14/04/2016

Conselho Local de Ação Social

Ata n.º 25

Ordinária
Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, 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. Apresentação, apreciação e votação do relatório de atividades de dois mil e quinze;
2. Apresentação dos resultados finais do inquérito de satisfação ao Conselho Local de
Ação Social; ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Avaliação da equipa do Núcleo Local de Inserção e trabalho em parceria da Segurança Social; ---------------------------------------------------------------------------------------------4. 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. Apresentação, apreciação e votação do relatório de atividades de dois mil e quinze ----Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, passando de
imediato a palavra ao Dr. Rui Santos, que apresentou uma síntese do relatório de atividades do
CLAS respeitante ao ano de dois mil e quinze (que se anexa). Foi salientado que os dados apurados apontam para um grau de execução global de cinquenta e um por cento, havendo ainda
lugar a uma apresentação da execução de cada uma das áreas temáticas. --------------------------O Dr. José Pedro Machado colocou o relatório à apreciação dos presentes. --------------Nenhum dos presentes quis usar da palavra. -------------------------------------------------------O relatório foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---2. Apresentação dos resultados finais do inquérito de satisfação ao Conselho Local de
Ação Social -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. José Pedro Machado passou a palavra ao Dr. Rui Santos, que apresentou os resultados finais do inquérito de satisfação do Conselho Local de Ação Social (que se anexa),
destacando as principais conclusões do mesmo, designadamente a necessidade de melhorar a
participação dos parceiros, bem como o âmbito, a execução e a avaliação das atividades da
Rede Social, a necessidade de encontrar estratégias capazes de impulsionar a motivação das
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entidades do CLAS e a importância de se equacionar o atual modelo de funcionamento da Rede
Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, recordou que as presenças no
CLAS duplicaram em relação à sessão plenária anterior, tal como tinha sido então apelado.
Acrescentou ainda que já teve oportunidade de estar presente na Comissão Social de Freguesia
de Santo Tirso e salientou o empenho desta e de outras comissões sociais em melhorar o seu
funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. José Pedro Machado colocou o relatório à apreciação dos presentes. --------------Nenhum dos presentes quis usar da palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------3. Avaliação da equipa do Núcleo Local de Inserção e trabalho em parceria da Segurança
Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. José Pedo Machado passou a palavra à Dr.ª Maria do Carmo Barbosa, que procedeu à apresentação da avaliação do trabalho desenvolvido pelas parcerias do Núcleo Local de
Inserção (que se anexa), tendo destacado o facto de Santo Tirso ter sido o concelho que mais
investiu em tratamentos de desintoxicação em comunidades terapêuticas, no âmbito do Centro
Distrital de Segurança Social do Porto. Durante a apresentação, a técnica da Segurança Social
solicitou os contributos de alguns dos parceiros presentes. Em consequência, a Dr.ª Liliana Salgado abordou as questões relacionadas com as atividades socialmente úteis e com a cantina
social, a Dr.ª Eduarda Ferreira abordou as questões relacionadas com a Casa do Meio Caminho,
a Dr.ª Maria do Céu Brandão abordou as questões respeitantes à horta social, e o Prof. Vítor
Moreira abordou as questões relacionadas com o Centro para a Qualificação e o ensino Profissional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. José Pedro Machado passou a palavra aos restantes parceiros. Nenhum quis usar
da palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Outros assuntos de interesse geral ------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou os presentes dos seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Plano Municipal de Saúde está em fase de conclusão, faltando apenas uma
reunião com o novo conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio
Ave. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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No âmbito no quadro comunitário foi aprovado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que vai permitir uma intervenção nas habitações municipais de
Argemil, Sequeirô e S. Martinho do Campo e no Complexo Habitacional de
Ringe. ------------------------------------------------------------------------------------------------



No dia dezassete de abril terá lugar a organização de um laço humano, seguido
de uma caminhada, no âmbito da comemoração do mês da prevenção dos maus
tratos na infância. ----------------------------------------------------------------------------------



No dia 20 de abril será realizada no auditório Eng.º Eurico de Melo uma sessão
de cinema para séniores, tendo sido dirigido um convite a todos os centros de
convívio, centros de dia e estruturas residenciais para idosos do concelho. ------



Estão a ser organizadas, em parceria com o Centro de Respostas Integradas do
Porto Ocidental, as jornadas “Desafios para a Coesão Social”, que terão lugar
no dia um de julho. O programa definitivo será remetido ao CLAS assim que
estiver disponível. ---------------------------------------------------------------------------------



As atas do CLAS serão disponibilizadas na ligação da Rede Social do site da
Câmara Municipal de Santo Tirso. ------------------------------------------------------------

Mais nenhum dos presentes quis usar da palavra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerramento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e quarenta e cinco minutos, deuse por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que tem três 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. -----------------------------------------------------------------

Página 3 de 3

