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Aos dezasseis dias do mês de junho de dois mil e onze, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, reuniram, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santo Tirso, as enti-

dades que compõem o Conselho Local de Ação Social (CLAS), conforme lista de pre-

senças anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------- 

1. Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária;-------------------------- 

2. Apresentação do relatório de atividades de dois mil e dez;------------------------ 

3. Apresentação e votação do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e on-

ze – dois mil e treze;------------------------------------------------------------------------- 

4. Apresentação e votação do Plano de Ação dois mil e onze;---------------------- 

5. Apresentação do levantamento concelhio da deficiência;-------------------------- 

6. Apresentação do levantamento concelhio dos sem abrigo;------------------------ 

7. Apresentação do Guia de Recursos de Ação Social do concelho;--------------- 

8. Eleição do Núcleo Executivo para o biénio dois mil e onze – dois mil e doze; 

9. Outros assuntos de interesse geral.----------------------------------------------------- 

 Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, esteve ainda presente a 

Dr.ª Júlia Godinho – Vereadora do Pelouro de Ação Social da Câmara Municipal de 

Santo Tirso –, a Dr.ª Paula Brandão – Diretora de Departamento de Educação, Des-

porto e Ação Social da Câmara Municipal –, a Dr.ª Rita Azevedo – Chefe de Divisão 

De Ação Social da Câmara Municipal – e o Dr. Rui Santos – Técnico da Câmara Muni-

cipal responsável pela Rede Social.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

1. Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária------------------------------- 

Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, colocando a apreciação a ata 

número catorze, previamente enviada a todos os parceiros. Nenhum parceiro fez qual-

quer comentário. Colocada a votação, a ata foi aprovada por unanimidade.----------------

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

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

2. Apresentação do relatório de atividades de dois mil e dez------------------------------ 
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O Dr. Rui Santos procedeu à apresentação em powerpoint do relatório de ativi-

dades de dois mil e dez (que se anexa). Foi ainda acrescentado pelo técnico que a 

maior parte das ações não se concretizaram por falta de financiamento público, atra-

vés, nomeadamente, de candidaturas a fundos nacionais ou comunitários. De seguida, 

o Sr. Presidente colocou-o à apreciação dos presentes, não havendo ninguém que 

quisesse usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------------

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

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

3. Apresentação e votação do Plano de Desenvolvimento Social dois mil e onze – 

dois mil e treze---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. Rui Santos apresentou em powerpoint as linhas estratégicas orientadoras 

do Plano de Desenvolvimento Social para dois mil e onze – dois mil e treze (que se 

anexa e que foi previamente entregue a todos os presentes). O Sr. Presidente colocou 

o Plano a apreciação dos parceiros, não tendo havido lugar a quaisquer comentários. 

Colocado a votação, o Plano foi aprovado por unanimidade.------------------------------------

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

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

4. Apresentação e votação do Plano de Ação dois mil e onze----------------------------- 

O Dr. Rui Santos informou os presentes, através de uma apresentação em po-

werpoint (previamente entregue a todos os parceiros presentes), quais as ações pre-

vistas para dois mil o onze (em anexo). O Sr. Presidente colocou a apreciação o Plano 

de Ação, tendo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo Tirso usado da pala-

vra, no sentido de esclarecer as prioridades definidas no âmbito da violência domésti-

ca e da saúde mental. O esclarecimento solicitado foi efetuado pelo Dr. Rui Santos, 

pela Dr.ª Maria do Céu Brandão – Associação de Solidariedade e Ação Social de San-

to Tirso – e pela Dr.ª Guida Neto – Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente –, 

que entretanto usaram da palavra para esse efeito. O Sr. Presidente propôs ainda que 

as forças policiais do concelho fossem envolvidas na ação respeitante à violência do-

méstica, dado que esse é também um campo onde intervêm. Todos os parceiros con-

cordaram com esta alteração ao plano de ação. Tecidos todos os esclarecimentos 
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necessários e não havendo qualquer outro parceiro a querer usar da palavra, o Plano 

de Ação foi colocado a votação pelo Sr. Presidente, tendo sido aprovado por unanimi-

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

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

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

5. Apresentação do levantamento concelhio da deficiência-------------------------------- 

O Dr. Rui Santos procedeu à apresentação, em powerpoint, do levantamento 

concelhio da deficiência (que se anexa), informando ainda que o documento em supor-

te papel será oportunamente divulgado por todos os parceiros e estará disponível no 

sítio da internet da Câmara Municipal de Santo Tirso. O Sr. Presidente colocou o estu-

do a apreciação dos presentes, tendo o próprio alertado para a importância do conhe-

cimento destes dados para uma intervenção sustentada e concertada no concelho de 

Santo Tirso.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

6. Apresentação do levantamento concelhio dos sem abrigo------------------------------ 

O Dr. Rui Santos apresentou em powerpoint os principais resultados do levan-

tamento concelhio dos sem abrigo (que se anexa). O estudo foi colocado a apreciação 

dos presentes pelo Sr. Presidente, tendo o próprio, tal como o Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia de Santo Tirso e o Sr. Presidente da Delegação de Santo Tirso da Cruz 

