Memorando de Reunião (01/2014)
01/2014)
Data:

09 de janeiro de 2014 (9.30 h)
Casa dos Magistrados – Divisão de Ação Social e Saúde Pública serviço Rede

Local:

Social de Barcelos
Alice Carvalho (Rede Social - CMB)
Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Mafalda Ribeiro (CSSJD – Saúde Mental)
Manuela Cunha (ACIB - membro cooptado)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde)
Sílvia Branco (APAC – membro cooptado)

Participantes:

Sofia Albuquerque (CZPS – Entidades sem fins lucrativos)
Sara Pereira (Kerigma – membro cooptado)
Fátima Araújo (ISS, IP – Serviço Local)
Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação)
Madalena Quintão (IEFP, I.P. – Centro de Emprego de Barcelos
Ausência
Manuela Cunha (ACIB - membro cooptado)

justificada:
Convidado
Ordem

Dr. Nuno – Secretário da Dra. Armandina Saleiro – Vereadora Ação Social
de

trabalhos:

- Avaliação do Plano de Ação 2013;
- Preparação da sessão plenária;
- Outros assuntos

Descrição da Reunião:

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

Informações gerais:
a) vai ser enviada ao NE a grelha com o plano para 2014 (reuniões NE, datas, reuniões de

grupos de trabalho, etc..);
b) à semelhança do ano anterior, a metodologia de trabalho vai assentar na realização de
reuniões por vetores/grupos/eixos:

EIXO II: no vetor das crianças e jovens, o grupo passa a integrar o Centro Social da Paróquia de
Arcozelo, entidade que se responsabiliza pelo CAFAP.

Eixo I – Formação, Emprego

- algumas das ações-tipo carecem de um parecer da Presidente do CME. Para tanto urge a marcação
de uma reunião.
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- projeto GAF – a Dulce informou que o melhor será perspetivar a concretização para o
início do próximo ano letivo
- O NE foi informado que a Santa Casa da Misericórdia coloca a possibilidade de
disponibilizar à parceria formação parental, conscientes que existem programas específicos
nesta área que devolvem outra credibilidade ao processo. Foi registada a necessidade de
perspetivar esta resposta de forma adequada à população, descentralizando as ações.
Também, foram realçados os resultados obtidos com ações dirigidas a turmas com públicos
heterogéneos.
- Formação para dirigentes – encontra-se pendente a elaboração do questionário
relativo ao levantamento das necessidades de formação;
- Idosos – Instituições – Recursos Locais – Com base nas inquietações demonstradas no
GTTS, relativas à gestão das IPSS’s no concelho, em reunião restrita optou-se por propor a
realização de um fórum/debate, a transferibilidade de boas práticas e a dinamização de ações
de formação para dirigentes. A par destas iniciativas foi, também, reforçado a implementação
do atendimento integrado, tornando mais próximo e humanizado o atendimento, assente
numa rede de serviços integrados. Este alcance fica dependente de algumas visitas a concelhos
próximos, nomeadamente a Santa Maria da Feira e a Matosinhos
- Formação em elaboração e conceção de projetos – em parte resultante de uma
reunião realizada no âmbito da CIM Cávado/Supraconcelhia, seria de apostar nesta formação
para dirigentes e Técnicos das entidades, uma vez que o novo quadro comunitário traz novos
desafios e um caráter acrescido de rigor e exigência, no eixo da capacitação e da governação.

Eixo III – ainda não há informação disponível quanto à continuidade da adesão do
município às Cidades Saudáveis, tal como ao projeto de Cidades Educadoras. Continuam os
projetos do voluntariado, PMM, Universidade Sénior

c) Sistematização de informação

- efetivamente não se dispõe de dados sistematizados sobre determinadas áreas: idosos
isolados, sem abrigo, entre outros;
- entre o NE, NLI e CPCJ deve trabalhar no sentido de uma maior partilha de informação para
se conseguir fazer uma reflexão e atuação conjuntas;
- no âmbito do NLI já se está a trabalhar no sentido da elaboração de uma matriz de recolha
de dados, a qual vai ser disponibilizada ao NE, para análise eventuais propostas.
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ii) Preparação da sessão plenária

- tem-se verificado alguns constrangimentos, o que impossibilitou o envio da proposta de
regimento aos parceiros, mas na reunião a realizar da parte de tarde com a Sr.ª Vereadora já
deve ser possível ultrapassar os mesmos.

iii) Outros assuntos

- a entidade AFAUSCB passou a designar-se por “Associação Recovery”. Já foi assinado o
protocolo com a Segurança Social para os Fóruns sócio-ocupacionais, para 20 utentes;
- Norte 2020: a CIM Cávado já desenvolveu reuniões participativas/workshops, inclusive com a
supraconcelhia. Efetivamente, a área do social não tem sido devidamente considerada nos PTD
(Programas Territoriais de Desenvolvimento), continua a haver mesmo um “divórcio” entre o
PTD e o PDS. Assim, ficou acordado enviarem a proposta já elaborada ao NE, para este a avaliar e
apresentar eventuais sugestões, sendo que as mesmas poderão merecer acolhimento.

De seguida, e por grupos, iniciou-se o trabalho de preenchimento das grelhas de avaliação.

Madalena Quintão
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