Memorando de Reunião n.º 01/2016
Data:

06 de janeiro de 2016 (09h30-12h30)

Local:

Casa dos Magistrados – Gabinete de Coesão Social e Saúde Pública
Carolina Castro (Rede Social – CMB)
Carla Ponte (Centro Abel Varzim)
Conceição Fernandes (ATAHCA)

Participantes:

Manuela Cunha (ACIB)
Sílvia Branco (APAC)
Dulce Miranda (AE Barcelos – Educação)
Carlos Lopes (representante das IPSS’s CSSJ)
Maria do Carmo Silva (CDSS de Braga)

Ausências:

Paula Maciel (IEFP)
Sofia Coelho (IPCA)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde)

Ordem

1.

Anotações finais aos documentos

2.

Plano Operacional

3.

Outros assuntos

de

trabalhos:

Relatora: Conceição Fernandes
Descrição da Reunião:

1.

Anotações finais aos documentos

Os membros do NE presentes estiveram a realizar uma leitura e correção do Diagnóstico e PDS
2021, efectuando algumas sugestões e correções de carácter ortográfico, decorrentes da
apresentação e aprovação do documento draft em plenário em Dezembro de 2015.
Este documento foi dado como concluído para posterior publicação na página da Rede.
2.

Plano Operacional

Relativamente ao Plano Operacional, os membros do NE presentes estiveram a analisar a
metodologia de trabalho para a elaboração do documento, tendo sido abordada a possibilidade de
realização de reuniões participativas com os membros da Rede.
3.

Outros assuntos

Neste ponto, os presentes abordaram a falta de participação dos membros da Rede nas sessões
plenárias, tendo sido discutida a situação da lista anteriormente elaborada e a possibilidade de se
encontrar uma solução para este problema, uma vez que existem documentos de grande relevância
para aprovação e esta abstenção é preocupante.
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Ainda neste ponto foi dada nota sobre o não funcionamento de algumas CSIF’s e de que forma se
poderia dar um novo input ao seu funcionamento.
Relativamente ao próximo plenário e uma vez que o Plano Operacional terá que ser aprovado nessa
sessão, foi abordada a possibilidade de o mesmo se realizar durante o mês de Março, devendo
seguir solicitação para a Senhora Presidente do CLASB para efectuar esse mesmo agendamento.
Foi ainda sugerido que a Senhora Presidente do CLASB pudesse estar presente numa próxima
reunião para se validar a metodologia de trabalho quer para o Plano Operacional quer para a
estratégia de reformulação dos membros da Rede e a sua baixa participação.