Vermelha Portuguesa manifestado satisfação pela divulgação dos resultados, tendo 

em conta a crescente importância que tem vindo a assumir a intervenção nesta área 

específica, sobretudo de pessoas com dificuldades ao nível da alimentação e da higie-

ne pessoal. Os representantes destas duas entidades afirmaram ainda que nos últi-

mos meses o apoio na distribuição alimentar (Programa Comunitário de Ajuda Alimen-

tar aos Carenciados) duplicou, acontecendo o mesmo no apoio dado pelo balneário e 

lavandaria sociais. A este propósito, a Dr.ª Rita Azevedo – Divisão de Ação Social da 

Câmara Municipal – esclareceu que está a decorrer no concelho a Campanha Nacio-

nal para o Direito à Alimentação, e que conta com o apoio de alguns restaurantes do 

concelho, para a cedência de refeições a pessoas extremamente carenciadas. A Dr.ª 
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Paula Brandão acrescentou que em Vila das Aves o Patronato e Casa dos Pobres dá 

resposta a estas necessidades, através do refeitório social, enquanto que na cidade de 

Santo Tirso se sente a necessidade de criar este apoio. Para esse efeito, foi referido 

que a Misericórdia de Santo Tirso já foi contactada pelo Núcleo Executivo, para que 

esta resposta possa ser criada no Centro Comunitário de Geão. Em resposta, a Dr.ª 

Susana Moura, em representação daquela instituição, informou que se encontram a 

aguardar a aprovação do alargamento para mais refeições.-------------------------------------

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

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

7. Apresentação do Guia de Recursos de Ação Social do concelho--------------------- 

O Dr. Rui Santos apresentou o novo Guia de Recursos do concelho (que se 

anexa), no que respeita aos equipamentos sociais, explicando que se trata dos dados 

obtidos através da administração de um inquérito por questionário efetuado a todas as 

entidades de intervenção social do concelho, por via de uma plataforma informática 

disponibilizada on line. O técnico explicou a todos os presentes a lógica de consulta do 

referido Guia de Recursos, informando ainda que o mesmo apenas estará disponível 

em suporte digital no sítio da internet da Câmara Municipal de Santo Tirso. O Dr. Rui 

Santos esclareceu também que o Guia de Recursos assume um caráter dinâmico, 

sendo passível de atualizações permanentes nos casos em que houver lugar a altera-

ção da informação lá disponibilizada. Foi ainda pedido que todos os parceiros consul-

tassem o documento e que informassem a Rede Social de eventuais alterações a efe-

tuar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

8. Eleição do Núcleo Executivo para o biénio dois mil e onze – dois mil e doze----- 

O Sr. Presidente apresentou uma proposta para eleição do Núcleo Executivo 

para o biénio dois mil e onze – dois mil e doze, composto pelas seguintes entidades: 

Câmara Municipal de Santo Tirso, Segurança Social, Centro de Emprego de Santo 

Tirso, Direção Regional de Educação do Norte, Junta de Freguesia de Guimarei, 

ASAS – Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso e Associação de 
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Moradores do Complexo Habitacional de Ringe. A proposta foi colocada a apreciação 

por todos os presentes, não havendo ninguém a querer usar da palavra. A proposta foi 

então colocada a votação pelo Sr. Presidente, tendo sido aprovada por unanimidade.--

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

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

9. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------- 

O Dr. Rui Santos informou os presentes que o Contrato Local de Desenvolvi-

mento Social foi renovado por mais dois anos, agora apenas com a parceria dos muni-

cípios de Santo Tirso e Trofa, sob a gestão e coordenação da Cooperativa de Apoio à 

Integração do Deficiente.---------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente definiu que a próxima reunião do CLAS será realizada nas 

instalações da Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente.------------------------------ 

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

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

O Sr. Presidente propôs uma votação para aprovação da presente ata em minuta, ten-

do a proposta sido aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------

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

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

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

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

se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que tem cinco folhas, 

apenas utilizadas no anverso, respectiva folha de presenças e anexos, que eu,                                          

________________________, designado para secretariar a reunião, subscrevo e que, 

depois de aprovada, vai ser assinada por quem presidiu.---------------------------------------- 

 


