ATAN.O27
quâtro
Aos
diasdo mêsde maiodo ãnode doismil ê doze,no Í\4useu
Ì,4unicipal
de Valongo,
reuniuo
Conselho
Localde AçãoSocialde Valongoêm sessãoplenáriaextrêordìnária,
presentes
Estiveram
nestareun;ãoos elementos
representantes
de diversasentidades,
conformêfolha de presencas
(anexoI).
Coístituicão dã mêsâ!
Dra. Maria da Trlídade do Valc - presidentedo ConsethoLocalde AçãoSociale Vêreadorado
Pelourode AçãoSocialda CâmaraÍ\4unicipâl
de Vâìongo
Dra. Júlia Mendes - Elementorepresentante
da autarquiae coordenadora
do NúcleoExecuflvo
DÌa. Fátima Pinto - Diretoradâ Unidadede Desenvolvimento
Socialdo Centrc Distritalde
Segurànça
Socialdo Porto

A Sra.Presidente
do CLASde Valongo
deu as boasvindas,agradêceu
a presençâ
de todos/as
os/as
nestas€ssão
eìtraordinária
marcada
devidoà necessidade
de se aprovar,coma máxlmaurgència,
o
Relatório
Finâldo Projecto
Interv@L/Contrato
Locãlde Desenvolvimento
Social.

Ordêmde Trabalhos:
1. Apreciãção
e aprovação
dãAtada Sessão
anterior;
- PO€toInterV@L;
2, Aprovação
do Relatório
Finaldo CLDS
3. Aprêsentação
da novaresposta
do Sistema
Nacional
de Intervençâo
Precoce
nãInfância(SNIPI);
4. Apresentação
do GabineÌeMediarLocdl,
5. Cantina
Social-umanovarealidade;
- constrangimentos;
6. Serviço
deAtendimento
SocialIntegrado
7. Outrosassuntos
de interesse.

1. Aprêciaçãoe âp.ovação da Atarda sêssãoanterior
Colocadà
à votaçâopelaSra.Presidente
â Atâ dâ sêssão
ãnterÌor,enviadaantecipâdamente
por epormaioria,
/ralir,foì a mesmaaprovadô
quenãoestiveram
presentes
comà abstenção
doselementos
na respetivasessão.
2. Aprovação
do RelatórioFinaldoCLDS-PÌoietoInteÍ^/@L;
A Dra.FátimaAparício
apresentou
em pweryoint um resumodo Relatório
Finaldo CLDS- Projeto
Interv@l-cujoconteúdo
seanexaà presente
ata(anexo2).
poruflanimidade.
Colocado
à votaçãopelaSra.Presidente,
foi o referidorelatório
aprovado

