Memorando de Reunião n.º 02/2016
Data:

13-01-2016 (09h30 – 12h30)

Local:

Casa dos Magistrados – Gabinete de Coesão Social e Saúde Pública
Carla Ponte (Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim)
Carolina Castro (Rede Social – CMB)

Participantes:

Conceição Fernandes (ATAHCA)
Dulce Miranda (AE Barcelos – Educação)

Carlos Lopes (representante das IPSS’s CSSJ)
Manuela Cunha (ACIB)
Maria do Carmo Silva (ISS)
Ausências:

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

Ordem

de

trabalhos:

1.

Pedido de emissão de parecer;

2.

Plano Operacional;

3.

Outros assuntos.

Redatora: Conceição Fernandes
Descrição da Reunião:

1 – Pedido de emissão de parecer
Foi analisado previamente um pedido de emissão de parecer solicitado pela Cruz Vermelha Portuguesa – Macieira
de Rates para o alargamento da valência ERPI – Estrutura Residencial para a Pessoa Idosa de 34 até ao máximo de
45 utentes. Os presentes, considerando a desadequação da grelha para emissão de parecer em vigor pretendem
informação que sustente a emissão de parecer solicitado, eventualmente com uma atualização da referida grelha
para as situações diversas que vão surgindo. Ficou definida a solicitação a nível dos serviços centrais do ISS, IP de
instrução que clarifique este processo. Por outro lado, decidiu-se que deve ser solicitado ao Centro Distrital da
Segurança Social, através do membro do NE, o ponto de situação da resposta em causa, particularmente no que
respeita a oferta e procura da mesma. Colocou-se ainda a necessidade de solicitar à CSIF respetiva um parecer de
enquadramento da necessidade identificada pela instituição, depois de estabelecermos um diálogo prévio com a
Presidente do CLASB. Logo que o NE tenha resposta às questões anteriores, convocará para reunião o proponente,
fazendo-lhe chegar os procedimentos e solicitando presença em reunião de NE para esclarecer potenciais dúvidas.
A utilização da grelha e a possível atualização deverá ser discutida com a Senhora Presidente do CLASB na próxima
reunião de NE, no próximo dia 20 de janeiro de 2016, na qual julgamos contar com a sua presença.
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2 – Plano Operacional
No que respeita ao Plano Operacional para 2016, os presentes discutiram qual seria a melhor metodologia de
trabalho, sendo ainda referido que a ausência de um grande número de membros de NE inviabiliza a boa
prossecução dos trabalhos. Foi neste ponto consensualizado que a metodologia devia considerar a realização de
reuniões por microrredes, sendo convocados todos os parceiros envolvidos nas diferentes fichas de projeto e
envolvidos os parceiros que apresentem relação de proximidade com cada micro rede.
A metodologia a seguir:
1. Convocatória dos parceiros implicados nos projetos já identificados e outros que estrategicamente possam
contribuir para a implementação da microrrede;
2. Previamente a cada reunião reforçar a participação dos parceiros por telefone, solicitando a indicação do
representante e clarificando a importância da presença;
3. Dinamização das sessões por membros do NE, com apresentação de resumos das microrredes, projetos e eixos a
trabalhar e metodologia de envolvimento dos parceiros e resultados a alcançar;
4. Registo das principais conclusões de cada sessão e apoio na definição da conclusão dos trabalhos;
5. Compilação dos contributos das diferentes microrredes – compromissos para o plano de ação.
Destas reuniões e por microrrede serão definidos os diferentes projetos e ações com a calendarização proposta
para 2016, parceiros envolvidos, modelo de governação, metas, resultados e avaliação.
Os presentes comprometeram-se a enviar até sexta, dia 15, listagem com proposta de parceiros a convocar por
microrede para se aferir os potenciais convidados, ficando em aberto a inclusão de outros, caso sejam referidos na
próxima reunião. Foi ainda apresentada proposta de calendarização das reuniões por microrrede, sendo indicada a
semana de 1 a 5 de fevereiro de 2016.
3 - Outros Assuntos
Neste ponto, a Carolina Castro informou que:
- Candidatura à SIC Esperança – Mais para Todos, estão abertas candidaturas, o Grupo Operativo dos Idosos vai
apresentar candidatura e a APAC também para a 2º edição da oficina do brinquedo 2 em parceira com o IPCA
(informação prestada pela Sílvia);
- Estão em curso candidaturas ao INR e projeto Escola Alerta, sendo que a APAC vai propor-se a financiamento
(informação prestada pela Sílvia);
- Propôs à representante da Educação, Dulce Miranda que era bom pensar no projeto empresa/escola à
semelhança do projeto X-Ato, já validado que promove o empreendedorismo jovem em ambiente escolar;
- Da organização de eventos na comunidade ao nível do combate ao estigma e descriminação;
- Agenda de reuniões: 13 janeiro, na APAC – GOD; 15 de Janeiro, na CIM Cávado – Pacto para a Empregabilidade;
19 janeiro, na CIM Cávado – Plano Operacional; 22 de Janeiro, no Centro Social de Barcelinhos – Grupo Operativo
para os Idosos.
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião quando era 13h10.
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