Ata da XXXV SESSÃO PLENÁRIA DO CLAS DE OEIRAS
Data: 3 de Julho de 2019

Hora: 9.30H-10.30H

Local: Templo da Poesia – Parque dos Poetas
Número total de entidades participantes: 45
Número de entidades ausentes: 166

Ordem de trabalhos

Abertura da Sessão
1. Informações
2. Aprovação da Ata da XXXIV Sessão Plenária;
3. Licenciamento da construção de equipamentos sociais: deliberação do
parecer do NE do CLAS de Oeiras - Jardim de Infância Nossa Senhora das
Graças – alargamento da valência de creche;
4. Apresentação do Plano de Ação do Núcleo Executivo de 2019 da RSO;
5. Novas adesões – apresentação das entidades:
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Luís de Freitas
Branco;
Associação de Moradores do Parque Residencial Dr. Augusto de Castro;
Mundos de Papel – Associação;
Associação Sócio - Cultural e Artística Sem Tábuas.
6. Eleição do Núcleo Executivo da RSO para o triénio 2019-2022;
7. Outros assuntos
Encerramento da Sessão.

Anexos
•

Lista de presenças;

•

Apresentação Plano de Ação do NE 2019 da RSO;
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Conteúdos
A Sra. Presidente do CLAS deu as boas vindas às Entidades presentes e passou a
apresentar o ponto 1.
Ponto 1 - Informações
a) CAMPANHA DE RECOLHA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DA GUINÉ –
Apresentação dos resultados da Campanha
b) POAPMC/FEAC: Apresentação dos totais de famílias acompanhadas, por
União/Junta de Freguesia.
Foi referido que não será efetuada nova adesão ao Programa por parte do
Município e das Uniões e Juntas de Freguesia, e que será procurada a melhor
solução para colmatar esta situação;
c) DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO - O Município de
Oeiras associou-se à Federação Portuguesa de Autismo (FPDA) em parceria
com a Autism Europe e Autism Speaks. O Movimento Light It Blue consiste
na iluminação de azul de vários monumentos ou escolas no mundo inteiro,
com o intuito de sensibilizar a população para a problemática do Autismo.
Este ano foram iluminados os seguintes edifícios: Edifício dos Paços do
Concelho; Palácio do Marquês; Palácio Ribamar e Centro de Arte Manuel de
Brito;
d) CAMPANHA DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA - Este ano sob o lema “Serei
o que me deres... que seja Amor”, a CPCJ de Oeiras, em parceria com a
Câmara Municipal de Oeiras e a Divisão Policial de Oeiras, dinamizou um
leque de atividades, transversais a várias faixas etárias, tendo culminado
com a formação do Laço Humano no dia 30 de abril no Estádio Municipal
Mário Wilson;
e) PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO
CONCELHO DE OEIRAS (PMAACO) - O PMAACO consubstancia a estratégia
municipal de adaptação às alterações climáticas em vários sectores que
dependem e são sensíveis ao clima, destacando-se o ordenamento do
território e a gestão dos recursos hídricos como eixos transversais de
integração da componente de adaptação na política de gestão do território.
Este compromisso tem as seguintes implicações para a Câmara Municipal:
•

Elaborar, aprovar e implementar o Plano Municipal de Adaptação às

Alterações Climáticas de Oeiras (PMAACO);
•

Rever o Plano de Ação Energia Sustentável para Oeiras (PAESO) no sentido

de avaliar quais as medidas e ações necessárias por parte do Município para
cumprir a meta de redução de 40% das emissões de CO2 até 2030.
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O PMAACO contribuirá para o fortalecimento da capacidade de resiliência do
território e permitirá capacitar os decisores políticos, técnicos, atores locais e
comunidades para a realidade das alterações climáticas;
f)