3, Apresentação da novâ resposta do Sistema Nacional de Intervenção p.ecoce na
Infância (SNIPI);
A Dra,RosaAfonso.do CentroDistritalde Segurançã
Socialdo portoprocedeu
à aprcsentação
do
SNIPI,comumacomunicação
empowerpointque
fãráparteintegrante
da presenta
ata(ànexo3).
Estaresposta
é tripãrtidaêntreos l\4inisterios
da Saúde,da Educâção
e dô Solidariedade
e Segurança
Social.As Equipas
Locaisde Intervenção
(ELI),de âmbitoconcelhio,
preferenoatmenÌe,
sediam-se,
noscentrosde sôúde.estandoprevistâparabrevea crjaçãode umaELIno concelho
de Valongo.
Atendendo
aosconstrangimentos
pelaSegurança
manifestados
Socialno que respeita
à afêtâção
de
técnicos,
a Sra.Presidente
do CLASinformouquea autarquia
disponibilizará
um/aTécnico/a
Superior
de Psicologia
e um/aTecnico/a
Superior
de Serviço
Social,
afibosa meiotempo,paraintegrãrem
esta
eouioa,
4. Apres€ntaçãodo Gabinete Mediar Local
A Dra,EuniceNeves,chêfeda Divisãode Desenvolvimento
procedeu
Econónìico-social
a umabreve
apresentação
do GabineteMedlarLocal,Gabinetedê l4ediação
Familiare Comunitáriô,
um novo
parè
serviçoda Agênciâ a VidâLocal,do N4unicípio
dê Vãlongo,
lançadono passado
dia 11de abrile
quefunciona
nasinstalações
do FórumCultural
de Êrmesinde.
Referiuque a mediaçâoimplicaõ pârticipâção
voluntáriadas partet é um serviçogratuito,
portécnjcos/as
confìdenciâl
quàlificados/as
pelolyinistério
e garantido
dêvidamente
e reconhêcidos
da
que culminana celebração
Justiça.Implicâuma negociação
de um acordo,a ser enviêdoõ um/a
juizla.Destinã-se
à população
quepoderão
concelhia,
bemcomoa apoiartécnicos/as
dasjnstituições
encaminhar
utentes.Enquadrou
a criaçãodesteserviçono Planode Desenvolvimento
Social20112014e no Planode Ação2012,referindo
queo gabinete
incidirána mediação
famlllarê comunitária,
podendo
áreasidentifÌcadâs
comoprioritárlas,
desenvolver
atividade
nasrestantes
árcasda mediação:
escolar
e laborâ|.
5. CântinâSocial- uma novâ realidade;
- Dr, PauloPacheco,
O DlretorTécnicodo LarMaristade Ermesinde
InÍormouque â CantinaSocial
seráimplementèda
nestainstituição,
a fìm de tentarfazerfaceàs necessidades
sentidaspor umâ
queseencontra
franjadacomunidade
numasituação
emergente
de pobreza,
Estaresposta
surgeno âmbitode um prctocolo
coma Segurânça
Socialassinado
há cercade duas
semanas
e iráassumlr
cercadê 450refei@es/semânâ
comespeciâl
reforçoâosfÌnsde semana,
poderão
A formapelaquaÌos/astecnicos/as
sinalizar
assituações
nãosê encontra
âindadefìnida
mas,
os critériosde elegibilidade
serâoanálogos
aosdo PrcgËmôde Emergência
de ApoioAlimentar
da
autârqura.
6, Sêrviçode AtêndimêntoSocialIntêgrado- @nstrãngimentos;
A Srâ,Prêsidênte
do CLAS,aproveÌtãndo
de Drâ, FátimâPintonestâsessão,êferiu as
a prêsençâ
dinculdades
sentidaspeíospelos/ôstécnicos/as
rclativamente
ao funcionamento
deste serviço.
que o integrãm,
Informouque seráelaborado
um documento
em conjuntocomtodosos parceìros

ondeserãoelencados
junto da Segurança
os constrangimentos,
a fìm de reivíndicar
Sociala sua
resolução.
A Drã.FátimaPintomanifestou
a suâsolidariedadê
rêferindo,
noentânto.queestâsituação
ultrapassê
a Direçâo
do CentrcDistritaldo Porto,Refêriu
que se tratade um problema
informático,
de softwarc
quepermitao acesso
à basede dadosda Sêgurança
Socialvia ,/eóe nãode umaquêstão
defaltade
confiançâ
as institui@es
no âcessoaos dadosdas famílias.Referiu,ainda,que se irá reavaliar
a
reafectação
humanos
afetosaoServiço
Localda Segurânça
/ reforçodosrecursos
Socialdê Valongo.
presldêntê
Relativamente
a esteprocesso,
o Dr. LuísRamalho,
da Juntade Freguesia
de Ermesinde,
referiuqueo servi@,na freguesiâ
de Ermesinde,
se êncontranumôfasede rutura:algunsparcerros
que assinaram
o protocolo
saírame os que continuam
estãosobrecarregados,
o que se traduzna
longalistadeesperãparaatendimento
quecontraria
social,situação
o princhiodo SASI.
Apelaparaa resolução
por pârtêdõ Segurança
urgentedestasituação
queratravésdo reforço
Sociâ|,
qLernosmeiosInformáticos
técnlco,
à dlsposiçào.
A Dra,AnaEugénia
Sousareferiuqueestasituação
se verifìca
apenãsnestafÉguesia,sendoquenas
restantes
o serviço
estanormalizado.
A Dra.IsabelCunha,rêpresentante
do CenkoSociale paroquial
Sto,AndÉde Sobrado,
quetambémna freguesia
lnterveio
afìrmôndo
de Sobrado
se verifìcâlistade
êsperâpâraatendimento
social.
7. Outto6 âssunto6 de interêss€.
- lll [,,lostra
7.'1."VAlorizâ-le
de Empregoe Formação
do concelhode Valongo'-De acoÍdocom
já enviêdaviâ e-malla todosos parceiros
infoÍmação
do CLAS,a Dra.EunjceNeveslembrouquê
esie eventose rêalizanos próximos
dias 10 e 1í de maio,das 10h00às 13h00e das 14h30às
18h00,no FórumCulturalde Emêsindee apelouà participaÉode todos/as,bem como à
conírmaçáo
de pregença
nasessáoinaugural
- A Dra.lúlià lYendes
7.2, GruposTemáticos
fez um brevepontode situôçãorelativàmente
ao
funcionamento
dos GruposTemátjcos,
informando
acercadas principais
atividadês
em pÉparação,
incidindoespecialmente
privadas
no questionário
enviadoàs instituições
e públicascom respostas
sociais,relativoà questãoda implementação
de sistemas
de gestãoda qualldade,
âpelando
ao seu
preenchimento.
- a Dra.SónjaMacedo
7.3. Projetode voluntariado
d€ apoioa idosos/as
informouque â Divisão
de
AçãoSociêl/ BancoLocalde Voluntôriado,
da CâmaËl.4unicipôl
de Vâlongo,
se encontra
a organizar
projeto
este
tendoem vistao acompanhamênto
aos/àsidosos/as
em sltuaçãode isolamento
bem
comoproporcionar
ãlgumdescanso
ao cuidàdor.
Solicitou
a colaboração
dasinstituiçôes
comvalência
no âmbitoda terceiraidadeno s€ntidodê proporcionar
formaçãoespecifìca
nâ áreada geriatria
queintegram
aos/àsvoluntádos/as
o BLV.

