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Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e treze, pelas dezoito horas 

e quarenta e cinco minutos, reuniram, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santo 

Tirso, as entidades que compõem o Conselho Local de Ação Social (CLAS), conforme 

lista de presenças anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------- 

1. Apresentação da medida “Atividades Socialmente Úteis”;-------------------------- 

2. Apresentação do Projeto “Iris”;------------------------------------------------------------  

3. Apresentação e aprovação do relatório do segundo semestre de dois mil e 

doze e do relatório final do projeto “In’tegr@r” (Contrato Local de desenvol-

vimento Social);------------------------------------------------------------------------------- 

4. Apreciação e deliberação do parecer técnico emitido pelo Núcleo Executivo 

do Projeto de Intervenção Precoce e Desenvolvimento Infantil da Cruz Ver-

melha Portuguesa – Delegação de Santo Tirso;-------------------------------------- 

5. Outros assuntos de interesse geral.----------------------------------------------------- 

 Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, Eng.º Castro Fernandes, 

esteve ainda presente a Dr.ª Júlia Godinho – Vereadora do Pelouro de Ação Social da 

Câmara Municipal de Santo Tirso –, a Dr.ª Paula Brandão – Diretora de Departamento 

de Desporto, Educação, Cultura e Ação Social da Câmara Municipal –, a Dr.ª Rita 

Azevedo – Chefe de Divisão de Ação Social da Câmara Municipal – e o Dr. Rui Santos 

– Técnico da Câmara Municipal responsável pela coordenação da Rede Social. Esteve 

igualmente presente a Dr.ª Eduarda Claro, interlocutora do Centro Distrital de Segu-

rança Social do Porto para o Rendimento Social de Inserção, a Dr.ª Patrícia Monteio, 

coordenadora geral do projecto “In’tegr@r”, bem como as entidades convidadas para 

assistir ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, conforme lista de presenças em ane-

xo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Apresentação da medida “Atividades Socialmente Úteis”------------------------------- 

Deu início à sessão o Sr. Presidente do Conselho Local de Ação Social, indi-

cando que, a pedido da Segurança Social do Porto, a Dr.ª Eduarda Claro iria apresen-

tar a medida da Segurança Social “Atividade Socialmente Útil” do Rendimento Social 

de Inserção, passando-lhe, de imediato, a palavra.------------------------------------------------ 
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A Dr.ª Eduarda Claro procedeu à apresentação, em powerpoint, da referida 

medida que se anexa), destacando o facto de este programa, criado pelo Decreto-Lei 

n.º 221/2012, de 12 de outubro, ser complementar a outras medidas da segurança 

social e do instituto do emprego formação profissional, para apoio a famílias carencia-

das.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Apresentação do Projeto “Iris”-------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS informou os presentes que a Irmandade e Santa 

Casa da Misericórdia de Santo Tirso solicitou a divulgação do seu projeto “Iris”, que se 

está a ser desenvolvido no âmbito da violência doméstica, passando a palavra à Dr.ª 

Susana Moura, coordenadora do mesmo.------------------------------------------------------------ 

A técnica da Misericórdia de Santo Tirso procedeu à apresentação do projeto, 

evidenciando que o mesmo tem o financiamento do Programa Operacional Potencial 

Humano e resulta, por um lado, das necessidades diagnosticadas pela rede social de 

Santo Tirso e, por outro, do percurso institucional na intervenção na área da violência 

doméstica. A Dr.ª Susana Moura informou que o projeto “Iris” pretende ser uma res-

posta integrada, que assegure uma assistência efetiva e especializada às vítimas de 

violência doméstica, e compreende quatro atividades: centro de emergência, gabinete 

de atendimento à vítima, grupo de ajuda mútua e apoio técnico e promoção de boas 

práticas. Os presentes puderam ainda assistir a um vídeo de apresentação do projeto, 

com a explicação do funcionamento de cada uma destas atividades.------------------------- 

