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ATA N.º 28 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, no Museu e Arquivo Municipal de 

Valongo, reuniu o Conselho Local de Ação Social de Valongo em sessão plenária ordinária. 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 Ação Social e Vereadora do 

Pelouro de Ação Social da Câmara Municipal de Valongo 

- Dra. Júlia Mendes – Elemento representante da autarquia e coordenadora do Núcleo Executivo  

 

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

uma sessão ordinária.  

 

Ordem de Trabalhos: 

1. Apreciação e aprovação da Ata da Sessão anterior; 

2. Adesão de novas entidades:  

 - (Re)Integrar – Associação de Reabilitação Psicossocial 

3. Apresentação da candidatura do Município de Valongo no âmbito do Projeto Municipal para 

Promoção da Interculturalidade, apreciação e aprovação do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo 

Executivo;  

4. Apresentação da candidatura da ADICE ao Programa Escolhas 5.ª Geração, apreciação e aprovação 

do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo Executivo;  

5. Monitorização do Plano de Ação 2012 - apresentação dos resultados do 1.º semestre; 

6. Apresentação de resultados do trabalho desenvolvido pelos diversos Grupos Temáticos; 

7. Outros assuntos de interesse. 

 

1. Apreciação e aprovação da Ata da sessão anterior  

Colocada à votação pela Sra. Presidente a Ata da sessão anterior, enviada antecipadamente por e-

mail, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção dos elementos que não estiveram presentes 

na respetiva sessão. 

 

2. Adesão de novas entidades:  

 - (Re)Integrar – Associação de Reabilitação Psicossocial 

A Dra. Maria da Trindade Vale referiu que a (Re) Integrar – Associação de Reabilitação Psicossocial 

solicitou a sua adesão ao CLAS, tendo pedido à Dra. Cláudia Magalhães que fizesse o favor de 

apresentar a Associação. A Dra. Cláudia Magalhães apresentou de forma breve a recente associação, 

cujo trabalho é direcionado para pessoas com doença mental e suas famílias. Divulgou os diferentes 

projetos da associação e os seus contactos, tendo ficado combinado que seria enviado a todos os 

elementos do CLAS um folheto de divulgação, via e-mail. 
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A Sra. Presidente do CLAS colocou à votação a adesão (Re) Integrar – Associação de Reabilitação 

Psicossocial, que foi aprovada por unanimidade.  

 

De seguida deu também as boas vindas ao Dr. Luís Henriques, Diretor do Centro de Emprego de 

Valongo, que aproveitou o momento para se apresentar a todos os presentes. O Dr. Luís Henriques 

referiu que se encontra a reorganizar o funcionamento do Centro de Emprego, tendo referido, a título 

de exemplo, a criação de um Gabinete de Apoio ao Empresário para atendimento prioritário dos 

Empresários do concelho de Valongo. Informou que o Centro de Emprego de Valongo se encontra a 

organizar sessões de divulgação, por freguesia, dirigidas a empresários/as para apresentação de novas 

medidas do IEFP. Informou ainda que o Centro de Emprego pretende reunir com as entidades sem 

fins lucrativos concelhias para divulgar programas como os Contratos Emprego Inserção (CEI) e 

Contratos Emprego Inserção + (CEI+). 

 

 

3. Apresentação da candidatura do Município de Valongo no âmbito do Projeto Municipal 

para Promoção da Interculturalidade, apreciação e aprovação do Parecer Técnico emitido 

pelo Núcleo Executivo;  

A Dra. Marta Costa, técnica do Município de Valongo – AVL - procedeu à apresentação do Projeto, com 

uma comunicação em powerpoint que fará parte integrante da presenta ata (anexo 2). 

Terminada a apresentação, a Dra. Júlia Mendes procedeu à leitura do parecer emitido pelo Núcleo 

Executivo, em reunião de 31.05.2012:  

 

“ No dia 31 de maio de 2012 reuniu o Núcleo Executivo do CLAS de Valongo para apreciação e emissão 

de pareceres ao projeto de candidatura do Município de Valongo aos Projetos Municipais para promoção 

da Interculturalidade “Plural como o Universo”. 

