Memorando de Reunião n.º 21/2013
28 de Novembro de 2013 (9.30 h)

Data:

Casa dos Magistrados – Divisão de Ação Social e Saúde Pública serviço Rede

Local:

Social de Barcelos
Alice Carvalho (Rede Social - CMB)
Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação)
Fátima Araújo (ISS, IP – Serviço Local)

Participantes:

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)
Fátima Araújo (ISS, IP – Serviço Local)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde) – justificou
Sofia Albuquerque (CZPS – Entidades sem fins lucrativos)

Ausências:
Convidado
Ordem

Dr. Nuno – Secretario da Dra. Armandina Saleiro – Vereadora Acção Social
de

i)

Eixo transversal/informações gerais;

ii) Trabalho por grupos (eixo 1) (eixo 2 e 3)

trabalhos:

Descrição da Reunião:

A reunião teve início com as informações gerais por parte de Carolina Castro:
i)
Informações gerais:
a.

O plenário do Conselho Local de Ação Social (CLASB) que deveria decorrer no mês de
Dezembro, em princípio, não terá viabilidade. Pese embora o Regulamento determine que
devam ocorrer dois plenários por ano, este terá lugar no mês de janeiro 2014 (em data a
definir);

b. O Fórum Rede 2020 (E3 – Cidadania e Criatividade), que tinha data prevista para o I trimestre
2014 está em aberto a sua realização para o II trimestre de 2014;
c.

Dia 9/12 às 14h30, em Amares, há reunião da supraconcelhia onde há intenção de ser
discutido o assunto do Fórum Rede 2020;

d. Dia 2/12, em Braga, há reunião com as técnicas da rede social dos seis municípios que
compõem a supraconcelhia com intenção de rever alguns aspetos do Projeto Cávado
Prospetivo, uma vez que é propósito da agenda de trabalhos reunião da supraconcelhia este
mesmo projeto;
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e. Dia 3/12, no Núcleo Distrital da Rede Europeia Anti Pobreza - Porto, é apresentado o Projeto
Mediadores Municipais de Barcelos como uma boa prática a parceiros italianos;
f.

Aprovado a Projeto de Intervenção do Mediador (PIM);

g. Ponto situação dos trabalhos nas Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF’s) – Madalena
Quintão questiona a necessidade de existência das CSIF’s. O Núcleo Executivo (NE) deixou a
proposta de na próxima reunião, dia 12/12, estarem presentes os responsáveis do Plano
Diretor Municipal (PDM) e a Srª Vereadora, Drª Armandina Saleiro, com o intuito de se
avançar com uma proposta de reorganização das CSIF’s;

Eixo transversal:
h. Formação – Carolina Castro, em representação do NE, vai propor para a ordem de trabalhos
da reunião da supraconcelhia a colaboração para o suporte dos custos com a mesma;
i.

Boletim Temático da Rede Social – Dulce Miranda diz que este terá edição no I trimestre de
2014, como tal, os parceiros devem ser informados deste atraso;

j.

Reunião do Projeto Rampa dia 3/12 vai coincidir precisamente com a Caminhada do Grupo
Operativo da Deficiência (GOD). Sílvia Branco manifestou o seu desagrado com a
sobreposição de atividades, uma vez que a caminhada há muito está definida, bem como a
data da mesma. Foi ainda focada uma outra preocupação que tem que ver com os cartazes
dos trabalhos elaborados pelos alunos do IPCA não estarem em tempo útil para a exposição,
impedimentos estes que fogem à responsabilidade da organização;

k.

Questionário de Avaliação – Mafalda Ribeiro deu conta de algumas questões que ainda
estavam a ser trabalhadas;

Antes de passarmos ao ponto seguinte [(Trabalho por grupos (eixo 1) (eixo 2 e 3)] foi realizado um
apontamento relativo a alguns procedimentos a ter em conta na redação dos memorandos.
Ficou definido que a pasta do NE, no sítio da Rede Social, passará a ter acesso restrito, uma vez que
esta sempre foi a intenção. Alice Carvalho vai tomar diligências nesse sentido.

ii) Trabalho por grupos (eixo 1) (eixo 2 e 3)
Os grupos trabalharam nos seus planos de ação.

Manuela Cunha
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