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I INTRODUÇÃO

A elaboração do presente documento é da competência do Núcleo Executivo do
Conselho Local de Acção Social de Estarreja, de acordo com o disposto na alínea c)
do artigo 18.º, Secção II, do Regulamento Interno.
Este Relatório regista o percurso da actividade da Rede Social no ano de 2009, de
acordo com o previsto no respectivo Plano de Trabalho e com as solicitações
extraordinárias no âmbito da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga.
Neste seguimento, designam-se os projectos conjuntos do Núcleo Distrital de
Aveiro da REAPN e as Redes Sociais que integram a respectiva plataforma assim
como do Instituto de Segurança Social, I.P., quer no que respeita à implementação
local de programas de âmbito nacional, nomeadamente o Contrato Local de
Desenvolvimento

Social

(CLDS),

quer

para

cumprimento

de

orientações

e

estratégias contextualizadas (Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas
Sem Abrigo, Programa Nacional do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão
Social (PNAECPES 2010), bem como as adstritas à actividade e consolidação da
Rede Social a nível nacional, regional e local.
As actividades desenvolvidas são descritas de forma sucinta, remetendo sempre
que necessário para documentos supletivos - Relatórios de Avaliação. Elaborados
regular e especificamente para verificação da concretização de objectivos, grau de
realização das acções propostas, assim como o nível dos recursos utilizados e da
participação das entidades responsáveis, apontam desvios e comentam resultados,
no sentido de se investir na continuidade das mesmas ou de se proceder aos
reajustamentos necessários.
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II Actividades Desenvolvidas

1. Plenários do Conselho Local de Acção Social (CLAS)
Realizaram-se 4 sessões plenárias (14.º ao 17.º), para discussão, análise e
aprovação dos seguintes assuntos:
Relatório de Actividades 2008; II Plano de Acção e Plano de Formação (ponto de
situação); II Encontro Anual da Rede Social (constituição do Grupo de
Trabalho); 2.ª Brochura - Sistema de Informação das Sessões de Trabalho no
âmbito da elaboração do III Plano de Acção (ponto de situação); Contrato Local
de Desenvolvimento Social (CLDS).
(Dia 20 de Março – 14.ª sessão)
Plano de Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social (apresentação,
discussão e aprovação); Ratificação da Constituição das Comissões Sociais de
Freguesia de Avanca e Veiros.
(Dia 4 de Junho – 15.ª sessão)
Plano de Acção do CLDS (após averiguação das conformidades técnicas e
financeiras pelo Centro Distrital de Aveiro do ISS,IP) - Apresentação e
aprovação; Avaliação e aprovação dos Pareceres do Núcleo Executivo sobre as
candidaturas da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja e Centro Social e
Paroquial de Santa Marinha de Avanca à TI 6.12 do POPH para criação de 2
Lares de Idosos, respectivamente nas freguesias de Salreu e Avanca; III Plano
de Acção do CLAS – agendamento das Sessões de Trabalho.
(Dia 8 de Julho – 16.ª sessão)
III Plano de Acção (apresentação, discussão, análise e aprovação); Diagnóstico
Social (actualização em 2010); Constituição do próximo Núcleo Executivo
(representantes das áreas da Educação, Saúde, Entidades sem fins lucrativos e
Juntas de Freguesia); Apresentação da Estratégia Nacional para a Integração de
Pessoas Sem-Abrigo; Ponto de situação do Sistema de Informação (3.ª
Brochura).
(Dia 19 Novembro – 17.ª sessão)
2. Reuniões do Núcleo Executivo
Em 2009, foram realizadas 18 reuniões do Núcleo Executivo em que se discutiram,
avaliaram e tomaram decisões sobre os seguintes assuntos:



Relatório de Actividades de 2008
Preparação dos 4 plenários do CLAS



Execução das deliberações tomadas nas sessões plenárias
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Elaboração e execução das actividades previstas no Plano de Trabalho para
2009



Execução, monitorização e avaliação do II Plano de Acção e do Plano de
Formação/Sensibilização/Informação



Elaboração do Plano de Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social



Preparação, elaboração e execução do III Plano de Acção (Novembro/09 a
Maio/10)



Organização e realização de acções conjuntas no âmbito da Plataforma
Supraconcelhia do Baixo Vouga



Elaboração do Plano de Trabalho para 2010



Sessões InterCLAS promovidas pelo ISS,IP.



