ACTA N.º 17
Aos vinte dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, no Museu Municipal de Valongo,
reuniu o Conselho Local de Acção 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 Acção Social e
Vereadora do Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Valongo;

-

Dra. Ilda Soares – Directora do Departamento da Educação, Acção Social e Desporto 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. Alteração da constituição do Núcleo Executivo do CLAS de Valongo;
3. Adesão de novas entidades:
- ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência
4. Actualização do Diagnóstico Social – ponto de situação;
5. Serviço de Atendimento Social Integrado – ponto de situação;
6. Sensibilização das entidades para a parceria efectiva ao nível do CLAS e do Núcleo
Executivo;
7. Apresentação do Relatório de Monitorização do CLDS por parte da ADICE;
8. Outros assuntos de interesse.

Antes de se dar início à ordem de trabalhos, a Dra. Maria da Trindade do Vale informou que após
as últimas eleições autárquicas, lhe foi delegada, ao abrigo da delegação de competências, a
presidência do CLAS de Valongo, na qualidade de Vereadora do Pelouro de Acção Social.
Assim, na qualidade de Presidente, deu as boas vindas, agradeceu a presença e disponibilidade
de todos os parceiros presentes e lembrou que a Rede Social pretende ser uma parceira efectiva,
onde todos têm um papel importante a desempenhar no combate aos problemas ou
necessidades sentidas no concelho, activando os recursos que possuem, com vista ao
desenvolvimento social.
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Neste sentido, a Sra. Presidente do CLAS alertou todas as entidades parceiras para a necessidade
de uma participação mais activa neste órgão e salientou o facto dos Presidentes de Juntas de
Freguesia integrarem o CLAS como parceiros obrigatórios, não podendo delegar a sua
representação, o que demonstra a importância que lhes é atribuída enquanto elementos que se
encontram na primeira linha de contacto com a comunidade.
De seguida solicitou a todos/as uma breve apresentação pessoal com indicação da entidade
representada.

1. Apreciação e aprovação da Acta da sessão anterior
Colocada à votação pela Sra. Presidente a Acta da sessão anterior, enviada atempadamente a
todos/as, foi a mesma aprovada por maioria, abstendo-se 15 elementos que estiveram ausentes
na respectiva sessão.

2. Alteração da constituição do Núcleo Executivo do CLAS de Valongo
A Dra. Maria da Trindade Vale informou que, nos termos do Regulamento Interno e da legislação
que enquadra a Rede Social, é necessário proceder à eleição dos elementos não obrigatórios do
Núcleo Executivo.
Informou ainda que, anteriormente ao início desta sessão, ocorreu já a eleição do/a
representante das entidades sem fins lucrativos a integrar o Núcleo Executivo, tendo sido eleita a
Dra. Manuela Rocha, da ADICE.
Após contactos efectuados com as instituições que integram actualmente o Núcleo Executivo, a
Sra. Presidente do CLAS apresentou a proposta de composição do Núcleo Executivo do CLAS por
um período de 2 anos, com a seguinte composição:

Elementos Obrigatórios:
-

Representante do Instituto de Segurança Social/Serviço Local de Valongo – continuidade da
Dra. Carla Moreira;

-

Representante da Câmara Municipal de Valongo - continuidade da Dra. Júlia Mendes;

-

Representante das entidades sem fins lucrativos - Dra. Manuela Rocha da ADICE;

Restantes Elementos:
-

Representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional/Centro de Emprego de
Valongo - continuidade da Dra. Fátima Rocha;

-

Representante do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Valongo - Dra. Maria de
Fátima Silva Barbosa, que substituirá a Dra. Conceição Moreira;

-

Representante do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo, a indicar em breve pela
entidade;

-

Representante do Conselho Municipal de Educação, que será indicado posteriormente.
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Em relação ao CME, enquanto não for designado/a o/a representante, continuará a exercer
funções a actual representante, Dra. Virgínia Varandas.
Assim, a Sra. Presidente colocou à votação esta composição do Núcleo Executivo do CLAS, tendo
a mesma sido aprovada pela unanimidade dos/as presentes.
A Sra. Presidente do CLAS deu as boas-vindas a estes elementos e agradeceu em especial à Dra.
Conceição Moreira, técnica do ACES de Valongo que deixa agora de integrar este núcleo, pelo
seu importante desempenho ao longo dos últimos anos.

De seguida deu a palavra à Dra. Júlia Mendes para esclarecer os/as presentes acerca das funções
do Núcleo Executivo. Esta técnica esclareceu que as funções inerentes a estes elementos se
prendem, nesta fase, com a actualização dos documentos estratégicos concelhios, como o
Diagnóstico Social e o PDS, que datam de 2005.
As tarefas inerentes a esta função dos elementos do Núcleo Executivo passam pela dinamização
das reuniões de trabalho com os Grupos Temáticos, com recursos às técnicas participativas
usualmente utilizadas, recolha e tratamento de dados, aplicação de questionários junto de
diversas entidades, redacção de documentos, entre outras tarefas. Além disso o Núcleo tem
também competências ao nível da emissão de pareceres técnicos, o que implica a análise das
candidaturas e a aplicação de grelhas. Informou ainda que as reuniões ordinárias do Núcleo
Executivo se realizam, neste momento, na primeira Quinta-Feira de cada mês, realizando-se
também reuniões extraordinárias sempre que se justifica. Outra função do Núcleo Executivo é
estimular a colaboração activa de outras entidades, activar as parcerias, por exemplo, na
execução/implementação das acções planeadas no PDS e Planos de Acção Anuais.
Reforçando as palavras da Dra. Maria da Trindade Vale, alertou as entidades parceiras para a
necessidade de participarem mais activamente neste órgão, pois deverão, além de estar
presentes nas reuniões, participar na elaboração dos documentos (Diagnóstico, PDS e Planos de
Acção), disponibilizando os dados solicitados atempadamente e integrando os Grupos Temáticos,
sempre que convocados e, sobretudo, colaborar activamente na concretização das acções pelas
quais são responsáveis. Deverão, também, criar as condições para que as técnicas designadas
para o Núcleo Executivo possam exercer as suas funções em pleno.

