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O Conselho Local de Acção Social do Município de Ílhavo (CLAS) realizou uma importante
reunião no dia 31 de Março de 2009. A análise do primeiro ano da actividade do Serviço de
Atendimento Social Integrado e da situação sócio-económica que estamos a viver, e a
actualização do Diagnóstico Social do Município de Ílhavo, foram os dois temas principais
da reunião.

O CLAS realçou a importância do aprofundamento do trabalho de equipa das suas 32
Entidades e do seu instrumento de acção, o Serviço do Atendimento Social Integrado,
realçando-se algumas conclusões em jeito de orientações que todos assumem como
importantes, em especial num tempo de crise em que a boa gestão dos meios disponíveis
é ainda mais importante do que em tempos normais. Dessas conclusões/orientações,
destacamos:

- optimização dos programas e instrumentos de apoio social disponíveis;
- apoiar de forma integrada os Cidadãos que verdadeiramente precisam de ajuda;
- aprofundar o trabalho do Atendimento Social Integrado, aprofundando a relação entre

as Entidades Parceiras e agindo pelo estabelecimento de compromissos com os Cidadãos
apoiados;

- evitar as acções desgarradas e pontuais, e combater os desperdícios e os apoios a
quem não precisa, são algumas das conclusões assumidas por todos, num tempo de crise
em que a boa gestão dos meios disponíveis é ainda mais importante;

- prestar informação aos Cidadãos de forma a que todos saibam da existência no
Município de Ílhavo de um serviço com a devida competência e capacidade técnica,
denominado “Atendimento Social Integrado” que tem sede na Câmara Municipal de Ílhavo
e funciona também nas instalações das Entidades Parcerias.

Nesta reunião foram emitidos pareceres positivos para o desenvolvimento de três
Serviços/Equipamentos Sociais na área do Apoio aos Idosos:

- Aumento da capacidade do Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia
de Ílhavo;

- Ampliação do Lar da Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo para
26 lugares;

- Construção do Novo Lar e Centro de Dia do Centro Social Paroquial Nossa Senhora
da Nazaré.

A intervenção social racional e eficiente, justa e preferencialmente geradora de estruturação
da vida dos Cidadãos necessitados, exige a atenção de toda a Comunidade. Assim sendo,
é importante o conhecimento das características principais do “Atendimento Social Integrado”,
para o qual devemos encaminhar as situações de carência social de que possamos ser
conhecedores.

Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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