ACTA N.º 9
Aos onze dias do mês de Junho de dois mil e sete, na Sala Polivalente da Biblioteca 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. Fernando Melo – Presidente do Conselho Local de Acção Social de Valongo e Presidente
da Câmara Municipal de Valongo
• Dr. Luís Lourenço – Assessor na área da Acção Social
• Dra. Ilda Soares – Directora de Departamento de Educação, Acção Social Juventude e
Desporto;
• Dra. Júlia Mendes – Elemento representante da autarquia no Núcleo Executivo.

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apreciação e aprovação da Acta da sessão anterior;
2. Apreciação e aprovação da proposta de alterações ao Regulamento Interno;
3. Alteração da constituição do Núcleo Executivo, ao abrigo do D. L. 115/2006;
4. Apreciação e Aprovação do Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2005-2006;
5. Outros assuntos de interesse.

Antes de dar início à Ordem de Trabalhos, Dr. Fernando Melo agradeceu a presença de todos e
todas.
Deu-se então início à Ordem de Trabalhos:

1. Apreciação e aprovação da Acta da sessão anterior
Este ponto foi colocado à votação pelo Sr. Presidente do CLAS e a acta n.º 8 foi aprovada por
unanimidade.

2. Apreciação e aprovação da proposta de alterações ao Regulamento Interno

O Sr. Presidente do CLAS informou que o novo regulamento foi enviado previamente pelo correio
para todos os parceiros e questionou se, após a sua leitura atenta, alguém tinha alguma dúvida
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e/ou sugestão a colocar. Como ninguém se pronunciou o Sr. Presidente do CLAS colocou à votação
o novo Regulamento Interno do CLAS, que foi aprovado por unanimidade.

3. Alteração da constituição do Núcleo Executivo, ao abrigo do D. L. 115/2006

A Dr.ª Ilda Soares apresentou a proposta de constituição da nova composição do Núcleo Executivo
do CLAS
Elementos Obrigatórios:


Representante da Câmara Municipal de Valongo – continuidade da Dra. Júlia Mendes



Representante do CDSS – continuidade da Dra. Carla Moreira



Representante de uma Entidade sem fins lucrativos entre os parceiros deste grupo – a Dr.ª
Júlia Mendes explicou que seria agendada ainda esta semana uma reunião para se
proceder à eleição deste representante.

Restantes Elementos:


Representante do IEFP/Centro de Emprego de Valongo – continuidade da Dra. Fátima
Rocha



Representante do Centro de Saúde Valongo e Ermesinde - continuidade da Dra. Conceição
Moreira



Representante do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo - Dra. Rosa Barbosa



Representante do Conselho Municipal de Educação – Dr.ª Virgínia Varandas

Informou ainda que falta a confirmação oficial por parte do Hospital e que a representante do CME
deverá ser ratificada em reunião deste órgão, apesar de já terem sido efectuados contactos
informais positivos no sentido de construir esta proposta.

A Dr.ª Angelina Brandão refere que se devia votar as entidades e não nomes, já que não assegura
que a Dr.ª Carla Moreira possa ficar a representar o CDSS. A Dr.ª Júlia salienta que esta questão já
tinha sido discutida em sede de Núcleo Executivo, reunião na qual a Dr.ª Angelina esteve presente
e deu como indicação a Dr.ª Carla Moreira. A Dr.ª Angelina refere que após esta reunião falou com
os seus superiores hierárquicos e que ainda não tem autorização formal para esta proposta. A Dr.ª
Júlia salientou que a proposta deve ser votada com o nome do representante, porque são as
técnicas que constituem o Núcleo Executivo e não as entidades.

Ficou decidido então que se iria votar a proposta tal como foi apresentada e se surgisse alguma
alteração ela teria que ser comunicada com a máxima urgência possível.

O Sr. Presidente do CLAS colocou à votação a nova constituição do Núcleo Executivo, que foi
aprovada por unanimidade.
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4. Apreciação e Aprovação do Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2005-2006

Neste ponto a Dr.ª Júlia Mendes passou a apresentar em power point (diapositivos em anexo) um
breve resumo do Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2005-2006, referindo-se aos dados
relativos à execução das actividades, por eixo de intervenção do PDS, e às principais
conclusões/recomendações para a construção e implementação do próximo plano de acção.