3. Adesão de novas entidades:
- ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência
O Sr. Paulo Gomes, representante da instituição e responsável pela delegação de Ermesinde,
procedeu a uma breve apresentação da entidade e do trabalho que esta tem vindo a
desenvolver.
Esta instituição trabalha, desde 2009, em parceria com outras entidades locais como a Junta de
Freguesia de Ermesinde – Gabinete de Acção Social. Actualmente auxilia 26 famílias, com apoio
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alimentar. A equipa é constituída por voluntários e têm patrocínios ao abrigo da Lei do Mecenato.
A associação tem, ainda, promovido alguns eventos, cuja receita reverte a favor da instituição.

Nos termos do Regulamento Interno e atendendo que se trata de uma ONG, ou seja uma
entidade sem fins lucrativos, a Sra. Presidente do CLAS colocou à votação a adesão ao CLAS
desta nova entidade, que foi aprovada pela unanimidade dos/as presentes.

4. Actualização do Diagnóstico Social – ponto de situação:
A Dra. Júlia Mendes informou que a actualização do Diagnóstico Social publicado em 2005
iniciou-se no final de 2009, tendo o Núcleo Executivo procedido já a algumas tarefas, como a
elaboração de nova bateria de indicadores, recolha de dados estatísticos oficiais (INE e IEFP),
elaboração e aplicação de questionários junto de diversas entidades do concelho. A este respeito
informou que algumas das instituições já devolveram os questionários respondidos, aproveitando
para solicitar àquelas que ainda não procederam ao envio dos dados solicitados que os enviem o
mais rapidamente possível.
Esta técnica procedeu à apresentação em powerpoint (anexo 2) de alguns dados que recolheu e
compilou num documento, que será o ponto de partida para a elaboração do novo Diagnóstico, e
no qual procede à caracterização sócio-demográfica, sócio-económica e educativa do concelho de
Valongo.
A Sra. Presidente do CLAS referiu a importância, uma vez mais, da participação de todos/as e
informou que assim que, assim que possível, este documento será publicado na página
electrónica da Câmara Municipal.

5. Serviço de Atendimento Social Integrado – ponto de situação:
A Sra. Presidente do CLAS informou os/as presentes que aguarda ainda contacto com uma das
entidades parceiras para finalizar e/ou alterar o protocolo, que será apresentado em reunião de
câmara e posteriormente será agendada a sua assinatura.

6. Sensibilização das entidades para a parceria efectiva ao nível do CLAS e do Núcleo
Executivo:
Considerando as intervenções anteriores da Sra. Presidente do CLAS e da técnica do Gabinete da
Rede Social, nada mais foi acrescentado neste ponto da ordem de trabalhos.

7. Apresentação do Relatório de Monitorização do CLDS por parte da ADICE:
A Dra. Fátima Aparício, coordenadora do CLDS, procedeu à apresentação em powerpoint do
relatório semestral de monitorização, de acordo com a legislação em vigor (anexo 3).
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8. Outros assuntos de interesse.


A Sra. Presidente do CLAS informou que o ano 2010 é o Ano Europeu de Combate à
Pobreza e Exclusão Social, e que a Câmara Municipal de Valongo apresentou uma
candidatura no âmbito desta problemática, enquadrada no eixo 3 – “Responsabilizar e
mobilizar a sociedade no esforço da erradicação das situações de pobreza e exclusão”,
acerca da qual ainda não tem qualquer resposta. Informou que uma das actividades em
candidatura é a realização da Feira “Quem é Quem”, prevista no Plano de
Desenvolvimento Social e que nunca se concretizou por falta de condições, e que não é
mais do que uma mostra das actividades desenvolvidas por todas as entidades parceiras
no CLAS, que se darão a conhecer à comunidade.



A Dra. Maria da Trindade Vale divulgou a entrada em funcionamento do PRIVAL I e
PRIVAL II - projecto da ADICE em parceria com o Instituto da Droga e
Toxicodependência, tendo apresentado a coordenadora do projecto, Dra. Susana
Machado, a quem passou a palavra. A Dra. Susana Machado informou que o projecto
entrou em funcionamento no dia 18 de Janeiro e que desenvolverá acções no âmbito da
prevenção e da reinserção e que funcionará nas instalações do Centro Social e
Comunitário de Ermesinde até 2011, colaboração das instituições parceiras no
desenvolvimento do projecto.



A Dra. Eunice Neves, informou que a Câmara Municipal de Valongo, numa parceria entre
a Agência para a Vida Local e a Divisão de Educação, se encontra a organizar a 1.ª Feira
de Emprego e Formação. A realização desta actividade, co-financiada no âmbito de uma
candidatura, prevê-se para a terceira semana de Março, nos dias 18, 19 e 20. A Dra. Ilda
Soares referiu que neste evento será incluída a “Feira das Profissões”, que estava
prevista no Plano de Actividades da Divisão de Educação, e que estava em preparação
pela técnica superior de psicologia desta divisão em articulação com as psicólogas
afectas aos Agrupamentos e Escolas Secundárias do Concelho.

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)
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