
Conselho Local de Acção Social (CLAS)

É composto  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal,  que  preside,  e  por  representantes  das
entidades Particulares sem fins lucrativos interessadas e de organismos da administração pública
central implementados na mesma área.

Cabe ao CLAS:

A dinamização e articulação das CSF, sobretudo nas zonas afetadas por problemas sociais de
maior gravidade;

A apreciação dos problemas e propostas que lhe sejam apresentados pelas CSF, por outras
Entidades,  e  a  procura  das  soluções  necessárias  mediante  a  participação  de  Entidades
representadas ou não no conselho, designadamente os serviços autárquicos de ação social;

O encaminhamento para os centros regionais de segurança social, dos problemas que precisem
da respetiva intervenção, juntando as propostas que tiverem por adequadas;

A emissão de parecer  sobre a cobertura equitativa e adequada do Concelho por  serviços e
equipamentos socais;

A análise e esforços tendentes à eliminação de sobreposições e lacunas de atuação;

O conhecimento de protocolos e acordos celebrados entre o Estado, autarquias, instituições de
solidariedade social e outras Entidades que atuem no domínio social;

A elaboração  e  difusão  de  estatísticas  dos  problemas  que  lhes  sejam  apresentados  e  do
respetivo encaminhamento;

A promoção  de  iniciativas  visando  a  melhor  consciência,  pessoal  e  coletiva,  dos  problemas
sociais, o empenhamento na respetiva solução e a partilha de responsabilidades;

O fomento  da articulação entre  os organismos públicos  e entidades privadas que atuam no
domínio social na área do concelho, visando em especial: A atuação concertada na prevenção e
solução de problemas sociais e a adoção de prioridades.
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    ENTIDADES QUE COMPÕEM O CLAS:

 Agrupamento Escolas Prof. Carlos Teixeira

 Associação Cultural Recreativa de Travassós

 CAT de Guimarães

 Centro de Área Educativa

  Centro de Emprego de Fafe

  Centro de Saúde de Fafe

  Cercifaf

  Clínica Dr. Nuno R. Santiago, L.da

 Comissão de Proteção de Crianças e jovens em Risco

  Cruz Vermelha

  GNR

  Junta de Freguesia de Aboim

  Junta de Freguesia de Agrela

  Junta de Freguesia de Antime

 Junta de Freguesia de Ardegão

  Junta de Freguesia de Armil

  Junta de Freguesia de Arnozela

 Junta de Freguesia de Arões S. Romão

  Junta de Freguesia de Arões ST. Cristina

  Junta de Freguesia de Cepães

 Junta de Freguesia de Estorãos

 Junta de Freguesia de Fafe

 Junta de Freguesia de Fareja

  Junta de Freguesia de Felgueiras

 Junta de Freguesia de Fornelos

 Junta de Freguesia de Freitas

 Junta de Freguesia de Golães

 Junta de Freguesia de Gontim
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 Junta de Freguesia de Medelo

 Junta de Freguesia de Monte

  Junta de Freguesia de Moreira de Rei

  Junta de Freguesia de Paços

 Junta de Freguesia de Pedraído

 Junta de Freguesia de Queimadela

 Junta de Freguesia de Quinchães

  Junta de Freguesia de Regadas

 Junta de Freguesia de Revelhe

 Junta de Freguesia de Ribeiros

 Junta de Freguesia de S. Gens

 Junta de Freguesia de Seidões

 Junta de Freguesia de Serafão

 Junta de Freguesia de Silvares de S. Clemente

 Junta de Freguesia de Silvares S. Martinho

 Junta de Freguesia de Travassós

 Junta de Freguesia de Varzeacova

 Junta de Freguesia de Vila Cova

  Junta de Freguesia de Vinhós

 Santa Casa da Misericórdia de Fafe

  Segurança Social de Fafe
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