Memorando de Reunião 6/2013
07 de Março de 2013 (9.30 h)

Data:

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)
Madalena Quintão (IEFP/CEB - Emprego)
Participantes:

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

Ausências:

Manuela Cunha (ACIB- membro cooptado).
1 – Informações gerais;

Ordem

de 2 – Emissão do Parecer solicitado pela Cores Naturis;

trabalhos:
trabalhos:

3 – Plano de Ação 2013 (continuação);
4 – Regimento.

Descrição da Reunião:

1.

Informações gerais:
1.1.

A Carolina transmitiu que até ao momento ainda não lhe chegou nenhum

contributo por parte de presidentes de CSIF’s ou das Qualificadoras, para divulgar na
próxima Newsletter da Rede Social, que deverá sair no próximo mês de março. Deve
constar que esta é uma oportunidade de se divulgarem de forma gratuita e de impacto a
nível nacional, que é de certa forma ignorada por estas entidades. Nesta reunião de NE
surgiram várias opiniões, para eventuais notícias de destaque, entre elas: bolsa solidária
de recursos; serviço de orientação à comunidade desenvolvido pela CSIF UMGGALO;
bolsa para a inclusão dinamizada pelo BLV (restrita ao nosso território ou com outras
entidades externas, que apesar de estar numa fase inicial, este destaque publico, pode
realçar e motivar/estimular o grupo); o trabalho do GOD, na mostra de acessibilidades;
as marchas populares que partiu do grupo do terceiro setor e mentoria das IPSS’S. Mais
sugestões devem ser enviadas até dia 8 de março por e-mail.
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1.2.

O Grupo I tem reunião dia 8 de Março às 15h com o CME – Conselho Municipal

da Educação.
1.3.

Ficou definido para dia 12 de Março, na Casa da Juventude das 16h às 18h,

reunião entre NE, Presidentes das CSIF’s e Qualificadoras. Terá a presença da ACAPO
que abordará a questão do diagnóstico de proximidade, a Madalena fará destaque às
medidas de emprego e estágios e a Ângela de forma sumária falará das novas medidas
referentes à prescrição de ajudas técnicas.
1.4.

A Sofia e a Mafalda fizeram um breve resumo da reunião do GT3º setor, com

destaque para a boa aceitação das marchas populares, por parte das associações
presentes.
1.5.

O Plenário do CLAS não se realizará dia 28 de Março e passou para a primeira

semana de Abril, dia 5 de Abril no mesmo horário.
2. Após a Sandra ter lido a carta enviada pelo Sr. Liberato Araújo da Cores Naturis,
quanto ao pedido de emissão de parecer, este grupo de trabalho percebeu haver uma
confusão entre estatuto de associação e constituição de IPSS. Nunca foi apresentado
um projeto, apenas dois e-mails e algumas reuniões para explicarem a ideia geral do
mesmo. Entendeu-se que deve constar na resposta, a enviar por e-mail, o seguinte: os
dois pedidos (2 e 3 de janeiro de 2013), e a participação na reunião com o NE pode lerse no extrato do registo da reunião de 7 de fevereiro de 2013. Relativamente, à última
solicitação, datada de 5 de março de 2013, em reunião de NE de 7 de março de 2013
entende-se comunicar que consideramos que os pontos 1 e 2 estão devidamente
esclarecidos no anterior e relativamente ao ponto 3 referir que não compete ao NE
pronunciar-se sobre constituição de novas associações.
3. Plano de Ação 2013: a Carolina relembrou que correções e comentários ao plano de
ação devem ser remetidos via e-mail. A Mafalda, após avaliação, confirmou que o
protocolo é para 28 utentes e neste momento têm 15 utentes. Não há
protocolo/acordo estabelecido com a ISS e são os utentes que financiam e têm o
apadrinhamento de 15 empresas.
4. Regimento: o grupo de trabalho do NE dedicou o restante período da reunião a
debater aspetos que podem integrar o regulamento, mas que previamente têm que
ser avaliados pelo Jurista.
Redatora: Carla Ponte
Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim (membro cooptado)
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