
 

ACTA Nº 17 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 

 VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E CATORZE 
 
Aos vinte e quatro dias de Abril do ano de dois mil e catorze, nesta cidade de Esposende, 
no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, realizou-se a reunião do Concelho Local de Ação 
Social, sob a presidência da Vereadora da Coesão Social Engª. Raquel Vale, em 
representação do Presidente do Conselho Local de Ação Social, Arq. Benjamim Pereira, 
estando ainda presente na mesa, o Dr. Armando Santos, Diretor do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional de Barcelos.---------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes os representantes das seguintes entidades: Agrupamento das 
Escolas António Correia de Oliveira; Agrupamento das Escolas das Marinhas; Associação 
Comercial e Industrial do Concelho de Esposende; Associação de Pescadores Profissionais 
do Concelho de Esposende; Associação Humanitária dos Doadores de Sangue de 
Esposende; Associação Nova Dimensão; Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental – Esposende; Centro de Saúde de Esposende; Centro Social da 
Juventude Unida de Marinhas; Centro Social da Paróquia de Curvos; Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens; Conselho Municipal de Educação; Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação de Esposende; Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 
Marinhas; Zendensino; Esposende Ambiente; Esposende Solidário; Fábrica da Igreja 
Paroquial de Antas; Fábrica da Igreja Paroquial de Marinhas; Grupo Ação de 
Solidariedade Social de Antas; Instituto do Emprego e Formação Profissional; Câmara 
Municipal de Esposende; Junta de Freguesia de Gemeses; Junta de Freguesia de Vila 
Chã; Santa Casa da Misericórdia de Esposende; União de Freguesias de Belinho e Mar; 
União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra; União de Freguesias de Palmeira 
de Faro e Curvos.------------------------------------------------------------------------------- 
Às dezassete horas e vinte minutos, com os membros presentes para o funcionamento do 
Conselho Local de Ação Social, foi dado início à reunião pela Presidente da Mesa, tendo 
esta sido secretariada pela Técnica Superior da Câmara Municipal Alzira Maciel.-------------
--------------------- 
 
01. Aprovação da ata do plenário de 30 de Abril de 2013-------------------------- 
A Presidente da Mesa submeteu a aprovação de todos os membros a ata da sessão 
ordinária de trinta de Abril de dois mil e treze, com as seguintes abstenções justificadas 
por ausência: Associação de Pescadores Profissionais do Concelho de Esposende; 
Associação Nova Dimensão; Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Esposende; 
Fábrica da Igreja Paroquial de Marinhas; Grupo Ação de Solidariedade Social de Antas; 
Instituto do Emprego e Formação Profissional de Barcelos; União de Freguesias de 
Belinho e Mar. A ata foi aprovada por maioria dos presentes.  
 
02. Proposta de Relatório de Avaliação do Plano de Ação de 2013---------------- 
A Proposta de Relação de Avaliação do Plano de Ação de 2013 foi submetida a 
apreciação dos presentes, e proposta a votação do documento, tendo o mesmo sido 
aprovado pela unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------- 
 



 

03. Proposta de Plano de Ação 2014-------------------------------------------------- 
A Proposta de Plano de Ação 2014 foi submetida a apreciação e votação, tendo sido 
aprovada pela unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------- 
 
04. Loja Social Rede Solidária: Relatório de Atividade de 2013--------------------
A Presidente da Mesa apresentou o balanço da atividade do segundo ano da Loja Social 
Rede Solidária, destacando os indicadores referentes ao seu funcionamento, e 
comparando-os com os dados do período anterior, o ano de 2012. A Presidente destacou 
assim a relevância do projeto como um complemento à intervenção social realizada no 
concelho, que se tem vindo a afirmar junto da comunidade, louvando o papel que os 
voluntários têm desempenhado para a sua sustentabilidade.------------------------------------ 
O Relatório de Atividade de 2013 foi submetido a apreciação e votação, tendo sido 
aprovado pela unanimidade dos presentes.--------------------------------------------------------- 
 
