ACTA N.º 18
Aos vinte e quatro do mês de Março 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

-

Eng.º Miguel Venâncio – Director do Centro de Emprego de Valongo

Ordem de Trabalhos:

1. Apreciação e aprovação da Acta da Sessão anterior
2. Divulgação das novas medidas do IEFP no âmbito do Programa Iniciativa Emprego
2010
3. Serviço de Atendimento Social Integrado – ponto de situação
4. Parecer do Núcleo Executivo acerca das alterações ao Plano de Acção do CLDS –
InterV@L
5. Outros assuntos de interesse

Antes de se dar início à ordem de trabalhos, a Dra. Eunice Neves, Conselheira Local para a Igualdade
de Género e Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico-Social da Câmara Municipal de Valongo,
informou que a Sra. Presidente do CLAS de Valongo chegaria um pouco mais tarde, em virtude de um
outro compromisso, pelo que, e a seu pedido expresso, deu início à sessão. Com tal, passou
directamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, dando a palavra ao Sr. Eng. Miguel Venâncio,
director do Centro e Emprego de Valongo.

2. Divulgação das novas medidas do IEFP no âmbito do Programa Iniciativa Emprego
2010
Acerca deste ponto, o Sr. Director do IEFP/Centro de Emprego de Valongo informou que, no
corrente mês, foram publicadas no Diário da República várias portarias que alteram/criam algumas
medidas extraordinárias do IEFP no âmbito do Programa Iniciativa Emprego 2010, que, a seu ver, se
revestem da maior importância na sequência dos sinais de estabilização ao nível do emprego no nosso
concelho.
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Estas medidas encontram-se elencadas e discriminadas em dossier disponibilizado a todos/as os/as
presentes.
Salientou, ainda, o importante papel dos parceiros do CLAS de Valongo na divulgação destas medidas,
estando o IEFP/Centro de Emprego de Valongo disponível para apoiar as entidades eventualmente
interessadas em aderir a qualquer uma destas medidas.
Assim, os/as técnicos/as do Centro de Emprego de Valongo, Dra. Aurora Nogueira, Dra. Carmencita
Parente e Sr. Paulo Brizida procederam à apresentação das novas medidas a implementar no âmbito
do Programa Iniciativa Emprego 2010:
 Estágios profissionais – formações qualificantes níveis 3 e 4; estágios profissionais – formação de
nível 5; estágios qualificação-emprego e Inov Social;
 Apoios às entidades, designadamente as isenções/reduções das contribuições à Segurança Social;
 Programa Contrato Emprego-Inserção (CEI) destinado a desempregados subsidiados e Programa
Contrato Emprego-Inserção+ (CEI+) destinado a desempregados beneficiários do Rendimento
Social de Inserção.

As candidaturas deverão ser submetidas electronicamente em www.iniciativa2010.gov.pt.

O Sr. Eng.º Miguel Venâncio informou ainda que o IEFP/ Centro de Emprego de Valongo, em parceria
com a Segurança Social, está a convocar todos/as os/as beneficiários/as de Rendimento Social de
Inserção inscritos no Centro de Emprego de Valongo, no sentido de os/as encaminhar para ofertas de
formação adequadas. Apelou ainda às instituições presentes para aderirem ao CEI+, no sentido de
facilitarem a inserção destes beneficiários no mercado laboral.

Terminada a apresentação destas medidas, a Sra. Presidente do CLAS de Valongo pediu desculpa pelo
atraso, que justificou com a presença num evento da Escola Secundária de Valongo, e agradeceu a
disponibilidade de todos os parceiros presentes. Explicou que esta reunião extraordinária foi solicitada
pelo Núcleo Executivo do CLAS de Valongo, nos termos do artigo 14.º do Regulamento Interno, na
sequência de pedido efectuado pela representante do IEFP/Centro de Emprego de Valongo. De
seguida deu início ao ponto 1 da ordem de trabalhos.

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.
Ficou ainda acordado que, a partir desta data, as actas serão sempre enviadas por e-mail.

