
 

ACTA �º 16 

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

TRI�TA DE ABRIL DE DOIS E TREZE 

--- Aos trinta dias de Abril do ano de dois mil e treze, 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, Francisco 

Amorim, Director do Agrupamento dos Centros de Saúde de Esposende e Barcelos. ------------ 

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

Escolas António Correia de Oliveira, Agrupamento de Escolas de Marinhas, Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da Escola de Fonte Boa, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola António Correia de Oliveira, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola EBI de Apúlia, Associação Comercial e Industrial do 

Concelho de Esposende, APACI – Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Henrique Medina, 

Associação Esposende Solidário, Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de 

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

Esposende, Associação Portuguesa de Paramiloidose – Núcleo de Esposende, ASCRA – 

Associação Social, Cultural e Recreativa de Apúlia, Câmara Municipal de Esposende, Centro 

Comunitário de Desenvolvimento Social de Braga – IPSS, Centro de Saúde de Esposende, 

Centro de Solidariedade de Gemeses, JUM – Centro Social da Juventude Unida de Marinhas, 

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

Juventude de Mar, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, Conselho Municipal de 

Educação, Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Marinhas, Escola Profissional de 

Esposende, Escola Secundária Henrique Medina, Esposende 2000, Esposende Ambiente, 

Junta de Freguesia de Apúlia, Junta de Freguesia de Curvos, Junta de Freguesia de 

Esposende, Junta de Freguesia de Gandra, Junta de Freguesia de Gemeses, Junta de 

Freguesia de Marinhas, Junta de Freguesia de Palmeira de Faro, Junta de Freguesia de Vila-

Chã, Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção, Rotary Club de 

Esposende, Santa Casa da Misericórdia de Esposende.  

---Sendo dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, quinze 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 15 de Abril de 2013---------------------------------------------- 

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

ordinária, de quinze de Abril de dois mil e treze, tendo-se abstido de votação por ausência, as 

entidades: Associação Social, Cultural e Recreativa de Apúlia, Centro de Saúde Esposende, 

Esposende Ambiente, Junta de Freguesia de Marinhas, Junta de Freguesia de Vila-Chã e a 

Santa Casa de Misericórdia de Esposende. A acta foi aprovada por maioria. ---------------------- 

 

02. Proposta de Avaliação do Plano de Acção 2012------------------------------------------------- 

 A Senhora Vereadora alegou que a avaliação do Plano de Acção 2012 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. -------------------------------------------------------------------------------- 

Reforçou ainda que a taxa de execução foi de 72%, na totalidade das suas acções. 

Afirmando, também, que a Rede Social tem procurado explorar uma concertação de esforços 

entre os seus parceiros, numa procura permanente de entreajuda, evitando sobreposições na 

intervenção, eliminando o desperdício, e rentabilizando assim os recursos disponíveis.---------- 

Concomitantemente, a Senhora Vereadora citou os Eixos de Intervenção e as principais notas 

relativas a cada um, alusivos à Avaliação do Plano de Acção de 2012. ------------------------------- 

 Neste decorrer, a Senhora Vereadora ainda expôs as principais potencialidades, fragilidades 

e reforços/oportunidades respeitantes á mesma Avaliação. ---------------------------------------------- 

Após esta exposição, foi submetida a apreciação dos presentes, e proposta a votação do 

documento, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. ---------------------------------------- 

 

03. Proposta de Plano de Acção 2013------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora referiu que o Plano de Acção 2013 elaborado na sequência da 

avaliação do Plano de Acção de 2012 e face aos objetivos estratégicos do Plano de 

Desenvolvimento Social, é proposto as ações 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. Alegando que, será concretizado em resultado da 

mobilização de todos os Parceiros segundo os princípios que norteiam a Rede Social – 

subsidiariedade, integração, articulação, participação, inovação, igualdade de oportunidade e 

de género. Esta proposta consiste num documento aberto, que a qualquer momento e em 

resultado de um qualquer contributo por parte dos Parceiros, deverá ser reajustado, 

mantendo-se assim apropriado ao desenvolvimento social pretendido para o concelho.---------- 



