Ata da Reunião Plenária do CLAS de Viana do Castelo

Ao décimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, pelas quinze horas,
através da aplicação Webex Meetings, reuniram-se em sessão plenária os parceiros do
Conselho Local de Ação Social de Viana do Castelo (CLASVC), com vista à apreciação
e discussão da seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1: Análise da situação atual das IPSS’s, causada pela pandemia associada à
Covid-19; -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2: Informações; ----------------------------------------------------------------------------Ponto 3: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes as seguintes entidades: ----------------------------------------------------Carlota Borges – Câmara Municipal de Viana do Castelo; -----------------------------------Paula Oliveira – Técnica do Núcleo Executivo da Rede Social pela Câmara Municipal
de Viana do Castelo; -------------------------------------------------------------------------------Cristina Oliveira – Centro Distrital de Viana do Castelo do ISS, IP; -----------------------Pedro Lopes – IEFP - Centro de Emprego e Formação Profissional de Viana do Castelo;
Júlio Viana – APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental; ----------------------------------------------------------------------------------José Machado – Cáritas Diocesana de Viana do Castelo; ------------------------------------Joana Balinha – ACAPO de Viana do Castelo; ------------------------------------------------Ângela Araújo – Posto de Assistência Social de Alvarães; -----------------------------------Sandra Alves – Posto de Assistência Social de Alvarães; ------------------------------------Cláudia Magalhães – Câmara Municipal de Viana do Castelo; ------------------------------Filipa Campainha – Grupo Etnográfico de Areosa; -------------------------------------------Filomena Lima – Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe; ------------------------------José Esteves – Sociedade de S. Vicente de Paulo – Conselho Central de Viana do
Castelo; ----------------------------------------------------------------------------------------------José Esteves – Conferência Vicentina de S. Miguel de Perre; -------------------------------1

Jorge Viana – Methamorphys - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Humano; ---------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Correia – Methamorphys - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
Humano; ---------------------------------------------------------------------------------------------Lucinda Amorim – Conferência Vicentina Senhor do Socorro; -----------------------------Bruno Sampaio – Fundação AMA Autismo; ---------------------------------------------------Ana Barros – CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Castelo; Emília Martins – IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude de Viana do
Castelo; ----------------------------------------------------------------------------------------------Rosário Gautier – Refood 4 Good – Associação; ----------------------------------------------Hernâni Bezerra – Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário do Alto Minho; --Linda Saraiva – IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo; -------------------------Ana Costa – Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Equipa Minho-Lima;
João Valença – AEVC - Associação Empresarial de Viana do Castelo; --------------------João Pedro Chantre – Banco Alimentar Contra a Fome; --------------------------------------Mariana Almeida – Centro Social e Cultural da Meadela; -----------------------------------Jerusa Lopes – União de Freguesias de Geraz do Lima e Deão; -----------------------------Jerusa Lopes – Associação Juvenil de Deão; ---------------------------------------------------Vanessa Pinto – MaisINcomum; -----------------------------------------------------------------Márcia Alves – Centro Social e Cultural de Carreço; -----------------------------------------Manuel Felgueiras – Centro Social e Paroquial de Nossa Sr.ª de Fátima; ------------------Vera Vieira – Centro Social e Paroquial de S. Sebastião de Chafé; -------------------------Sara Ferreira – BMVIV, S.A.; --------------------------------------------------------------------Isabel Barciela – Íris Inclusiva - Associação de Cegos e Amblíopes; -----------------------Natalina Araújo – Agrupamento de Escolas de Monte da Ola; ------------------------------Rui Gomes – Polícia de Segurança Pública; ----------------------------------------------------Leandra Rodrigues – GAF - Gabinete de Atendimento à Família; --------------------------Filomena Araújo – APCVC – Associação de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo; --Sílvia Evangelista Vidinha – Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior; -----------António Cunha – ACEP - Associação Cultural e de Educação Popular; -------------------Sandrina Esteves – Centro Social Paroquial de Afife; ----------------------------------------Luís Santos – Centro Social e Paroquial de Perre; ----------------------------------------------

