Memorando de Reunião (22/2013
22/2013)
/2013)
12 de dezembro de 2013 (9.30 h)

Data:

Casa dos Magistrados – Divisão de Ação Social e Saúde Pública serviço Rede

Local:

Social de Barcelos
Alice Carvalho (Rede Social - CMB)
Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Mafalda Ribeiro (CSSJD – Saúde Mental)
Manuela Cunha (ACIB - membro cooptado)

Participantes:

Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde)
Sílvia Branco (APAC – membro cooptado)
Sofia Albuquerque (CZPS – Entidades sem fins lucrativos)
Sara Pereira (Kerigma – membro cooptado)
Fátima Araújo (ISS, IP – Serviço Local)
Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação)

Ausências:

Dr.ª Armandina Saleiro – Vereadora Ação Social
Dr. Nuno – Secretario da Dra. Armandina Saleiro – Vereadora Ação Social

Convidado

i)
Ordem

de

trabalhos:

Informações gerais;

ii) Reunião CLASB;
iii) Reorganização das CSIF’s;
iv) Outros assuntos.

Descrição da Reunião:

A reunião teve início com as informações gerais por parte de Carolina Castro:
i)

Informações gerais:
(Neste ponto solicito a vossa colaboração uma vez que não estive presente)

ii) Reunião CLASB
Na presença da Dr.ª Armandina Saleiro – Vereadora da Ação Social – e após a apresentação
dos elementos presentes, a mesma agradeceu todo o trabalho realizado pelo NE. De
seguida, em conjunto procedeu-se à discussão e análise da data e hora de realização da
próxima reunião de plenário do CLASB, tendo a mesma ficado agendada para o dia 29 de
janeiro de 2014 pelas 20h30m.

Ficou acordado que em início do mês de janeiro de 2014 a presidente do CLASB irá enviar via
e-mail a proposta de Regimento para apreciação dos parceiros. No mesmo mail será
solicitado aos parceiros a apresentação de propostas e a devida apreciação do documento
até dia 24 de janeiro de 2014. O Dr. Nuno sugeriu que, apesar de ser enviado por e-mail, se
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deveria efetuar uma breve apresentação do Regimento na reunião de plenário, de forma a
reforçar junto dos parceiros o conteúdo do documento.

Ficou ainda definido que a convocatória para a reunião deverá ser enviada até ao dia 14 de
janeiro de 2014.

iii) Reorganização das CSIF’s
O NE esteve a analisar com a Dr.ª Armandina a reorganização das CSIF’s, tendo sido
apresentado pelo NE a possibilidade das mesmas alinharem com a proposta do PDM, pelo
que se considerou que para tal seria importante realizar uma reunião com a equipa
responsável pelo PDM.

Ainda no que se refere a este ponto, os elementos do NE presentes estiveram a analisar
algumas estratégias a adotar para abordar os Presidentes de Junta de Freguesia e/ou de
CSIF sobre a reorganização e funcionamento das mesmas, abordando o alinhamento pelo
PDM. Nesta continuidade, tendo sido informado pelo Dr. Nuno que o técnico do PDM está
disponível todos os dias da semana no período da manhã, ficou acordado que a Carolina e a
Sílvia iriam falar com o mesmo no dia 18 de dezembro à 9h00 e seguidamente irão
apresentar pessoalmente à Dr.ª Armandina as propostas para a abordagem aos Presidentes
de Junta e/ou CSIF.

iv) Outros assuntos
Dados os constrangimentos que estão a ocorrer com os Bancos das Ajudas Técnicas,
nomeadamente com os detentores dos materiais cedidos pela Câmara Municipal de
Barcelos, a Sofia solicitou à Dr.ª Armandina uma reunião com a sua presença para abordar
esta questão.

A Mafalda explicou à Dr.ª Armandina as diligências que têm sido realizadas por relação à
tentativa de criar no concelho a resposta do Atendimento Integrado e colocou à sua
consideração a realização de visitas a outros locais que já tenham esta experiência
implementada. A Sr.ª Vereadora referiu que subscreve e valoriza este projeto e concorda
com as visitas a locais com estas experiências.

Abordada a questão das fichas de registo dos parceiros on-line, foi sugerido pela Sara que as
mesmas deveriam ter o carregamento prévio de alguns dados referentes ao parceiro, bem
como sugeriu que se deveria avaliar a possibilidade de validar as presenças dos parceiros nas
reuniões de plenário através da plataforma.
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Por último, ficou acordado que na próxima reunião do NE os parceiros deverão apresentar
as grelhas preenchidas com a avaliação prévia do PA de 2013.

Sílvia Branco
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