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Ata nº 33 

Reunião de C.L.A.S. 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de julho de dois mil e quinze, reuniram pelas dez 

horas e trinta minutos, no auditório da Santa Casa da Misericórdia as seguintes 

Entidades: Câmara Municipal de Mirandela; Fundação Salesianos; Casa do Menino 

Jesus de Pereira; Núcleo Local de Inserção de Mirandela; Centro Distrital de Bragança; 

I.P.; Junta de Freguesia de Mirandela; Confraria Nossa Senhora do Amparo; Junta de 

Freguesia de São Pedro Velho; Contratos Locais de Desenvolvimento Social 3G; Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela; Liga dos Combatentes; Cruz Vermelha – Núcleo de 

Mirandela; Centro Social e Paroquial da Torre de Dona Chama; Centro de Saúde I de 

Mirandela; Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo; Desteque; 

Centro Social e Paroquial do Romeu; Guarda Nacional Republicana; Junta de Freguesia 

de Cedães; Instituto de Emprego e Formação Profissional; Consultua; Nuclisol – Jean 

Piaget; Associação de Pais; Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental de Mirandela; Banco Solidário; Representante da Juventude Social 

Democrata. 

 

Entidades Ausentes. 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Torre de Dona Chama; Centro 

Social e Paroquial da São Miguel; Direção Geral de Reinserção Social; Policia de 

Segurança Pública; Clube de Ténis de Mesa; Escola Profissional de Carvalhais – EPA; 

Escola de Hotelaria e Turismo; ESPROARTE; Agrupamento de Escolas de Mirandela; 

AMAO; Instituto Superior Piaget; Associação Comercial e Industrial de Mirandela, 

Associação promotempos Livres; Colégio Nossa Senhora do Amparo; Centro de Saúde 

II, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco; Associação Leque; 

Comfortkeepers; Quinta D’Avós; Clínica Dadiva; Colégio da Torre de Dona Chama; 

Agrupamento Nacional de Escutas; CERCIMIRANDELA; Gabinete de Alzheimer; 

Rede Social 
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Hospital Terra Quente; Vitaresidence; Junta de Freguesia de Abambres; Junta de 

Freguesia de Abreiro; Junta de Freguesia de Aguieiras; Junta de Freguesia de Alvites; 

Junta de Freguesia de Bouça; Junta de Freguesia de Cabanelas; Junta de Freguesia de 

Caravelas; Junta de Freguesia de Carvalhais; Junta de Freguesia de Cedães; Junta de 

Freguesia de Cobro; Junta de Freguesia de Fradizela; União de Freguesias de Franco e 

Vila Boa; União de Freguesia de Freixeda e Vila Verde; Junta de Freguesia de Frechas; 

Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão; União de Freguesias de Barcel, Marmelos e 

Valverde; Junta de Freguesia de Mascarenhas; Junta de Freguesia de Mirandela; Junta 

de Freguesia de Múrias; União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira; Junta de 

Freguesia de Passos; União de Freguesias de Avantos e Romeu; Junta de Freguesia de 

São Salvador; Junta de Freguesia de Suçães; Junta de Freguesia de Torre de Dona 

Chama; Junta de Freguesia de Vale de Asnes; Junta de Freguesia de Vale de Gouvinhas; 

Junta de Freguesia de Vale de Salgueiro; Junta de Freguesia de Vale de Telhas. 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação das atas: 

a) Ata n º 31 (23 de Junho). 

b) Ata n º 32 (14 de julho – CLDS - 3G)  

2. Aprovação do Plano de Ação – C.L.D.S. – 3G. 

3. Outros assuntos. 

 

Ponto um) Aprovação das atas: 

O Senhor Presidente do Conselho Local de Ação Social cumpriu os procedimentos do 

regulamento interno artº 11º n º 2 – “Os trabalhos iniciam-se com a presença da 

presidência e de mais metade dos membros mais um, ou sessenta minutos após a hora 

inicialmente marcada com qualquer número de membros.” 

a) Ata n º 31 (23 de Junho). 

O Senhor Presidente colocou a aprovação a ata da reunião anterior. A leitura foi 

dispensada pois a mesma foi enviada a todos os elementos do C.L.A.S. A mesma ficou 

aprovada por unanimidade pelos elementos que estiveram presentes na reunião anterior. 

b) Ata n º 32 (14 de julho – CLDS - 3G)  

O Senhor Presidente colocou a aprovação a ata da reunião anterior. A leitura foi 

dispensada pois a mesma foi enviada a todos os elementos do C.L.A.S. A mesma ficou 

aprovada por unanimidade pelos elementos que estiveram presentes na reunião anterior 
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Ponto dois) Aprovação do Plano de Ação – C.L.D.S. – 3G. 

O Senhor Coordenador proposto e aprovado para o programa C.L.D.S.-  3G informou  

que as ações a desenvolver pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social – 3G 

integram o Eixo um – Emprego, formação e qualificação; Eixo dois – intervenção 

familiar e parental, preventiva da pobreza infantil e eixo três – capacitação da 

comunidade e das instituições. 

De seguida, fez a apresentação do plano de ação que segue em anexo e que se dá por 

reproduzido. O documento foi enviado a todos os elementos do Conselho Local de 

Ação Social. 

Durante a apresentação foram feitas propostas de melhorias, entre as quais alterar o 

nome de Banco de Móveis para Banco de Móveis usados e equipamentos e alterar o 

conceito de ajudas técnicas para banco de serviços e apoio técnico. 

Na atividade “ Aproximar” foi proposto pela Representante da Segurança realizar a 

articulação com as Instituições sociais da área da terceira idade mais especificamente ao 

nível do apoio domiciliário no sentido de potencializar a prestação de outro serviço de 

apoio ao pagamento de agua, luz, medicamentos. Foi também proposto pelo Senhor 

Presidente do C.L.A.S que fossem acrescentadas novas parcerias, nomeadamente 

operadores de serviços público e colocar na designação da atividade : facilidade de 

acesso ao serviço e utilidade publica e tarifários sociais. 

As propostas foram colocadas a aprovação, tendo ficado aprovadas por unanimidade. 

Depois de apresentado, o Senhor Presidente do Conselho Local de Ação Social colocou 

a aprovação o plano de ação do Programa CLDS – 3G. O mesmo ficou aprovado como 

favorável por unanimidade, tendo a Representante da Segurança Social aprovado o 

mesmo com a seguinte declaração de voto: Aprova-se o plano de ação salvaguardando 

que a sua apresentação em sede de candidatura do POISE estará sujeita a aprovação por 

parte do gestor em conformidade com o disposto no aviso de abertura de candidatura. 

Ponto três) Outros assuntos: 

O Senhor Presidente da Juventude Social Democrata fez a apresentação do Programa – 

Atua - Jornada Solidária Dinâmica que vai ser realizada dia vinte e dois de agosto : de 

manhã será realizada uma Caminhada/ da parte da tarde ser será feita uma campanha de 

angariação de bens e à noite festa. A inscrição requer recolha de angariação de bens 

para famílias sinalizadas por parte das instituições da rede social. 
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Mais uma vez o Senhor Presidente apelou para a participação nas jornadas da rede 

social com propostas de intervenção, cuja data face às eleições estará sujeita a 

confirmação. 

O Senhor Presidente informou os parceiros que as duas estruturas residenciais da zona 

rural da Santa Casa da Misericórdia irão ser comparticipadas com acordos da segurança 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