ADESÃO

DO

MUNICÍPIO

À

REDE

PORTUGUESA

DAS

CIDADES

INTERCULTURAIS - O Município de Oeiras aderiu à Rede Portuguesa das
Cidades Interculturais (RCPI), traduzindo o compromisso do Executivo com
a valorização da diversidade étnico-cultural, vista como uma mais-valia
para o concelho;
g) ADESÃO DO MUNICIPIO À REDE DE “MUNICIPIOS EMBAIXADORES DA
VACINAÇÃO” - Em articulação com a Administração Regional de Saúde, os
Municípios da Área Metropolitana de Lisboa foram convidados a integrar a
rede de “Municípios Embaixadores da Vacinação”, a qual tem como
propósito tornar os Municípios parceiros da DGS, da ARS e dos ACES, na
promoção da literacia para a vacinação.
No âmbito da adesão do Município de Oeiras a esta Rede, assinalou-se a Semana
Europeia da Vacinação 2019, entre 24 e 30 de Abril, através da divulgação dos
materiais de comunicação (sete cartazes alusivos à temática) disponibilizados pelo
website do Serviço Nacional de Saúde;
h) 3.ª EDIÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO SAUDÁVEL - A Organização Mundial da
Saúde designou os dias 6 e 7 de Abril, respetivamente, como Dia Mundial
da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde. A Câmara Municipal de Oeiras,
em colaboração com a Oeiras Viva e com diversas entidades que intervêm
no âmbito da saúde, assinalou estas datas através da celebração da 3ª
Edição do Dia do Município Saudável, no dia 6 de Abril (sábado) no Porto de
Recreio de Oeiras;
i)

TURISMO SÉNIOR - Com o objetivo de proporcionar a munícipes com mais
de 65 anos, momentos de convívio e lazer em 2019, o Município procedeu
ao incremento do Programa Turismo Sénior, com as seguintes deslocações:
•

Passeios de 1 dia à cidade de Évora distribuídos pelas várias
Uniões/Freguesias do Concelho;

•

Passeio de 1 dia ao Santuário de Fátima, com Almoço gratuito: a 20 de
Julho, 14 de Setembro, 19 de Outubro e 16 de Novembro ( inscrições a
decorrer desde o dia 13 de Maio);

•

Passeio às Termas da Curia/Anadia de 29 a 31 de Maio;

•

Passeio à Régua de 28 a 30 de Junho;

•

Passeio à Covilhã, nos dias 1 e 2 de Novembro (as inscrições decorrerão
no dia 19 de Setembro, no Salão Nobre do Palácio Marquês de Pombal);

j)

QUIOSQUE DA SAÚDE OEIRAS - Foi inaugurado no dia 15 de junho o
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Quiosque da Saúde, na sequência de uma parceria entre o Município de
Oeiras e a Associação Conversa Amiga (ACA). Trata-se de um equipamento
que tem como principais objetivos intervir estrategicamente e de forma
integrada na promoção da saúde, na prevenção da doença, na reabilitação
e na prestação de diferentes cuidados de saúde de proximidade aos
cidadãos residentes no Território de Oeiras.
Encontra-se situado na Estrada de São Marçal, em Carnaxide/Outurela, em frente
ao Parque Desportivo Carlos Queirós.
Funciona de 3.ª feira a sábado, exceto nos feriados, das 11H00 às 14H00 e das
15H00 às 19H00.
A Sra. Presidente do CLAS salientou, ainda, a grande adesão que este quiosque
está a ter junto da população da Outurela/Portela;
k) REDE INTEGRADA DE OEIRAS CONTRA A VIOLÊNCIA (RIOCV) - No
seguimento da constituição do Grupo de Trabalho da Violência, no âmbito
da Rede Social de Oeiras, encontra-se a ser estruturada a Rede Integrada
de Oeiras Contra a Violência (RIOCV) que visa dar uma resposta
coordenada e integrada a situações de violência doméstica e de género ao
longo do ciclo de vida;
l)

Extinção da Associação Mais Algés – A Sra. Vereadora informou da extinção
desta Associação, a partir do dia 1 de Agosto de 2019;

Seguidamente usou da palavra a Dra. Cecília Dionísio, Coordenadora do Setor
Oeiras Cascais do ISS referindo que:
•

Este organismo tem procurado firmar cada vez mais a sua participação nas
diversas estruturas da Rede Social;

•

Manifesta preocupação com a não adesão do Município ao POAPMC,
havendo o risco deste Programa não ficar ativo no território; Existe a
consciência de que é um Programa muito exigente em termos logísticos,
mas irá ser efetuada uma tentativa de negociação com as diversas
estruturas locais.