Elaboração de Pareceres do Núcleo Executivo sobre candidaturas do Centro
Paroquial e Social Santa Marinha de Avanca e da Santa Casa da Misericórdia
de Estarreja à Tipologia de Intervenção 6.12 do POPH – Programa
Operacional Potencial Humano para construção de 2 Lares de Idosos,
respectivamente nas freguesias de Avanca e Salreu



Criação das Comissões Sociais de Freguesia de Avanca e Veiros



Organização e realização do II Encontro Anual da Rede Social



Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo (diagnóstico e
plano)



Sistema de Informação: 2.ª e 3.ª Brochuras e página da Internet



PNAECPES 2010- Programa Nacional do Ano Europeu de Combate à Pobreza
e Exclusão Social (candidatura conjunta no âmbito da Plataforma Supra
concelhia – “Redes para a Inclusão”)

3. Execução e Avaliação do II Plano de Acção
A informação alusiva à avaliação da execução das acções previstas no II Plano de
Acção do CLAS consta do Relatório de Avaliação Interna.
Documento disponível em: http://redesocial.cm-estarreja.pt

4. Elaboração, execução e avaliação do III Plano de Acção
O III Plano de Acção, vigente de Novembro de 2009 a Maio de 2010, representa
a fase final da operacionalização das prioridades assumidas no âmbito do Plano de
Desenvolvimento Social do concelho de Estarreja – plano estratégico para o período
de 2007-2010.
Documento disponível em: http://redesocial.cm-estarreja.pt

5. Sistema de Informação Local
Permite recolher, processar, transmitir e disseminar informação útil sobre o
funcionamento e actividade da Rede Social e de conteúdos complementares e
4

Relatório de Actividades 2009
Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social

conexos, proporcionando de forma credível, rápida e segura o acesso a dados a
dois tipos de utilizadores: Parceiros do CLAS e comunidade em geral.

5.1 Criação de link no site do município: http://redesocial.cm-estarreja.pt
Este link estará acessível a partir do início de 2010, com documentos e informações
úteis para consulta e download. Facilita a troca de informação entre parceiros e
permite o acesso de informação à população em geral, de forma estática
(conteúdos disponíveis) e dinâmica (fórum: perguntas frequentes). Integra uma
base de dados de recursos (entidades parceiras; equipamentos e respostas sociais,
serviços e projectos).
Para disponibilizar esta ferramenta informática foram realizadas 4 reuniões e
estabelecidos vários contactos com representantes da Empresa Digitalmente, Lda.
(entidade responsável pela criação do link), não só na fase de projecto do mesmo,
como na de desenvolvimento e concretização.
A informação introduzida até 31 de Dezembro e a actualizar regularmente é gerida
a dois níveis: 1) a base de dados, da competência dos técnicos da Câmara
Municipal afectos à Rede Social, decorre da sistematização da informação
disponibilizada pelas entidades parceiras e de pesquisas efectuadas; 2) os
conteúdos informativos e documentos produzidos no âmbito da Rede Social,
embora da competência da Digitalmente, Lda. são elaborados, organizados e
facultados pelos referidos técnicos da autarquia.
5.2 Meios de comunicação local
A divulgação das acções e outras iniciativas promovidas directamente pela Rede
Social ou em articulação com entidades parceiras, foi feita de acordo com o
calendário das mesmas.
5.3 Edição e distribuição de Brochura
5.3.1 - 2.ª Brochura
O Núcleo Executivo decidiu nas reuniões realizadas nos dias 25 de Fevereiro e de
11 de Março integrar, para além da informação produzida pelas técnicas da DEAS
afectas à Rede Social, textos alusivos aos recursos e serviços locais da autoria de
entidades parceiras na referida brochura. Para o efeito, solicitou-se a colaboração
das mesmas, tendo a Associação Humanitária de Salreu, SEMA – Associação
Empresarial e os Núcleos de Intervenção em Rede de Avanca e Veiros aceite este
desafio.
Todo este processo até à sua edição, que ocorreu no princípio de Julho, seguiu o
mesmo modelo da anterior.
Brochura disponível em: http://redesocial.cm-estarreja.pt
5

