Memorando de Reunião n.º 6/2016
Data:

17 de fevereiro de 2016 (9.30 h)

Local:

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

Participantes:

Dulce Miranda (AE Barcelos – Educação)
Sandra Antunes (ACES Cávado III - Saúde) (redatora)
Sílvia Branco (APAC)
Manuela Cunha (ACIB)
Carlos Lopes (representante das IPSS’s CSSJ) (justificou)

Ausências:

Paula Maciel (IEFP) Maria do Carmo Silva (ISS)
Sofia Coelho (IPCA)

Outros

Ana Fernanda (Câmara Municipal de Barcelos)

Participantes
1. Informações gerais;
2. Conclusão dos pareceres técnicos;
Ordem

de

3. Preparação da sessão plenária;

trabalhos:

4. Ponto de situação das reuniões do NE por Microrredes;
5. Outros assuntos.

Relatora: Sandra Antunes
Descrição da Reunião:

1.

Informações Gerais
•

Parceiros “inativos”: a Dra Ana Fernanda transmitiu que a Sra. Presidente do
CLASB se comprometeu a elaborar o ofício a remeter aos Parceiros “inativos”.

•

Reunião CIM Cávado: próximo dia 23 de fevereiro com o objetivo de realizar o
Plano Operacional do PDS Supraconcelhio do Cávado.

•

Fórum Boas Práticas “Igualdade de Género”: dia 8 de março em Esposende, o
Município de Barcelos intervém no período da tarde (será enviada informação
via correio eletrónico).

•

Projeto “Galo@rtis”: tem início oficial no dia 1 de março.

•

Candidaturas abertas:
Alto Comissariado para as Migrações - FAPE
Portugal 2020 – saúde e educação
Página 1 de 4

Memorando de Reunião n.º 6/2016
BPI (BPI Capacitar, BPI Sénior e BPI Solidário) – aguarda regulamento.
• CLDS “OPEN B”: Estão a decorrer reuniões com várias entidades com o objetivo
de formalizar as parcerias. Na próxima semana tem lugar a primeira ação em
“Formação Parental”, com o tema: “Como dizer não educadamente”, na Escola
Gonçalo Nunes, das 18h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira.
• GOD: a Coordenadora do GOD informou que aguarda a realização de reunião
com a Dra Armandina Saleiro, para a realização do workshop “Tu tens Direito”,
no âmbito do Grupo. Esta atividade transitou do plano de atividades 2015.
• Microrrede Cuidados Especializados: reunião para apresentação do projeto e
possibilidade de parceria com a Universidade do Minho (Dra Alice Matos), dia
25, no período da manhã.
• CSIF Arcosver: Reunião Plenária dia 25 às 14h30.
• GTV: Reunião dia 18 de manhã.

2.

Conclusão dos pareceres técnicos

Na reunião com o Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa, a representante desta entidade,
Dra Liliana Silva comprometeu-se a enviar a fundamentação do pedido em conformidade com
as declarações prestadas no decorrer da reunião, o que até à data não se verificou.
Após debate sobre os pedidos de pareceres, alguns elementos do Núcleo Executivo
solicitaram reformulação do parecer atribuído e comprometeram-se a encaminhar os mesmos
para o e-mail da Rede Social o mais breve possível.

3.

Preparação da sessão plenária

A próxima Sessão Plenária foi agendada para o dia 15 de março às 14h30. O local não ficou
definido. De acordo com as informações disponíveis até ao momento a ordem de trabalhos
constará:
- Votação dos Pareceres emitidos,
- Apresentação do relatório do CLDS.

O Núcleo aguarda a decisão da Presidente do CLASB sobre a elaboração/ apresentação do
Plano de Ação para 2016.
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A atual secretária do Plenário, Dra Manuela Cunha, informou que não tem disponibilidade para
continuar a exercer essa função e propôs que o secretariado tivesse uma rotatividade anual. A
representante do ACES informou que não tem disponibilidade, sugeriu que o secretariado
fosse assumido pelo Município. Foi proposto à representante do Agrupamento de Escolas de
Barcelos a assunção da função de secretariar o Plenário.

4.

Ponto de situação das reuniões do NE por Microrredes;

A Dra Ana Fernanda Informou que a Senhora Presidente do CLASB ainda não se pronunciou
sobre o trabalho por microrredes.
Realizou-se na passada sexta-feira reunião no IEFP, relativa às microrredes Empreendedorismo
e Qualificação. Já existem várias atividades levadas a cabo por alguns parceiros e que poderão
vir a ser incluídas no plano de ação, caso se avance com a elaboração do documento. O Centro
de Emprego de Barcelos sugeriu a colocação de um profissional, no âmbito da mediação
escolar, recorrendo a medidas de apoio ao emprego.
O grupo destacou propostas que sejam exequíveis quer haja possibilidade de financiamento,
ou não.
 Realização

de

2

workshop’s

dirigidos

à

população

alusivos

à

temática

“empreendedorismo”
 Seminário dirigido a alunos sobre “medidas para o futuro”
 Criação de grupo de trabalho sobre “marketing social”

O grupo da microrrede Cuidados Especializados aguarda agendamento de reunião.

5.

Outros assuntos

Foi proposto aguardar-se o agendamento da próxima reunião do NE, para quando houver
definição sobre a metodologia de trabalhos a seguir e a existência, ou não, do plano de ação.

Refletiu-se sobre a “desmotivação” dos parceiros. Foram referidas algumas decisões tomadas
em grupos de trabalho, que não foram operacionalizadas, nomeadamente a criação de um
conselho para reflexão sobre a temática da violência, decisão do focus grupo sobre o mesmo
tema Outro exemplo mencionado foi a criação de uma “agenda contra o estigma”, proposta
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no focus grupo sobre a Saúde Mental e cuja primeira reunião agendada para março de 2015 foi
várias vezes adiada, não se tendo concretizado.

A reunião sobre o “mercado inclusivo” aguarda agendamento, foi sugerido endereçar o
convite à segurança social e à saúde (Saúde Pública).

Foi apresentada proposta pela Técnica da Rede, no âmbito da estratégia de comunicação, que
inclui:
 Criação de “filtros” no envio de email’s
 Melhoramento da página da Rede Social (formato mais cleen, em linha com a
visão do PDS 2021 e mais intuitivo),
 Criação da possibilidade de gestão de eventos (comunicação, inscrição,
validação e avaliação final)
 Agenda social,
 Questionário para melhoria do funcionamento,
 Link’s úteis (Cávado, CCDRN, Portugal 2020, Comunidade Europeia).
Aguarda-se parecer da proposta.

Por fim, o NE, listou um conjunto de apoios que podem orientar os investimentos em parceria:
BPI Sénior, Capacitar, Solidário
EDP Solidária
SIC Esperança
Manuel António da Mota
Calouste Gulbenkian
Daphne
Empreendedorismo Social
Erasmus
INR
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