ACTA N.º 23
Aos catorze dias do mês de Julho do ano de dois mil e onze, 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. Ilda Soares – Directora de Departamento Acção Social e Educação

-

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 os/as
presentes e deu início à ordem de trabalhos.

Ordem de Trabalhos:

1 - Apreciação e aprovação da Acta da Sessão anterior;
2 – Elaboração do Plano de Desenvolvimento Social – ponto de situação;
3 – Apresentação dos projectos de candidatura à Iniciativa “Boas Práticas Sociais” e de
proposta do Núcleo Executivo;
4 – Apresentação do Relatório de Monitorização do CLDS – Projecto Interv@l, por parte da
ADICE;
5 – Apresentação dos Resultados do Projecto Priv@l, por parte da ADICE;
6 – Outros assuntos de interesse.

1. Apreciação e aprovação da Acta da sessão anterior:
Colocada à votação pela Sra. Presidente a Acta da sessão anterior, enviada atempadamente por mail a
todos/as, foi a mesma aprovada por unanimidade.

2. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Social – ponto de situação:

A Dra Júlia Mendes efectuou ponto da situação quanto ao processo de construção do PDS, tendo
referido as reuniões de trabalho promovidas nos meses de Maio e Junho com os Grupos Temáticos
constituídos pelo Núcleo Executivo. Apresentou uma comunicação em powerpoint (anexo 2) com
resumo dos Eixos de Intervenção e objectivos estratégicos que resultaram do trabalho com os Grupos
Temáticos referidos. Salientou a necessidade de se integrar uma vertente preventiva no PDS, na
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sequência do trabalho realizado até ao momento. Neste sentido foi avaliado pelo NE a inclusão
de outro eixo ou de um objectivo estratégico transversal relativo à prevenção, tendo
acrescentado que, neste âmbito, foi agendada reunião de trabalho, para o próximo dia 22 de
Julho. Por último referiu que se prevê a apresentação do documento final, cuja redacção está a
decorrer, em reunião de CLAS a realizar no mês de Setembro.
A Dra Trindade agradeceu a colaboração de todos/as os/as que colaboraram neste processo
através da disponibilização de informação e da participação nos grupos temáticos.

3 – Apresentação dos projectos de candidatura à Iniciativa “Boas Práticas Sociais” e de
proposta do Núcleo Executivo:

A Dra Eunice Neves iniciou este ponto efectuando a apresentação dos seguintes projectos a candidatar
pela Agencia para Vida Local/Município de Valongo:
- Biblioteca Humana,
- Espaço Infantil Imediato,
- Mundo Mistura,
- Pais, Mães e Companhia.
Seguiu-se a apresentação do projecto PAS – Programa de Acção Sénior, promovido pelo Sector de
Acção Social/Município de Valongo, efectuada pela Dra. Ilda Soares.
Por último, foi apresentado o projecto “Cor é Vida”, pela Dra Manuela Pinheiro, promovido pela
Associação Cor é Vida.

Terminadas as apresentações, a Dra. Júlia Mendes informou que a Plataforma Territorial
Supraconcelhia apenas exige a emissão por parte do CLAS de “Recomendação” aos projectos a
candidatar à Iniciativa “Boas Práticas” e procedeu à leitura do parecer emitida pelo Núcleo Executivo,
em reunião de 08.07.2011:

No dia 08 de Julho de 2011 reuniu o Núcleo Executivo do CLAS de Valongo para apreciação das
candidaturas concelhias à Iniciativa “Boas Práticas Sociais”, lançada pela Plataforma Territorial
Supraconcelhia do Grande Porto.
Foram analisadas as candidaturas dos seguintes projectos:
- Biblioteca Humana;
- Cor é Vida;
- Espaço Infantil Imediato (Ermesinde e Valongo);
- Mundo Mistura;
- Pais, Mães e Companhia;
- Programa de Acção Sénior.
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Considerando que a exigência de apresentação de “Recomendação” dos Conselhos Locais de Acção Social
visa garantir que os projectos e as candidaturas apresentadas são do conhecimento do CLAS, não sendo
exigida a emissão de parecer nem informação técnica aos projectos, o Núcleo Executivo propõe que o
Plenário do CLAS de Valongo recomende todos os projectos.

O Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de Valongo:
Representante Suplente da Câmara Municipal de Valongo – Lúcia Ramalho
Representante do ISS – CDP – Ana Eugénia Sousa
Representante do Agrupamento de Centros de Saúde de Valongo – Fátima Barbosa
Representante do Centro Hospitalar S. João - Unidade de Valongo – Rosa Barbosa
Representante das entidades sem fins lucrativos – Manuela Rocha”

Colocado à votação do CLAS, foram as referidas recomendações aprovadas pela unanimidade do
plenário.

A Dra Trindade procedeu à assinatura e entrega dos respectivos documentos a anexar a cada projecto
de candidatura.

4 – Apresentação do Relatório de Monitorização do CLDS – Projecto Interv@l, por parte da
ADICE:

Para conhecimento do CLAS, a Dra. Fátima Aparício, Coordenadora do Projecto Interv@l da ADICE, fez
uma breve apresentação do relatório de monitorização do CLDS, conforme anexo 3 à presente acta.

5 – Apresentação dos Resultados do Projecto Priv@l, por parte da ADICE:

Para conhecimento do CLAS, a Dra. Susana Machado, Coordenadora do Projecto Priv@l da ADICE, fez
uma breve apresentação dos resultados do projecto em causa, conforme anexo 4 à presente acta.

6 – Outros assuntos de interesse:

A Sra. Presidente do CLAS informou que a Loja Social está em funcionamento desde o dia 04 de Julho.
Referiu que os pedidos efectuados em maior número até à data são ao nível do apoio alimentar. Neste
âmbito, informou que no próximo dia 22 de Julho, está prevista uma reunião com todas as instituições
que efectuam apoio alimentar, no sentido de se definir uma estratégia articulada de intervenção. Será
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efectuada convocatória, para as 10h, do dia referido, para reunião a realizar nas instalações do Museu
Municipal de Valongo, com a solicitação que as instituições participantes se façam acompanhar de
listagem actualizada dos/as beneficiários/as desta resposta.

Por fim, a Sra. Presidente do CLAS deu a palavra aos/às representantes presentes para se
manifestarem. Ninguém quis acrescentar qualquer assunto ou comentário.

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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