Relatório de Actividades 2009
Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social

5.3.2 – 3.ª Brochura
Procedendo-se de forma idêntica, em Reunião de Núcleo Executivo de 5 de
Novembro, decidiu-se incluir textos informativos sobre: “7 Desafios em Rede” Contrato Local de Desenvolvimento Social, serviços e respostas de três entidades
parceiras (elaborados pelas mesmas), II Encontro da Rede Social, diagnóstico local
no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo,
prevenções e recomendações acerca da Gripe A e actividade desenvolvida pela
Rede Social.
O Centro Paroquial de Assistência da Freguesia de Pardilhó – entidade local de
parceria do CLDS, a Associação “Vida Nova” – Lar de Idosos, o Centro de Novas
Oportunidades do Antuã e o Centro de Saúde de Estarreja manifestaram no
plenário do CLAS realizado em 19 de Novembro vontade em dar o seu contributo,
tendo elaborado os respectivos textos atempadamente.
A complementar este quadro informativo, os responsáveis pela elaboração das
brochuras incluíram nesta terceira, quatro textos referentes ao projecto “Redes
para a Inclusão”, à Integração de Pessoas Sem Abrigo, ao II Encontro Anual da
Rede Social e às Actividades previstas para 2010.
Não obstante estarem reunidas estas condições, em reunião de Núcleo Executivo de
17 de Dezembro, ficou decidido proceder-se apenas em Janeiro de 2010 à edição
da mesma em formato maior (talvez próximo do A4), atendendo ao aspecto visual
pouco apelativo pela densidade da informação (necessária mas inadequada para o
tamanho A5) e escassez de imagens e fotografias.

5.4 Realização do II Encontro Anual
Esta iniciativa decorreu entre os dias 21 e 23 de Outubro, no Pavilhão Municipal e
no Cine-Teatro. Toda a informação relativa à organização, realização e avaliação
deste Encontro encontra-se compilada no Relatório de Avaliação do II Encontro
Anual da Rede Social de Estarreja.
Documento disponível em: http://redesocial.cm-estarreja.pt

6. Sistema de Informação Nacional
A actualização da Base de Dados Nacional do Instituto de Segurança Social (ISS,
IP), prevista até Setembro, não foi possível efectuar por contingências afectas à
elaboração do Plano de Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social,
implicando o adiamento da execução das acções previstas de acordo com o critério
da priorização das mesmas.
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9. Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga
9.1 – Reuniões Redes Sociais da Plataforma
No âmbito da Plataforma, a entidade coordenadora (Centro Distrital de Aveiro do
ISS,IP) realizou com as Redes Sociais das duas Plataformas do distrito, 4 Sessões
(9.ª à 12.ª):



















Dia 29 de Janeiro
Relatório de Actividades de 2008
Plano de Acção de 2009
Mini-Fóruns temáticos: apresentação das conclusões – “Qualidade de vida da
População Idosa, realizado a 31 de Outubro de 2008, em Oliveira do Bairro;
e “Factores de Risco que afectam a População Infantil e Juvenil”, realizado a
28 de Novembro de 2008 em Albergaria a Velha;
Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica do distrito de
Aveiro – apresentação e articulação com as respostas existentes na região
Projectos PRI (Programa de Respostas Integradas) dos CRI – Centro de
Respostas Integradas de Aveiro e Porto Central – ponto de situação
RSI - Rendimento Social de Inserção: evolução da medida nas NUT III do
Baixo Vouga e do Entre Douro e Vouga
Acolhimento Familiar da população idosa e adultos com deficiência –
dinamização da resposta
Dia 21 de Julho
Prioridades na apresentação de candidaturas pelas entidades da Região
Entre Douro e Vouga, no âmbito do ON2 – Equipamentos para a coesão local
Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo: apresentação
e pressupostos para a aplicação do modelo
POPH – TI 6.12 – Candidaturas apresentadas na NUT III Entre Douro e
Vouga e Baixo Vouga
CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento Social: planos e acções dos
CLDS de Arouca; Estarreja; Sever do Vouga e Murtosa
LNES 144 – Equipa Distrital de Emergência: actividade desenvolvida no 1.º
semestre de 2009
NAVVD – Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica de
Aveiro: 1.º semestre de 2009
Mini-Fóruns temáticos / REAPN – principais conclusões
Referencial Estratégico para as Plataformas Supraconcelhias: Promoção da
Excelência e Transferência de Know-how