- Sendoum dos objetivosdo pDS,
7,4. Conselho
Localde Açãoe participação
S€nior(CLAPS)
apresentâdono F/xo// - Prcnoçãoda Saúdee Atuaçâona Vulnercbitidade
Sociat_EZO4_E2n4.2,
quevjsaaumentar
até âo fìnalde 2014,â rêdede respostas
sociãjsparâidosos/as,
favorêôendo
a
autonomia
6 o envelhecimento
âtivo,a Dra.Sónial\4acedo
que o pelourode AçãoSociâlda
informou
aularqurase encontraâ implementa.
o CLAPS.Este será um órgãocom funçáomeramente
consultivo
de articulâçã0,
paomoção
infomação,
dosdireitose pÍoteção
daspêssoas
idosas.
7,5. A pedidoda Sra.Presidente
do CLAS,
a Dra.Fátimapintofez um breveresumoda reuniãodõ
Plataforma
Territorial
Supraconcelhiã
do Grandeporto:criâçãode doisgruposde trabalhono âmbito
da defÌciência
e da terceiraidade,sendoque ValongoÍará pàrtedesteúltimocom o objetivode
analisar/propor
açõesenquadradas
no âmbitodo Ano Europeudo Envelhec
mentoAtivo e de
Solidariedade
entreGerações.
Informouquefoi apresêntado
o resultado
dascandidaturas
à Iniciativa
BoasPráticas,
em quea ãutarquia
dê Vãlongo
angariou
o 1.oprémionascategorias
de Empowerment
- "MundolYistura"
- "Espaço
e de Iguàldade
de Género
InfantilImediãto,,,
paraâ
sêrviços
da Agência
VldôLocal,acrescentando
que no mêsde junhoserápromovido
paraapresentação
um seminário
de
todasas boaspráticas
incluindo
asdâ Plataforma
Supraconcelhaa
doTâmega.
Referiu
aindaa proposta
dê criâção
do Observatório
Social,
no âmbitoda Plôtaformã
Supraconcelhia,
a sêr implementâdo
peta
RedeEuropeia
(EAPN),
Anti Pobreza
tendorealçadoa importância
da utilização
da Newsletter
da
Plâtâforma
privilegiado
comoinstrumênto
de dissêmlnâção
e divulgação
da informação.

Nadamaishãvendoa tratar,se deu por encerrãda
estareunião,cujaata fol lidâa todos/asos/as
pres€ntes.
Depoisde ãprovadâ
paraefeitosde execução
em minuta,por unanimidade,
imediata,
foi
pelaPresidente
âssinadâ
do CLAS.

A Presidente
do CLAS
de Valongo,

q\GL
(DÌe. MãÌia da TrindâdêMoÍgâdodo Vâlê)