O Sr. Presidente do CLAS perguntou se alguém tinha algum comentário a fazer acerca do relatório
de avaliação que tinha sido previamente enviado e cujas principais conclusões/recomendações
tinham acabado de ser apresentadas.

A Dr.ª Ilda refere que de facto é uma realidade que o Plano de Acção estava demasiado
municipalizado e que tem sentido nos últimos tempos a angústia por parte dos técnicos da
autarquia ligados à Rede Social dado que sentem que o trabalho do Núcleo Executivo também é
excessivamente centralizado na Câmara. A Dr.ª Ilda refere que compreende que os técnicos do
Núcleo Executivo das outras instituições estão sobrecarregados de trabalho nas suas instituições
mas faz um apelo aos dirigentes que, aquando da escolha do técnico da sua instituição que indicam
para o Núcleo, tenham em consideração a sua disponibilidade para efectuar trabalho efectivo e não
só estarem presentes nas reuniões.

O Dr. Vitor Pinheiro refere que apesar de concordar com a Dr.ª Ilda, deve salientar que o IEFP é
uma entidade pública, e com competências específicas atribuídas tendo dificuldade em assumir
actividades no Plano de Acção diferentes das legalmente atribuídas. Quanto à participação no
Núcleo Executivo, referiu que o facto da participação de algumas entidades ser obrigatória, pode
implicar que os técnicos não tenham a disponibilidade necessária.

A Dr.ª Trindade Vale refere que, no que diz respeito às acções pelas quais a ADICE ficou
responsável, foram todas executadas.

O Sr. Presidente do CLAS refere que os parceiros no CLAS devem ser alertados para a importância
da presença nas sessões plenárias e referiu que ele próprio também faz um esforço para estar
presente. Salientou que existem instituições que pela sua responsabilidade na intervenção social no
Concelho não podem faltar e que é inadmissível que existam instituições que sistematicamente
faltam aos Plenários de CLAS e que estão presentes apenas nas sessões para emissão de pareceres
técnicos. A Dr.ª Ilda Soares referiu que o novo Regulamento Interno prevê a aplicação de sanções
aos elementos que não cumpram os seus deveres, entre os quais a presença nas reuniões. O Sr.
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Presidente afirma que concorda e que se sentia no direito de não dar o seu voto favorável a
candidaturas de entidades que faltam sistematicamente.

A Dr.ª Paula Moreira referiu que além da presença nas reuniões ainda mais importante é ler os
documentos do CLAS e cada instituição planear as suas intervenções de acordo com o Diagnóstico
Social e o Plano de Desenvolvimento Social de Valongo.

O Sr. Presidente do CLAS colocou então à votação o Relatório de Avaliação do Plano de Acção
2005-2006, que foi aprovado por unanimidade.

5. Outros assuntos de interesse

A Dr.ª Júlia Mendes informou que foram apresentadas candidaturas ao Programa PARES por parte
de duas instituições concelhias – Centro Paroquial e Social São Martinho de Campo (criação da
valência de Creche) e a Associação para o Desenvolvimento do Susão (Criação das valências de
Creche, Centro de Dia e Apoio Domiciliário). O PARES enviou parte das candidaturas ao Gabinete da
Rede Social para a emissão de pareceres técnicos por parte do CLAS no prazo de um mês. A Dr.ª
Júlia salientou a urgência de eleição do Representante das Entidades sem fins lucrativos, para se
concluir a constituição do novo Núcleo Executivo para este proceder à emissão de pareceres
técnicos que serão levados a uma reunião extraordinária de Plenário de CLAS para deliberação, no
máximo, até ao final do mês de Junho.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CLAS deu por encerrada esta reunião, cuja Acta vai
ser assinada pelo Presidente do CLAS.

O PRESIDENTE DO CLAS,

______________________
(Dr. Fernando Melo)
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