Dia 5 de Novembro



PNAECPES – Programa Nacional do Ano Europeu de Combate à Pobreza e
Exclusão Social: apresentação do programa e nomeação do Júri
Mini-Fórum temático: “Qualidade de Vida da População Idosa” – Estarreja,
23 de Outubro; REAPN – principais conclusões
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Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo: levantamento
em curso pelos Núcleos Executivos
RSI – Rendimento Social de Inserção: Apresentação de Relatório de
Evolução da medida
Avaliação semestral da actividade desenvolvida pelos CLAS
Estratégia Nacional para a Protecção Social e Inclusão Social e PNAI (Plano
Nacional de Acção para a Inclusão) – 2008/2010: Referencial estratégico
para as Plataformas Supraconcelhias – Promoção da Excelência e
Transferência de know-how
Dia 22 de Dezembro





PNAECPES – Programa Nacional do Ano Europeu de Combate à Pobreza e
Exclusão Social: Candidaturas apresentadas ao programa – apresentação
pelos promotores:
- “Mais emprego, menos exclusão social” - Empresa Municipal para o Ensino
e Formação (Ovar – PSCBV)
- “Redes para a Inclusão” – REAPN/Porto (PSCBV – Redes Sociais)
- “(CRI)ACTIVO” – Associação de Municípios de Terras de Santa Maria
(PSCEDV)
- “Perspectivas de Futuro” – Bela Vista – Centro de Educação Integrada
(PSCBV – Águeda)
- “Missão SER possível” – ARCOR (Associação Recreativa e Cultural de Ois
da Ribeira (PSCBV)
- “Dessegregação Profissional no Combate à Pobreza” – CESIS - Centro de
Estudos para a Intervenção Social (PSCBV – Ovar)
Mini-Fórum temático: “Integração e manutenção no mercado de Trabalho” –
Ovar, 26 de Novembro e “Factores de risco que afectam a População Infantil
e Juvenil” – S. João da Madeira, 10 de Dezembro – REAPN: apresentação
das principais conclusões.
As Actas das Reuniões encontram-se
disponíveis em: http://redesocial.cm-estarreja.pt

9.2 – Co-organização de dois Mini-Fóruns temáticos
Estas iniciativas enquadram-se no desenvolvimento de actividades de parceria com
a REAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza Nacional), as Redes Sociais de Águeda,
Albergaria-a-Velha, Estarreja e Ovar e o Centro Distrital de Aveiro do Instituto da
Segurança Social, I.P., entidade coordenadora e dinamizadora das Plataformas
Supraconcelhias do Entre e Douro e Vouga e do Baixo Vouga.
- Mini-Fórum: “Qualidade de Vida da População Idosa”, realizado no CineTeatro de Estarreja, no dia 23 de Outubro, integrado no II Encontro da
Rede Social: Informação disponível no Relatório de Avaliação do II Encontro
Anual da Rede Social de Estarreja
- Mini-Fórum: “Integração, Manutenção e Reintegração da População no
Mercado de Trabalho”, realizado no centro de Arte de Ovar, dia 26 de
Novembro
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Conclusões dos dois Mini-Fóruns
disponíveis em: http://redesocial.cm-estarreja.pt
10. Comissões Sociais de Freguesia
Decorrente do processo de apoio do Núcleo Executivo à criação destas estruturas,
iniciado no ano transacto1, reforçaram-se contactos, diligências e procedimentos
junto dos Presidentes de Juntas de Freguesia e representantes de entidades que
integram os Núcleos de Intervenção em Rede, tendo sido criadas as Comissões
Sociais de Freguesia de Avanca e Veiros no mês de Março.
Actas das reuniões de constituição das referidas Comissões disponíveis em:
http://redesocial.cm-estarreja.pt