Os elementos do Núcleo Executivo avaliaram o projeto de candidatura disponibilizado pela instituição, 

aplicando a Grelha para Emissão de Pareceres, tendo sido obtida a seguinte classificação: 

 

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 Ação Social de Valongo.” 
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Colocado à votação do Plenário, foi o parecer aprovado por unanimidade. 

 

4. Apresentação da candidatura da ADICE ao Programa Escolhas 5.ª Geração, apreciação e 

aprovação do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo Executivo;  

A Dra. Manuela Rocha, técnica da ADICE, apresentou o Projeto em apreço, com uma comunicação em 

powerpoint, anexada à presente ata (anexo 3). 

 

De seguida a Dra. Júlia Mendes leu o parecer emitido pelo Núcleo Executivo, em reunião de 

20.09.2012: 

 

“ No dia 20 de setembro de 2012 reuniu o Núcleo Executivo do CLAS de Valongo para apreciação e 

emissão de pareceres ao projeto de candidatura da ADICE ao Programa Escolhas 5.ª Geração. 

Os elementos do Núcleo Executivo avaliaram o projeto de candidatura disponibilizado pela instituição, 

aplicando a Grelha para Emissão de Pareceres, tendo sido obtida a seguinte classificação: 

 

Critérios 
Pontuação 
Atribuída 

Ponderação 
Pontuação 

Parcial 

- Pertinência 100 19% 19,00 

- Subsidiariedade 100 16% 16,00 

- Concertação 0 17% 0,00 

- Parcerias 100 11% 11,00 

- Inovação 100 10% 10,00 

- Divulgação 100 7% 7,00 

- Empregabilidade 100 8% 8,00 

- Sustentabilidade 100 12% 12,00 

TOTAL 83,00 – PARECER FAVORÁVEL 

 

O Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de Valongo.” 

 

Colocado à votação do Plenário, foi o parecer aprovado por unanimidade. 

 

5. Monitorização do Plano de Ação 2012 - apresentação dos resultados do 1.º semestre 

6. Apresentação de resultados do trabalho desenvolvido pelos diversos Grupos Temáticos; 

A Dra. Júlia Mendes apresentou uma comunicação em powerpoint (anexo 4), em que abordou os dois 

pontos da ordem de trabalhos. A Dr.ª Júlia Mendes referiu que o Núcleo Executivo elaborou uma ficha 

de monitorização que foi enviada, no final de Junho, a todas as entidades responsáveis pela 

implementação de ações, sendo com base nessa ficha, que as entidades preencheram, que foi 

elaborado o balanço relativo ao 1.º semestre, que apresentou na comunicação. 

Apresentou também os principais resultados do trabalho desenvolvido pelos diferentes Grupos 

Temáticos. 
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Após o término da comunicação a Sr.ª Presidente do CLAS agradeceu a colaboração de todos e todas 

na implementação das ações e reforçou a importância do trabalho dos Grupos Temáticos, pelo que 

apelou à compreensão nos dirigentes na disponibilização dos seus/suas técnicos/as para participar nas 

reuniões dos referidos grupos. 

 

7. Outros assuntos de interesse. 

A Sr.ª Presidente do CLAS informou que vai ser enviada, ainda hoje, informação via e-mail acerca do 

Seminário “Boas Práticas Institucionais no território do Grande Porto e Tâmega” promovido pela 

Plataforma Supraconcelhia do Grande Porto, a realizar no dia 28 de Setembro, pelas 9:00h no 

Auditório Municipal de Gondomar. Quem estiver interessado em participar deverá responder ao e-mail 

manifestando esse interesse.  

 

A Dr.ª Maria da Trindade Vale terminou agradecendo uma vez mais a presença de todos e todas e a 

disponibilidade e empenho que manifestam para o desenvolvimento do concelho de Valongo.  

 

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

Presidente do CLAS. 

 

 

 
 

A Presidente do CLAS de Valongo, 
 

 
 

 
 

 (Dra. Maria da Trindade Morgado do Vale) 


