ACTA N.º 12
Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e oito, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
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
• 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 do projecto de candidatura ao Programa PARES do Centro
Paroquial e Social de S. Martinho de Campo;
3. Apreciação e aprovação do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo Executivo ao
projecto de candidatura ao PARES;
4. Apresentação do Plano Operacional de Respostas Integradas do Instituto da
Droga e das Toxicodependências pelo Director do CRI Porto Oriental, Dr. Jorge
Barbosa;
5. Outros assuntos de interesse.

Antes de dar início à Ordem de Trabalhos, o 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
A acta n.º 10 da sessão anterior foi colocada à votação pelo Sr. Presidente do CLAS e aprovada por
maioria, abstendo-se os elementos representantes do Rotary Clube de Ermesinde, do Agrupamento
Vertical de S. Lourenço, da Escola Secundária com 3.º Ciclo de Valongo e da Casa do Povo de
Ermesinde, por não terem estado presentes na reunião a que respeita a acta.
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2. Apresentação do projecto de candidatura ao Programa PARES do Centro Paroquial e
Social de S. Martinho de Campo
A Dra. Sónia Teixeira, representante do Centro Paroquial e Social de S. Martinho de Campo,
procedeu a uma breve apresentação do projecto de candidatura ao PARES III. Este projecto consta
da construção de raiz de um edifício para creche destinada a 33 crianças, dos 0 aos 3 anos de
idade, distribuídas por três salas, com o objectivo de colmatar as necessidades locais para esta
faixa etária.
A apresentação do projecto de candidatura teve em conta os itens avaliados na grelha de critérios
para a emissão de pareceres:
- Caracterização do Projecto
- Objectivos do Projecto
- Pertinência
- Subsidiariedade
- Concertação
- Parcerias
- Inovação
- Divulgação
- Empregabilidade
- Sustentabilidade

3. Apreciação e aprovação do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo Executivo ao projecto
de candidatura ao PARES
De acordo com o Regulamento Interno, o Núcleo Executivo, em reunião a 08 de Maio de 2008
analisou o projecto de candidatura e emitiu o seu parecer, parecer esse que foi lido pela Dra.
Conceição Moreira, Técnica do Centro de Saúde de Valongo e elemento do Núcleo Executivo e cujo
teor se transcreve:

“No dia 8 de Maio de 2008 reuniu o Núcleo Executivo do CLAS de Valongo para apreciação e emissão de
pareceres ao projecto de candidatura ao PARES apresentado pelo Centro Paroquial e Social S. Martinho
de Campo, mediante a utilização da Grelha para Emissão de Pareceres disponibilizada pelo Instituto de
Segurança Social, IP. Na referida reunião registou-se a ausência da Representante do IEFP - Centro de
Emprego de Valongo, Dra. Fátima Rocha.

Os elementos do Núcleo Executivo presentes na reunião avaliaram o resumo da candidatura entretanto
enviado pelo Instituto de Segurança Social, IP, aplicando a Grelha para Emissão de Pareceres, tendo
sido obtida a seguinte classificação:
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Pontuação
Atribuída

Critérios

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

TOTAL

86,20 – PARECER FAVORÁVEL

O Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de Valongo:
Representante da Câmara Municipal – Júlia Mendes
Representante do ISS - CDP– Carla Moreira
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”

A Dra. Conceição Moreira terminou acrescentando que a decisão do Núcleo Executivo na emissão
de parecer favorável ao projecto de candidatura ao PARES do Centro Paroquial e Social
de S. Martinho de Campo (86,2) foi unânime.

De seguida o Sr. Presidente do CLAS colocou à votação o referido Parecer Técnico do Núcleo
Executivo, tendo sido aprovado em plenário por unanimidade.

4. Apresentação do Plano Operacional de Respostas Integradas do Instituto da Droga e
das Toxicodependências pelo Director do CRI Porto Oriental, Dr. Jorge Barbosa
O Dr. Jorge Barbosa procedeu à apresentação em power point da nova estrutura do IDT e do Plano
Operacional de Respostas Integradas (PORI). Esta informação consta do site www.idt.pt.
Segundo informou, foram criados na região norte do país, sete Centros de Respostas Integradas –
CRI. O CRI local (CRI Porto Oriental) abrange os Concelhos de Valongo, Gondomar, Paços de
Ferreira, Paredes, Penafiel, Lousada, Felgueiras e Castelo de Paiva, bem como as freguesias de
Campanhã, Santo Ildefonso e Bonfim, do Concelho do Porto.
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Apresentou as diferentes fases do Programa Operacional e informou que já decorreram duas fases
de candidatura a Planos de Respostas Integradas (PRI) em Concelhos ou territórios considerados
prioritários.
Ao nível do concelho de Valongo, que é um concelho moderadamente prioritário para intervenção
na área das dependências, pretendem proceder, de imediato, à elaboração do Diagnóstico do
Território, para de seguida se elaborar o Plano de Acção Concelhio, que poderá ser alvo de
financiamento, num projecto com a duração máxima de 24 meses.

A elaboração do diagnóstico - fase 4, será concretizada através da aplicação de inquéritos ou
pequenos questionários, observação directa, reuniões com dirigentes locais, associações, grupos
alvo e entrevistas a informadores-chave (técnicos da autarquia, RSI, etc.).
Pretende o IDT desenvolver todo este trabalho, baseado na metodologia de projecto, com a
colaboração/parceria do CLAS de Valongo e da equipa da autarquia responsável pela Rede Social.
Numa primeira fase será necessário o IDT promover uma pequena formação a todos os parceiros
do CLAS de Valongo, que irão colaborar neste trabalho.
Para o efeito e de acordo com os presentes, ficou agendada uma reunião para o próximo dia 30 de
Junho, pelas 09h30 em local a definir.

Nada mais havendo a tratar, se 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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