11. Acções não previstas no Plano de Trabalho
11.1 - Plano de Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social
(CLDS)2
O CLDS do concelho de Estarreja - “7 Desafios em Rede”, tem como Entidade
Coordenadora Local da Parceria (ECLP) o Centro Social e Paroquial de Assistência
da Freguesia de Pardilhó, e como Entidades Locais Executoras das Acções a ECLP e
DESTAC – Associação para o Desenvolvimento do Centro Urbano de Estarreja.
O protocolo de compromisso foi celebrado dia 4 de Abril, entre o ISS,I.P., a Câmara
Municipal de Estarreja e a ECLP, após selecção da ECLP. Documento onde constam
as responsabilidades, direitos e obrigações de cada parte no desenvolvimento do
CLDS, de forma a assegurar a elaboração do respectivo plano de acção.
O Plano de Acção do CLDS foi elaborado pela Equipa local, constituída pelo Núcleo
Executivo do CLAS e pela Entidade Coordenadora Local de Parceria. As acções a
desenvolver integraram os 4 Eixos de Intervenção: Emprego, formação e
qualificação; Intervenção familiar e parental; Capacitação da comunidade e das
instituições; e Informação e acessibilidade, e foram suportadas no Diagnóstico
Social e no Plano de Desenvolvimento Social.
Para o efeito, a equipa teve formação durante três dias em Maio, e realizou 15
reuniões de trabalho, entre os meses de Março e Maio.
O plano foi concluído após a verificação das conformidades técnicas e financeiras
pelo Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P., e aprovado por unanimidade, em
plenário de CLAS, realizado dia 8 de Julho. A sua ratificação pela Câmara Municipal
de Estarreja ocorreu no dia 21 de Julho, e a formalização do CLDS, onde consta
este plano, no dia 4 de Novembro.
1

Ver Relatório de Actividades 2008
O Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social foi criado pela Portaria n.º 396/2007, de 2
de Abril, com alterações introduzidas pela Portaria n.º 285/2008, de 10 Abril, com a finalidade de
promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multissectorial e integrada, através de acções a
executar em parceria, por forma a combater a pobreza persistente e a exclusão social em territórios
deprimidos.
2
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Documentação disponível em: http://redesocial.cm-estarreja.pt

11.2 – Diagnóstico local no âmbito da Estratégia Nacional para a
Integração da População Sem Abrigo (ENIPSA) 2009 – 2015
Neste âmbito, foram utilizados os Inquéritos coordenados pelo GIMAE (Grupo de
Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia), preenchidos com a
colaboração dos Técnicos das entidades privadas e públicas com Atendimento e
Acompanhamento Social, por área geográfica de intervenção: Avanca (Centro
Paroquial e Social Santa Marinha de Avanca), Beduído e Salreu (ASE – Associação
de Solidariedade Estarrejense), Canelas e Fermelã (Serviço Local de Segurança
Social), Pardilhó (Centro Paroquial de Assistência da Freguesia de Pardilhó); Veiros
(Santa Casa da Misericórdia de Estarreja), trabalho que ocorreu nos meses de
Setembro e Outubro.
Resultados dos Inquéritos (enviados ao GIMAE no dia 28 de Outubro):
- 6 Situações de Pessoas Sem Abrigo (caracterização de acordo com conceito
da ENIPSA: Sem tecto - vivendo no espaço público, alojadas em abrigo de
emergência ou com paradeiro em local precário; ou sem casa - encontrando-se em
alojamento temporário destinado para o efeito);
- 136 Situações de Risco3 - 114 por viverem em habitações inadequadas
(Avanca: 66; Canelas: 8; Fermelã: 4; Pardilhó: 13 e Veiros: 23) e 22 em
habitações inseguras (Pardilhó: 13 e Veiros: 9) 4
Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo
disponível em: http://redesocial.cm-estarreja.pt

11.3 – Candidatura ao Programa Nacional para o Ano Europeu de Combate
à Pobreza e Exclusão Social (2010)
A REAPN (Núcleo de Aveiro) propôs às Redes Sociais da Plataforma Supraconcelhia
do Baixo Vouga parceria no projecto “Redes para a Inclusão”, a submeter a
candidatura ao PNAECPES 2010, na 11.ª reunião PSCBV realizada em 5 de
Novembro.
Neste âmbito, e após aprovação dos CLAS e respectivas autarquias, foram
realizadas 2 reuniões de trabalho (dias 19 de Novembro e 22 de Dezembro),
visando responder ao Eixo 3 do PNAECPES (Responsabilizar e mobilizar o conjunto
da sociedade no esforço da erradicação das situações de pobreza e exclusão), para
organização de acções a incluir na referida candidatura (a aguardar aprovação).
Tendo esta candidatura como objectivo geral promover a sensibilização dos
cidadãos em geral e dos agentes de desenvolvimento social em específico, para a
3

