10/12/2015

Conselho Local de Ação Social

Ata n.º 24

Ordinária
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e vinte 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. Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária; -----------------------------------2. Apreciação e votação das versões atualizadas dos cadernos temáticos do diagnóstico social “Recortes sociodemográficos”, “Condições de habitabilidade”, “Atividade
económica, emprego e formação” e “Vulnerabilidades e recursos sociais”; ------------3. Apresentação, apreciação e votação do caderno temático do diagnóstico social “Determinantes de saúde”; -------------------------------------------------------------------------------4. Apresentação, apreciação e votação do Plano de Ação para dois mil e dezasseis e
votação da versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e quinze-dois mil e vinte; -------------------------------------------------------------------------------------5. Eleição do Núcleo Executivo para o biénio dois mil e dezasseis-dois mil e dezassete; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Outros assuntos de interesse geral. ---------------------------------------------------------------Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, estiveram ainda presente a Dr.ª Paula Brandão – Diretora de Departamento de Coesão Social, Educação e Desporto da Câmara Municipal – e o Dr. Rui Santos – Técnico da Câmara Municipal
responsável pela coordenação da Rede Social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária ------------------------------------------Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocando à
apreciação dos presentes a ata da última reunião ordinária, previamente enviada a todos os
parceiros. Nenhum dos presentes quis usar da palavra. ----------------------------------------------------A ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por maioria, com duas abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação e votação das versões atualizadas dos cadernos temáticos do diagnóstico
social “Recortes sociodemográficos”, “Condições de habitabilidade”, “Atividade económica, emprego e formação” e “Vulnerabilidades e recursos sociais” -------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu a palavra ao Dr. Rui Santos,
que informou os presentes acerca das alterações produzidas nos cadernos temáticos do diag-
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nóstico social, enviadas previamente a todos os parceiros e que se anexam, que resultaram
nas respetivas versões atualizadas. ------------------------------------------------------------------------------O Dr. José Pedro Machado colocou os cadernos à apreciação do CLAS. ------------------O Sr. Presidente da Associação de Solidariedade Social S. Tiago de Rebordões, Eng.º
Vítor Maurício, informou os presentes que, apesar de os dados relativos à capacidade do equipamento, vagas e lista de espera estarem de acordo com a comunicação que foi efetuada,
houve recentemente uma alteração, já que os acordos de cooperação com a Segurança Social
têm data de início em um de outubro de dois mil e quinze, mas só foram formalmente assinados em novembro. Esta informação foi comunicada por email à Rede Social no mesmo dia da
presente sessão plenária, pelo que questionou se ainda há a possibilidade de alterar o documento com esta informação atualizada. -------------------------------------------------------------------------O Dr. Rui Santos respondeu afirmativamente, dado estarmos a tratar de informações
respeitantes à mesma data dos dados disponibilizados no caderno “Vulnerabilidades e recursos sociais.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocou esta alteração à apreciação do CLAS, não se tendo verificado qualquer opinião contrária, ficando o Dr. Rui Santos responsável por proceder à consequente atualização dos dados. -------------------------------------------Mais nenhum parceiro quis usar da palavra. --------------------------------------------------------As versões atualizadas dos cadernos (um ponto um, em todos os casos) foram então
colocados a votação, tendo sido aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação, apreciação e votação do caderno temático do diagnóstico social “Determinantes de saúde” ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, passou a palavra ao Dr. Rui Santos, que procedeu à apresentação do caderno temático do diagnóstico social “Determinantes
de saúde” (que se anexa). Foi destacado o facto de este caderno não apresentar informação já
disponibilizada pelo Diagnóstico de saúde local do Agrupamento de Centros de Saúde Grande
Porto I – Santo Tirso/Trofa, de modo a não duplicar informação já sistematizada no concelho
em documentos oficiais. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. José Pedro Machado colocou o caderno à apreciação dos presentes. --------------A Dr.ª Júlia Fonseca, representante do Centro Hospitalar do Médio Ave, informou que a
consulta descentralizada de saúde mental do Hospital Magalhães Lemos transitou recentemen-
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te para este Centro Hospitalar, pelo que a designação inscrita no caderno temático deve ser
corrigida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. Rui Santos comprometeu-se a proceder a essa correção. ------------------------------O Dr. Edgar Mesquita, técnico da Casa de Acolhimento Sol Nascente, sugeriu a alteração do vocabulário utilizado nas três primeiras prioridades de saúde apresentadas no caderno,
dado que o modo com estão escritas pode induzir em erro. -----------------------------------------------O Dr. Rui Santos esclareceu que, no âmbito da metodologia utilizada na elaboração
deste caderno temático, o texto alusivo a essas mesmas prioridades corresponde a uma citação do Plano Local de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto I – Santo
Tirso/Trofa, pelo que não é possível proceder a qualquer alteração, de modo a não adulterar a
informação ali produzida. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais nenhum dos presentes quis usar da palavra. ------------------------------------------------O caderno temático “Determinantes de saúde” foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Apresentação, apreciação e votação do Plano de Ação para dois mil e dezasseis e
