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Aos vinte e onco dias do mês de setembro do ano de dois mil e tseze, no Museu e Arquivo Munlclpal

de Valongo, reuniu o Conselho Local de Âção Sociat de Valongo em sessão plenária.

Estiveram presentes nesta reunião os elementos represêntantes dê diversas enüdades, confuÍme folhâ

de presenças (anexo l).

Constituic€o dâ mGsa:
- DÍa. iladâ da TÌindade do Vâle - FÌesidênte do Conselho Locâl de Ação Soclal e vereadora

dos Pêlouros de ação soclal e Educação da Câmârâ Municipal de valongo

- Dra. Júlia êndes - Elemento representante da autarquia e coorderìadora do Núdeo Exesrtivo

A Sra. Presìdente do CLAS de valongo deu as boas vlndas a todos e a todas, agradecendo a presença

nesta reunlão, referindo a impoÊância e necessidade de realização da mesma, pâra apreciação da

candidaturô ao Programa de Respostãs lntegradas (PRI) e respetlva emissão de parecer.

ordêm dê Trabôlhos:

1. Apreciação e aprovação da ata da sessão anterior;

2, Apresentação do projeto de candidatura da ADICE ao Programa de Respootas Integradas (PÜ) do

SeMço de lntervenção nos Comportãmentos Aditivos e nas DepeÕdênclas (SICÁD);

3. Apreclação e aprovação do paÍecer tecnico emitido p€lo Núcleo E{ecutivo ao projeto da ADICE;

4. Divulgação da Plataforma Solldária;

5. Apresentação do Programa lletropolitano de Emergêncja Social da AMP;

6. Outsos assuntos de interesse;

1. Apreclação e aprovnção da Atõ dõ sessão anterior

colocada à votaéo pela sra. Presldente a ata dâ sessão ântedor, enviadà ânteclpadamente por e_

mdì|, fol a mesma aprovada por maioda, com absGnção do6 repr€sentantes que não estiveram

presentes na reunião anterÍor.

2. Aprêseítação do prgjeb de cândldtb.â da ADICE ao PÍogaama dê Rcspostas

rnt€gràdôs (PRI) do S€Ìyip dê InteÍvênção no6 Co.ÍpoÉ.menbs Aditivo€ ê nâs

Dependênciãs (SICAD)

Foi reâlÌzada uma âpresentaÉo do Prival pêlâ Dra' Susanâ lqachado a qual segue em ãn€xo (âno@

).

No final da apres€ntação foi ainda reforçada a importância deste prclecto para o concelho de Valongo.
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3. Apr€ciâção e aprovação do paÌecêr tárico êmiüdo pêlo Núcl€o Ex€cltirc âo pÌoi€to da

ADICE

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

r9.09.2013:

" No dh 19 & ebntvo de 2013 Hniu o Nú.Je Exealiw h C1i5 de uâlongo ped @ffiiafu e eÍrição dè paÍecer

ào prot:eto de andidatua da ADICE ao hqanâ de Rq6@ LthgÌadas (RI) b W de In@ nos

conwtênìa1t6 Aditiv$ e tÈ5 Depen&rcias 6raD.
o. elenentos dò Ntjcl@ Eed,Ú'!o avaliaían o pmieto de càtuídaan diwnibilizatu pela itÉalifu' aplídndo a 6elha

paa Eníúo de ParecaEs.

A a@liúão e daglica.Ão prqttsbs pdo Núdeo EreQlit/os fu a egxn:nt6:

C!1'6iat ,taltaáo da @ndideitÊ Afihuida tu Éênão *i:ffi'

A .ândidahnd/proieb tqnde a nüáedad$
de rtioridade elevada diaOnutlcadas e . tU !g% tgOO

iattircàaas nc tttsnnnids de Dlatwnento do
cus

Não distefl outros rãnsos dÌspaívels no

s"bdítaò&da W:ffiffiX#ffi":tr 100 16% t6'oo
.adidatudwieta

A canddatua/pmieto tui confuúda an sede de
, ctÁs tpndo sÈo âaÍ1úo o@ a enbdadè qE 

I nO t/ LZOOc."teiâ?o àptesta detu as ndhoies ceú@ Fra d
à e(nÉo.

EsÈio ída1ëâ6tu5 E candidàãra/proJelo, 6
DèÌêit6. âs teetvü tqoneülbads e 6 tm u% t+oo

r*ìss a aìwnatzar p, aa wn na
conaíeüza6it fu pnieto,

A càtltlidàtua/pmietu Ìn@ra elenÊntu. de
Inoyação Ìnovaúo ou hat práticasíá valídadas e 60 10% ean

insisEnEs M b7i6do.

Á.ar1didatura/WJèto apr*nta íomas @
DtvulgâÉo dlvtrtgação qE ìncL@n o sisEfltd ft Infonnàão 1A 7,tN

da Rdè hcÌd.