 

O Plano de Acção 2013 foi submetido a apreciação e votação, tendo sido aprovado pela 

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

 

04. Loja Social Rede Solidária: Atividades desenvolvidas durante o ano 2012-------------- 

A Senhora Vereadora apresentou o balanço da atividade no primeiro ano da Loja Social Rede 

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

saída de 32053 produtos, sendo que 82.34% da sua totalidade são alimentos. A saída dos 

produtos foi distribuída em 304 famílias, o que corresponde a 892 munícipes registados 

durante o 1º ano de actividade. Destaca-se ainda a participação de 1040 horas de 

voluntariado bem como a parceria, traduzida em 45 colaborações das diversas entidades.------ 

Posteriormente, a Senhora Vereadora afirmou que a Loja Social tem sido um equipamento de 

referência na educação para a cidadania, na medida em que tem sido procurado pelas 

escolas para a realização de visitas. Estas que têm como objectivos: sensibilizar os alunos 

para a partilha, promovendo o espírito de solidariedade e o voluntariado; dar a conhecer as 

estruturas de apoio social existentes no concelho e o trabalho que desenvolvem e, por último, 

como podem contribuir para os projectos do Banco Local de Voluntariado.--------------------------- 

 

05. Programa de Envelhecimento Ativo 2013 ------------------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora referiu que o programa proposto por todos os parceiros, surge na 

sequência do trabalho desenvolvido no âmbito das comemorações do ano transato. O 

programa elaborado em conjunto com todas as IPSS com Valência para a terceira idade, 

designado Envelhecimento Activo 2013 visa desenvolver ao longo do ano atividades de 

diversa índole – lúdicas, recreativas, desportivas, musicais, culturais, desportivas, etc, com 

vista à 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 --------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora informou os presentes que o Centro Comunitário de Desenvolvimento 

Social de Braga e o Clube Hípico do Norte solicitaram a adesão ao Conselho Local de Acção 

Social. 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 Centro Comunitário de Desenvolvimento Social de Braga e o Clube 

Hípico do Norte, tendo sido esta adesão aprovada pela unanimidade dos presentes. ------------ 

 

07. Outros assuntos------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora informou os parceiros de que Centro de Intervenção Social e Cultural 

de Palmeira de Faro tem previsto a inauguração das novas instalações para próximo 



 

semestre. Neste contexto comunicou, também, que o Centro Social de Antas – Grupo de 

Solidariedade Social de Antas irá ter novas instalações, ocupando a antiga escola EB1 de 

Azevedo, que está a sofrer obras de remodelação à semelhança do que se passou com o 

Centro Social de Solidariedade de Gemeses. ---------------------------------------------------------------- 

Aproveitou ainda para transmitir que o Centro Social e Paroquial de Fonte Boa está a encetar 

todas as diligências junto da Segurança Social para a implementação das valências de 

Serviço de Apoio Domiciliário e de Centro de Convívio, dirigido a comunidade sénior. ----------- 

Relativamente, aos indicadores da realidade social do concelho de Esposende, a Senhora 

Vereadora, informou que relativamente à Emergência Social/ Cantinas Sociais a Santa Casa 

da Misericórdia de Esposende serviu 50 refeições/dia, a Santa Casa da Misericórdia de Fão – 

forneceu 45 refeições/dia e o Centro Social e Paroquial de Curvos proporcionou 65 

refeições/dia. Por fim, foi descrito que neste momento há 125 beneficiários do Rendimento 

Social de Inserção e, ainda que, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens possui 88 

processo (57% processos desviantes). ------------------------------------------------------------------------- 

Para findar, a Senhora Vereadora passou a palavra ao Dr. Francisco Amorim que teve a 

preocupação de explicar aos presentes o funcionamento das USF’S e quais as preocupações 

fulcrais inerentes às mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- E nada mais havendo a tratar, sendo Dezoito horas e cinco minutos, 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. ------- 


