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

reuniram, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santo Tirso, as entidades que compõem o Conse-

lho Local de Ação Social (CLAS), conforme lista de presenças anexa, com a seguinte ordem de traba-

lhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

nerabilidades e recursos sociais” e “Atividade económica, emprego e formação” (versões um ponto 

quatro); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

atualizada do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e quinze-dois mil e vinte (versão cinco ponto 

zero); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Ponto quatro – Adesão de novos membros ao Conselho Local de Ação Social; ------------------- 

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

 Esta sessão foi presidida pela Dr.ª Paula Brandão – Chefe de Divisão de Ação Social da Câ-

mara Municipal –, dado que o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, não pode estar pre-

sente por motivos de força maior. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Esteve ainda presente o Dr. Rui Santos – Chefe de Serviço da Rede Social da Câmara Munici-

pal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Deu início à sessão a Dr.ª Paula Brandão, colocando à apreciação dos presentes a ata da úl-

tima reunião ordinária, previamente enviada a todos os parceiros. Nenhum dos presentes quis usar 

da palavra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Antes da votação, a Dr.ª Paula Brandão recordou que na última reunião foi deliberado acres-

centar um artigo ao Regulamento Interno do CLAS que tem por objeto as faltas às sessões plenárias, 

tendo lido em voz alta todo o seu conteúdo. Foi proposto e aceite por todos que o Dr. Rui Santos envie 

a todos os membros do CLAS, através de correio eletrónico, uma mensagem de alerta para a impor-

tância deste assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------ 

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

rabilidades e recursos sociais” e “Atividade económica, emprego e formação” (versões um 

ponto quatro) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

A Dr.ª Paula Brandão deu a palavra ao Dr. Rui Santos, que informou os presentes acerca das 

alterações produzidas nos cadernos temáticos do diagnóstico social, enviadas previamente a todos 

os parceiros, que resultaram nas respetivas versões atualizadas. Foi destacado o facto de ter sido 

dado cumprimento, em parte, à sugestão apresentada pelo representante do Centro de Emprego em 

reunião do Núcleo Executivo de vinte e oito de novembro de dois mil e dezassete, acrescentando-se 

dados alusivos ao número de desempregados por escalão etário e nível de escolaridade, no caderno 

temático respetivo. Para concluir essa sugestão deverão posteriormente ser acrescentados dados 

respeitantes aos desempregados com Rendimento Social de Inserção e com deficiência. Ainda no ca-

derno “atividade económica, emprego e formação”, foi dada nota de que o desemprego desceu cerca 

de sessenta por cento desde dois mil e treze, indiciando uma melhoria das condições de vida dos 

munícipes de Santo Tirso. O técnico realçou também a atualização das sinalizações de violência do-

méstica efetuadas às forças de segurança, bem como as mais recentes estatísticas concelhias alusivas 

ao Rendimento Social de Inserção, ambas enunciadas no caderno temático “vulnerabilidades e recur-

sos sociais”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Paula Brandão colocou os cadernos à apreciação do CLAS, começando por tecer alguns 

comentários sobre os números do Rendimento Social de Inserção apresentados, destacando o facto 

de as regras de acesso terem sido alteradas e de esta ser uma das razões da descida do número de 

famílias beneficiárias nos últimos anos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, enfatizando 

a importância destes cadernos, em particular do caderno ‘atividade económica, emprego e formação’, 

como um excelente documento de trabalho. Neste âmbito, acrescentou que é interessante perceber 

a forte descida do desemprego no concelho, tendo esse sido um dos problemas diagnosticados em 

dois mil e catorze por algumas comissões sociais de freguesia ou inter-freguesias. ----------------------- 

De seguida, as versões atualizadas dos cadernos (um ponto quatro, em ambos os casos) fo-

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Ponto três – Apresentação e votação do Plano de Ação para dois mil e dezanove e da versão 

