
 

ACTA �º 15 

ACTA DA REU�IÃO DO CO�SELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 

DOZE DE ABRIL DE DOIS DE DOZE 

--- Aos doze dias de abril do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Esposende, na Casa da 

Juventude, realizou-se a reunião do Conselho Local de Acção Social, sob a presidência da 

Eng.ª Raquel Vale, Vereadora do Pelouro da Acção Social, em representação do Presidente 

do Conselho Local de Acção Social, estando ainda presente na mesa, o Dr. Rui Barreira 

Diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social e a Professora Doutora Carla Faria 

da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. --------------------- 

--- Estiveram ainda presentes os representantes das seguintes entidades: Agrupamento de 

Escolas António Correia Oliveira, Agrupamento de Escolas de Apúlia, Agrupamento de 

Escolas de Terras do Baixo Neiva, Agrupamento de Escolas de Terras do Baixo Neiva, AMA 

– Associação Amigos do Autismo, Associação Assobio, Associação Cultural, Artística e 

Recreativa de Forjães (ACARF), Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas 

(APACI), Associação Esposende Solidário, Associação Humanitária dos Dadores de Sangue 

de Esposende, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – 

Esposende (APPACDM), Associação Portuguesa de Paramiloidose – Núcleo de Esposende, 

Centro Social da Paróquia de Curvos, Centro Social e Cultural de Gandra, Cruz Vermelha 

Portuguesa - Delegação de Marinhas, Escola Secundária Henrique Medina, Grupo Acção de 

Solidariedade Social de Antas (GRASSA), Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), Junta de Freguesia de Apúlia, Junta de Freguesia de Belinho, Junta de Freguesia de 

Curvos, Junta de Freguesia de Esposende, Junta de Freguesia de Fonte Boa, Junta de 

Freguesia de Gandra, Junta de Freguesia de Gemeses, Junta de Freguesia de Palmeira de 

Faro, Santa Casa da Misericórdia de Fão, Zendensino – Cooperativa de Ensino IPRL, 

Associação de Pais da EBI Apúlia, Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola António Correia de Oliveira e a Esposende 2000.  

---Sendo dezassete horas e vinte minutos, vinte minutos depois da hora marcada, com os 

membros presentes para funcionamento do Conselho Local de Acção Social, pela Presidente 

da Mesa foi declarada aberta a reunião, sendo a reunião secretariada por Alzira Maciel, 

Técnica Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01. Aprovação da ata do plenário de 28 de Outubro de 2011------------------------------------- 

 A Senhora Vereadora submeteu a aprovação de todos os membros, a acta da sessão 

ordinária, de vinte de oito de Outubro de dois mil e onze, tendo-se abstido de votação por 

ausência, as entidades: Agrupamento de Escolas de Terras do Baixo Neiva, AMA – 

Associação Amigos do Autismo, Associação Assobio, Associação Humanitária dos Dadores 



 

de Sangue de Esposende, Centro Social e Cultural de Gandra, Junta de Freguesia de Fonte 

Boa, Santa Casa da Misericórdia de Fão, Zendensino – Cooperativa de Ensino IPRL, 

Associação de Pais da EBI Apúlia, Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola António Correia de Oliveira e a Esposende 2000. A acta foi aprovada por maioria. ------ 

 

02. Proposta de Avaliação do Plano de Acção 2011------------------------------------------------- 

 A Senhora Vereadora alegou que a avaliação do Plano de Acção 2011 foi elaborada tendo 

em conta os objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Social, projetado para o 

período compreendido ente 2008 e 2013, e estruturado segundo os Eixos de Intervenção do 

Projeto Concelhio de Luta Contra a Pobreza e a Exclusão Social, conforme o documento 

enviado as entidades parceiras. Tendo sido submetido a apreciação dos presentes, e 

proposta a votação do documento, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. ---------- 

 

03. Proposta de Plano de Acção 2012 ------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora referiu que o Plano de Acção 2012 elaborado na sequência da 

avaliação do Plano de Acção de 2011 e face aos objetivos estratégicos do Plano de 