Situações de risco: Habitação insegura (sem contrato de arrendamento ou aquisição, pessoas sujeitas
a ameaças de despejo, pessoas a viver sob ameaça de violência por parte do(a) companheiro(a) ou
família); e Habitação inadequada (a viver em estruturas temporárias não comuns, a viverem em
habitação sem condições, situações de sobrelotação habitacional extrema)
4
Ausência de dados de Beduído e Salreu
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necessidade de implicação e partilha de responsabilidades no combate à pobreza e
à exclusão social, ao nível das problemáticas das situações de risco que afectam a
população infantil e juvenil, da qualidade de vida da população idosa e da
integração da população no mercado de trabalho, foram definidas 8 acções, a
saber:
- 3 Fóruns sobre as temáticas mencionadas, a realizar nos meses de Abril, Junho e
Setembro
- 3 Campanhas de informação e sensibilização, durante os meses de Outubro,
Novembro e Dezembro
- 1 Documento conclusivo
- 2 Sessões públicas (Outubro: apresentação das 3 Campanhas) e Dezembro:
apresentação do documento conclusivo dos mini-fóruns e dos fóruns temáticos)
PNAECPES 2010 (legislação)
e candidatura “Redes para a Inclusão”
disponíveis em: http://redesocial.cm-estarreja.pt

11.4 - Participação em Sessão InterCLAS
Participação na sessão realizada dia 14 de Abril no Centro Distrital de Aveiro do
ISS,I.P., sobre os seguintes assuntos:
- Dinâmicas e Níveis de Consolidação das Estruturas de Parceria: Rede Social e NLI
(Núcleo Local de Inserção)
- Experiências de Articulação de Parcerias (experiência local de NLI e/ou CLAS a
escolher/indicar em conjunto com os serviços distritais e centrais)
- Palestra: “Temáticas específicas propostas para os Territórios (a desenvolver em
colaboração com a REAPN ou outros)

11.5 – Elaboração de pareceres do Núcleo Executivo sobre 2 Candidaturas
ao POPH – Tipologia de Intervenção 6.12 Apoio ao Investimento a
Respostas Integradas (Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento
Social)
Organização da informação enviada pelo Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P.,
constante das duas candidaturas apresentadas para criação de dois Lares de
Idosos, e análise da mesma, de acordo com os critérios de pertinência,
subsidiariedade, concertação, parcerias, inovação, divulgação, empregabilidade e
sustentabilidade, no mês de Junho.
As candidaturas foram aprovadas pelo CLAS (em plenário de 8 de Julho), de acordo
com os pareceres do Núcleo Executivo (em reunião de 1 de Julho): - Centro
Paroquial e Social Santa Marinha de Avanca, para criação do Lar de Idosos Egas
Moniz (que integra uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados –
candidatura ao Programa Modelar, do Ministério da Saúde), com 20 quartos (10
duplos /10 individuais), para 30 idosos. - Santa Casa da Misericórdia de Estarreja,
para criação de um Lar de Idosos (adaptação e remodelação do edifício do antigo
Centro de Saúde, propriedade da SCME), sito em Salreu, com capacidade para 15
idosos (Integra 20 quartos (15 duplos / 5 individuais).
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12. Elaboração do Plano de Trabalho 2010
A proposta de trabalho foi inicialmente apresentada em reunião de Núcleo
Executivo de 18 de Setembro (antecipada por solicitação da Chefe da DEAS para
elaboração do Plano e Orçamento da CME). Posteriormente foi realizada uma
reunião no dia 17 de Dezembro onde se validou a referida proposta. No entanto por
questões de reformulação interna da DEAS da CME, algumas acções foram
reanalisadas. O referido Plano irá ser submetido a apreciação do CLAS no primeiro
plenário de 2010.
Plano de Trabalho disponível em: http://redesocial.cm-estarreja.pt
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