ACTA N.º 10
Aos dois dias do mês de Julho de dois mil e sete, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Valongo, reuniu o Conselho Local de Acção Social de Valongo em sessão plenária extraordinária.
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. Apresentação dos projectos de candidatura ao Programa PARES;
3. Apreciação e aprovação dos Pareceres Técnicos emitidos pelo Núcleo Executivo
aos diferentes projectos de candidatura ao Programa PARES;
4. Apreciação e aprovação do Plano de Acção relativo ao 2.º semestre de 2007;
5. Outros assuntos de interesse.

Antes de dar início à Ordem de Trabalhos, Dr. Fernando Melo agradeceu a presença de todos e
todas.
A Dra. Maria Antónia Lopes, da Junta de Freguesia de Valongo, pediu a palavra para questionar o
disposto no Decreto-Lei n.º 115/2006 e no Regulamento Interno relativo à obrigatoriedade da
presença dos Presidentes de Junta, alegando que está previsto na Lei a possibilidade destes se
fazerem substituir nas suas faltas e impedimentos. Como tal sugeriu que fosse solicitado um
parecer jurídico ao Instituto de Segurança Social, IP acerca da possibilidade das Juntas de
Freguesia se fazerem representar por outros elementos que não os Presidentes dos Executivos,
tendo a sua proposta obtido a concordância.

Deu-se então início à Ordem de Trabalhos:
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1. Apreciação e aprovação da Acta da sessão anterior
A acta da sessão anterior foi colocada à votação pelo Sr. Presidente do CLAS, tendo sido aprovada
por maioria, com as abstenções dos representantes da Escola Secundária de Ermesinde, Escola
Secundária de Valongo e FAPEVAL por não terem estado presentes na reunião a que respeita a
acta.

2. Apresentação dos projectos de candidatura ao Programa PARES
O Sr. Presidente do CLAS informou que apresentaram candidatura ao PARES, a Associação para o
Desenvolvimento do Susão e o Centro Paroquial e Social de S. Martinho do Campo.
Passou-se de seguida à apresentação dos projectos de candidatura de acordo com os itens
avaliados na grelha de critérios para a emissão de pareceres:
- Caracterização do Projecto
- Objectivos do Projecto
- Participação/Parcerias
- Sustentabilidade
- Recursos Humanos/Empregabilidade
- Inovação
- Divulgação

A candidatura da Associação para o Desenvolvimento do Susão, que prevê a construção de
Creche, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, foi apresentada pelo Sr. Manuel Poças.
De seguida foi apresentado, pela Dr. Sónia Teixeira, o projecto de candidatura do Centro
Paroquial e Social S. Martinho do Campo, que prevê a criação de Creche.

O Sr. Presidente do CLAS questionou o Sr. Manuel Poças em relação ao tipo de apoio domiciliário
que iriam prestar, se se tratava de apoio ao nível dos cuidados continuados, tendo este respondido
que era dirigido à população idosa e consistia em prestar cuidados de higiene e assegurar refeições.
A Dr. Angelina Brandão – representante do ISS – Serviço Local de Valongo – interveio no sentido de
esclarecer se o projecto de candidatura da Associação para o desenvolvimento do Susão previa que
o Serviço de Apoio Domiciliário fosse prestado ao fim-de-semana, tendo o Sr. Manuel Poças
reiterado tratar-se de um dos objectivos do projecto, facto que a Dra. Angelina Brandão considerou
ser inovador e responder às necessidades sentidas.
A representante da Junta de Freguesia de Valongo, Dr.ª Antónia Lopes, questionou a Dra. Sónia
Teixeira acerca do método de admissão das crianças na creche, tendo esta informado que seria
com base na análise da lista de espera, sendo priorizadas as crianças sinalizadas pela Segurança
Social.
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3. Apreciação e aprovação dos Pareceres Técnicos emitidos pelo Núcleo Executivo aos
diferentes projectos de candidatura ao Programa PARES
A Dr.ª Manuela Rocha – elemento do Núcleo Executivo que representa as entidades privadas sem
fins lucrativos, leu a informação 01/07 do Núcleo Executivo, na qual se explica o processo de
emissão de pareceres e quais os pareceres emitidos às diferentes candidaturas, cujo teor se
transcreve:
“No dia 21 de Junho de 2007 reuniu o Núcleo Executivo do CLAS de Valongo para apreciação e
emissão de pareceres aos projectos de candidatura ao PARES apresentados pela Associação para o
Desenvolvimento do Susão e pelo Centro Paroquial e Social S. Martinho de Campo, mediante a
utilização da Grelha para Emissão de Pareceres entretanto disponibilizada pelo Instituto de
Segurança Social, IP.
Na referida reunião esteve ausente a Representante do CDSS, Dra. Carla Moreira, por se encontrar
de férias.
Uma vez que o resumo das candidaturas enviadas pelo Instituto de Segurança Social, IP não contém
informação suficiente para a avaliação de todos os critérios de avaliação contemplados na referida
Grelha, foram convocados/as representantes das duas instituições no sentido de fornecerem alguma
informação adicional.
Assim o representante da Associação para o Desenvolvimento do Susão forneceu informação
adicional relativamente aos critérios inovação, divulgação e empregabilidade, e, de seguida, foram
ouvidas as representantes do Centro Paroquial e Social S. Martinho de Campo, que forneceram
informação relativa aos critérios inovação e divulgação.
Após a obtenção dos esclarecimentos necessários, os elementos do Núcleo Executivo avaliaram
ambas as candidaturas, aplicando a Grelha para Emissão de Pareceres, tendo sido obtidas as
seguintes classificações:
◊

