Memorando de Reunião 5/2013
Data:

28 de fevereiro de 2013 (9.30 h)
Casa dos Magistrados – Divisão de Ação Social e Saúde Pública serviço Rede Social

Local:
de Barcelos
Alice Carvalho (Rede Social - CMB)
Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação)
Participantes:

Ângela Paulos (ISS, IP – Serviço Local)
Mafalda Ribeiro (CSSJD – Saúde Mental)
Manuela Cunha (ACIB- membro cooptado)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde) Sílvia Branco (APAC – membro cooptado)
Sofia Albuquerque (CZPS – Entidades sem fins lucrativos)
Sara Pereira (Kerigma – membro cooptado)

Ausências:
Ordem
trabalhos:
trabalhos:

Madalena Quintão (IEFP/CEB - Emprego) de 1 - Informações gerais;
2 - P. A. 2013

Descrição da Reunião:

1 – A Carolina informou que se realizou no dia 26/02 a reunião do Grupo Temático do
Voluntariado, onde se esquematizou o P.A. para este ano;
- Informou também que houve reunião supra-concelhia;
- Foi reencaminhado para os parceiros um e-mail da Rede Social a solicitar contributos para a
newsletter Rede em Prática, para que lhes sejam remetidos contributos sobre boas práticas;
- A Carolina informou que está a decorrer ao mesmo tempo que esta reunião, uma reunião do
Projeto RAMPA, que levou a que três colegas do N. E. não pudessem estar presentes na outra
reunião (Carolina, Sílvia e Sandra).
- Houve reunião do Grupo Operativo da Deficiência em 21/02, na APAC. A Sílvia referiu a
ausência de um grande número de parceiros. Uma das ações que se vai desenvolver é o
diagnóstico de proximidade ao nível da deficiência visual. A ACAPO ficou como responsável por
essa ação, mas em conjunto com os parceiros do GOD. Falamos que seria interessante que a
colega da ACAPO estivesse presente na próxima reunião com os Presidentes de CSIF para
explicar aos Presidentes como será feito o levantamento;
- A Carolina sugere que se fale também na reunião com os Presidentes de CSIF sobre as novas
medidas que saíram ao nível dos estágios e do Passaporte Emprego;
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- Combinamos agendar a reunião com os Presidentes de CSIF quando já tivermos mais dados
sobre o Regimento. Deverá ser agendada para a semana anterior a 19/03. À partida será das
16.00 às 18.00h;
2 – Passamos então ao Plano de Ação 2013 e demos continuidade aos trabalhos. (Grelha do
P.A. 2013 em anexo)

Redatora: Mafalda Ribeiro
Casa de Saúde S. João de Deus - Barcelos
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