Desenvolvimento Social, é proposto a continuidade das ações desenvolvidas, com vista a 

uma articulação das várias áreas de intervenção, para uma mais eficaz atuação junto dos 

problemas sentidos localmente pelas populações, conforme documento enviado. O Plano de 

Acção 2012 foi submetido a apreciação e votação, tendo sido aprovado pela unanimidade dos 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

04. Loja Social Rede Solidária: atividade desenvolvida no 1º trimestre de 2012 ------------ 

A Senhora Vereadora apresentou o balanço da atividade do primeiro semestre da Loja Social 

Rede Solidária, destacando os indicadores referentes ao seu funcionamento, nomeadamente 

a saída de 15433 produtos, sendo que 13822 são alimentos, representando 89,56% do total. 

A saída dos produtos foi distribuída em 559 registos durante o 1º semestre. Destaca-se ainda 

a participação de 296 horas de voluntariado bem como a parceria, traduzida em 18 

colaboração das diversas entidades. 

05. Comemorações do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre 

Gerações ------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 

A senhora Vereadora referiu que o programa proposto por todos os parceiros, a desenvolver 

ao longo do ano, onde serão desenvolvidas atividades de diversa índole – lúdicas, 

recreativas, desportivas, musicais, culturais, desportivas, etc, indo de encontro aos objetivos 

subjacentes às comemorações da efeméride, ou seja, a promoção da vitalidade e dignidade 

de todos, facilitando uma cultura de envelhecimento ativo baseada numa sociedade para 

todas as idades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

06.Adesões ao Conselho Local de Acção Social das entidades Esposende Ambiente, 

Esposende 2000 e Lions Clube de Esposende ----------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora fez referência ao termo do nº 3, do artigo 13º, do Regulamento do 

Conselho Local de Acção Social, referente ao funcionamento do Plenário “participam no 

plenário, sem direito a voto, os representantes de estruturas de parceria concelhia, 

representantes de outros projetos e parcerias, com estatuto de convidados e/ou consultores, 

sempre que se julgue necessário”. Deste modo, não poderão votar os representantes das 

seguintes estruturas de parceria local: - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

Conselho Municipal de Educação, Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de 

Inserção. Submeteu-se a aprovação do CLAS, a adesão das entidades Esposende Ambiente, 

Esposende 2000 e Lions Clube de Esposende, tendo sido esta adesão aprovada pela 

unanimidade dos presentes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

07.Eleição do Núcleo Executivo para o biénio 2012/2013 --------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Raquel Vale comunicou que de acordo com a alínea b) do Artigo 26º. 

do Regulamento da Rede Social do concelho de Esposende, relativa às competências do 

plenário do CLAS, compete aos CLAS constituir o núcleo executivo, pelo que se submete a 

seguinte proposta de constituição do Núcleo Executivo para o biénio 2013/2014: Câmara 

Municipal de Esposende, Centro Distrital de Segurança Social, Representante de uma 

entidade sem fins lucrativos eleita entre os parceiros deste grupo (IPSS) - Esposende 

Solidário, Representante das Juntas de Freguesia eleito entre os parceiros deste grupo - 

Junta de Freguesia de Curvos, Centro de Emprego de Barcelos do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, Centro de Saúde de Esposende e Associação Comercial e Industrial 

do Concelho de Esposende. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou que a eleição dos representantes das IPSS e das Juntas de Freguesias para 

integrar o Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de Esposende tinha decorreu 

no dia 12 de Março.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submeteu-se a aprovação do CLAS a proposta de constituição do Núcleo Executivo, que foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------------------------- 

 

08. Iniciativa "Dar voz aos Parceiros" ------------------------------------------------------------------------ 

- A Senhora Vereadora passou a palavra ao Senhor Diretor do Centro Distrital de Braga da 

Segurança Social que referiu da importância da participação no Conselho Local de Acção 

Social dos 14 municípios do distrito e apresentou o programa do Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e Solidariedade Intergeracional, que se celebra este ano, e o Programa 

de Emergência Social. No âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade 

entre Gerações, o Senhor Diretor da Segurança Social debruçou-se sobre a importância da 