3. Serviço de Atendimento Social Integrado – ponto de situação:
A Sra. Presidente do CLAS informou que, no sentido de ultrapassar o impasse relativamente à
implementação deste serviço, foram efectuados contactos com o ACES de Valongo, a fim de solicitar
que se manifestasse acerca da sua disponibilidade para integrar ou não este serviço.
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A Sra. Presidente do CLAS solicitou ao Sr. Dr. João Caldeira, presente nesta reunião em substituição
do Director Executivo do ACES de Valongo, que se pronunciasse acerca deste assunto. Este informou
que não pode assumir qualquer compromisso em nome do Dr. António Pais relativamente ao SASI,
uma vez que este se encontra em gozo de férias. Referiu ainda que, à semelhança de outras
entidades, o ACES de Valongo debate-se com dificuldades ao nível dos recursos humanos, técnicos e
financeiros para a participação neste serviço. No entanto, assim que possível, abordará esta questão
com o director executivo.
Para fazer o ponto de situação do SASI, a Dra. Sónia Macedo, Chefe da Divisão de Acção Social da
Câmara Municipal de Valongo interveio referindo que este processo já se iniciou em Dezembro de
2005, tendo culminado, em Setembro de 2009, com a aprovação da minuta do protocolo em sessão
plenária do CLAS, após um longo processo de negociação com as entidades parceiras. Nesta fase, o
arranque deste serviço está dependente da manifestação de disponibilidade do ACES de Valongo,
parceiro crucial na área da saúde dos cuidados primários.
Relativamente ao equipamento informático necessário ao funcionamento do SASI e formação dos/as
técnicos/as no âmbito da intervenção social, a Sra. Presidente do CLAS informou os/as presentes que
será solicitada a colaboração do Instituto de Segurança Social, I.P. através de ofício dirigido ao Sr. Dr.
Luís Cunha, Director do Centro Distrital de Segurança Social do Porto.
Esta abertura foi corroborada pela Dra. Manuela Figueira, Directora do Núcleo da Qualificação das
Famílias e do Território do Centro Distrital do ISS, IP, que informou que estava a ser testada a solução
Web para disponibilizar aos parceiros da aplicação informática do ISS,IP. No entanto informou que a
prioridade no acesso a esta solução informática deverá recair sobre as equipas de protocolos de RSI.
Relativamente ao protocolo do concelho de Valongo, que prevê a implementação inicialmente apenas
nas freguesias de Alfena e Ermesinde, sugeriu que fosse introduzida a possibilidade de alargamento a
todo o Concelho.
Atendendo ao período de tempo já decorrido desde o início de todo este processo e à necessidade de
definir estratégias, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde sugere que, a par do pedido a
formular à Segurança Social, se proceda a nova auscultação às entidades parceiras, considerando que
poderão ter ocorrido alterações ao nível dos/as dirigentes. Entretanto, os Presidentes das Juntas de
Freguesia de Campo, Sobrado e Valongo, manifestaram também a disponibilidade para aderir a este
Serviço.
Ponderada esta sugestão, foi decidido por unanimidade dar início ao Serviço de Atendimento Social
Integrado, sendo que, em primeiro lugar, seria enviado, pela autarquia, ofício ao Director do Centro
Distrital do Porto.
Ficou ainda decidido incluir as Juntas de Freguesia de Campo, Sobrado e Valongo, bem como proceder
a nova auscultação acerca da disponibilização das entidades parceiras.

4. Parecer do Núcleo Executivo acerca das alterações ao Plano de Acção do CLDS –
InterV@l
A ADICE, enquanto entidade coordenadora local da parceria responsável por este projecto, pretende
introduzir algumas alterações ao Plano de Acção deste Projecto. Estas alterações, segundo informou a
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Dra. Maria Trindade Vale, prendem-se com o indeferimento da candidatura ao Programa Escolhas 4.ª
Geração visto que, de acordo com resposta do ISS,IP, algumas das acções se sobrepunham a acções
previstas no projecto InterV@L. A Dra. Fátima Aparício, coordenadora deste projecto, interveio para
explicar, de forma sucinta, as alterações que solicitam, bem como os factos que as justificam.
A ADICE solicitou parecer da Câmara Municipal, parecer este que é obrigatório e será discutido em
reunião de Câmara do próximo dia 1 de Abril. A Dra. Júlia Mendes referiu que, apesar de não ser
obrigatória a emissão de parecer por parte do CLAS, entendeu-se que faria todo o sentido o Núcleo
Executivo emitir parecer acerca desta alteração e discuti-lo em plenário de CLAS.
Neste sentido, o Núcleo Executivo emitiu o parecer técnico, cujo teor a Dra. Júlia Mendes passou a ler
e que a seguir se transcreve:

