Memorando de Reunião (10/2014)
/2014)
Data:

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

Local:
de Barcelos

Participantes:

Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Armando Santos (IEFP/CEB - Emprego)
Dulce Miranda (AEBarcelos – Educação)
Manuela Cunha (ACIB- membro cooptado)
Márcia Soares (Kerigma – membro cooptado)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde)
Sílvia Branco (APAC – membro cooptado)

Ausências:

Ordem
trabalhos:
trabalhos:

Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Fátima Araújo (ISS, IP – Serviço Local)
Sofia Albuquerque (representante das IPSS’s)
de 1 - Grelha de indicadores
2 - Informações

Descrição da Reunião:

A reunião teve uma inversão na ordem de trabalhos, tendo-se dado inicio à mesma pelas
Informações Gerais.

2. Informações:
2.1- Divulgação do Seminário "CICLO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020: Que Programas de
Financiamento Diretos da Comissão Europeia?", a realizar no próximo dia 17 de julho em

ponte de lima – organização da CIM Alto Minho;
2.2- No dia 2 de julho realizou-se a reunião supraconcelhia (cávado e ave);
2.3- Márcia Soares informou que a Kerigma viu um projecto europeu aprovado. A
instituição portuguesa é parceira, juntamente com a APAV (Associação Portuguesa de
Apoio à Vitima), sendo a entidade promotora do projecto uma universidade sueca. O
objectivo do projecto, em traços gerais, é a criação de instrumentos para a capacitação de
técnicos que trabalham com população emigrante e de etnia cigana.
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1. Grelha de indicadores:
1.1- No que diz respeito aos trabalhos já encetados pelo Grupo 2 Carolina Castro informa
que já foram solicitados, através de registo por email, a todos os parceiros dados para o
diagnóstico territorial/social, contudo, também avançou que até ao momento ainda não
havia colhido nenhum feedback, apenas o telefonema de um parceiro para tirar algumas
dúvidas;
1.2- Relativamente ao levantamento de Indicadores para actualização do Diagnóstico
Social do Grupo 1, e mais concretamente aos que se podem ler na área de análise
“Emprego e Desemprego”, o srº director do centro de emprego de barcelos solicita que
seja formalizado, por parte da srª vereadora do CLASB, um pedido para que o mesmo
possa ser remetido para a delegação regional, no sentido deste organismo apoiar na
disponibilização dos dados;
1.3- Ficou acordado que até dia 23/07/2014 os elementos do NE enviariam os dados para
Carolina Castro.

A próxima reunião NE está agendada para dia 09 de setembro às 09h30.
Discutiu-se a possibilidade do dia das reuniões ordinárias de NE puder ser alterado. Ficou
acordado que as reuniões passariam a ter lugar às segundas terças-feiras de cada mês.

Manuela Cunha
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