votação da versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e quinze-dois
mil e vinte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu a palavra ao Dr. Rui Santos,
que procedeu à apresentação do plano de ação para dois mil e dezasseis, que se anexa, e que
faz parte integrante do Plano de Desenvolvimento Social, o qual, por força deste novo plano,
assume uma nova versão, de acordo com a metodologia atualmente em vigor na elaboração
dos documentos de diagnóstico e planeamento do CLAS. -------------------------------------------------O Dr. José Pedro Machado colocou os cadernos à apreciação do CLAS. ------------------Nenhum dos presentes quis usar da palavra. -------------------------------------------------------O Plano de Ação para dois mil e dezasseis foi colocado a votação, tendo sido aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A versão atualizada (dois ponto zero) do Plano de Desenvolvimento Social foi igualmente colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Eleição do Núcleo Executivo para o biénio dois mil e dezasseis-dois mil e dezassete --O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou que consultou todos os
membros do atual Núcleo Executivo, tendo todos os parceiros manifestado a sua disponibilidade para continuar a exercer funções neste órgão, tendo a Dr.ª Lurdes Santos, Presidente da
União de Freguesias de Lamelas e Guimarei, manifestado a indicação de que, apesar da sua
disponibilidade, deveria dar lugar a outro(a) presidente. Na sequência desta constatação, o Dr.
José Pedro Machado questionou os(as) presidentes de junta de freguesia presidentes se tinham disponibilidade e interesse em substituir a Dr.ª Lurdes Santos no Núcleo Executivo. O Sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo foi o único a manifestar disponibilidade, tendo obtido o consenso entre os(as) restantes presidentes presentes. -----------------------A Dr.ª Liliana Salgado usou da palavra, manifestando-se disponível para desempenhar
funções no Núcleo Executivo, acrescentando a sugestão de um regime de rotatividade das
instituições de solidariedade social que fazem parte deste órgão, desde que outras instituições
se manifestem disponíveis para esse efeito. O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocou esta proposta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A proposta produzirá efeitos a partir da próxima eleição do Núcleo Executivo, respeitante ao biénio dois mil e
dezoito-dois mil e dezanove. ---------------------------------------------------------------------------------------O Dr. Hugo Assoreira, Presidente da Delegação de Santo Tirso da Cruz Vermelha Portuguesa e representante da Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso, concordou com
a rotatividade das instituições de solidariedade social e acrescentou que também as juntas de
freguesia deviam obedecer ao mesmo princípio, em prol do bom funcionamento do Núcleo
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocou a votação a composição
do Núcleo Executivo para o biénio dois mil e dezasseis-dois mil e dezassete, que inclui os seguintes parceiros: Câmara Municipal de Santo Tirso, Segurança Social, Centro de Emprego de
Santo Tirso, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Junta de Freguesia de Vila Nova
do Campo, Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso, Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe. A proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Outros assuntos de interesse geral ------------------------------------------------------------------------O Dr. Rui Santos apresentou os resultados preliminares (que se anexam) do questionário de avaliação da satisfação do CLAS relativo ao trabalho desenvolvido pela Rede Social de
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Santo Tirso. Foi destacada a média global de satisfação obtida, de três vírgula noventa e oito,
numa escala crescente de um a cinco, o item com mais índice de satisfação, que se prende
com o sistema de informação da Rede Social, com uma satisfação média que se cifra nos quatro vírgula quarenta e quatro pontos, e o item com menor satisfação, que diz respeito à participação dos parceiros nas comissões sociais de freguesia e inter-freguesias, com um resultado
médio de três vírgula trinta e dois. --------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, que
considera que os resultados do questionário são o reflexo da fraca presença da atual sessão
plenária. O Sr. Presidente considera ainda que não faz sentido continuar a aceitar propostas de
novos parceiros do CLAS, quando depois de aprovada a sua adesão não participam nas atividades da Rede Social. Acrescentou ainda que verifica algum desinteresse dos parceiros nas
comissões sociais de freguesia e inter-freguesias, considerando, de um modo geral, que deve
ser feita alguma coisa para melhorar a participação dos parceiros. -------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou que na última reunião
do Núcleo Executivo foi feita uma reflexão acerca das comissões sociais, que considera serem
da maior importância para o trabalho da Rede Social. O Dr. José Pedro Machado considera
que há formas de incentivar os parceiros a participarem nestes fóruns, devendo ser encontradas as melhores soluções. ------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a Dr.ª Liliana Salgado, que valorizou o trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pela Rede Social, nomeadamente ao nível das metodologias inovadoras, como
são disso exemplo os focus-group de técnicos de intervenção social. A representante da Misericórdia de Santo Tirso considera que podem ser desenvolvidos pequenos grupos de trabalho,
temáticos, por áreas geográficas ou por domínios de intervenção, com metodologias e dinâmicas semelhantes às utilizadas nos focus-group, por forma a motivas as comissões sociais. -----Mais nenhum dos presentes quis usar da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerramento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e vinte minutos, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que tem cinco 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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