2

Mariana Passos - Despertar – Formação e Psicologia, Unipessoal, Lda; -------------------Carina Cunha – Externato S. João Bosco; ------------------------------------------------------Elsa Gonçalves – Fundação Caixa Agrícola do Noroeste; ------------------------------------Raquel Rodrigues – J. Canão, Lda; --------------------------------------------------------------Ilídio Rego – União de Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã; --------------José Ramos – União de Freguesias de Viana do Castelo (St.ª M.ª Maior e Monserrate) e
Meadela; ---------------------------------------------------------------------------------------------Manuela Castilho – União de Freguesias de Cardielos e Serreleis; -------------------------João Nuno Pinho – Junta de Freguesia de Carreço; -------------------------------------------Paula Ruela Arieiro – Junta de Freguesia de Perre; -------------------------------------------Augusto Silva – Junta de Freguesia de Darque; ------------------------------------------------Luís Lourenço – Junta de Freguesia de Freixieiro de Soutelo; -------------------------------Filipe Silva – Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha; ------------------------------------Bruno Guimarães – Junta de Freguesia de Vila de Punhe; -----------------------------------José Carlos Morais – Junta de Freguesia de Chafé; -------------------------------------------Sara Cardoso – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO); ---------Rosa Meira – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS); --------------Manuel Felgueiras – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS); -----que assinaram a respetiva folha de presenças, a qual se considera parte integrante da
presente Ata e, por isso, a esta se anexa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram à sessão, não obstante terem sido convocadas, as seguintes
entidades: Associação de Guias de Portugal – 1.ª Companhia de Santa Marta de
Portuzelo, Associação de Dadores de Sague de Areosa, Agrupamento de Escolas da
Abelheira, Agrupamento de Escolas de Barroselas, Associação Cultural e Desportiva de
Santa Marta de Portuzelo, Associação de Pais e Encarregados de Educação e Amigos do
Centro Escolar de Perre, Associação de Pais e Encarregados de Educação do Centro
Escolar de Santa Marta de Portuzelo, Associação de Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos da Escola C+S Pintor José de Brito, ARAAM - Associação Regional dos
Agricultores do Alto Minho, AFS – Associação Social, Desportiva, Recreativa e
Cultural de Freixieiro de Soutelo, Centro Social e Paroquial de Castelo do Neiva,
Centro Paroquial e Social de Lanheses, Centro Paroquial e Social de Subportela, Centro
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Social e Paroquial de Deão, COOPETAPE - Cooperativa de Ensino, Comissão de
Festas da Romaria de Santa Marta, Conferência Vicentina de S. Miguel de Vila Franca,
Conferência Vicentina de S. Maria da Vinha – Areosa, Conferência Vicentina de S.
Martinho de Vila Fria, Congregação Nossa Senhora da Caridade, COOPDES – Geraz
do Lima, Cooperativa para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Responsabilidade
Limitada, Empowerconsulting, Escola Básica e Secundária Pintor José de Brito, Escola
de Folclore de Santa Marta de Portuzelo, Grupo Desportivo e Cultural dos Cabeços,
Grupo Folclórico Cultural Danças e Cantares de Carreço, Junta de Freguesia de Afife,
Junta de Freguesia de Amonde, Junta de Freguesia de Mujães, Junta de Freguesia de
Alvarães, Junta de Freguesia de Areosa, Junta de Freguesia de Castelo do Neiva, Junta
de Freguesia de Lanheses, Junta de Freguesia da Montaria, Junta de Freguesia de
Outeiro, Junta de Freguesia de S. Romão do Neiva, Junta de Freguesia de St.ª Marta de
Portuzelo, Junta de Freguesia de Vila Franca, Mobilitas - Associação de Apoio a
Pessoas com Mobilidade Reduzida, Centro Social Paroquial do Senhor do Socorro,
Grupo BTT Os Gotinhas, Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo, GTI – Gestão,
Tecnologia e Inovação, S.A., Laços de Família, CRL, Lendário Conhecimento –
Associação, Páginas da Vida - Apoio Domiciliário, Lda, Sociedade de Instrução e
Recreio de Carreço, NorthWeb - Centro Tecnológico, Oldcare - Serviços
Gerontológicos, União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, União de Freguesias de
Cardielos e Serreleis, União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria, União de
Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda, União de Freguesias de Torre e
Vila Mou, Conferência Vicentina de S. Martinho – Outeiro, AS - Associação
Subportela, Hope! Respostas Sociais, Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo,
Centro Social e Paroquial de Vila Franca, EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza de
Viana do Castelo, Centro Social e Paroquial de Mazarefes, Centro Social da Paróquia de
Santa Marta de Portuzelo, Movimento de Caridade Cristã, Lar de Santa Teresa, Centro
Paroquial de Promoção Social e Cultural de Darque, Conferência Vicentina de
Alvarães, NLI - Núcleo Local de Inserção, Santa Casa da Misericórdia de Viana do
