
 

 1 

ACTA N.º 5 

 

              Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e cinco, na Sala Multiusos do 

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 1). 

 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA 

        ● Dr.ª Maria da Trindade Vale – Presidente do Conselho Local de Acção Social de Valongo 

e Vereadora do Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Valongo. 

        ● Dr. Luís Vale – Sub- Director do CDSS (Centro Distrital de Segurança Social do Porto) e 

interlocutor do Programa “Rede Social”. 

        ● Dr.ª  Ilda Soares – Directora do Departamento de Educação, Acção social e Desporto da 

Câmara Municipal de Valongo 

         ● Dr.ª Júlia Mendes –Técnica de Sociologia afecta ao Programa de Apoio à 

Implementação da “Rede Social”. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

        1.   Apreciação e aprovação da acta da sessão anterior. 

         2. Apreciação da proposta de adesão ao CLAS por parte das seguintes 

entidades: 

              - IDT – CAT de Gondomar 

              - Agrupamento Horizontal do Susão 

         3.  Apreciação e aprovação do Diagnóstico Social do Concelho. 

 

              Antes de se dar início à Ordem de trabalhos, a Dr.ª Trindade Vale na qualidade de 

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

presentes. 

              Apresentou a mesa e deu a palavra ao representante do CDSS Dr. Luís Vale, que na 

sua breve intervenção, teceu algumas considerações acerca do Programa “Rede Social”. 

              Referiu que desde o início da implementação do Programa da Rede Social em 

Portugal – 1997 - apenas três concelhos ainda não tinham aderido: Porto, Tomar e Viseu. 

Salientou a importância da Rede Social na construção de territórios mais solidários e seguros. 

Mencionou os resultados positivos obtidos em intervenções similares em França e Irlanda. 

          Relativamente ao Diagnóstico Social, referiu que o seu carácter científico é fundamental 

para a racionalização das intervenções e rentabilização dos recursos. 
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         Após uma breve apresentação dos pontos a abordar nesta sessão, deu-se início à Ordem 

de Trabalhos. 

 

  1. Apreciação e aprovação da acta da sessão anterior 
 

                   Tendo a mesma sido lida previamente por todos os intervenientes e não havendo 

nada a alterar, foi aprovada por maioria com a abstenção do CAT de Gondomar representado 

pela Dr.ª Antonieta Cardoso e do Agrupamento Horizontal do Susão, representado pelo Prof. 

José Paulino. 

 

   2. Apreciação de proposta de Adesão ao CLAS por parte das seguintes instituições: 

                         ● IDT – CAT de Gondomar 

                         ● Agrupamento Horizontal do Susão 

 

                Foi aprovado por unanimidade a adesão destas duas entidades ao CLAS. 

 

     3. Apreciação e aprovação do Diagnóstico Social do Concelho 
 

                 Interveio a Dr.ª Júlia Mendes, começando por explicar o principal objectivo da 

Sessão Plenária, que seria apreciar, discutir e aprovar o Diagnóstico Social do Concelho, 

documento ao qual os parceiros tiveram acesso prévio. Referiu que o documento aponta os 

problemas do concelho e também os pontos fortes, oportunidades e constrangimentos na sua 

resolução. 

                 De seguida, a mesma Técnica procedeu à apresentação em “power point” dos 

diferentes grupos temáticos e domínios de intervenção. 

                  Foram apresentadas igualmente as prioridades de intervenção definidas na última 

sessão plenária, que estarão na base da elaboração do Plano de Desenvolvimento Social. 

                   Finda que foi a apresentação, solicitou a Técnica aos presentes que efectuassem 

as alterações e/ou correcções que tivessem como pertinentes. 

 

             Intervieram os seguintes elementos: 

 

Centro de Emprego  de Valongo – Dr. Vítor Pinheiro, referindo que relativamente aos dados 

do desemprego, os mesmo são calculados de forma diferente pelo INE e IEFP. Enquanto que o 

INE apresenta a taxa de desemprego o IEFP fornece o desemprego registado. 

        Referiu ainda que no concelho de Valongo existe o chamado “desemprego importado”. 

       Por fim, comentou a óptima qualidade do documento e sugeriu que o mesmo fosse 

colocado na Página da INTERNET da Autarquia. 
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Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde – Dr.ª Elisa Teixeira que referiu os problemas de 

gravidez na adolescência, salientando existirem recursos disponíveis para combater esta 

fraqueza, pelo que sugeriu que constasse nas prioridades de intervenção I. 

 

Bombeiros Voluntários de Ermesinde  - Francisco Pereira, que se referiu à falta de 

acessibilidades tanto em edifícios públicos como privados, salientando a responsabilidade da 

Autarquia no cumprimento da Lei. 

 

ECAE – Prof. Raul Alves, que comentou o aspecto positivo da sua participação na Rede Social, 

proporcionando-lhe uma visão mais rica e completa do concelho. 

              Relativamente aos dados apresentados, salientou que as 13 Unidades de Intervenção 

Especializada são destinadas aos alunos com problemáticas mais profundas. 

 

Centro Social e Paroquial de Stº André de Sobrado – Dr.ª Paula Moreira, que sugeriu que 

no documento constasse uma ficha técnica com a identificação das suas autoras. 

 

 

           Intervenções pontuais do elemento representante da Junta de Freguesia de Campo, Sr. 

Barbosa Alves que parabenizou todos os parceiros pela sua participação e empenho, incluindo a 

Autarquia e do elemento da Associação para o Desenvolvimento do Susão, D. Olga Poças, que 

pediu informações sobre a atribuição do Rendimento Mínimo, além de outras informações 

irrelevantes para esta acta, que lhe foram prestadas no final da reunião pela Dr.ª Angelina 

Brandão, Coordenadora da Equipa de Acção Social do CDSS de Valongo. Solicitou ainda a sua 

integração no CLAS tendo-lhe sido fornecida a respectiva ficha de adesão. 

 Colocado à votação, o documento Diagnóstico Social do Concelho de Valongo foi 

aprovado por unanimidade 

            Por fim, a intervenção de um elemento da mesa, Dr.ª Ilda Soares, sugerindo que 

constasse na acta desta reunião um voto de louvor às autoras do documento “Diagnóstico 

Social” Drªs Júlia Mendes e Lúcia Ramalho. Este voto foi atribuído pela unanimidade do CLAS.  

 

                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. MARIA DA TRINDADE VALE) 

 

 



 

 4 

 