A .andidã'turà/rojeto cr,ia rcws posbs de
En prqahíIkbde tua[p e pevê afu e qual.ncação tus 1@ 8% &q,

reuÍg hunalog

A eEënbülidade nnuìà da .qostâ é g@ranïtda

ststê,,auturade ";ffiigfiffitr#ïffiH:,ffif m 12% &4o
Pn!è@LqM ryvp€ @j!t!@-P!@s.

IOTAL 9ZI'I' - PAREGR FAV'OR'YEL

O Núd@ Eyeartivô do @nsího Lel de AFo $aal dè Ualaga.

colocado à votação do Plênário, fol o parecer aprovado por unanimldade
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4. Divulgação da Plataforma Solidária

A Senhorã Presidênte do CLAS começou por referir quê a Plataformã Solidária nasceu da vontade de

diversas enüdades, designadamente, dã Paróquia de Valongo, da Junta dê Frcguesia de Valongo,

Conferêncla de S. vicente Paulo, da Santa casa da Miseriórdia de Valongo, Associação para o

Desenvolvimento do Susão e Associação para o Desenvolúmento Integrado da Cidade de Ermesinde

(ADICE), em parceria com o Município, organizarem uma forma de rentabilizar os recürsos existentes.

Acres@ntou que esta resposta sociãl é assegurada por duas técnicas cedidas p€lo MunicÍplo. que

rec€pcionâm os pedidos efetuados pelos/as técnicos/as com int€wenção soclal no concelho de

Valongo, devidamente fundâmentados através de relatório socjal, pedidos estes que são analisados,

priorizâdos e resçìondidos ou encãmlnhâdos para outras respoGlãs o<istentes no concelho.

A Senhora Presidente do CLAS referiu que de momento não é possível apresentar dados quantltativos,

rêlativos à atividade da Plataforma social, mas poderá ser efetuado no próximo cLAs um ponto de

situação com dado6 que pêmitam monitorizar esta resposta social.

Partllhou uma preo@pêção que decone do aumento de pedidos de inscÍição em habitação social

Informou que se irá proceder à reallzâção de um estudo parâ sê delinearem medidas de intervenção

no âmblto deste grave problema que está a su.gir no nosso concelho.

5. A9r€sêntdção do PÌogram. ü€Eopolitâno de EnêÌgên.ia Soclal da A P;

A Senhora Presidente do CLAS começou por referir que o Progrâma Metropolibno de Eme€ênda

SocÌãl da Área l'letro@litana do Porto se destina a disponibìlizar um apoio financeiro excecional e

temporário a agregados familiares carenciados, êm situação de êmergência social grave,

nomeadamente no âmbito da habitação, da cal€ncia alimentar, de cuidados de saúde e do ãpoio à

educação dãs crianças e Jovens. vatongo é o Con@lho que até ao momento mais subsídios atnbuiu,

quer no âmbito da habitação, saúdê, e no presente mês na educaÉo.

acÍescentou. neste @ntexto, que há cerca de .lOO famiìias que ainda não foram levantar, à Autanuia,

o Apoio Social Escolar que lhes foi atÌibuído, sendo eventualmente necessiário pedir que os

agrupamentos informem ou reforcem a informâção iunto das famílias de que o referido subsídio iá

eúá disDonível oarâ levânta mênto.

6, OutÌos âssuntoc dê intei€sse

A Senhora Presidente do CLÀS informou que estava abêrta a candidatura ao Programa Escolhat

sendo o público-alvo para esta candidaturã muito específico, uma vez que se tËta de jovens

provenientes de contêxtos socloeconómlcos mais vulneÉvels, nomeadamente descendentes de

ÌmÌgrantes e comunidades cìganas. ljma vez que no Município se enconta ô funcionar o Centro Locaì

de Apoio à Integração de Imigrantes bem como se encontra a desempenhar funções um Mediador

Ciqano, foi proposto que o f4unicíplo s€ja entldade promotora da candidahrra ao Programa Escolhas

Questionadas as insütuições presentes? a ADICE e a Associação Gb€ças no Ar e Pés na Terra

manifestaram interesse em integrar o conórcio como institui@es parceiras,
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A Drai Marìa da TÍindade informou alnda que poserio.Íìfnte

PrcgraÍna Escdhas ac parceircG.

Nâo lEv€ndo ouüos assuntos a t-abr, a DÍ.ô Maria da Triníd€ vã

mals a pr€seírça de iodo6/as e a dlsponlHlldãde êm padcipqr neFb

Nada mais hav€ndo a b-atar, a reunlão fti dada aomo

Presidente do CLÁS.