“No dia 19 de Março de 2010 reuniu extraordinariamente o Núcleo Executivo do CLAS de Valongo para
apreciação e emissão de parecer relativo ao pedido de alteração do Plano de Acção do CLDS – Projecto
InterV@L solicitado pela Entidade Coordenadora Local da parceria, ADICE. A referida reunião contou com a
presença da coordenadora do Projecto, Dra. Fátima Aparício, para esclarecimento de algumas questões.
Da análise do processo enviado pela entidade e dos esclarecimentos prestados pela coordenadora, o Núcleo
Executivo conclui:
1 - Este pedido de alteração ao Plano de Acção surge da notificação de indeferimento por parte do ISS,
I.P., da candidatura ao Programa Escolhas 4.ª Geração, que visava dar continuidade ao Projecto Viver em
Liberdade II, no período 2010/2012. Como tal, esta alteração visa essencialmente dar continuidade às
actividades desenvolvidas pelo Projecto Viver em Liberdade II, dando resposta aos destinatários do Projecto
que neste momento se encontram a descoberto, designadamente através da criação de Grupos de
Alfabetização e do Gabinete de Atendimento Psicológico dirigido a crianças, jovens e adultos, principalmente
público-alvo do referido Projecto.
2 – A criação do Gabinete de Atendimento Psicológico implica o acréscimo de uma nova actividade do
Centro de Recursos e Qualificação (acção n.º 6, Eixo de Intervenção 2).
3 - No que respeita aos Grupos de Alfabetização, é proposta a sua criação em substituição da acção n.º
13 prevista no Plano de Acção: “Criação e/ou dinamização das associações de moradores nos
empreendimentos de habitação social”. De acordo com a equipa técnica deste projecto, esta substituição
baseia-se na análise de questionários aplicados a uma amostra de 30% dos/as residentes nos
empreendimentos de habitação social, que revelou a inexequibilidade desta acção, por não obter a
concordância da maioria dos/as residentes.
4 – Outra proposta de alteração prende-se com a transição de verbas destinadas ao Eixo 2 para o
Eixo 4, mais especificamente para a implementação de “Acções de formação e facilitadoras de acesso às
TIC”. Justificam esta transferência de verbas com o facto de, no âmbito do levantamento de necessidades
de formação do tecido empresarial que a equipa do projecto está a efectuar, as entidades terem
manifestado “um grande interesse (…) em frequentar acções e formação em Informática direccionada
para actividades específicas”, o que envolve elevados custos quer com Formadores/as quer com
equipamento específico. Deste facto decorre a necessidade de uma nova alteração: aumentar o n.º de
indivíduos a abranger por esta acção. A equipa do projecto esclarece ainda que a transição de verba que
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estava destinada a acções do Eixo 2 “Gestão Doméstica” e “Educação Parental” não terá implicações na
sua execução, uma vez que serão asseguradas pela Equipa Técnica do Projecto.
5 – Este pedido de alteração do Plano de Acção propõe ainda algumas transferências de verbas entre
anos, uma vez que se verificam alguns ajustes temporais no início de algumas das actividades, previstas
para 2009 e que apenas iniciaram em 2010.
Considerando os argumentos explanados, e considerando ainda que estas alterações não implicam
mudanças de fundo ao Plano de Acção inicial, o Núcleo Executivo decide, por unanimidade, emitir um
parecer favorável à alteração do Plano de Acção do Projecto InterV@L.
O Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de Valongo
Representante da Câmara Municipal – Júlia Mendes
Representante do ISS, IP – Centro Distrital do Porto - Carla Moreira
Representante do IEFP – Centro de Emprego de Valongo – Fátima Rocha
Representante do Agrupamento de Estabelecimentos e 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 a votação do CLAS, foi o referido parecer aprovado pela unanimidade do plenário.

5. Outros assuntos de interesse
A Dra. Eunice Neves convidou todos/as os/as presentes a participarem na sessão de esclarecimento
subordinada ao tema “Desporto na Escola – Educar para a Igualdade”, que se realizará no dia 25 de
Março de 2010, pelas 17h30 na Junta de Freguesia de Ermesinde. Ficou decidido que Dra. Júlia
Mendes enviaria o convite, via e-mail, a todos os parceiros do CLAS.

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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