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Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e 

quinze 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: ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um – Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária; ------------------------ 

Ponto dois – Apresentação e votação das versões atualizadas dos cadernos temáticos 

“Vulnerabilidades e recursos sociais”, “Atividade económica, emprego e formação”, “Condições 

de habitabilidade” e “Recortes sociodemográficos”; ----------------------------------------------------------- 

Ponto três – Apresentação e votação do Plano de Ação para dois mil e dezassete e da 

versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e quinze-dois mil e vinte; --------- 

Ponto quatro – Apresentação da base de dados de indicadores de diagnóstico ----------- 

Ponto cinco – Candidatura da Câmara Municipal ao Programa Operacional Regional 

“Norte 2020” no âmbito das “Abordagens integradas para a inclusão social” --------------------------- 

Ponto seis – Projeto de implementação da Comissão Municipal de Proteção de Idosos e 

Adultos Dependentes -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto sete – Outros assuntos de interesse geral. ---------------------------------------------------  

 Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, estive-

ram ainda presente a Dr.ª Paula Brandão – Diretora de Departamento de Coesão Social, Educa-

ção e Desporto da Câmara Municipal – e o Dr. Rui Santos – Técnico da Câmara Municipal res-

ponsável pela coordenação da Rede Social. -------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto um – 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. ----

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

Ponto dois – Apresentação e votação das versões atualizadas dos cadernos temáticos 

“Vulnerabilidades e recursos sociais”, “Atividade económica, emprego e formação”, 

“Condições de habitabilidade” e “Recortes sociodemográficos” ----------------------------------- 
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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-

nóstico social, enviadas previamente a todos os parceiros, que resultaram nas respetivas ver-

sões atualizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Pedro Machado colocou os cadernos à apreciação do CLAS. -------------------- 

Nenhum parceiro quis usar da palavra. ---------------------------------------------------------------- 

As versões atualizadas dos cadernos (um ponto dois, em todos os casos) foram então 

colocadas a votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. --------------------------------------------- 

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

Ponto três – Apresentação e votação do Plano de Ação para dois mil e dezassete e 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 apresentou o plano de ação para dois mil e dezassete e a atualização efetuada ao Plano de 

Desenvolvimento Social, enviados previamente a todos os parceiros. ----------------------------------- 

O Dr. José Pedro Machado colocou os planos à apreciação do CLAS. ----------------------- 

Nenhum parceiro quis usar da palavra. ---------------------------------------------------------------- 

A versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Social (três ponto zero), que inclui o 

plano de ação para dois mil e dezassete, foi colocada a votação, tendo sido aprovada por una-

nimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Ponto quatro – Apresentação da base de dados de indicadores de diagnóstico --------------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu a palavra ao Dr. Rui Santos, 

que apresentou a base de dados de indicadores de diagnóstico e que é composta pela informa-

ção estatística disponibilizada nos cadernos temáticos. O técnico informou ainda que esta base 

poderá ter outros indicadores estatísticos e deverá ser atualizada permanentemente, para o que 

o contributo de todos os parceiros do CLAS se afigura importante. Esta base de dados deverá 

ser disponibilizada na ligação da Rede Social no sítio da internet da Câmara Municipal. ----------- 

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

Ponto cinco – Candidatura da Câmara Municipal ao Programa Operacional Regional 

“Norte 2020” no âmbito das “Abordagens integradas para a inclusão social” ------------------ 

 O Sr. Vereador propôs que este ponto fosse retirado da ordem de trabalhos, dado que, 

por informações obtidas em reunião realizada na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
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Regional do Norte, foi-nos comunicado que o aviso de abertura da candidatura, cujo projeto se 

destina a intervenção junto da população residente em habitação social, irá sofrer algumas alte-

rações, bem como o prazo de entrega deverá ser adiado. Assim que o projeto estiver concluído 

será enviado ao CLAS para apreciação e validação. Esta proposta foi aceite por unanimidade. -

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

Ponto seis – Projeto de implementação da Comissão Municipal de Proteção de Idosos e 

Adultos Dependentes ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocou a proposta de regulamento 

municipal da Comissão Municipal de Proteção de Idosos e Adultos Dependentes à discussão. -- 

 A Dr.ª Paula Brandão informou que o Ministério Público foi convidado a fazer parte desta 

comissão mas apesar de ter manifestado todo o interesse em colaborar, pelo seu estatuto de 

órgão (estritamente) judiciário apenas o poderá fazer na qualidade de entidade convidada. A Dr.ª 

Paula Brandão destacou ainda o facto de estar prevista a constituição de um núcleo operacional 

da comissão, que reunirá com maior assiduidade e chamará a si as entidades necessárias de 

acordo com o tema e a área territorial de intervenção. ------------------------------------------------------- 

 Mais ninguém quis usar da palavra. --------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, indicou o dia quinze de janeiro de 

dois mil e dezassete para envio de contributos e sugestões sobre a proposta de regulamento 

apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto sete – Outros assuntos de interesse geral ---------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, informou os presentes dos seguin-

tes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O CLAS de Santo Tirso foi convidado para apresentar uma comunicação na ter-

ceira conferência internacional do fórum para a governação integrada, no âmbito 

do trabalho de planeamento que tem vindo a ser levado a cabo e que é conside-

rado uma boa prática nacional. Esta conferência terá lugar nos dias dezassete e 

dezoito do mês de janeiro, em Lisboa. ------------------------------------------------------- 

 O Plano Municipal de Saúde foi aprovado nas áreas da saúde oral, saúde da 

visão, saúde e educação física e alimentar, saúde ambiental e saúde mental. No 

âmbito deste plano foram já realizadas as seguintes atividades: comemoração 

do Dia Mundial da Diabetes, em articulação com o Agrupamento de Centros de 
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Saúde Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa e com o Centro Hospital do Médio 

Ave; rastreio visual aos alunos do quarto ano; rastreio e acompanhamento de 

alunos no âmbito da dislexia. ------------------------------------------------------------------- 

 Foi celebrado um protocolo com a Liga Portuguesa contra o Cancro para promo-

ção de consultas psico-oncológicas, que terão lugar a partir de janeiro nas ins-

talações da Divisão de Coesão Social da Câmara Municipal. ------------------------- 

 Foi aprovado o regulamento municipal do projeto SOS Casa, para pequenas re-

parações e obras de conservação em habitação. ---------------------------------------- 

 No dia dez de janeiro realizar-se-á uma ação de formação para técnicos sobre o 

jogo da prevenção de abuso sexual em crianças com idades compreendidas en-

tre os seis e os dez anos. ----------------------------------------------------------------------- 

 Está previsto o acolhimento, por parte no município e até ao final do ano cor-

rente, de mais uma família de refugiados. -------------------------------------------------- 

 O âmbito do Gabinete de Apoio ao Emigrante da Câmara Municipal foi recente-

mente alargado, através da celebração de um protocolo com a Direção-Geral 

dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, que passa a con-

templar um gabinete do investidor dirigido à diáspora. ---------------------------------- 

Mais nenhum dos presentes quis usar da palavra.--------------------------------------------------

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

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

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

rada 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