Castelo, Casa dos Rapazes e Oficinas de S. José, Psicoviana Consultores, Lda,
Conferência S. Vicente Paulo de Darque, Associação dos Reformados e Pensionistas do
Distrito de Viana do Castelo, Centro Social Paroquial de Areosa, Centro Social
Paroquial de Vila Nova de Anha, UGT - União Geral de Trabalhadores de Viana do
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Castelo, CRI de Viana do Castelo da ARS Norte, IP, ULSAM - Unidade Local de
Saúde do Alto Minho e Vianasoft – Formação e Consultoria, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram à sessão, mas justificaram a sua ausência: SIRD - Sociedade de
Instrução e Recreio Darquense, Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1
e JI do Meio – Areosa, DGESTE - Direção de Serviços da Região Norte, Agrupamento
de Escolas de Monserrate, Miminho aos Avós – Centro Geriátrico e Conferência
Vicentina de Barroselas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniciando, a Presidente do CLAS cumprimentou os presentes, e transmitiu estar
satisfeita com a forte participação nesta primeira reunião online e explicou que, na
situação atual vivida, relacionada com a propagação do coronavírus, todos nos vimos
forçados a adaptarmo-nos, e o facto da área social estar a ser muito afetada nesta fase,
entendeu cumprir calendário, realizando esta reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Informações: -----------------------------------------------------------------------Posto isto, e saltando um ponto da Ordem de Trabalhos, deu nota das várias medidas
tomadas pela autarquia, como a ativação do Centro Cultural como hospital de
retaguarda, a distribuição de material de proteção pelas IPSS’s, o fornecimento de
refeições, em colaboração com os Agrupamentos Escolares, a alunos referenciados e a
famílias ou cidadãos com dificuldades económicas, bem como a IPSS’s, profissionais
de saúde, forças de segurança pública, corporações de bombeiros e Cruz Vermelha, a
disponibilização de duas linhas telefónicas: uma de apoio social à população do
concelho, que tem como objetivo disponibilizar informações que possam facilitar o dia
a dia a todos os munícipes em situação económica frágil ou com alguma dúvida
relativamente a apoios sociais, e outra de apoio a idosos e à solidão, cujo atendimento é
assegurado por psicólogos, disponíveis para acompanhamento psicológico ou
promovendo o encaminhamento para outro serviço, a criação de um grupo de
voluntários, funcionários da Câmara Municipal, para entrega de refeições e material de
proteção ou outras necessidades que possam surgir, e a grande colaboração entre os
vários parceiros da rede social no apoio a munícipes mais vulneráveis, que agradeceu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto um – Análise da situação atual das IPSS’s, causada pela pandemia associada
à Covid-19: -----------------------------------------------------------------------------------------De seguida pediu aos representantes das instituições presentes que interviessem de
forma a perceber quais as dificuldades e necessidades de cada uma nesta fase
pandémica. ------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra, José Machado, da Cáritas Diocesana, informou que têm atendido
quem os procura, mas uma vez que os membros têm todos já alguma idade, têm-se
socorrido de voluntários, evitando os atendimentos presenciais, e manifestou o seu
agradecimento a algumas empresas que têm colaborado com a Cáritas na atribuição de
bens. Por sua vez, Filomena Araújo, da APCVC, revelou estarem prestes a retomar as
suas atividades e que têm sentido a necessidade de realização de testes para despiste,
corroborado pelo representante da APPACDM, dado que têm 6 lares a funcionar em
simultâneo e estarem muitos apreensivos pela falta de possibilidade de realização de
testes. No uso da palavra, o representante da Methamorphys disse que, no que toca à
Casa Abrigo, estão 16 utentes fechados há quase 2 meses e 6 utentes fora da instituição,
sendo que uma das maiores preocupações é o facto de terem terminado as formações,
originando a escassez de dinheiro para os pequenos vícios. Continuando, Leandra
Rodrigues, do GAF, manifestou a importância destes momentos de partilha, ainda que à
distância, e mencionou estarem a realizar atendimentos de emergência, estando as
famílias a serem monitorizadas à distância. Manifestou ainda preocupação referente à
perda de rendimentos das famílias e à dificuldade dos utentes em conseguirem EPI’s,
em especial na fase em que tudo regressar à normalidade. Para terminar, não deixou
também de agradecer a colaboração dos parceiros. Passada a palavra a Ângela Araújo,
do PASA, também agradeceu às entidades parceiras e manifestou a mesma dificuldade
na questão das EPI’s, para cumprimento das orientações da DGS, bem como o
obstáculo sentido em garantir os rácios de pessoal, de acordo com os direitos destes, em
especial os que têm filhos até aos 12 anos. Por sua vez, o representante da AEVC,
informou estarem com uma campanha de entrega de kits ao comércio e que estão a
tentar retomar a formação profissional, entretanto suspensa, nas melhores condições.
