Memorando de Reunião 01/2013

Data:

31 de janeiro de 2013 (14h30)
Casa dos Magistrados – Divisão de Ação Social e Saúde Pública serviço

Local:
Rede Social de Barcelos
Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde)
Madalena Quintão (IEFP/CEB - Emprego) - Redatora
Ângela Paulos (ISS, IP – Serviço Local)
Participantes:
Mafalda Ribeiro (CSSJD – Saúde Mental)
Sofia Albuquerque (CZPS – Entidades sem fins lucrativos)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação)
Manuela Alves (Pelouro Ação Social - CMB)
Ausências:

Não se regista.
1. Aprovação do Plano de Trabalho do 1.º Trimestre;
2. Orgânica e funcionamento do NE;
3. Resposta ao questionário de satisfação da Casa de Saúde S.

Sumário:

José;
4. Agenda da próxima reunião.
5. Outros assuntos.

1.

Descrição da Reunião

1 – Aprovação do Plano
Plano de Trabalho do 1.º Trimestre (ver anexo)
- nas reuniões de NE os respetivos elementos devem dispor dos seguintes
documentos: PDSS 2015, PA 2012, Avaliação PA 2012 e Carta Social;
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- elaboração dos regimentos do NE e CLASB: o jurista do município vai apresentar um
modelo de trabalho. O objetivo será levar uma proposta ao próximo plenário (data
prevista: dia 28/03);
- elaboração do PA 2013 (data prevista: 14 de março): numa perspetiva de partilha de
informação, de desmultiplicação de ações, de programação de ações de caráter mais
transversal, é importante ter presente
(i) o que foi executado, o que irá ter continuidade, o que é novo
(ii) Estratégia Barcelos 2020
(iii) plano de atividades das entidades parceiras. Esse exercício deve ser
assumido desde logo pelas entidades que integram o NE
(iv) os planos dos grupos temáticos
(v) os planos das CSIF’s
(vi) recursos disponíveis: Bolsa Solidária de Recursos, Barcelos Saudável, E. M.
Desportos, entre outros

2 – Orgânica e funcionamento do NE (ver anexo)
- realização de uma reunião com as qualificadoras;
- definição dos coordenadores dos grupos temáticos;
- elaboração do PA;
- elaboração dos Regimentos (NE e CLAS);
- Pensar no sistema de comunicação e informação da Rede (manutenção da página da
rede, atualização da base de dados);
- Emissão de pareceres;
- Fórum Social;
- Animação da estrutura da Rede;
- Entidades a cooptar – analisadas as várias propostas do NE, ficou definido convidar
as seguintes instituições: ACIB; APAC, Kerigma; Centro Social Abel Varzim.
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Caso alguma delas não aceite avança-se para: GASC, Barcelos Sénior, AVC, Sopro,
respetivamente.

3 – Resposta ao questionário de satisfação da Casa de Saúde S. José (ver anexo)

4- Agenda da próxima reunião (anexo I) – Pareceres Técnicos
- relativamente à Associação Rio Côvo St.ª Eugénia, tendo em atenção não só o
que ficou definido na reunião de NE de 2012.12.10, bem como o facto do Centro
de Convívio já ter iniciado atividade, a instituição será convidada a estar presente
na reunião do dia 7/02 entre as 09:00/09:30;
- a outra instituição, Cores Naturis, Lda, também será convidada a estar

na

reunião entre as 09:30/10:00.

Uma vez abordados todos os pontos de trabalho previstos deudeu-se por encerrada a
reunião às 13h00.
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