ACTA N.o 20
Aos oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, no Museu Municipal de Valongo,

uniu o

Conselho Local de Acção Social de Valongo em sessão plenária ordinária. Estiveram present s nesta
reunião, os elementos representantes de diversas entidades, conforme folha de presenças (an

o I).

Constituição da mesa:
Dra. Maria da Trindade do Vale

Presidente do Conselho Local de Acção Social e Ve eadora

do Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Valongo

Ora. lida Soares - Directora de Departamento de Educação, Acção Social, Juve tude e
Desporto

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

utivo

Ordem de Trabalhos:

1 - Apreciação e aprovação da Acta da Sessão anterior

2 - Apresentação do Diagnóstico Social - versão provisória

3 - Apresentação do Relatório de Monitorização do CLDS - projecto InterV@I, por

rte da

ADICE

4 - Jornadas para a Inclusão e Feira "Quem é Quem" - ponto da situação

5 - Outros assuntos de interesse
A Sra. Presidente do CLAS de Valongo deu as boas vindas, agradeceu a presença de todos/a e deu
início

à 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 p r e-mail

a todos/as, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção dos elementos que não e tiveram
presentes na respectiva sessão.

2. Apresentação do Diagnóstico Social - versão provisória
O documento "Diagnóstico Social do Concelho de Valongo - versão provisória" foi enviado po correio
electrónico para análise das entidades representadas no CLAS.
A Ora. ]úlia Mendes referiu que este documento é uma versão provisória, que só ficará finaliza o após
a implementação da metodologia participativa, como vem sendo habitual, com os elementos
e outras entidades e instituições com intervenção no concelho, para aprofundamento do Dia
definição de prioridades e levantamento dos recursos da comunidade.
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Núcleo Executivo irá convidar os/as participantes com os quais se irão

trabalho temáticas, durante o mês de Outubro.
Alguns dos presentes manifestaram que o documento não foi enviado com a antecedência d
o que impossibilitou proceder

à sua leitura e análise para apresentação de sugestões nesta ses ão.

Considerando que a maioria das pessoas presentes não tiveram oportunidade de ler o docu ento, a
Sra. Presidente sugeriu que a Ora. Júlia Mendes não apresentasse a comunicação em powerp int que
tinha preparado acerca dos dados do diagnóstico e solicitou que todos/as lessem atenta ente o
documento e enviassem as suas sugestões ao Gabinete da Rede Social até ao dia 17 de Sete
que foi aceite por unanimidade.
A Ora. Maria da Trindade considera, ainda, enquanto representante de uma instituição, e pel leitura
que efectuou do novo Diagnóstico Social do Concelho de Valongo, que falta informação rei tiva às
instituições e projectos concelhios, pelo que apela a todos/as a colmatação desta lacuna.
A Ora. Júlia Mendes esclareceu que é intenção do Núcleo Executivo introduzir um outro
destinado aos recursos da comunidade, no qual serão apresentados também os proje
intervenção desenvolvidos pelas diferentes entidades, sendo que se procederá ao levantamen
informação nas sessões de trabalho com os parceiros.
A Ora. Eunice Neves, enquanto Conselheira Local para a Igualdade de Género, elogiou o facto
Diagnóstico Social do Concelho de Valongo conter muita informação desagregada por sexo e i formou
que enviou, via e-maU, algumas sugestões, designadamente a uniformidade do documento r lativa à
linguagem de género, que é incluída em algumas partes do documento.

3 - Apresentação do Relatório de Monitorização do CLDS - projecto InterV@I, por

rte da

ADICEj
A Ora. Fátima Aparício, coordenadora do projecto, apresentou em powerpoint o relatório rei tivo ao
período de Julho de 2009 a Julho de 2010, cujo conteúdo se anexa à presente acta (anexo 2).
Colocado à votação pela Sra. Presidente, foi o referido relatório aprovado por unanimidade.