05. Programa de Envelhecimento Ativo 2014---------------------------------------- 
O Programa de Envelhecimento Ativo 2014 foi submetido a apreciação e votação, tendo 
sido aprovado pela unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------- 
 
06. Adesões ao Conselho Local de Ação Social -------------------------------------- 
A Presidente deu conhecimento a todos os presentes de que o GKS Clube e a Associação 
Nova Dimensão solicitaram a adesão ao Conselho Local de Ação Social, pelo que 
convidou a Associação Nova Dimensão, presente no plenário, que pudesse fundamentar 
a sua intenção. A representante da Associação Nova Dimensão fez uma breve 
apresentação da Associação, explicitando aos presentes os motivos que suportaram o seu 
pedido de adesão. Na medida em que não estava ressente nenhum representante do 
GKS Clube, a Presidente da mesa transmitiu aos presentes a colaboração que este clube 
de kitesurf chegou a prestar na dinamização de iniciativas de ocupação dos tempos livres 
junto de crianças mais carenciadas. De acordo com o regulamento interno e o DL 
115/2006, do artigo 21º segundo a alínea c) do número 1 e a alínea b) do número 2, 
submeteu-se a aprovação do CLAS a adesão das entidades GKS Clube e Associação Nova 
Dimensão, tendo sido esta adesão aprovada pela unanimidade dos presentes. ------------- 
 
07. Eleição do Núcleo Executivo para o biénio 2014/2016------------------------- 
A Vereadora informou que os elementos que iriam integrar o Núcleo Executivo para além 
dos elementos obrigatórios, seriam o Presidente Jorge Filipe, da União das Freguesias de 
Palmeira de Faro e Curvos, o Dr. Armando Santos, representante do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional de Barcelos, a Dra. Docília, representante do Centro de 
Saúde, o Dr. Sérgio, representante da ACICE. Colocada a proposta a aprovação, a mesma 
foi aprovada pela unanimidade dos presentes.  
 
08. Outros assuntos--------------------------------------------------------------------
Neste período, a Presidente deu conhecimento aos presentes de algumas das iniciativas 
que se encontrariam e iriam decorrer no concelho, iniciativas essas da responsabilidade 
dos diversos Parceiros da Rede Social de Esposende: 



 

 - A Associação Humanitária de Doadores de Sangue encontrava-se a lançar uma 
campanha de recolha de sangue, apelando à participação dos membros; -------------------- 
- O Banco Local de Voluntariado iria celebrar o seu 5º aniversário, no próximo dia 27 de 
Abril, com uma caminhada simbólica pela cidade de Esposende; ------------------------------ 
- O Município colaborava com a Associação Portuguesa de Paramiloidose numa campanha 
de informação e sensibilização para a doença; ---------------------------------------------------- 
- No próximo dia 15 de maio iria celebrar-se o Dia da Família no Auditório Municipal pelas 
21.30h, com uma palestra levada a efeito pelo Sr. Padre Vaz Pinto. Iniciativa promovida 
pelo Município, para a qual estariam convidados todos os presentes; ------------------------- 
- O Município colaborava com a Associação Mundos de vida com vista à divulgação da 
sua campanha para angariação de famílias de acolhimento. Assim, no dia 8 de maio seria 
apresentada a campanha em Esposende, informando que o Dia do Pijama em Novembro 
se manteria como no ano passado. Informou ainda que os padrinhos desta causa seriam 
a apresentadora Sónia Araújo, o apresentador Jorge Gabriel e o músico Pedro Abrunhosa. 
 
A terminar o plenário usou da palavra o Dr. Armando Santos para explicar aos presentes 
o funcionamento dos serviços prestados e apoiados pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, manifestando toda a sua colaboração para com os Parceiros.------- 
 
E nada mais havendo a tratar, sendo dezoito horas e quinze minutos, foi declarada 
encerrada a presente reunião pela Presidente da Mesa. -----------------------------------------
E eu, Alzira Maciel, redigi e subscrevi a presente ata, a qual se encontra fiel ao que de 
relevante se passou na mesma reunião. ------------------------------------------------------------ 


