Memorando de Reunião 3/2013
Data:

14 de Fevereiro de 2013 (9.00 h)
Casa dos Magistrados – Divisão de Ação Social e Saúde Pública serviço

Local:
Rede Social de Barcelos
Alice Carvalho (Rede Social - CMB)
Ângela Paulos (ISS, IP – Serviço Local)
Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação) - redatora
Madalena Quintão (IEFP/CEB - Emprego)
Participantes:
Mafalda Ribeiro (CSSJD – Saúde Mental)
Manuela Cunha (ACIB- membro cooptado)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde)
Sara Pereira (Kerigma – membro cooptado)
Sílvia Branco (APAC – membro cooptado)
Sofia Albuquerque (CZPS – Entidades sem fins lucrativos)
Ausências:

Não houve ausências
Ponto um – Ponto de situação da avaliação do plano de acção das

Ordem de
trabalhos:
trabalhos:

CSIF.
Ponto dois – Distribuição do acompanhamento das diferentes CSIF
pelos elementos do Núcleo Executivo.
Ponto três – Elaboração do Plano de Ação do CLASB para dois mil e
treze.

Descrição da Reunião:
Reunião:
1. Para a realização do ponto de situação quanto à avaliação do plano anual
de acção das Comissão Inter-Freguesias (CSIF) estiveram presentes, na
primeira parte da reunião os qualificadores das Sul da Franqueira, Filipa
Isabel Gonçalves; Monte da Saia, Carla Araújo; Nun´Álvares, Dulce Miranda
e Maria João Ramião; Arcosver, Vitor Fernandes e Sílvia Branco; S. Mamede,
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Liliana Matos; e UMGGalo, Cândido Salgueiro. Os qualificadores também se
detiveram sobre o ponto de situação quanto ao plano para o ano em curso.

Antes de os qualificadores iniciarem as suas apresentações, a técnica da
Rede Social, Carolina Castro, aproveitou a ocasião para lembrar a
necessidade de se proceder a uma actualização dos ficheiros dos elementos
das diferentes CSIF, solicitando que seja pedido a esses elementos o
preenchimento da ficha de adesão ao CLASB.
Em seguida, apresenta-se o registo do que foi dito pelos qualificadores
das diferentes CSIF presentes.
a)

A qualificadora da CSIF Sul Franqueira referiu que o plano de acção para
dois mil e treze já está definido e que será uma continuação do plano de
acção do ano anterior, que teve uma avaliação positiva, nomeadamente
as atividades Época Balnear (para idosos); Bike Paper; acções de
sensibilização de segurança pública, em articulação com a Polícia de
Segurança Pública; e dinamização do Banco de Ajudas Técnicas.

b) A qualificadora da CSIF Monte da Saia, Carla Araújo, mostrou-se
bastante apreensiva quanto à concretização do plano de acção para dois
mil e treze devido à muito fraca participação dos elementos desta CSIF,
facto que se tem vindo a registar nos últimos anos. Foram mencionadas
como possíveis explicações para esta situação o reduzido número de
parceiros e a falta de interiorização da importância de participação na
Rede Social. A qualificadora sugeriu uma mudança de qualificadora.
Carolina Castro propôs a realização de uma reunião com um ponto
único na ordem de trabalhos, a saber, Definição do Plano de Atividades.
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Do plano de ação do ano anterior está em funcionamento o Banco de
Ajudas Técnicas
c) As qualificadoras da CSIF Nun’Álvares referiram que ainda não há plano
de ação para dois mil e treze e uma reunião para o definir será
agendada na próxima semana.
d) Os qualificadores da CSIF Arcosver informaram que o plano de acção
para dois mil e treze já está elaborado só faltando ser aprovado em
plenário, que decorrerá no próximo dia vinte e cinco de fevereiro. O
novo plano irá dar continuidade ao anterior, nomeadamente, nas
actividades

Hidroginástica

Sénior

e

Identificação

da

população

analfabeta. A CSIF está também a envidar esforços para participar nas
Marchas Populares.
e) A qualificadora da CSIF S. Mamede referiu que as ações do plano do ano
anterior

se

concretizaram,

tendo

havido

em

algumas

pouca

participação. O plano para este ano ainda não está definido, porque não
se têm realizado reuniões numa base regular. O banco de Ajudas
Técnicas ainda não está a funcionar devido, ao que parece, à falta de
articulação entre as entidades que o colocariam em funcionamento. A
qualificadora defende a necessidade de marcar uma reunião com todos
os parceiros. A data dessa reunião ainda não está definida.
f) O qualificador da CSIF UMGGalo apresentou as actividades concretizadas
no ano anterior e as que são propostas para este ano. Apresentou ainda
um serviço, criado pela Associação Galo Novo, que pode ser utilizado
pelas outras CSIFs: o Serviço de Orientação à Comunidade.
Depois de falarem todos os qualificadores presentes, Carolina Castro
referiu a necessidade dos elementos do Núcleo Executivo em animarem a
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parceria da rede local, tendo em conta a Carta Social e o Plano de
Desenvolvimento Social e Saúde.
2. No

ponto

dois

da

ordem

de

trabalhos

foram

definidos

alguns

acompanhantes das CSIFs pelos elementos do Núcleo Executivo. O registo é
o seguinte:

3.

•

CSIF Arcosver – Ângela Paulos

•

CSIF Cávado Sul – Sílvia Branco

•

CSIF Moinhos do Neiva –

•

CSIF Monte da Saia – Dulce Miranda;

•

CSIF Nun’Álvares – Sara Pereira;

•

CSIF Poente da Franqueira –

•

CSIF Rede Seis – Mafalda Ribeiro;

•

CSIF S. Mamede – Madalena Quintão

•

CSIF S. Gonçalo – Madalena Quintão

•

CSIF UMGGalo – Sandra Antunes

•

CSIF Sol Nascente

•

CSIF Sul da Franqueira –

•

CSIF Vale do Neiva – Manuela Cunha;

•

CSIF Vale do Tamel – Sofia Albuquerque;
No ponto três da agenda, os elementos do Núcleo e os cooptantes

reuniram-se por eixo temático e iniciaram a elaboração do plano de ação
para dois mil e treze.
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