4 - Jornadas para a Inclusão e Feira "Quem é Quem?" - ponto da situação
Conforme já é do conhecimento de todos/as, a Sra. Presidente lembrou que a Feira "Quem é· uem?"
tem por objectivo dar a conhecer à comunidade o que cada instituição, serviço ou entidade tem, o
que faz e o que tem para oferecer.
A Ora. Lucinda Dias, técnica da CMV informou que aderiram a esta actividade 39 entidades. I formou
ainda que a montagem dos stands decorrerá nos dias 27 e 28 de Setembro e que durante o da 29 as
entidades deverão ocupá-los com o material a expor.
Relembrou que cada stand será dividido por 2 entidades, sendo que a sua distribuição e disp sição a
Sra. Presidente informou que estes estarão divididos por freguesia, e que o critério de distribu ão dos
stands, que serão divididos por 2 instituições, será a ordem alfabética do nome das entid des. As
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instituições com intervenção concelhia ocuparão os primeiros stands, surgindo de segui
freguesias, identificadas por cores, sugestão aceite pela unanimidade dos/as presentes.
O Dr. Luís Ramalho, Presidente da Junta de Freguesia sugeriu que os stands das juntas de f
fiquem no início da respectiva área territorial. Sugeriu ainda que a identificação dos stands
impressão directa, ficando a Dra. Sónia Macedo, Chefe de Divisão de Acção Social da CMV, de erificar
se era possível e se não acarretaria mais custos.
O Sr. Dr. António Bomba Pais, Director Executivo do ACES de Valongo, solicitou autorizaç o para
partilhar o stand com o IOT. A Dra. Sónia Macedo, informou que várias entidades mani~ staram
vontade de partilhar o stand com outra instituição em particular, o que será aceite, em princípi
Foi ainda decido pela unanimidade dos/as presentes que a actividade encerrará às 22h30 nos ias 1 e
2 de Outubro.
Relativamente às Jornadas para a Inclusão, a realizar nos dias 30 de Setembro, 1 e 2 de Ou ubro, a
Dra. Sónia Macedo deu informação do programa. Este será enviado em breve a todas as en idades,
sendo ainda necessária a indicação por parte destas da lista de convidados para que a org
envie os respectivos convites.
Referiu a necessidade de providenciar a participação de alguém com formação em linguagem estual,
cujo contacto a Dra. Cecília Mendes do Centro de Acolhimento Temporário Mãe D"

ua se

disponibilizou para indicar.
No que respeita à animação do exterior, está prevista a actuação da Banda da PSP. Estão ambém
confirmadas as participações da Associação Cor

é Vida; cabeças no Ar e Pés na Terra e Ago arte. O

Agrupamento de Escolas de S. Lourenço disponibiliza-se para participar na animação. As ass ciações
interessadas em participar na animação deverão enviar proposta via e-mail para Dra. Helena

liveira /

Dra. Lucinda Dias / Dra. Sónia Macedo, para que reúnam já na próxima semana, com o obje tivo de
definir o respectivo programa.
Em resposta a alguns pedidos, a Dra. Sónia informou que não é possível a venda de prod tos das
entidades, dado que não integram o objectivo da actividade.
Informou ainda que, nas Jornadas, será assinado o protocolo do Serviço de Atendiment

Social

Integrado. A respeito deste assunto, e tendo em atenção que o Sr. Dr. António Bomba Pais,

irector

Executivo do ACES de Valongo se encontra presente nesta sessão e é necessária a sua esposta
definitiva quanto ao seu interesse para integrar o Serviço de Atendimento Social Integrado a Sra.
Presidente do CLAS solicitou que este se manifestasse.
O Dr. António Bomba Pais afirmou que não concorda com o Protocolo de Atendimento Integra
que não pretende aderir. O Dr. Luís Ramalho, interveio, sendo de opinião que o serviço dever' entrar
em vigor o mais rapidamente possível, com a assinatura do protocolo entre os restantes

rceiros

interessados.
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5 - Outros assuntos de interesse
O Sr. Morgado, na qualidade de representante do Rotary Club de Ermesinde informou qu

a sua

instituição elegeu os novos corpos gerentes em Junho e que pretende criar um projecto

ial na

freguesia de Ermesinde. Assim, e numa lógica de trabalho em parceria, solicitou a colabora ão das
instituições que intervêm na área social daquela freguesia para participarem numa reunião a
se na Junta de Freguesia de Ermesinde, no próximo dia 15 de Setembro, pelas 14:30h.
Esta iniciativa foi elogiada pela Sra. Presidente do CLAS que aproveitou para apelar a
entidades que integram o CLAS de Valongo um maior esforço de cooperação, na já b a rede
interinstitucional concelhia, com vista a minimizar ao máximo as questões da pobreza exclusão
social, que em consequência da crise económica nacional, tendencialmente começam a agrava -se.

Nada mais havendo a tratar, se deu por encerrada esta reunião, cuja acta vai ser assina a pela
Presidente do CLAS.

A Presidente do CLAS de Valongo,

}{Jla/.Q.
(Ora. Maria da Trindade Morgado do Vale)
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20. a Sessão Plenária do elAS de Valongo
8 de Setembro de 2010
Folha de Presenças - Entidades do ClAS de Valongo
Entidade

Nome doIa Representante ou
Representante Suplente no ClAS

Assina1 lura

AADEVA- Associação de Apoio à
Deficiência em Valongo

ADICE- Associação para o
Desenvolvimento Integrado Cidade
de Ermesinde

QG:Ú:""~'-'UkCr<>L~

0~ V~"~

/

ADRA - Associação Adventista
para o Desenvolvimento, Recursos
e Assistência

AGORARTE - Associação Cultural
e Artística

~

/
/

(~/

Cevdbr'~~

(

~).~4n!,ú.~
(t.
7T/

-~

Agrupamento de Centros de Saúde
(ACES) de Valongo

Agrupamento de Escolas de Campo

AI/tC/I'O

1""tjIÇ

-;~JfH4 J!,J;jJ{ LSot;;4·

fLL ~~r-

"

'"

"I",'~

,""

~-:;;>.

