Memorando de Reunião (11/2014)
11/2014)
9 de setembro de 2014 (9h30)

Data:

Casa dos Magistrados – Divisão de Ação Social e Saúde Pública serviço Rede Social
Local:
de Barcelos
Carolina Castro (Rede Social – CMB); (p.f. identificar devidamente: Nuno Oliveira
e Ana Fernanda)
Manuela Cunha (ACIB- membro cooptado)
Márcia Soares (Kerigma – membro cooptado)

Participantes:

Carla Ponte (Centro Abel Varzim – membro cooptado)
Fátima Araújo (ISS, IP – Serviço Local)
Sofia Albuquerque (representante das IPSS’s)
Dulce Miranda (AE Barcelos – Educação)
Armando Santos (IEFP/CEB - Emprego)
Sandra Antunes (ACES Cávado III)

Ausências:

1. Entrega e discussão dos dados por áreas (recordo que já ultrapassamos a
Ordem

de

data limite, - 23 de julho);
2. Avaliação da adesão ao Projeto Mentores para Imigrantes;

trabalhos:
trabalhos:

3. Informações gerais.

Descrição da Reunião:

Apesar da ordem de trabalhos estabelecida previamente, por email, os assuntos foram
abordados pela seguinte ordem:
1.

Informações:

1.1.

Foi dado conhecimento sobre inquérito no âmbito da qualidade da APACI.

1.2.

Candidatura para a conceção de Planos Municipais para a Integração dos

Imigrantes promovida pelo ACIDI: foi realizada reunião a 2 setembro entre algumas
entidades (por favor, identificar quem:***). Destas a SOPRO manifestou interesse em
desenvolver a candidatura e lançou o desafio à Câmara Municipal. O termo das candidaturas
será 1 de Outubro.
1.3.

Levantamento nacional de Bancos de Produtos de Apoio: foi promovido pelo

ISS,IP e ao nível distrital Barcelos apresentou maior disponibilização de informação. No
entanto, não é totalmente representativo da nossa realidade dado que nem todos os
parceiros responderam. Foi solicitado à Dra. Fátima que, internamente, fizesse um alerta a
este respeito
2. Recolha de dados quantitativos para o Diagnóstico:
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2.1. Foi informado que estão disponíveis os dados relativos à Demografia, PIB, IRS,
Poupança, Crédito, Formação de Adultos (p.f. confirmar se outras áreas também);
2.2. Faltam as restantes áreas, uma vez que os parceiros não fizeram chegaram até à data.
2.3. Para a organização dos próximos trabalhos, foi estabelecido o seguinte:
2.3.1. 23/ set. 09h30 - Reunião com os coordenadores dos grupos temáticos,
com o objetivo de conhecer e procurar que se articulem e definir com o NE
como se pode recolher os dados de cada grupo temático. No grupo da
qualidade ficou de se convidar a estar um dos membros presente e, no
caso de não se manifestarem, será convidado a APACI e/ ou Santa Casa da
Misericórdia.
2.3.2. 23/ set. 14h30 – Reunião com os parceiros do NE do Eixo 1, com o objetivo
de tratamento dos dados e criação de gráficos e, ainda, organização dos
trabalhos seguintes (Fórum – previsto em PA).
2.3.3.

18/ set. 14h30 – Reunião com os parceiros do NE do Eixo 2, com o
objetivo de tratamento dos dados e criação de gráficos e, ainda,
organização dos trabalhos seguintes (Focus group –previsto em PA).

2.3.4. 24/ set. 14h30 – Reunião com os parceiros do NE do Eixo 3, com o objetivo
de tratamento dos dados e criação de gráficos e, ainda, organização dos
trabalhos seguintes (previsto em PA).
3. Informações gerais:
3.1.

Relativamente às CSIF ficou estabelecida ser a presidente do CLAS a agendar

com cada uma e, no seguimento, o NE fazer-se representar por cada membro.
3.2.

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

Unidades de Cuidados Paliativos" da Fundação Calouste Gulbenkian foi indeferido.
3.3.

Foi dado a conhecer as próximas reuniões: 10/ set. grupo temático da

deficiência; 19/ set. 19h, grupo temático do voluntariado para organização do Flash Move.
3.4.

Próxima reunião: se todos concordarem, as reuniões do NE passarão para as

Quartas-feiras à tarde – 14h30.
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