Associação para o Desenvolvimento do Susão
Pontuação
Critérios
Atribuída

Ponderação

Pontuação Parcial

- Pertinência

65

19%

12,35

- Subsidiariedade

100

16%

16,00

- Concertação

100

17%

17,00

-Parcerias

35

11%

3,85

- Inovação

100

10%

10,00

- Divulgação

100

7%

7,00

- Empregabilidade

100

8%

8,00

- Sustentabilidade

70

12%

8,40

TOTAL

82,60 – PARECER FAVORÁVEL
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◊

Centro Paroquial e Social S. Martinho de Campo
Pontuação
Atribuída

Ponderação

Pontuação Parcial

- Pertinência

65

19%

12,35

- Subsidiariedade

100

16%

16,00

- Concertação

100

17%

17,00

-Parcerias

35

11%

3,85

- Inovação

100

10%

10,00

- Divulgação

100

7%

7,00

- Empregabilidade

100

8%

8,00

- Sustentabilidade

100

12%

12,00

Critérios

TOTAL

86,20 – PARECER FAVORÁVEL

O Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de Valongo:
Representante da Câmara Municipal – Júlia Mendes
Representante do IEFP – Centro de Emprego de Valongo – Fátima Rocha
Representante do Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde – Conceição Moreira
Representante do Hospital N.ª Sr.ª da Conceição de Valongo – Rosa Barbosa
Representante das entidades sem fins lucrativos – Manuela Rocha
Representante do Conselho Municipal de Educação – Virgínia Varandas”

O Sr. Presidente do CLAS colocou à votação o parecer emitido à candidatura apresentada
pela Associação para o Desenvolvimento do Susão – Favorável (82,6), tendo sido
aprovado por unanimidade.

De seguida colocou à votação o parecer emitido à candidatura apresentada pelo Centro
Paroquial e Social S. Martinho de Campo – Favorável (86,2), tendo sido aprovado por
unanimidade.

4. Apreciação e aprovação do Plano de Acção relativo ao 2.º semestre de 2007
O Sr. Presidente do CLAS colocou à discussão o Plano de Acção relativo ao 2.º semestre de 2007
(enviado atempadamente a todos os elementos), não tendo havido nenhuma sugestão por parte
dos membros do CLAS.
O Sr. Presidente do CLAS colocou o documento à votação, que foi aprovado por unanimidade.
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5. Outros assuntos de interesse
5.1 A Dra. Júlia Mendes deu conhecimento do teor da Informação 02/07 do Núcleo Executivo do
CLAS, na qual se dá conhecimento ao CLAS da forma como decorreu o processo de eleição do/a
representante das entidades privadas sem fins lucrativos no Núcleo Executivo, que se passa a
transcrever:
“No dia 14 de Junho de 2007, pelas 11:00H, reuniram as entidades privadas sem fins lucrativos do
Concelho no Museu e Arquivo Municipal de Valongo, com o objectivo de proceder à eleição do/a
representante destas instituições no Núcleo Executivo do CLAS de Valongo, conforme definido no
Regulamento Interno (art. 19º).
Foram convocados os dirigentes das seguintes instituições:
- AADEVA- Associação de Apoio à Deficiência em Valongo
- ADICE- Associação para o Desenvolvimento Integrado Cidade de Ermesinde
- ANJAF – Associação Nacional de Jovens para a Acção Familiar
- Associação de Promoção Social e Cultural de Ermesinde
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde
- Associação MAPA - Mulheres a preparar o Amanhã
- Associação para o Desenvolvimento do Susão
- Associação Projecto Vida do Concelho de Valongo
- Associação Promoção Social do Calvário
- Casa do Povo de Ermesinde
- Centro de Formação de Escolas do Concelho de Valongo
- Centro Paroquial e Social S. Martinho de Campo
- Centro Social de Ermesinde
- Centro Social e Paroquial de Alfena
- Centro Social e Paroquial St.º André de Sobrado
- Conferência Masculina de São Mamede de Valongo
- Conferência S. Vicente de Paulo - St.º André de Sobrado
- Conferência S. Vicente Paulo S. José - Campo
- FAPEVAL
- Lar Marista de Ermesinde
- Rotary Clube de Ermesinde
- Santa Casa da Misericórdia de Valongo