L

(

\ .... '~",.-.-.-

,~

Agrupamento Vertical D. António
Ferreira Gomes, Ermesinde,
Valongo

I
Agrupamento de Escolas de Alfena

Agrupamento Vertical de S.
Lourenço Ermesinde

~vu'o ~ Cwa1io

/1~«~ rWÃ

Agrupamento Vertical S. João de
Sobrado

Agrupamento Vertical Vallís Longus

~ ftú:.t '/lC

~~ck ~1c-

~

p

Entidade

Nome doIa Representante ou
Representante Suplente no elAS

Assinat ura

ANJAF - Associação Nacional para
a Acção Familiar

Associação Cabeças no Ar e Pés
na Terra

»úJ;> ~ ~1 I'fMO Pt'

~

~~

Associação Cor É Vida

Associação de Promoção Social e
Cultural de Ermesinde

Associação Ermesinde Cidade
Aberta

P€'eGuLA- ~~

~tNR..!~0€

~

.

~

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Ermesinde

Associação para o Desenvolvimento
do Susão

V

.10~

MIt"luXL

Q)tA.,

.

Associação Projecto Vida do
Concelho de Valongo

Associação Promoção Social do
Calvário

Associação Viver Alfena

Ó-~~"(l~~l('(

~~

~Q~

~
r~

~

\\~

~~

....- /
~

"\

~

Câmara Municipal de Valongo

4v/
~-

Casa do Povo de Ermesinde

AN"M:)'

V

)~V

r
:rC1lJJJl N~

t!M<.~C~

{

Cenfim - Núcleo de Ermesinde

Centro de Formação de Escolas do
Concelho de Valongo e Santo Tirso
- Sebastião da Gama

Centro Paroquial e Social de S,
Martinho de Campo

6USOnCA

~6eo
I

ti}
2

)

