CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

ATA 2/2018

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, teve início pelas dez horas e trinta
minutos, na sala de formação do CEDEC em Ferreira do Alentejo, a reunião do
Conselho Local de Ação Social de Ferreira do Alentejo, com a seguinte ordem de
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------1- Informações; -----------------------------------------------------------------------2- Aprovação da adesão de novas entidades para constituição do CLASFA;
3- Ponto da situação da revisão dos instrumentos de planeamento da Rede
Social; ----------------------------------------------------------------------------------4- Estratégia de Combate á Violência Doméstica e de Género; ---------------5- Emissão de parecer sobre candidatura ao Regulamento Municipal de
Apoio Social; --------------------------------------------------------------------------6- Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes representantes: José Guerra, Vereador da Câmara
Municipal de Ferreira do Alentejo e Presidente do Conselho Local de Ação Social;
Antónia Magalhães, do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo; Ana Raquel
Carracinha, da Associação de Desenvolvimento das Terras do Regadio; Isabel Benedito,
da ESDIME; Sérgio Fernandes, do Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital
de Beja; Sónia Sezinando,

da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e

Canhestros; Rodrigo Raposo, da Junta de Freguesia de Odivelas; Juvenália Salgado, da
Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros; Carlos Raposo, da União de Freguesias
de Alfundão e Peroguarda; Isabel Graça, da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do
Alentejo; Sandra Albino, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo – Centro de
Saúde de Ferreira do Alentejo.--------------------------------------------------------------------Não se fizeram representar as seguintes entidades: Associação de Bem-Estar Social dos
Reformados e Idosos de Canhestros, Associação Ferreira Ativa, Fundana – Associação
de Pais e Jovens da Freguesia de Alfundão, Instituto do Emprego e Formação
Profissional – Centro de Emprego de Beja. ------------------------------------------------------

Estiveram ainda presentes os seguintes técnicos: Maria José Gamito, da Câmara
Municipal de Ferreira do Alentejo; Marina Brito, da ESDIME; Joaquina Rita e Lélia
Guerreiro, do Instituto de Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja. ---------No âmbito do ponto 1 da ordem de trabalhos o Presidente do Conselho Local de Ação
Social prestou as seguintes informações ao plenário do CLAS: -----------------------------a) Foi assinado no dia trinta de maio de dois mil e dezoito um Protocolo de
Colaboração entre a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e a Subcomissão de
Coordenação Regional do Alentejo para o SNIPI. O protocolo tem como objeto definir
os termos e as condições de colaboração a prestar pelo Município e pela Subcomissão
Regional, integrada no Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, criado
pelo Decreto-Lei nº 281/2009, de 6 de outubro; ----------------------------------------------b) Foi aprovado o Regulamento Municipal de Apoio Social (ver documento em anexo).
Este Regulamento aplica-se à prestação de apoio social, em parceria, na área do
Município de Ferreira do Alentejo, a famílias socialmente vulneráveis, no que se refere
às seguintes áreas: ----------------------------------------------------------------------------------- Obras, conservação e beneficiação ou alteração e ampliação em habitação própria ou
arrendada, de uso permanente; ----------------------------------------------------------------- Acessibilidade aos serviços de saúde e aos serviços públicos em geral, bem como a
disponibilização de serviços de transporte; ------------------------------------------------------ Prestações pecuniárias, de carácter eventual, para aquisição de bens e serviços de
primeira necessidade; ------------------------------------------------------------------------------- Prestações em espécie. ------------------------------------------------------------------------c) Foi aprovado em reunião de Câmara Municipal o Programa de Responsabilidade
Social, atualmente em discussão pública (Ver documento em anexo) ; -------------------d) Foi aprovado um Protocolo com a Universidade Nova, para elaboração de um
estudo e plano de ação na área da educação; -------------------------------------------------e) A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo apresentou uma candidatura ao
Programa 2020, para instalação de uma Universidade Popular no concelho; -------------f) No dia vinte e sete de março de dois mil e dezoito, foi apresentado em Aljustrel o
Plano Intermunicipal para a Igualdade; --------------------------------------------------------g) Da reunião realizada com a Cáritas de Beja resultou a disponibilidade da mesma
para aprofundar a sua intervenção no concelho de Ferreira do Alentejo. Além da
disponibilidade para integrar o Conselho Local de Ação Social, mostrou também
interesse na gestão da loja social. A Câmara Municipal e a Cáritas estão, neste
momento, em fase de elaboração de um protocolo para o efeito; ---------------------------