Ponto 2
A Sra. Presidente do CLAS passou à votação da Ata da XXXIV Sessão Plenária do
CLAS, que foi aprovada por unanimidade.
Ponto 3
A Sra. Presidente do CLAS passou à votação do parecer do NE do CLAS de Oeiras,
para o alargamento da valência de creche do Jardim de Infância Nossa Senhora
das Graças, que foi aprovado por unanimidade.

4

Ponto 4
Apresentação do Plano de Ação do NE para 2019, pela Dra. Carla Martingo (ver
anexo).
Ponto 5
Foi proposta a adesão, ao CLAS, de 4 novas entidades, que fizeram uma breve
apresentação do trabalho desenvolvido.
A Sra. Presidente do CLAS passou à votação desta proposta de adesão, que foi
aprovada por unanimidade.
Ponto 6
A Sra. Presidente do CLAS passou de seguida à eleição do Núcleo Executivo para o
triénio 2019-2022, agradecendo às Entidades que integraram este órgão até
então.
O Presidente da União de Freguesias da Carnaxide e Queijas, Dr. Inigo Pereira,
informou que em representação das CSF, será a Junta de Freguesia de Porto Salvo
quem passará a assumir este cargo.
A Campintegra manifestou interesse em integrar o NE, enquanto representante
das IPSS, o que foi aprovado por unanimidade. O ACES manifestou, igualmente,
intenção em continuar a integrar o NE, enquanto representante das Instituições e
Entidades do CLAS, também com aprovação por unanimidade.
Manifestaram, igualmente, interesse em integrar o Núcleo Executivo, enquanto
representantes das Instituições e Entidades do CLAS:
•

AAIDO;

•

ANIS;

•

Centro Paroquial de Oeiras;

•

Centro Comunitário Paroquial de Nª Sra. das Dores;

•

Associação Sócio - Cultural e Artística Sem Tábuas.

Relativamente a estas Instituições e referindo a necessidade de renovação do
órgão, bem como a primazia a Entidades com mais tempo de intervenção no
território, a Sra. Presidente do CLAS decidiu pela integração do Centro Paroquial
de Oeiras e do CCP Nª Sra. das Dores.
A Sra. Presidente do CLAS passou de seguida a palavra aos presentes a fim de se
pronunciarem sobre os assuntos abordados:
•

Iniciou este momento a Dra. Cecília Dionísio, Coordenadora do Setor Oeiras
Cascais do ISS, apresentando a Dra. Fernanda Catalão como coordenadora
do Núcleo de acompanhamento e supervisão às Entidades do Protocolo do
RSI.
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•

De seguida usou da palavra o Dr. José Fraga do CFRP do Alcoitão,
manifestando a disponibilidade desta Entidade em colaborar com o NE,
nomeadamente no que respeita ao eixo 4 do seu Plano de Ação;

•

A Dra. Carla Martingo agradeceu esta disponibilidade e informou que o novo
NE irá iniciar funções com a elaboração do Plano de Ação da RSO;

•

O Presidente da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, Dr. Inigo
Pereira, felicitou o Núcleo Executivo cessante pelo trabalho desenvolvido e
deu as boas vindas às novas Entidades.

Felicitou, ainda, o Município pela dinâmica do Quiosque da Saúde e agradeceu o
apoio financeiro do Município, que permitiu a abertura de um posto de
enfermagem no Mercado que Queijas;
•

A AAIDO desejou um bom trabalho às novas Entidades que passaram a
integrar o NE.

Não havendo mais questões, A Sra. Presidente do CLAS deu por terminada a
Sessão Plenária, agradecendo a presença de todos.

Elaborado por:

Data:

Carla Martingo e Cristina Correia –

09-07-2019

CMO/DCS
Aprovado por:

Data:

CLAS

05-12-2019
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