Ata da XXXIV SESSÃO PLENÁRIA DO CLAS DE OEIRAS
Data: 20 de Fevereiro de 2019

Hora: 14.30H-16.00H

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras
Número total de entidades participantes: 56
Número de entidades ausentes: 155

Ordem de trabalhos

Abertura da Sessão
1. Informações
2. Apresentação do Diagnóstico Social de Oeiras (2018) e do Plano de
Desenvolvimento Social (2018-2022) - Logframe
Aprovação pelo Plenário
3. Novas adesões – apresentação das entidades:
Oeiras Dance Academy
Associação de Moradores da Quinta das Palmeiras
Associação Chama Jovem
4. Apresentação dos Resultados do CLDS 3G de Porto Salvo – Fundação Aga
Khan Portugal
5. Apresentação do Plano Local para a Integração de Comunidades Ciganas –
CMO
Encerramento da Sessão.

Anexos
•

Lista de presenças;

•

Apresentação LOGFRAME;

•

Apresentação dos resultados do CLDS de Porto Salvo;

•

Apresentação do PLICC
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Conteúdos
Ponto 1
A Vereadora Teresa Bacelar deu as boas vindas às Entidades presentes e passou a
apresentar o ponto 1.
Ponto 1
No 1º trimestre de 2019 realiza-se a 8ª Conferência Internacional sobre Igualdade
Parental no Séc. XXI, no Auditório Ruy de Carvalho, o Seminário sobre Gestão de
Compras para Instituições Sociais, a 15 de Março no Palácio Marquês de Pombal e
2º Colóquio “Mais Família, Mais Educação”, a 23 de Março no Auditório Ruy de
Carvalho;
A UFOPAC irá dinamizar 3 desfiles de Carnaval, em Paço de Arcos, em Oeiras e em
Caxias, prevendo-se a participação de cerca de 1.500 crianças.
Os Bailes da Primavera irão decorrer nos dias 22 de Março, 23 de Abril e 17 de
Maio na Cooperativa de Habitação da Nova Morada;
As recolhas alimentares vão continuar no âmbito da intervenção social. Os vários
parceiros da CSF vão ter iniciativas de recolha de bens alimentares e produtos de
higiene para reforçar os Bancos Alimentares.
No dia 21 de Março será o Dia Municipal para a Interculturalidade e irá realizar-se
um evento associado. Oeiras aderiu à Rede Portuguesa de Cidades Interculturais e
terá lugar no dia 21 de Março às 9.30h a apresentação do Relatório de Oeiras do
INDEX das Cidades Interculturais.
Relativamente ao Turismo Sénior, a Sra. Vereadora informou que em 2019 o
Programa Turismo Sénior irá ter várias atividades. Constam apenas duas do ponto
de informações, mas irão realizar-se mais.
Haverá uma visita a Évora e também dois dias nas Termas da Curia. Está previsto
também um passeio à Serra da Estrela, à Covilhã, a Beja, ao Douro, à Madeira e
outras surpresas. Está prevista também a deslocação de 1.000 idosos a Fátima,
com cerca de 250 seniores por passeio.
Como outras informações, a Sra. Vereadora referiu que foi apresentado em Sessão
de Câmara o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Social, e que este será
apresentado na próxima reunião do CLAS pois já não havia possibilidade de
integrar nesta agenda.
No seguimento da proposta constante do Plano de Ação da Rede para 2018, foi
colocada

à

consideração do Nucleo

Executivo a produção do

Manual

de

Acolhimento, para clarificação do que é a Rede e, desta forma, gerir eventuais
falsas expectativas das entidades subjacentes aos pedidos de adesão.
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Ponto 2
A Sra. Vereadora referiu que a LOGFRAME foi contratada em 2017 para elaborar o
DS de PDS e passou a palavra à representante desta Entidade Filipa Barreiros para
fazer a respetiva apresentação.
Apresentação

