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ACTA N.º 2 
 

Aos catorze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e três, no Centro 

Cultural de Alfena, reuniu o Conselho Local de Acção Social de Valongo. 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 – Técnica de Sociologia afecta ao programa “Rede Social”. 

 

Ordem de Trabalhos: 
 

1. Apreciação e aprovação da Acta da Sessão de Constituição do CLAS 

de Valongo. 

2. Apreciação de proposta de adesão ao CLAS por parte da Associação 

M.A.P.A. – Mulheres a Preparar o Amanhã; 

3. Pré-diagnóstico Social do Concelho: apresentação de alguns 

resultados; 

4. Outros assuntos de interesse. 

 

Antes de se dar início à Ordem de Trabalhos, a Dra. Trindade Vale na qualidade de 

Presidente do CLAS, deu as boas vindas e agradeceu a presença e disponibilidade de 

todos os parceiros presentes procedendo de seguida a uma breve apresentação das 

pessoas que constituíam a mesa. Informou ainda que algum trabalho já tem vindo a ser 

feito, nomeadamente no Núcleo Executivo, mas que este será apresentado no ponto 3 

pela Dra. Júlia Mendes. 

 De seguida deu-se início à Ordem de Trabalhos. 
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 1. Apreciação e aprovação da Acta da Sessão de Constituição do CLAS 

de Valongo. 

 Depois de lida por todos os intervenientes, e não havendo nada a alterar foi 

aprovada por unanimidade. 

 

 2. Apreciação da proposta de adesão ao CLAS por parte da Associação 

MAPA – Mulheres a Preparar o Amanhã. 

 A adesão do Rotary Clube de Ermesinde ao CLAS de Valongo foi ratificada por 

unanimidade. A Dra. Trindade acrescentou, que todos os parceiros que queiram aderir 

ao CLAS serão sempre bem vindos. 

 

 3. Pré-diagnóstico Social do Concelho: apresentação de alguns 

resultados. 

 Neste ponto, a Dra. Júlia Mendes procedeu a uma breve apresentação dos 

principais objectivos e metodologia da Rede Social e à exposição das actividades 

desenvolvidas, e a desenvolver, pelo Núcleo Executivo. 

 O Núcleo Executivo neste momento encontra-se na fase de elaboração do Pré-

diagnóstico social concelhio, sendo este, um documento no qual se faz uma primeira 

análise dos principais problemas e necessidades, com base no conhecimento de cada 

um dos parceiros, através do levantamento de informação já existente e sistematizada e 

produção de alguma informação junto dos parceiros. 

 Informou-se os presentes que se vai proceder à aplicação de inquéritos por parte 

de alguns técnicos do Núcleo Executivo e da Câmara Municipal de Valongo, tendo-se 

solicitado a colaboração das entidades presentes e parceiras no CLAS. 

 Para finalizar a apresentação, a Dra. Júlia acrescentou que posteriormente à 

elaboração do Pré-diagnóstico se irá proceder à organização e dinamização de sessões 

de trabalho com as entidades que integram o CLAS, nas quais se pretende identificar e 

analisar os problemas concelhios, bem como seleccionar as prioridades, fazendo a 

passagem para o Diagnóstico Social. 

 Ainda neste ponto, a Dra. Trindade Vale reforçou o pedido de colaboração a 

todos os presentes para o preenchimento do inquérito, deixando todos à vontade para 

possíveis alterações, ou até mesmo sugestões na aplicação do referido inquérito. 
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 4. Divulgação das orientações emanadas pelo Núcleo Rede Social do 

ISSS, relativamente à emissão de pareceres da rede Social. 

 A Dra.  Trindade Vale informou os presentes que foi solicitado ao CLAS de 

Valongo por parte de duas IPSS’s concelhias a emissão de pareceres sobre a criação de 

novos equipamentos para efeitos de candidatura a programas. Informou ainda que, de 

acordo com o Núcleo da rede Social do ISSS, os CLAS apenas poderão emitir pareceres 

após a elaboração do Diagnóstico Social. Apesar disso as Instituições deverão solicitar a 

emissão de pareceres ao CLAS de Valongo, sendo oficiadas neste sentido. 

  

 5. II Encontro da Rede Social, que decorrerá no próximo dia 21 de 

Novembro no Centro de Congressos de Aveiro. 

 Além dos elementos da Câmara Municipal de Valongo e do C.D.S.S.S. Porto 

voluntariaram-se para participar neste Encontro as representantes do Centro Paroquial e 

Social de S. Martinho de Campo, do Ensino Recorrente de Valongo e da ADICE. 

 

 4. Outros assuntos de interesse. 

 Alguns dos presentes intervieram, informando que algumas instituições teriam 

um novo representante no CLAS, nomeadamente: 

� Centro de Saúde de Valongo – Dr. Domingos Santos Gonçalves, novo 

Director; 

� Hospital N.ª Sr.ª da Conceição de Valongo – Enfermeiro José Adriano 

Lourenço Aranda; 

� Centro de Emprego de Valongo – Dr. Vitor Moura Pinheiro, novo Director. 

  Relativamente ao Núcleo Executivo também o Ensino Recorrente tem um novo 

representante, Dr.ª Ana Gonçalves. 

 Foram levantadas algumas questões relacionadas com: 

 1. A criação das Comissões Sociais de Freguesia, designadamente a incapacidade 

técnica por parte das Juntas de Freguesia para a sua implementação;  

 2. Articulação da Rede com as Juntas de Freguesia; 

 3. Representatividade no CLAS da Extensão de Saúde de Alfena. 

No que diz respeito à primeira questão, informou-se que a criação das CSF, caso 

se venham a constituir, será numa fase posterior e contará com o apoio técnico do 

Núcleo Executivo. Relativamente à segunda questão reforçou-se a importância das 
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Juntas de Freguesia como parceiros da Rede Social. Quanto à terceira e última questão, 

esclareceu-se que a Extensão de Saúde de Alfena estaria representada pelo Centro de 

Saúde de Ermesinde. 

 

Nada mais havendo a tratar, se deu por encerrada esta reunião, cuja Acta vai ser 

assinada pela Presidente do CLAS. 

 

 

A PRESIDENTE DO CLAS, 
 
 
 

_______________________ 
(DRA. MARIA DA TRINDADE) 

 
 
 
 

 