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

ponto zero) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Paula Brandão deu a palavra ao Dr. Rui Santos, que apresentou o plano de ação para 

dois mil e dezanove e consequente atualização efetuada ao Plano de Desenvolvimento Social, ambos 

enviados previamente a todos os parceiros. O técnico referiu que esta proposta, resultante do traba-

lho do grupo focal de técnicos de intervenção social, entrou em linha de conta com as recomendações 

enunciadas no âmbito da avaliação intercalar do Plano de Desenvolvimento Social para o triénio dois 

mil e dezoito-dois mil e vinte, cujo relatório será apresentado ao CLAS em março do próximo ano. --- 

A Dr.ª Paula Brandão colocou os planos à apreciação do CLAS. Nenhum parceiro quis usar da 

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

plano de ação para dois mil e dezanove, foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.  

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

Ponto quatro – Adesão de novos membros ao Conselho Local de Ação Social ------------------------ 

A Dr.ª Paula Brandão informou que a Liga dos Amigos do Veiga do Leça e a Associação Dar 

de Nós manifestaram a intenção de aderir ao CLAS. Em conformidade, as propostas foram colocadas 

à apreciação dos presentes e ninguém quis usar da palavra. Antes da votação, a Dr.ª Paula Brandão 

proferiu algumas palavras, no sentido de esclarecer o âmbito da intervenção das duas entidades pro-

ponentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As propostas foram colocadas a votação, de forma individual, tendo ambas sido aprovadas 

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

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

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

A Dr.ª Paula Brandão informou os presentes dos seguintes assuntos: ----------------------------- 

 Santo Tirso foi galardoado com a bandeira de Município familiarmente responsável 

pelo segundo ano consecutivo, pelo observatório das Autarquias Familiarmente 

Responsáveis. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Foi apresentada e aprovada a candidatura de Santo Tirso à Rede Portuguesa de Mu-

nicípios Saudáveis, uma rede parceira da Organização Mundial de Saúde. ------------- 

 A consulta de saúde oral resultante do protocolo celebrado entre a Câmara Munici-

pal, o Centro Hospitalar do Médio Ave e a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior 

Politécnico e Universitário, CRL. já se encontra em funcionamento desde o passado 
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dia vinte e seis de novembro. Esta consulta representa o reforço das parcerias que 

têm vindo a ser encetadas entre a Câmara Municipal e as entidades de saúde. ------- 

 Iniciou no passado dia um de outubro o projeto da Câmara Municipal ‘Boccia Senior’, 

dirigido aos utentes dos Centros de Dia e das Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas do concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Iniciou no passado dia doze de setembro o Programa Municipal de Competências 

Digitais dirigidos a séniores utentes das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) com respostas de Centro de Convívio, Centro de Dia e Estrutura Resi-

dencial para Pessoas Idosas. ---------------------------------------------------------------------- 

 A Câmara Municipal integrou o projeto VOAHR – Voluntariado Organizado para uma 

Ação Humanitária de Referência, promovido pela Escola de Voluntariado Pista Má-

gica. O projeto encontra-se numa fase inicial, mas brevemente será solicitada a co-

laboração de todos os parceiros do CLAS para identificação de programas, projetos, 

iniciativas ou bancos de voluntariado que estejam em vigor. ----------------------------- 

 A Câmara Municipal iniciou um projeto de alimentação saudável nas IPSS, com o 

apoio de uma nutricionista, no âmbito da Estratégia Municipal para a Promoção da 

Alimentação Saudável. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, Marco Cunha, usou da palavra, 

indicando que considera o projeto das competências digitais muito interessante e que a Câmara Mu-

nicipal poderia considerar a possibilidade de o mesmo ultrapassar o âmbito das IPSS, dado o elevado 

interesse manifestado por muitas pessoas da sua freguesia neste domínio. -------------------------------- 

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

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

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

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

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que tem quatro folhas, apenas utilizadas no anverso, respe-

tiva folha de presenças e anexos, que eu, __________________________, designado para secretariar 

a reunião, subscrevo e que, depois de aprovada, vai ser assinada por quem presidiu. -------------------- 


