Memorando de Reunião (09/2014)
09/2014)
19 de Junho de 2014 (9.30 h)

Data:

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

Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Manuela Cunha (ACIB- membro cooptado)
Márcia Soares (Kerigma – membro cooptado)

Participantes:

Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde)
Sílvia Branco (APAC – membro cooptado)
Sofia Albuquerque (representante das IPSS’s)

Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação)
Fátima Araújo (ISS, IP – Serviço Local)
Armando Santos (IEFP/CEB - Emprego)

Ausências:

Ordem

de 1 - Grelha de indicadores
2 – Informações

trabalhos:
trabalhos:

Descrição da Reunião:

1.

A “grelha de indicadores” para atualização do diagnóstico social foi analisada. O IEFP

já enviou os dados relativos à área B (Emprego/desemprego). Foram distribuídas tarefas pelas
entidades, de acordo com a sua área de atuação para se proceder ao levantamento dos
indicadores. Foi sugerido acrescentar indicadores que sejam considerados relevantes e não
estejam contemplados na grelha disponibilizada pela Segurança Social, assim como
acrescentar colunas com dados do Cávado e Norte, para comparação.
Foram solicitadas propostas de modelos participativos para elaboração do próximo Plano
de Desenvolvimento Social, a nível concelhio e nas CSIF’s. Foi proposta a realização de um
workshop/fórum, destinado a dirigentes, empresários e outros intervenientes, por grupos
temáticos.

2. Informações:
2.1.

Reunião da supra-concelhia: foi decidido que cada município deverá adotar a

estratégia para o modelo de diagnóstico participativo de acordo com a sua realidade e
dinâmica concelhia.
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2.2.

Projeto “Procuidador”: será alvo de candidatura à linha de "Apoio à criação de

Unidades de Cuidados Paliativos" da Fundação Calouste Gulbenkian, até 4 de Julho.
2.3.

Projeto “Ciganas”: exposição fotográfica na Biblioteca Municipal, patente de

20 de Junho a 4 de Julho, com rostos de mulheres ciganas, no âmbito das comemorações do
dia Nacional Cigano, alertando para a igualdade de género e de oportunidades. No dia 26 de
Junho tem lugar a apresentação de um documentário sobre as comunidades ciganas,
seguida de tertúlia dinamizada pela cigana Tânia Fonseca, atividades promovidas pelo PMM
(Projeto Mediador Municipal).
2.4.

Tem lugar no próximo dia 30 de Junho a partir das 14 horas no auditório da

Biblioteca Municipal, o Seminário do Projeto SOPRO Feminino – “Violência de Género:
Práticas, Aspetos Jurídicos e Novos Desafios”.
2.5.

A CPCJ está a organizar o congresso Inter-CPCJ, dirigido a técnicos, nos dias 2 e

3 de Outubro, no hotel Axis – Esposende.
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