CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

ATA 1/2019

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, 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- Aprovação da ata da reunião anterior;------------------------------------------2- Informações;-----------------------------------------------------------------------3- Parecer do núcleo executivo sobre a proposta de candidatura ao programa
escolhas 7.ª geração, de acordo com o artigo 11.º alínea k) do regulamento
interno do CLAS de Ferreira do Alentejo;-----------------------------------------4- Aprovação da minuta da ata; ----------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes representantes: José Guerra, Vereador da Câmara
Municipal de Ferreira do Alentejo e Presidente do Conselho Local de Ação Social;
Andreia Piassab, da Associação de Desenvolvimento das Terras do Regadio; Sérgio
Fernandes, do Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja; Vitor Roque,
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários; Ana Lameira, da Fundação São
Barnabé; Rui Sousa, da Guarda Nacional Republicana; Padre Francisco Encarnação, do
Centro Social e Paroquial de Odivelas; Fátima Fernandes, da Agrobeja, SA; 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;Maria José Gamito, da Fundana – Associação de Pais e Jovens
da Freguesia de Alfundão;-------------------------------------------------------------------------Não se fizeram representar as seguintes entidades: ESDIME; Santa Casa da
Misericórdia de Ferreira do Alentejo; Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo –
Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo; União de Freguesias de Alfundão e
Peroguarda; Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo; Associação de Bem-Estar
Social dos Reformados e Idosos de Canhestros, Associação Ferreira Ativa, Instituto do
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes os seguintes técnicos: Joaquina Rita e Lélia Guerreiro, do
Instituto de Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja. --------------------------------No âmbito do ponto 1 da ordem de trabalhos, a ata foi aprovada com duas abstenções,
uma abstenção do Centro Social e Paroquial de Odivelas e uma abstenção da Fundação
de São Barnabé, por não estarem presentes na sessão anterior.
No ponto dois o Presidente do Conselho Local de Ação Social prestou as seguintes
informações ao plenário do CLAS: --------------------------------------------------------------a) O Município de Ferreira do Alentejo, recebeu o convite do Instituto da Segurança
Social, para o desenvolvimento de um projeto no Concelho de Ferreira do Alentejo, no
âmbito do programa CLDS 4G. A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
manifestou o seu interesse em desenvolver o projeto, e por deliberação da CMFA e em
concertação com o CLAS, foi designada a Associação de Desenvolvimento Terras do
Regadio como a Entidade Coordenadora Local da Parceria. Em resposta a
representante da ADTR, Andreia Piassab declarou aceitar a proposta feita pela Câmara
Municipal e agradeceu a confiança na instituição;--------------------------------------------b) Loja Social – a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo aprovou o texto do
protocolo que irá celebrar com a Cáritas Diocesana de Beja e a Paróquia de Ferreira do
Alentejo, para a gestão e dinamização da loja social do concelho, mobilizando para o
efeito voluntários: ----------------------------------------------------------------------------------c) CLAIM - Foi aprovada uma candidatura da Cáritas para a criação de um CLAIM Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, nos concelhos de Beja, Aljustrel,
Alvito, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira, tendo em vista disponibilizar uma
resposta mais específica à integração dos cidadãos migrantes, assente numa cultura de
intervenção em rede, desenvolvendo um trabalho de prevenção e retaguarda,
continuado, promovendo e favorecendo a partilha de recursos humanos e materiais,
favorecendo a eficácia das ações junto dos destinatários finais.; ---------------------------d) O Município de Ferreira do Alentejo foi contactado pela CERCICOA para a
apresentação de uma candidatura na área da saúde mental, candidatura que envolverá o
concelho de Ferreira do Alentejo e Aljustrel;--------------------------------------------------e) Aprovação de dois projetos no âmbito do programa Alentejo 2020: um relativo à
Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, mais especificamente a
requalificação da Unidade de Cuidados Continuados, no valor de 1.500 mil euros; e
outro relativo à Fundação de São Barnabé, requalificação do lar de idosos, no valor de
237 mil euros; --------------------------------------------------------------------------------------

f) Voluntariado – o regulamento municipal do voluntariado foi para discussão pública
e irá para aprovação na próxima reunião de Assembleia Municipal; ----------------------O Diretor do Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja pediu a
palavra para manifestar o seu profundo agradecimento na ação levada a cabo pelo
Centro Distrital da Segurança Social de Beja, o Município de Ferreira do Alentejo, a
Fundação de São Barnabé, a Santa Casa da Misericórdia, a ABESRIC, a Junta de
Freguesia de Odivelas, a União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e o SEF, que
decorreu no final do ano passado. Sublinhou o empenho e a extraordinária colaboração
das entidades para a resolução da problemática e informou que os cidadãos
estrangeiros regressaram ao seu País. ----------------------------------------------------------O Diretor referiu ainda que as Cantinas Sociais vão reduzindo gradualmente o número
de vagas, em virtude da existência do Programa Operacional de Apoio ás Pessoas Mais
Carenciadas (POAPMC). --------------------------------------------------------------------------No terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi apreciado o parecer do núcleo executivo
sobre a proposta de candidatura ao programa escolhas 7.ª geração, de acordo com o
artigo 11.º alínea k) do regulamento interno do CLAS de Ferreira do Alentejo. Foi
deliberado, por unanimidade aprovar o parecer favorável do núcleo executivo com a
pontuação de 72,20. --------------------------------------------------------------------------------No quarto ponto foi aprovada a minuta da ata, com o voto a favor de todos os
presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------Pelas doze horas e quinze minutos, não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que será assinada por todos os
presentes com direito a voto. ----------------------------------------------------------------------

