
 
 

ATA CONSTITUINTE DA COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA 

DE ENCOSTA DO SOL 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2014, pelas dezoito horas, nas instalações da Junta de 

Freguesia de Encosta do Sol, por convocatória do Presidente da Junta de Freguesia, reuniu em 

plenário a Comissão Social de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1. Constituição da Comissão Social de Freguesia de Encosta do Sol;  

2. Discussão e Votação da proposta de Regulamento Interno;  

3. Eleição do Núcleo Executivo; 

4. Apresentação dos resultados do questionário sobre a Rede Social;  

5. Informações diversas  

 

Estiveram neste plenário as entidades que constam do registo de presenças (listagem em 

anexo).    

 

Abertura  

Dr. Armando Paulino, Secretário da Junta de Freguesia de Encosta do Sol, em substituição da 

Presidente, Manuela Cabrita, deu as boas vindas aos parceiros e referiu a importância da 

participação e envolvimento de todas as instituições da Freguesia nesta nova Comissão Social 

de Freguesia.  

Passou, de seguida, à abordagem da ordem de trabalhos.  

 

1. Constituição da Comissão Social de Freguesia de Encosta do Sol 

A Dra. Natália Sá informou que fazem parte da Comissão Social de Freguesia de Encosta do Sol 

todas as entidades que aderiram através da ficha da Segurança Social ao CLAS e à CSF.   

 

2. Discussão e votação da proposta de Regulamento Interno  

A Dra. Natália Sá começou por apresentar a proposta de Regulamento Interno, enunciando os 

seus principais artigos.  

Passou-se de seguida à votação, tendo o documento sido aprovado por unanimidade.  

 

3. Eleição do Núcleo Executivo  

A Dra. Natália Sá apresentou a lista de candidatos para áreas do Núcleo Executivo a eleger.  



 
 
A Dra. Patrícia Sarmento, da Pressley Ridge perguntou como deveria atuar uma vez que não 

conhecia as entidades. Foi-lhe explicado que teria a possibilidade de abster-se da votação.  

Antes de iniciar a votação todos consideraram vantajoso a apresentação das instituições 

candidatas à respetiva área, pois verificou-se a falta de conhecimento sobre as mesmas e o 

seu trabalho desenvolvido na comunidade, resultado da fusão recente das freguesias da 

Brandoa e de Alfornelos. Assim, o Centro Social Paroquial de Alfornelos, o Centro Social 

Paroquial da Brandoa, a AURPIB e a Igreja Fé Viva procederam a uma breve explicação sobre 

os principais serviços prestados na freguesia.   

Com efeito, tendo-se procedido à eleição do Núcleo Executivo, os resultados determinaram, 

por unanimidade, a seguinte composição para o Núcleo Executivo:   

Junta de Freguesia de Encosta do Sol;  

Câmara Municipal da Amadora;  

Serviço local da Segurança Social;  

 Relativamente ao representante da área da Educação o Agrupamento de Escolas de Alfornelos 

foi convidado para conduzir essa função.  

 Para representante da área social foi eleito o Centro Social Paroquial de Alfornelos. 

 Para representante das entidades ligadas ao Desporto, Cultura e Tempos Livres foi eleito o 

Clube Futebol Ferniana da Brandoa.  

 

4. Apresentação dos resultados do questionário sobre a Rede Social 

A Dra. Natália Sá apresentou os resultados dos questionários aplicados às entidades da 

freguesia, destacando os seus principais pontos, a saber:  

- Interesse na definição de um modelo / canal de comunicação e partilha de 

informação entre os parceiros. Promover o conhecimento generalizado dos novos 

recursos da freguesia de modo a criar um clima de confiança entre as entidades.  

- Definição de uma metodologia de trabalho concreta com instrumentos de trabalho 

uniformizados (criação de grupos de trabalho, identificação dos responsáveis pelas 

atividades, calendarização das reuniões, etc.;)  



 
 

- Aposta na qualificação dos dirigentes e técnicos através do levantamento de 

necessidades. 

 

Encerramento  

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a reunião terminou às dezanove horas, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata.  

 


