assinada pela 

Presidente do CLAS. 

 
 
 
 

A Presidente do CLAS de Valongo, 
 
 

_____________________________________ 
(Dra. Maria da Trindade Morgado do Vale) 


