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ACTA N.º 3 

 

Aos catorze dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatro, no Museu e 

Arquivo Municipal de Valongo, 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 Plenária anterior; 

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 dos 

pontos a abordar nesta sessão. Agradeceu ainda, a todas as instituições que 

colaboraram no preenchimento dos inquéritos, alertando aquelas que até à data não o 

fizeram para o fazerem atempadamente. 

 De seguida deu-se início à Ordem de Trabalhos. 
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1. Apreciação e aprovação da Acta da Sessão Plenária anterior. 

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

aprovada por maioria, com a abstenção de duas instituições: o Rotary Club de 

Ermesinde que se fez representar pelo Sr. Carlos José Saraiva Faria e o Instituto de 

Reinserção Social – Equipa de Gondomar, representado pela Dr.a Rosa Maria Freitas, 

pelo motivo de não terem estado presentes na última Sessão Plenária do CLAS, 

realizada no passado dia 14 de Novembro de 2003. 

 

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

MAPA – Mulheres a Preparar o Amanhã. 

 A adesão da Associação MAPA – Mulheres a Preparar o Amanhã ao CLAS de 

Valongo foi ratificada por unanimidade.  

 

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

resultados. 

 No que diz respeito a este ponto, a Dra. Júlia Mendes começou por informar os 

presentes que o Pré-diagnóstico se encontra em fase de elaboração, prevendo fazer a 

sua apresentação final na próxima Sessão Plenária do CLAS. Contudo, nesta Sessão, a 

Dra. Júlia apresentou alguns dados já disponíveis, relativos ao Capítulo I – Dinâmicas 

Sócio-demográficas e Sócio-familiares. No final, foi distribuído um exemplar do Capítulo I 

por cada um dos presentes. 

   

 4. Outros assuntos de interesse. 

 Neste ponto, a Dra. Júlia mencionou que, no passado dia 5 de Abril de 2004, foi 

realizada uma reunião  Inter-CLAS no Edifício da Segurança Social – António Patrício, 

onde estiveram presentes os representantes de alguns Concelhos do Norte que aderiram 

à Rede Social e a Equipa de Apoio Técnico à implementação da Rede Social do Instituto 

de Solidariedade e Segurança Social - Lisboa. Nesta reunião foi dado a conhecer pela 

Equipa Técnica um sistema de informação nacional que consiste na página na Internet 

da Rede Social. A Dra. Júlia fez questão de referir o endereço electrónico da Rede Social 

– www.seg-social.pt / rede social - para posterior consulta dos parceiros do Guia de 

Recursos para o Desenvolvimento Social. 
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A Dra. Trindade interveio, referindo ser de extrema importância a consulta do 

referido Guia, colocando à disposição de todos os presentes o CD do mesmo para 

consulta.   

 Finalizando, a Dra. Júlia refere que no concelho de Valongo também se pretende 

implementar um sistema de informação, começando inicialmente por um boletim 

informativo, onde se dará conhecimento à população em geral do trabalho que a Rede 

Social tem vindo a desenvolver. No que diz respeito à criação de uma página na Internet 

e à criação de uma base de dados, também prevista, ficará para uma fase posterior. 

  

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

assinada pela Presidente do CLAS. 

 

 

 

A PRESIDENTE DO CLAS, 
 
 

 

_______________________ 
(DRA. M.ª DA TRINDADE DO VALE) 

 
 
 
 

 