 

validação do saber e da experiência dos mais velhos, bem como sobre a importância do 

desenvolvimento da capacidade dos idosos para a sua autonomia, apontando diversos 

projetos nesta área, tendo também reconhecido e elogiado o papel do nosso concelho nesta 

área. Relativamente ao Programa de Emergência Social, o Dr. Rui Barreira referiu que a 

abertura das cantinas sociais vai corresponder às dificuldades que as famílias atravessam 

neste período de crise e pediu atenção redobrada às instituições presentes e aos senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia para sinalizarem os casos que poderão ser encaminhados 

para as cantinas sociais existentes no concelho. O Senhor Diretor da Segurança Social 

deixou ainda em aberto a possibilidade de abrir mais cantinas sociais em Esposende, em 

função do mapa concelhio e das necessidades das populações. 

- IEFP – Centro de Emprego de Barcelos - Apresentação do Programa Estímulo 2012 pela 

Técnica de Emprego D. Paula Maciel que referiu tratar-se de uma medida ativa de emprego 

aprovada pela Portaria nº 45/2012, com o objetivo de apoiar a contratação de desempregados 

com maiores dificuldades de inserção, capacitando-os com a formação e as competências 

adaptadas ao posto de trabalho e, simultaneamente, promover a melhoria da produtividade e 

competitividade das empresas. 

08. Avaliação de Necessidades Comunitárias associadas ao Envelhecimento da 

População do concelho de Esposende----------------------------------------------------------------------

Estudo apresentado pela Professora Doutora Carla Faria, coordenadora do Curso de 

Educação Social de Gerontologia da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo. A Professora Doutora Carla Faria referiu que na avaliação foi utilizado o 

Protocolo de Avaliação de Necessidades Comunitárias Associadas ao Envelhecimento da 

População (ANCEP_GeroSOC.2010, Bastos, Faria, Moreira & Melo de Carvalho, 2010) 

constituído por sete instrumentos de avaliação, referindo que na aplicação do instrumento 

recorreu-se ao procedimento “Bola de Neve” em que a abordagem à população fez-se através 

de stakeholders que estabeleceram a ligação com os idosos, sendo que cada idoso avaliado 

indicava outro em condições para a mesma. A administração do Protocolo decorreu no 

contexto habitual de vida dos idosos (comunidade). No contacto com os idosos foi obtido o 

consentimento informado e a aplicação do protocolo foi efetuada com recurso à hetero-

administração. Os resultados do estudo, nomeadamente nas características sócio-

demográficas dos participantes apurou-se que a média de idade dos idosos a viver em casa é 

de 73,6 anos (Dp= 6,2), sendo a maioria do género feminino (62,6%) e casada (57,6%). O 

tempo médio de residência na freguesia é de 62,4 anos (Dp= 21,3), o que indica que a 

maioria dos participantes é natural da freguesia em que vive. Relativamente à escolaridade 

verifica-se que a média se situa nos 2,8 anos (Dp=2). A nível profissional constata-se que 

28% desenvolveu actividades ligadas à agricultura e pescas, e 30% a trabalhos domésticos.  



 

Quanto às relações de vizinhança, a grande maioria (89,4%), classificou-as como próximas e 

amigáveis. No que diz respeito à relação entre o idoso e a comunidade, 30,3% considera que 

a principal vantagem de residir na freguesia se prende com o facto de conhecer muitas das 

pessoas que lá habitam, tais como familiares e amigos, já 24,2% refere que a freguesia 

possui tudo o que os idosos necessitam. Relativamente a aspectos que deviam ser 

melhorados na freguesia, 15,2% refere que deveria existir mais equipamentos de apoio para a 

terceira idade, como por exemplo um lar de idosos, 18,7% gostaria de ter mais contacto com 

amigos e familiares e 8,1% percepciona a falta de serviços, tais como transportes e correios. 

De salientar que 46,5% refere não sentir falta de nada na freguesia.  