Mais informou estarem a reforçar artigos e bens para o Banco Alimentar e agradeceu
aos empresários que, de forma anónima ou não, têm apoiado. Sobre este assunto,
Carlota Borges reforçou que os empresários foram um grande apoio em termos de
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disponibilização de EPI’s, bem como as grandes superfícies na disponibilização de
géneros ao Banco Alimentar. Intervindo, Pedro Lopes, do Centro de Emprego e
Formação Profissional de Viana do Castelo referiu terem tido um crescimento do
desemprego muitos significativo e que tiveram, à semelhança de outros serviços, que se
adaptar muito depressa, estando todos a fazer um grande esforço para dar conta do
recado e dentro da rapidez possível. No uso da palavra, a Diretora do Centro Distrital da
Segurança Social informou que se prevê um apoio ao setor social, através de
financiamento de ações de formação sobre as orientações e normas de segurança
emitidas pela DGS, bem como para a compra de equipamentos de proteção, de forma a
garantir a reabertura dos equipamentos de uma forma segura e com as medidas de
prevenção necessárias. Continuando, e relativamente aos comentários de apoio ao
Banco Alimentar, solicitou que, sendo esta a entidade coordenadora do Programa
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, lhe sejam sinalizados todos os
destinatários. Concluindo, e no que se refere à realização de testes para creches, prestes
a abrir portas, referiu ter promovido à tutela a listagem dos equipamentos, mas que, até
ao momento, não possuía mais detalhes. --------------------------------------------------------De seguida, Carlota Borges passou a palavra ao Presidente da Câmara que quis marcar
presença para dar uma palavra de apreço e reconhecimento aos parceiros, por todo o
trabalho desenvolvido, admitindo tratar-se de tempos difíceis, em que todos se veem
forçados a reajustar-se, e informou estar empenhado em colaborar com as várias
Instituições, sendo importante esta partilha de conhecimentos, uma vez que ainda se
espera muito trabalho pela frente. ----------------------------------------------------------------Retomando as intervenções, a representante do SAAS transmitiu a sua preocupação
relativamente à situação dos sem-abrigo, no entanto, sendo um assunto já várias vezes
abordado, entendeu-se agendar reunião para a próxima sexta-feira, com um grupo
restrito de parceiros, para refletirem em conjunto sobre esta matéria. Ana Barros,
representante da CPCJ, também quis partilhar um pouco do que tem sido o trabalho da
CPCJ, admitindo não estar a ser fácil, e referindo que têm aumentado os processos de
violência doméstica, que têm feito apenas visitas a situações mais agudas e que, neste
momento, a maior preocupação tem sido a da assistência à telescola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três – Outros assuntos: -------------------------------------------------------------------
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Já no último ponto, a Presidente do CLAS passou a palavra a Ângela Araújo, do Posto
de Assistência Social de Alvarães, para apresentação dos dados finais do Projeto
Íntegro, projeto piloto de integração socioprofissional da comunidade cigana, que teve
início em agosto de 2019 e terminou em abril do corrente ano. Ângela Araújo informou
que o projeto abrangeu 20 pessoas, com o intuito de os integrar no mercado de trabalho.
Estas 20 pessoas participaram numa formação, em contexto de sala, sendo que 19
prosseguiram a formação em contexto de trabalho, conseguindo que 11 a concluíssem.
Explicou ainda que a inserção foi feita em várias áreas, no entanto que entende que a
duração do projeto, de 9 meses, foi insuficiente. -----------------------------------------------Carlota Borges agradeceu esta apresentação e deu os parabéns pelo trabalho
desenvolvido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CLAS deu por encerrada a reunião, da qual
se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada. Uma vez que não
houve lugar a adesão de novos parceiros, que obriga a que todos os parceiros assinem a
ata, esta será assinada apenas pela Presidente e pela Secretária, representante da
Segurança Social, elegida em reunião plenária do CLASVC de 1 de dezembro de 2015.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câmara Municipal de Viana do Castelo ______________________________________

Centro Distrital de Viana do Castelo do ISS, IP ________________________________
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