O diretor do Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja informou que,
no âmbito do Portugal 2020, foram apresentadas duas candidaturas: da Fundação S.
Barnabé para requalificação do lar de idosos de Ferreira do Alentejo e da Santa Casa
da Misericórdia para requalificação da Unidade de Cuidados Continuados. -------------Referiu que as Cantinas Sociais vão reduzindo gradualmente o número vagas, em
virtude da existência do Programa Operacional de Apoio ás Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC) medidas 1 Aquisição e Distribuição de Géneros Alimentares e ou Bens de
Primeira Necessidade. -----------------------------------------------------------------------------A representante da ESDIME informou que o DLBC vai disponibilizar financiamento
numa medida de Apoio à Inclusão Social. Considerando a verba disponível, recomenda
que os projetos a candidatar nos diferentes concelhos, com uma duração de 36 meses,
sejam concertados ao nível da Rede Social. ----------------------------------------------------No segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apreciada a adesão de novas entidades
para a constituição do CLAS, como previsto no ponto 3, do artigo 10º do Regulamento
Interno do CLASFA. As propostas de adesão obtiveram a seguinte votação: -------------- Associação de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo, aprovado por
unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------- Centro Social e Paroquial de Odivelas, aprovado por unanimidade; ----------------------- Caritas Diocesanas de Beja, aprovado por unanimidade; ------------------------------------ Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Alentejo, aprovado por unanimidade; ---- Agrobeja SA., aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------No terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do CLAS informou que se estava
a proceder à atualização dos instrumentos da Rede Social, pelo que, para o efeito, foram
realizadas diversas sessões temáticas: ------------------------------------------------------------ Crianças e jovens, no dia vinte e oito de março de dois mil e dezoito; --------------------- Idosos, no dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito; --------------------------------- Famílias, no dia dez de maio de dois mil e dezoito; ------------------------------------------ Minorias e Migrantes, no dia vinte e dois de maio de dois mil e dezoito; ----------------- Ação social, no dia cinco de junho de dois mil e dezoito. ----------------------------------No quarto ponto da ordem de trabalhos, a representante da ESDIME informou que foi
aprovado um novo protocolo para Estratégia de Combate á Violência Doméstica e de
Género, com mais apoio, sendo agora possível prestar apoio a nível jurídico e
psicológico às vítimas. A técnica Marina Brito, fez uma breve apresentação das ações/
atividades realizadas pelo Gabinete Vera e prestou informação estatística ao nível dos
atendimentos e acompanhamentos realizados. --------------------------------------------------

No quinto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do CLAS colocou à consideração
dos presentes a proposta para que a elaboração do parecer das entidades designadas pelo
Conselho Local de Ação Social, previsto no nº 5 do artigo 4.º do Regulamento
Municipal de Apoio Social, fosse assegurado diretamente por uma comissão composta
pela Chefe de Divisão de Ação Social, Educação e Formação da Câmara Municipal,
pela Técnica Social do Serviço Local de Segurança Social e pela representante da
ULSBA na Rede Social. Colocada a votação, mereceu a concordância de todos os
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------No último ponto da ordem de trabalhos, a técnica do Instituto da Segurança Social, IP –
Centro Distrital de Beja, Joaquina Rita, informou os presentes sobre as atividades em
curso para a atualização do Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma
Supraconcelhia do Baixo Alentejo. --------------------------------------------------------------Pelas doze horas e dez minutos, não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata e que será assinada por todos os
presentes

com

direito

a

voto.

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