No que diz respeito à funcionalidade para as actividades básicas da vida diária (ABVD), 

obteve-se uma média de 95 (Dp = 11,2) no índice de Barthel, o que indica que estes são 

independentes na realização das mesmas. Já na funcionalidade para actividades 

instrumentais de vida diária (AIVD) obteve-se uma média de 9,6 (Dp = 4,5) no índice de 

Lawton, o que significa que os inquiridos são moderadamente dependentes. Referente ao 

funcionamento cognitivo os participantes obtiveram uma média de 26,7 (Dp = 4,5), o que 

indica que estes não apresentam sinais de declínio cognitivo.  

Do ponto de vista dos recursos sociais dos idosos, os resultados apurados indicam que 

42,4% vive com o cônjuge, no entanto 26% vive sozinho. Quanto à percepção sobre 

sentimentos de solidão, 58,1% refere nunca se sentir sozinho, 41,4% revelam sentir-se só 

sempre ou quase sempre. Quanto ao contacto com familiares e amigos 64,1% revela ter o 

contacto desejado com estes, 34,8% refere estar insatisfeito com o contacto mantido.  

A maioria dos idosos (87,9%) refere que em caso de doença teria alguém que cuidasse de si. 

Em caso de necessidade de cuidado permanente, 66,2%, pensa ter esse suporte. 

Relativamente aos possíveis cuidadores os mais referidos são o cônjuge (29,7%) e os filhos 

(24,9%). A percepção dos idosos quanto à qualidade das suas relações é de que estas são 

muito satisfatórias (76,8%). A finalizar, A finalizar, a Doutora Carla referiu os aspectos fortes, 

nomeadamente, o nº de anos em que já residem na freguesia, o facto da maior percentagem 

se encontrar casada, as relações positivas com amigos e vizinhos, a autonomia nas ABVD, a 

ausência de sinais de declínio cognitivo, e a relativa adequação da freguesia. Quanto aos 

aspectos fracos, salientou a reduzida escolaridade, a reduzida funcionalidade nas AIVD, a 

presença de sintomatologia depressiva, e alguma disfuncionalidade severa ao nível familiar 

dada a percentagem significativa de pessoas que se sentem sós, necessitando de uma maior 

interacção com família e amigos, alguma necessidade de serviços específicos e 

equipamentos municipais. 

09. Outros assuntos------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora informou os parceiros de que a empresa LOGFRAME – Consultoria e 

Formação Lda., teria enviado por correio electrónico um link para responderem a um 



 

questionário, de forma a permitir a elaboração da Carta Social Municipal e da Carta Social 

Supramunicipal, no âmbito do Projeto “Cávado Prospectivo”, projecto aprovado a 12 de Julho 

de 2011 pela Comissão Diretiva do ON2, agradecendo assim que o respondessem, caso 

contrário não integrariam estes importantes documentos de âmbito social.  

Aproveitou ainda para abordar o trabalho multidisciplinar e abrangente, em termos territoriais, 

que o Município, o Centro de Saúde, e as Escolas do concelho que integram o projeto 

 “Crescer Saudável” vão promover na Semana da Saúde de forma de assinalar o Dia Mundial 

da Saúde. Assim, entre os dias 10 e 13 de Abril irá ser desenvolvido um conjunto de 

atividades com o objetivo de fomentar os estilos de vida saudáveis junto da comunidade 

educativa. Esta semana temática, contará com a realização de uma palestra intitulada “A 

Saúde no mundo dos afectos” no dia 13 de Abril, pelas 21h, no Fórum Municipal Rodrigues 

Sampaio, em parceria com Liga Portuguesa Contra o Cancro através de um protocolo de 

colaboração que a mesma tem estabelecido com o Município. Pretende-se com esta ação 

promover a consciencialização, através do debate, da importância dos afectos no 

desenvolvimento saudável das crianças e jovens do concelho, e para o efeito contaremos 

com a presença de técnicos especializados da Liga Portuguesa contra o Cancro e do Instituto 

Português de Oncologia do Porto, apelando à participação dos presentes. 

--- E nada mais havendo a tratar, sendo dezanove horas, pela Presidente da Mesa, foi 

declarada encerrada a presente reunião. --------------------------------------------------------------------- 

--- E eu, Alzira Maciel, Licenciada, da Câmara Municipal de Esposende, redigi e subscrevi a 

presente acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na mesma reunião. ------- 


