Memorando de Reunião (8/2013)
Data:

18 de Abril de 2013 (9.30 h)

Local:

Casa dos Magistrados
Alice Carvalho (Rede Social - CMB)
Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Sara Pereira (Kerigma – membro cooptado)
Sofia Albuquerque (CZPS – Entidades sem fins lucrativos)

Participantes:
Manuela Cunha (ACIB- membro cooptado)
Sílvia Branco (APAC – membro cooptado)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação)
Madalena Quintão (IEFP/CEB - Emprego)
Ângela Paulos (ISS, IP – Serviço Local)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde)
Mafalda Ribeiro (CSSJD – Saúde Mental)

Ausências:
Ausências:

1 - Informações gerais (Metodologia Spiral, Informatização);
Ordem

de

2 - Monitorização PA 2013;
3 – Regimento CLASB;

trabalhos:
trabalhos:

4 – Agenda de trabalhos (organização por grupos, boletim informativo, fórum social
2013).

Descrição da Reunião:

1. Informações gerais
- Carolina informou que na plataforma inter concelhia está colocada informação sobre
a metodologia Spiral. Por relação ao mesmo assunto informou que a Segurança Social e a
EAPN são as entidades que estão a receber formação, as quais orientam depois outras
entidades.
- A Carolina informou ainda que abriu formação sobre a metodologia Spiral, com um
limite de 4 pessoas por concelho: está confirmada a participação da Carolina e da Alice, pelo
que foi questionado pela Carolina quem estava disponível para preencher as duas vagas que
restam. Os elementos presentes mostraram-se interessados mas não confirmaram a presença
por necessitarem de parecer superior. A formação irá realizar-se no dia 22 de abril durante
todo o dia e no dia 23 de abril durante a manhã.
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- Relativamente à base de dados informática foi acordado que a Carla e a Mafalda irão
receber formação pelos técnicos de informática da Câmara Municipal, em data a agendar
posteriormente.

2. Monitorização PA 2013
- A Carolina salientou que para o corrente ano, das 14 CSIF’S apenas 5 apresentaram
PA. Neste sentido, apelou a uma maior aproximação dos representantes do NE nas CSIF’S, pelo
que ficou o compromisso destes contactarem os qualificadores e presidentes de CSIF para
articulação. Na continuidade deste assunto a Madalena questiona a possibilidade do Município
ou Juntas de Freguesia assumirem a contratação de elementos para apoio às CSIF’S através das
medidas do IEFP.
- Irá ser agendada uma reunião com os presidentes de CSIF. qualificadores e a
presidente do CLASB para finais de junho, com o objetivo de se efetuar um balanço dos PA de
cada CSIF, entre outros assuntos.
- Ponto da situação dos grupos de trabalho:
• O grupo operativo da qualidade vai reunir com o Dr. Mário Ávila no dia 31 de
maio.
• O GTSQV vai reunir no dia 30 de abril, sendo um dos assuntos a discutir a
eleição do coordenador do grupo.
• O grupo temático do terceiro setor reuniu nos dias 9, 17 e 24 de abril. Este
grupo está a organizar uma atividade de animação sócio-cultural – Marchas
Populares. As inscrições para a atividade irão decorrer de 2 a 15 de maio para
um mínimo de 15 entidades e um máximo de 30.
• O grupo operativo da deficiência (GOD) reuniu no dia 10 de abril e irá reunir
novamente no dia 8 de maio.
• O grupo temático de voluntariado reuniu dia 26 de março, a próxima reunião
será no dia 7 de maio.
- Ações de Formação:
•

Está a decorrer a formação Tráfego de Seres Humanos, tendo alguns
elementos do NE proposto a realização de formação para outra turma em
horário pós-laboral.
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•

Foi divulgada uma ação de formação para dirigentes de IPSS’S sobre liderança
e gestão de equipas, a qual irá decorrer na ACIB. Foi sugerido que a mesma
seja divulgada na próxima reunião do grupo temático do terceiro setor.

- Ações de Sensibilização:
•

Irá decorrer um Seminário, no dia 25 de maio, sob o tema “Educa e Alerta”, o
qual está a ser organizado pela CPCJ e Santa Casa da Misericórdia.

•

O GOD irá realizar uma ação de rua que irá consistir na colocação de
dispositivo com slogan para sinalizar barreiras com o objetivo de
consciencializar

os

condutores

para

a

necessidade

de

adotarem

comportamentos adequados e cívicos.
- Projetos:
•

Em relação ao CAFAP, a Sofia referiu que ainda não sabem se vai abrir ou não
para Barcelos, no entanto tem conhecimento que esta situação está a ser
avaliada. Segundo informações que obteve da Segurança Social, o que existe
em Braga será para manter.

•

Os Bombeiros Voluntários de Viatodos efetuaram candidatura ao PRIO.

•

A Perelhal Solidário recebeu um pedido de informação por parte do EDP
Solidário.

•

A candidatura efetuada ao DAPHENE pela Kerigma, no ano passado, não foi
aprovada. Este ano foi efetuado um projeto por uma entidade internacional da
qual a Kerigma é parceira.

•

A APAC efetuou candidatura ao EDP Solidário e ao BPI Capacitar.

- No seguimento do assunto dos projetos, a Carolina sugeriu que seja criada uma
grelha para emissão de pareceres para além da que já existe a nível nacional, de forma a
contemplar critérios de avaliação a nível local. Ficou acordado realizar-se uma reunião para
construir a referida grelha.

3. Regimento CLASB
- A Carolina sugeriu que os elementos que compõem o NE devem avançar com
propostas para o Regimento e paralelamente foi sugerido solicitar a disponibilização de um
jurista da Câmara Municipal para dar apoio e orientação, tendo sido proposto o apoio do Drº
Mateus.
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- Para partilha de ideias e discussão da proposta apresentada pelo NE, irão ser
convidados alguns parceiros para constituírem um “Conselho Consultivo” do Regimento.
- Para organizar os trabalhos foi definida a seguinte calendarização: até 15 de maio o
NE envia contributos por e-mail; no dia 20 de maio o NE reúne para finalizar a proposta do
Regimento; dia 27 de maio NE reúne com o Conselho Consultivo e posteriormente o
documento final é enviado para o jurista.
- Foi apontado o final do mês de junho para finalização/aprovação do Regimento.

4. Agenda de trabalhos:
- Fórum Social 2013, a Carolina solicitou que se comece a pensar em propostas .
Durante a discussão surgiram algumas ideias: dar espaço a contributos da Supraconcelhia;
abordar temáticas com ligação ao próximo quadro comunitário; cidadania e ano europeu do
cidadão; saúde mental; igualdade de género; tráfego de seres humanos.
- Boletim Informativo: Contemplar o ano europeu; convidar parceiros a colaborar
dando visibilidade a pojetos/iniciativas na área do desenvolvimento local.
- Foram agendadas reuniões por grupos de trabalho nas seguintes datas:
•

Grupo 1 – dia 7 de maio na Kerigma.

•

Grupo 2 e 3 – dia 13 de maio na divisão da ação social.

Sílvia Branco
APAC
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