destacou

apenas

os

principais

pontos

nos

dois

documentos

(conforme anexo).
Deixou palavra de agradecimento a todos, principalmente à CMO, NE, Rede Social
e CSF, pelos valiosos contributos e envolvimentos no processo.
Após o término da apresentação, a Sra. Vereadora referiu que este PDS se
apresentava muito genérico. Referiu ainda que já foi atingida uma maturidade da
parte da Rede Social, que permite elaborar outro tipo de PDS, tendo apelado ao
contributo de todos para a elaboração de um outro documento onde as Instituições
se revejam.
A Sra. Vereadora passou de seguida à votação da aprovação do DSO e PDS que
foram aprovados por unanimidade.
Ponto 3
Apresentação dos resultados do CLDS de Porto Salvo pela Dra. Giorgia Konsoli da
Fundação Aga Khan, e o que foi atingido em três anos de Projeto (ver anexo).
Foram salientados os 3 anos de Projeto, desenvolvido em estreita articulação com
as Entidades já presentes no território.
Ponto 4
Apresentação do Plano Local para a integração das Comunidades Ciganas (PLICC)
pela Dra. Carla Martingo (ver anexo).
Foi lançado um desafio aos Municípios pelo ACM para efetuarem candidatura para
a constituição de um PLICC.
Relativamente a Oeiras é um território que não se apresenta com muita
expressividade relativamente a estas comunidades, mas a elaboração deste Plano
foi visto como uma oportunidade para se conhecer melhor esta população.
A Sra. Vereadora passou de seguida a palavra aos presentes a fim de se
pronunciarem sobre as apresentações efetuadas:
Iniciou este momento a Dra. Cecília Dionísio, Coordenadora do Setor Oeiras
Cascais do ISS, felicitando os resultados do CLDS.
Forneceu ainda algumas informações:
•

A coordenadora do Núcleo Local de inserção social, no âmbito do RSI, é
desde Dezembro de 2018, a Dra. Maria do Céu Frazão;
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•

O ISS renovou por mais dois anos o Protocolo que existe com duas
Entidades parceiras para o acompanhamento de beneficiários do RSI
(Centro Social e Paroquial de São Romão de Carnaxide e Centro Social e
Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo);

•

Referida a presença neste CLAS de 3 técnicas da área da cooperação e das
respostas sociais;

•

No âmbito do apoio do POAPMC realizou-se um encontro onde o concelho
de Oeiras foi identificado como uma boa prática na implementação deste
Programa. Este programa será para ter continuidade e terá algumas
melhorias;

•

As cantinas sociais manter-se-ão na lógica da complementaridade;

•

Na área dos sem abrigo, mantém-se a articulação com a coordenação do
NPISA

De seguida usou da palavra a D. Maria do Céu Cunha da Associação Solfraterno:
•

A Associação referiu que se mantém com o Programa Mentores para
Migrantes, que se encontra a ser reformulado pelo ACM em articulação
com a CMO;

•

Irão mudar as suas instalações para Carnaxide e solicitaram o apoio dos
parceiros para as recolhas noturnas dos bens alimentares;

Tomou de seguida a palavra a Sra. Presidente da UFOPAC, Dra. Madalena Castro:
•

Questionou se a CMO já tem atualizada a Carta Social e se já está a ser
trabalhado o Plano operacional do PDS que foi apresentado;

•

No âmbito do PLICC, como se irá trabalhar com esta população, uma vez
que não é possível fazer-se um diagnóstico?

•

No âmbito dos CLDS, será possível a sua implementação em outros
territórios e quem os financia?

Relativamente à primeira questão, a Sra. Vereadora referiu que a Carta Social de
Oeiras foi atualizada no ano passado. É intenção encerrar a estrutura do PDS, a
fim de o operacionalizar em articulação com as medidas e projetos que estão a ser
implementados pelo Município.
A Dra. Carla Martigo respondeu à questão sobre o PLICC, referindo que não se
conseguem recolher os dados por etnia, mas os técnicos que estão nos territórios e
trabalham com essas comunidades conhecem as necessidades.
A Dra. Cecília Dionísio respondeu à terceira questão, referindo que o CLDS 4G não
está contemplado para Lisboa. No entanto, estão todos os territórios em aberto, de
acordo com a tipificação que venha ser considerada prioritária.
De seguida tomou a palavra o Dr. André Rica da EMDIPP, começando por dar os
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parabéns pela elaboração do DSO e do PDS. No entanto referiu que faltam ações
concretas. Devem ser pensadas primeiro que barreiras existem e como vão ser
eliminadas, e não continuar a categorizar as pessoas.
O Sr. Presidente da UF de Carnaxide e Queijas, Dr. Inigo Pereira, tomou a palavra
dando os parabéns à CMO e à LOGFRAME pela elaboração do DSO e do PDS,
referindo, no entanto, que o PDS deverá apresentar-se mais objetivo. Deu as boas
vindas aos novos membros do CLAS, destacou o trabalho desenvolvido pelo CLDS,
em Porto Salvo e referiu a importância dos Bairros da UF poderem ser abrangidos
no futuro por estes Programas. Referiu que tem uma forte representação de
comunidades ciganas no território da UF, dispondo de dados que poderão ser
partilhados para apoio à elaboração do PLICC.
A Sra. Vereadora deu por terminada a Sessão Plenária, agradecendo a presença, e
referindo estar confiante de que todos vão contribuir para a reformulação de um
PDS com qual se identifiquem, e que este possa apresentar a operacionalização
que permita identificar o rumo e as estratégias a prosseguir.
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