A Prcsidente do O-AS dê ì{aloÍEo,

{il'u
(Írrâ. ü.rla da Trindade Uor.{aAo

eÍMada infurmiìção acqÍca do

terminou agradeçendo uma vez

oJja ab \rai ser assinada peìa
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32.a Sessão Plenária do CLAS de Valongo

25 dê setembÍo de 2013

FoLHA DE PREsENÇas - ENTIDADES Do CLAS DE VaLoNGo

Entidade
Nome do/a ReoÍesentante ou

Represêntante Suplênte no CLAS Asginâtura

AADEVA- Assodâção de Apoio à
Defìciência em valongo

ADICE- Associação para o
Dessnvolvìmenlo integÉdo Cidade
de Ermesinde
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ADRA - Associação Adventista
parâ o Desenvolvimento, Recursos
e Assisiência

AGORARTE - Associação cuÌtuÍal
e Artística

Agrupamenio de Cenlros de Saúde
(ACES) [,4aia.i Valongo

Agrupamênto de Escolas dê Alfena 1r-/*^-,
Agrupamento de Escolas de Campo (L* a. N^.9'. . )4*'/\

Agrupônento de Escolas de
Ermesinde W;^ (i.",,,Qo1ny

]'^1=-

Agrupamento de Escolãs de Valongo < -  I e*,-
Agrupamento de Escolas São
Lourenço - EÍmesinde

Agrupamento de Escolas Vallis
Longus

ANJAF - Associação Nacionalpara
â Ação Familiâr



Entidade Nome do/a Representante ou
RepÌesentantê Suplente no CLAS Assinatura

ARS- CRI dê Porlo OÍental

Associação Cabeças no Are Pés
na Tena

H,f h^

Associação Cor É Vidâ

Associação de Promoção Social do
Calvário

Associação dê PromoÉo Sociale
CultuÍal de ÊÍmesinde

,"^l A4 U

WcLntu ,Ít {.,J;r",r,5' 6 V<Jts

A6sociação Emesinde Cidade

Associâção Humanitária dos
Bombeiros Voìuntários de
Ermesinde

Associação para o Desenvolvimento
do Susão

AssociaÉo Tredicional Hangok
Moo Sool

Associação Viver Altuna

Cámera lìIunicipal de Valongo üìàt- q/0"C.

Casa do Povo de Ermesinde

CenÍm - Núcleo de ÉÍmesinde

Centro de Foímaç5o de Escolas do
Concelho de Valongo e SantoTìfso
- Sebastião da Gamâ

Centro HospitalarS. João -
Unidade de Vâlongo



Entidede Nome do,la Repressntante ou
Representante Suplents no CLAS Assineture

Centro Paroquiâl e Socielde S.
ÀIaÍtinho de campo

Centro Social de Ermesinde

Cêntro Sociale PaÍoquial de Alfêne(
i-c{*a lj Íaõ

.)Ln^^a,r+

0ÌcoÉ

CentÍo Sociale PaÍoquial St.' André
dê Sobrado I
Conferênciâ Masculina de São
[/lamede de Valongo y'Ì,,rí,ab / / /L*,* ,,ú,fr*"^-t
ConíêÍência S. Vicente de Pâulo
S. José - Campo

Conferência S. Vicente de Paulo-
St.o André de sobÍado

Conselheira Local paÍa a lgualdade
dê Génêro É./Nr.-c 4-uq.^, A corìLt jí *i]'r:>

3a-

Direçao GeÉlde Reinsêrção e
Serviços Pfisionai6 - Equipâ Porto ür^a ,{" l,ú,\-
FAPEVAL - Fêderação das
Associações de Pais e
Éncarregados de Educação do
Concelho de Valongo

Futurb€in - CentÍo dê Formaçáo,

Grupo D€mático e Recreativo da
Retorla

Guarda Nacional Republicanâ

ldade dos Afêctos Lda.

lnstituto Bom PastoÍ "HeuÍielis



Nomo do/a Representante ou
Representante Suplentê no CLAS

Instiluto de EmpÍego e Formação
PÍoÍssional- Centro de Emprego
deValongo

Q<-Q".-i.í'iJc. s,jÌt,í-
N- <:J('çü.. \::ü(,è

Inslitulo de Segurança Social, lP -
Centro Disl.ital do PoÍio

IPDJ - DiÍeção RegionalNode

Lar Maristâ de EÍmesinde

O Pãtinho- CÍechê ê Jâdim de
lnfância

Presidente dâ Junta de FÍeguesia

Presidentô da Junta de Frcguesia
de Campo

PÍesidente da Junta de FÍeguesia
de Ermesinde

Prcsidentê da Juntâ de Freguesia
de Sobrado

Presidente Junla de Freguesia de
Valongo

Profìval - Ensino e Formâção
ProÍssional, Lda.

PSP - Divi6ão Policial da Maia

(Rè) Integrar - AssodâÉo de
Reabilitação Psicossocial

Rotary Clubê de Ermesinde

senta Casa da MseÍiórdia de
Valongo

AssinatuÍe



Reprêsentantes de outÍaa êstÌuturas e óÍgáqs de