Nome doIa Representante ou
Representante Suplente no elAS

Entidade

~J:NIUQv~

Centro Social de Ermesinde

Pau-uvt ~~J ~~\.t

~t

1\

Centro Social e Paroquial St.° André
de Sobrado

~

Clí4t'o.. 'BIU :}t-

(b1v~ 10\(Q'"f

Centro Social e Paroquial de Alfena

Assinai ura

1+",,, ~Gh<À.~~ 6?.L. ~~1~ \,\~ l~~h
:r~ vil-eb da Cu~

~~~ :>
JS::J-~1:: g

Conferência Masculina de São
Mamede de Valongo

Conferência S. Vicente de Paulo
S. José - Campo

~ ,~) 'V,

Conselheira Local para a Igualdade
de Género

c..(E:.

A"\X.PrNA

c.oal-b

~

~~

'-.-,,"0-

~~\(--

~ev'~

:+w
..

~~fj. 't"\~l'f4. ~~

Direcção Geral de Reinserção
Social - Equipa Porto Penal 4

~~ ~f;A~r'J1U~

--

"

--""J
_

~~O,~cvi",\y,~~

~

Conferência S. Vicente de PauloSt.° André de Sobrado

r_



Escola Secundária com 3.0 Ciclo de
Ermesinde

"fê. v-.t., çvJ.e- \-Qo-(J1 J.v ~ IA ~

Escola Secundária com 3.° Ciclo de
Valongo

~.~\rG

FAPEVAL - Federação das
Associações de Pais e
Encarregados de Educação do
Concelho de Valongo

./

t-'1ANo~

r8~-;(v4-

)o~-T~~
II

Hospital N.a Sr. a da Conceição de
Valongo

'i{

~Q&v- 3"",~~

~~I
\.

A,,~ (kJ", \Lo

Futurbrain - Centro de Formação,
Lda

Guarda Nacional Republicana

/

jO~

'~cl

~V0
(j&...,~

rp
~~v

--(....

IDT - CRI de Porto Oriental
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---/ D

I

Entidade
Instituto Bom Pastor "Haurietis
Aquas"

Nome doia Representante ou
Representante Suplente no elAS

J:o~ ~6;\ ~~\U.ô

Assina ura

~

)""
~

Instituto de Emprego e Formação
Profissional - Centro de Emprego
de Valongo

Instituto de Segurança Social, IP 
Centro Distrital do Porto

(aJ~ T7~(J1c....

,.

t7

WfG P1o...,A

C

L.

IPJ - Delegação Regional do Porto

Lar Marista de Ermesinde

I( "'Vi o

J0n.~.

c."""f\.."'''' \\... ... eA-c.L..c..o

pI'\..)lD (>~\"'4 P .
•

O Patinho - Creche e Jardim de
Infância

Presidente da Junta de Freguesia
de Alfena

Presidente da Junta de Freguesia
de Campo

Presidente da Junta de Freguesia
de Ermesinde

lv,'s

Lt- ~t{

tG.o.l\.A L tto

Presidente da Junta de Freguesia
de Sobrado

Presidente Junta de Freguesia de
Valongo

Profival- Ensino e Formação
Profissional, Lda.

Rotary Clube de Ermesinde

Santa Casa da Misericórdia de
Valongo

~~

\,\

Ml1'\t- t!...

~~l\ ~t ~~

!Clit

c.~9
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Participantes/Convidados

Entidade

Coordenadora do Núcleo Local de
Inserção

Nome

c~j~

Srus,

Assinat lira

~ .... ~.h

Presidente da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens de
Valongo

Carla Moreira

é?Cvl1 ;;;';Zt_
,--..,.

Fátima Barbosa

{~
,~~~

~
'l't

::::-

~

F átima Rocha

Núcleo Executivo do CLAS
Júlia Mendes

Manuela Rocha

Rosa Barbosa

Virgínia Varandas

fU'Ú ~~
rr.~~1 ~

-

Roso..fl

--~

.~~ ~~
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Anexo 2

Contrato t«al de Desenvolvimento
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(IDENTIFICAÇÃO 00 elOS
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Social - Conc:eJho de vatongo

Caracteriz.ação do TerrilÓfw;

InterV@l- Plano de
Intervenção em Valongo

Território industrializado CO(n forte
de\l.qu.alificaçào

Defjnição de Acçôes obrigatórias,

(

EíxO* de Intervençio

CARACTER~lAÇÃO oos

in.....·"

DESTINATARIOS DIRECTOS 00
elOS

enquadradas em
o~lgatôríos:

DJstrlbuiç60 segundo;ll sua situaçlo face ao
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EIXO 1 - EmJ.nl9O. Formaçao e Qvah~
EIxo 2 - !n~ familiar e Parental

fixo 3 - <:apaataÇ50 da ComtJl'Udade e dar; InstltUlç3es
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J
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Elto 4 - InftfMação e Acesslbllldaát:s

<>oQ ....
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INDICADORES POR EIXO DE
INTERVENÇÃO
EIXO 1 .EMf'AlGO. FORMAÇAO
EIXO
1
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INDICADORES POR ElXO DE
INTERVENÇÃO 
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1.tMPM.lGO,~O~MAÇAO!.

OUAUAÇAÇAO
1
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CARACTERIZAÇÃO DOS
DESTINATÁRIOS DIRECTOS 00 CL S
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Anexo 2

d. V...."II..

INDICADORES POR EIXO DE
INTERVENÇÃO·

~ICA.DORES pOR EIXO DE

INOICAOORES POR EIXO DE

..."'.....~I'<>~"'.... ~''''..d~d(l'_
~'( .. "d~H.

In."" ;(

( ' INDICADORES POR EIXO DE
INTERVENÇÃO ~

N." de Pl'S$t);u que adqutriram compátncias

INtERVENÇÃO
EIXO' - CAPAGJTAÇÁO DA COMUNIDADE E DAS
INSTITUIÇÕES

INTERVENÇÃO 
Proceceu-se à elaboração e 3f:X!cação
recolha de informação para 3U9Cultar
f'llOradores dos Empreendimel1tbS de
Concelho de Valongo, acerca dtI
de AsSO(;iaçõe5 de Moradores.
verificou-Soe' que a Acção não
como tal procedeu-se ao pedodoC!e i,Ite1'afão do
Acção, Neste sentido crlaram-se grupos

quais 2 estão Já a decorrer.
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INDICADORES POR EUcQ Df
INTERVENÇÃO·

N."d./lCço..
"'."dlfllliÇOftc::::::I::J

5. INDICADORES POR EIXO Df
INiERVENçAO 

Resumo

....

INTERVENÇAO

", ----,---.:-------
~~11

At1MdI_~.!l

Objectivo genII: Aumeruar a ltidus.lo
através de: acçdes de: combate à
sooaInocootdtoóelJa/ol'lgoetr
êEm~
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Eqwp.:JTecmca

Contactos
SIte: W'WW. OctsvillDngO.COm

E.mall: Int_ill.MlceOgmall.com
T.r-: 214219570

VIsite I n _ "'IM no filceboock
3 Técnic.BSuperiora

"A vida está cheia de desafios que, se
aproveitados de forma criativa e
responsavel,
transformam-se
em

1 AnirMdon Sócio-<:Ultutural
1 Técnico de Informática
1 Administrativa

.._ -*-

~
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