
CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL 

 

Acta n.º 2 

 

No dia 6 de Maio de 2003, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniram no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Santo Tirso as entidades que compõem o 

Conselho Local de Acção Social (CLAS), conforme lista de presenças anexa, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Apresentação do cronograma das acções do Programa Rede Social; 

 

2. Apresentação do Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Santo Tirso; 

 

3. Outros assuntos de interesse geral. 

 

Estiveram ainda presentes o Sr. Vereador do Pelouro de Acção Social, 

Prof. António Verne da Silva, a Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Paula 

Brandão, o Técnico da Câmara Municipal de apoio à Rede Social, Dr. Rui 

Santos, e a Técnica da Quaternaire Portugal – Consultoria para o 

Desenvolvimento, S.A. (doravante designada Quaternaire), Dr.ª Paula Guerra, 

que presta assessoria à Câmara Municipal no âmbito do Programa Rede 

Social. 

Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, Eng.º Castro Fernandes, 

dando conhecimento ao Plenário de que, até à presente data, ocorreram três 

reuniões de trabalho do Núcleo de Gestão e Coordenação, com vista à 

elaboração do Pré-Diagnóstico Social. Seguiu-se o primeiro ponto da ordem 

de trabalhos, com a apresentação e explicação do cronograma das acções 

previstas. No mesmo âmbito, a Dr.ª Paula Brandão justificou as alterações 

efectuadas no cronograma relativamente àquilo que inicialmente estava 

previsto e informou o Plenário que a acção seguinte passará por reuniões com 



os Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, no sentido de se 

constituírem as Comissões Sociais de Freguesia. 

No seguimento da ordem de trabalhos, o Dr. Rui Santos apresentou, em 

Data Show, o Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Santo Tirso. Para além da 

visualização dos dados, o Plenário teve também oportunidade de os analisar 

através de documentação previamente distribuída. Durante a exposição, o Sr. 

Presidente do CLAS posicionou-se criticamente face à fiabilidade dos 

resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos aos 

Censos 2001 no Concelho de Santo Tirso. 

Após a apresentação do Pré-Diagnóstico, foi aberta uma discussão sobre 

os resultados obtidos pelo estudo efectuado. Tiveram lugar as intervenções do 

Sr. Presidente do CLAS, dando algumas explicações para as mudanças 

verificadas em Santo Tirso nos últimos anos e nas diversas áreas temáticas 

analisadas no Pré-Diagnóstico, da Dr.ª Paula Guerra, justificando o possível 

falseamento dos dados do INE com as discrepâncias observadas numa 

projecção de carácter científico feita pela Quaternaire para os Municípios do 

Vale do Ave, e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Palmeira, alegando 

que nesta Freguesia os valores da estrutura populacional divulgados pelo INE 

contrariam os dados obtidos no mesmo ano para o recenseamento eleitoral. 

Dando sequência à ordem de trabalhos, e no âmbito do terceiro ponto, 

o Sr. Presidente do CLAS designou o Dr. Rui Santos para secretariar as reuniões 

do CLAS, colocando a proposta à apreciação e votação do Plenário. A 

proposta foi aprovada por unanimidade. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade, agendar as próximas reuniões para as 18h00, no sentido de se 

poder verificar uma maior disponibilidade por parte das entidades que 

constituem o Plenário. 

 

 

 



E nada mais havendo a tratar, pelas dezasseis horas e trinta minutos, deu-

se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Rui 

Filipe Dias dos Santos, designado para secretariar a reunião, subscrevo e que 

vai ser assinada por quem presidiu. 

 

 


