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Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e dezanove, 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 – Apresentação do Programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social 

(CLDS 4G); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois – Apresentação, apreciação e votação das Entidades Locais Executoras 

das Ações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto três – Apresentação, apreciação e votação do Plano de Ação do CLDS 4G para 

o concelho de Santo Tirso; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Estiveram ainda presentes: ----------------------------------------------------------------------- 

 A Dr.ª Paula Brandão – Chefe de Divisão de Ação Social da câmara municipal; ------- 

 O Dr. Rui Santos – Chefe de Serviço da Rede Social da câmara municipal; -------------- 

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

Ponto um – Apresentação do Programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social 

(CLDS 4G) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu início à sessão, informado 

que a Câmara Municipal de Santo Tirso foi convidada, pelo Instituto da Segurança Social, a 

indicar uma entidade do concelho para desenvolver um CLDS 4G, explicando o método uti-

lizado na escolha da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Santo Tirso, para a sua co-

ordenação: a Câmara Municipal consultou as entidades que considerou reunirem as condi-

ções para o efeito, designadamente, e para além da referida, a ASAS – Associação de Solida-

riedade e Ação Social de Santo Tirso, a Irmandade da Santa Cada da Misericórdia de Santo 

Tirso e a Associação de Moradores do Complexo Habitacional e Ringe. Por já ter beneficiado 

da coordenação de um CLDS, e com o objetivo de dar oportunidade a outros parceiros do 

concelho, nesta consulta não foi incluída a CAID – Cooperativa de Apoio à Integração do 

Deficiente. Em resposta ao solicitado, apenas a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Santo Tirso se manifestou disponível para exercer a função de coordenação do projeto, pelo 

que foi essa a indicação dada pela Câmara Municipal ao Instituto da Segurança Social. Foi 
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ainda acrescentado que a Dr.ª Raquel Rouxinol foi indicada pela Cruz Vermelha Portuguesa 

– Delegação de Santo Tirso para exercer as funções de coordenadora técnica do projeto. --- 

De seguida, o Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, passou a palavra à Dr.ª 

Raquel Rouxinol, que apresentou em linhas gerais o CLDS 4G, indicando os objetivos do pro-

jeto – designado 4IN – INformar, INserir, INcluir e INovar – e a sua a duração. Informou ainda 

que Santo Tirso terá de desenvolver obrigatoriamente dois dos quatro eixos do programa, 

nomeadamente o Eixo um – Emprego, formação e qualificação, e o Eixo dois – Intervenção 

familiar e parental, preventiva da pobreza infantil. ----------------------------------------------------- 

No final da apresentação, p Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, deu opor-

tunidade aos membros do CLAS se pronunciarem, mas ninguém quis usar da palavra. --------- 

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

Ponto dois – Apresentação, apreciação e votação das Entidades Locais Executoras das 

Ações ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, passou a palavra à Dr.ª Raquel 

Rouxinol, que informou os presentes de que as Entidades Locais Executoras das Ações (ELEA) 

do CLDS 4G serão a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Santo Tirso para o eixo um 

(que acumula as funções de coordenação) e a ASAS – Associação de Solidariedade e Ação So-

cial de Santo Tirso para o eixo dois. A justificação dada pela representante da Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação de Santo Tirso para a escolha da ASAS para desempenhar as funções 

de ELEA prendeu-se com os seguintes pressupostos: -------------------------------------------------- 

 A missão da ASAS centra-se na proteção aos grupos desfavorecidos, principalmente 

crianças e jovens em risco e perigo; -------------------------------------------------------------- 

 A experiência que vinte e cinco anos de ação possibilitaram à ASAS uma intervenção 

refletida e consciente no concelho; --------------------------------------------------------------- 

 A ASAS tem implementado dois CAFAP – Centro de Acolhimento Familiar e Aconse-

lhamento Parental; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 A ASAS é parceira na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santo Tirso, res-

trita e alargada, com toda a experiência proporcionada pela atividade desta rede; ---- 
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 A ASAS integrou o consórcio no projeto «Trofa 3G – Motor de Oportunidades» entre 

dois mil e quinze a dois mil e dezanove (Contrato Local de Desenvolvimento Social – 

terceira geração). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 A ASAS é associada da Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal e membro do Grupo de 

Pobreza Infantil. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocou as informações prestadas 

sobre a escolha das ELEA à apreciação dos presentes. Ninguém quis usar da palavra. ---------- 

A indicação de ambas ELAS foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimi-

dade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto três – Apresentação, apreciação e votação do Plano de Ação do CLDS 4G para o 

concelho de Santo Tirso ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, passou a palavra à Dr.ª Raquel 

Rouxinol, que começou por sublinhar dois aspetos: o primeiro, relacionado com o facto de o 

plano ter sido alinhado com os documentos de diagnóstico e de planeamento da Rede Social, 

bem como com várias entidades do concelho, com as quais foram promovidas reuniões pré-

vias para articulação do plano; o segundo, para informar que nenhuma das ações do plano 

duplicará o trabalho já efetuado no concelho, quer do ponto de vista das atividades e entida-

des promotoras, quer do ponto de vista dos destinatários apresentou o plano de ação do CLDS 

4G (previamente enviado a todos os parceiros e que se anexa à presente ata, sendo dela parte 

integrante), para um período de trinta e seis meses de duração, com início previsto em julho 

de dois mil e dezanove e fim em junho de dois mil e vinte e dois. A apresentação do plano 

contemplou os seguintes campos: eixo de intervenção, ações obrigatórias, atividades a desen-

volver, destinatários das atividades, resultados esperados e orçamento por atividade. No final 

foi ainda apresentado o orçamento do projeto para os três anos de execução, por rubrica e 

por ano de execução. O orçamento apresentado é igualmente anexado a esta ata, sendo dela 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, colocou o plano de ação e o orça-

mento à apreciação dos presentes. Ninguém quis usar da palavra. ---------------------------------- 
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O Sr. Presidente do CLAS felicitou a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Santo 

Tirso, bem como as restantes entidades que fazem parte da parceria do projeto e que contri-

buíram para a elaboração do plano de ação, pelo trabalho desenvolvido. -------------------------- 

O plano de ação do CLDS 4G e o orçamento do projeto foram colocados e votação, 

tendo sido aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------------

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

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

O Sr. Presidente do CLAS, Dr. José Pedro Machado, propôs a elaboração da presente 

ata em minuta, proposta aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e quarenta e cinco minutos deu-

se por encerrada 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 vai ser 

assinada por quem presidiu. --------------------------------------------------------------------------------- 