Após uma breve explicação por parte da Técnica Júlia Mendes acerca das funções a desenvolver
pelos elementos do Núcleo Executivo, da duração do mandato e dos procedimentos a adoptar na
eleição, foi dada a palavra às entidades presentes no sentido de indicarem, se entendessem, o nome
do/a técnico/a que disponibilizavam para o Núcleo.
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As propostas foram as seguintes:
Entidade
Centro Social de Ermesinde

Técnico/a
Dr.ª Manuela Martins

Centro Paroquial e Social S. Martinho de Campo

Dr.ª Sónia Teixeira

ADICE

Dr.ª Manuela Rocha

A votação decorreu por escrutínio secreto, com um total de 15 votantes, tendo sido eleita como
representante das entidades privadas sem fins lucrativos a Dr.ª Manuela Rocha, técnica da
ADICE, tendo ficado em segundo lugar a Dr.ª Sónia Teixeira, técnica do Centro Paroquial e
Social S. Martinho de Campo, que substituirá a primeira em caso de impedimento prolongado ou
permanente.

O Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de Valongo
Representante da Câmara Municipal – Júlia Mendes
Representante do CDSS – Carla Moreira
Representante do IEFP – Centro de Emprego de Valongo – Fátima Rocha
Representante do Centro de Saúde de Valongo e Ermesinde – Conceição Moreira
Representante do Hospital N.ª Sr.ª da Conceição de Valongo – Rosa Barbosa
Representante das entidades privadas sem fins lucrativos – Manuela Rocha
Representante do Conselho Municipal de Educação – Virgínia Varandas”

5.2 A Dra. Eunice Neves, na qualidade de Conselheira Local para a Igualdade, novo elemento do
CLAS de Valongo nos termos do artigo 8º do Regulamento Interno do CLAS, e do artigo 21º do
Decreto Lei 115/2006, de 14 de Junho, interveio no sentido de informar que:
O Município de Valongo tem-se colocado inequivocamente na vanguarda das temáticas da
igualdade de oportunidades e da igualdade de género; da conciliação da vida profissional, familiar e
pessoal, pugnando por promover uma cidadania activa e inclusiva:
a) A CMV criou em 2002 a Agência para a Vida Local, vencedora do Prémio Nacional de Excelência
Autárquica 2004 e galardoada com o Prémio Agostinho Roseta 2005, que tem sido considerada um
exemplo de boa prática ao nível nacional e europeu
b) A CMV assinou em 13 de Julho de 2006 um Protocolo de Colaboração com a Comissão para a

Igualdade e Direitos das Mulheres (CIDM), com vista à actuação conjunta na área da Igualdade de
Género
c) A Assembleia Municipal de Valongo aprovou em 29 de Setembro de 2006 a Carta Europeia para a

Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local
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d) A CMV é parceira nacional da candidatura apresentada pela CIDM (actual Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género), apresentada à União Europeia sobre Igualdade de Género e
Promoção do Desenvolvimento Local.
Informou igualmente que, a Câmara Municipal de Valongo se encontra presentemente a elaborar o

Plano Municipal para a Igualdade, actividade cuja necessidade de realização veio ser reforçada pela
recente publicação do III Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e Género (2007-2010), que,
no seu Objectivo Apoiar a Dimensão de Género nas diferentes áreas de Política da Administração

Local, estabelece a necessidade de “sensibilizar as Autarquias para a criação e desenvolvimento de
Planos Municipais para a Igualdade”.
Assim, a Dr.ª Eunice Neves apelou à colaboração de todos os Membros do CLAS, designadamente
através da participação activa num Workshop que se irá realizar num futuro próximo destinado à
sensibilização e definição das prioridades do Concelho no que diz respeito à igualdade de género e
à sua mais valia para o desenvolvimento sustentado, tendo salientado a mais valia das entidades
presentes para tal desiderato.
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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