Considerando a presença das entidades convidadas, o Sr. Presidente propôs 

um momento de debate e esclarecimento de dúvidas acerca do programa “Atividade 

Socialmente Útil”, em que a interlocutora da segurança social do Porto teve oportuni-

dade de acrescentar alguns esclarecimentos. Após este espaço de debate, o Sr. Pre-

sidente solicitou às entidades convidadas que se ausentassem, para que os trabalhos 

pudessem prosseguir apenas com os parceiros do Conselho Local de Ação Social.-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Apresentação e aprovação do relatório do segundo semestre de dois mil e 

doze e do relatório final do projeto “In’tegr@r” (Contrato Local de Desenvol-

vimento Social)--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente informou os parceiros que, por obrigação da regulamentação 

do Programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social e tendo em conta que o 

projeto supramunicipal “In’tegr@r”, com a parceria das Câmaras Municipais de Santo 

Tirso e Trofa e sob a coordenação e gestão da Cooperativa de Apoio à Integração do 

Deficiente, terminou a sua execução no passado dia dois de junho, torna-se necessá-

rio apresentar e aprovar o relatório do segundo semestre de dois mil e doze e o relató-

rio final de execução, respeitante à globalidade das ações. Para o efeito, o Sr. Presi-

dente deu a palavra ao Dr. Rui Santos, coordenador local do referido projeto.------------- 

O técnico procedeu à apresentação, em powerpoint, do relatório do último se-

mestre de dois mil e doze e do relatório final do projeto (apresentações que se ane-

xam). Para além dos resultados apresentados, o Dr. Rui Santos destacou ainda a im-

portância das sessões de capacitação de quatros instituições particulares de solidarie-

dade social do concelho de Santo Tirso – Cooperativa de Apoio à Integração do Defi-

ciente; Centro de Ocupação dos Tempos Livres de Santo Tirso; Associação de Solida-

riedade Humanitária de Monte Córdova; AS – Associação de Solidariedade Social de 

S. Martinho do Campo – que permitiu aos seus técnicos, colaboradores e outros inter-

venientes obter formação em alguns dos critérios indispensáveis à sua certificação de 

qualidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguiu-se um momento de debate, com intervenção da coordenadora geral do 

projeto, Dr.ª Patrícia Monteiro, para esclarecimento das questões colocadas.-------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente colocou a votação ambos os relatórios, tendo os mesmos sido 

aprovados por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Apreciação e deliberação do parecer técnico emitido pelo Núcleo Executivo do 

Projeto de Intervenção Precoce e Desenvolvimento Infantil da Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação de Santo Tirso----------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente informou que a Delegação de Santo Tirso da Cruz Vermelha 

Portuguesa submeteu ao Núcleo Executivo, para apreciação e emissão de parecer 

técnico, um Projeto de Intervenção Precoce e Desenvolvimento Infantil, previamente 

enviado a todos os parceiros do Conselho Local de Ação Social. Com base na grelha 

de apoio à emissão de pareceres técnicos em vigor, o Núcleo Executivo, em reunião 

de treze de junho, emitiu um parecer favorável.---------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente colocou o projeto a apreciação de todos os presentes. Nin-

guém quis usar da palavra. O parecer do Núcleo Executivo foi, então, colocado a vota-

ção pelo Sr. Presidente, tendo sido aprovado por unanimidade.-------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------- 

Neste ponto da ordem de trabalhos, nenhum dos presentes quis usar da pala-

vra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente colocou a votação da ata em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encerramento----------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, pelas vinte horas e dez minutos, deu-se por en-

cerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que tem quatro folhas, apenas 

utilizadas no anverso, respetiva folha de presenças e anexos, que eu,                                          

________________________, designado para secretariar a reunião, subscrevo e que, 

depois de aprovada, vai ser assinada por quem presidiu.---------------------------------------- 

 


