-------------------------------------------------ACTA Nº 18 ------------------------------------------------------------------Pelas quinze horas do trinta de Março do ano de dois mil e dez, no Auditório da
Câmara Municipal de Barcelos, reuniu o Conselho Local de Acção Social de Barcelos,
tendo comparecido a Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Ribeiro Silva, que presidiu em
substituição do Senhor Presidente do Conselho Local de Acção Social, Miguel Costa
Gomes, bem como os representantes das Instituições a seguir designadas:--------------------------------AMA - Associação de Amigos do Autismo --------------------------------------------------------------Associação Anima Com Riso ------------------------------------------------------------------------------Associação, Cultural e Recreativa de Creixomil -----------------------------------------------------ACAPA GSM - Associação de Criadores de Aconchego e Promotores do
Acolhimento de Galegos S. Martinho --------------------------------------------------------------------------------ACIB - Associação Comercial e Industrial de Barcelos ---------------------------------------------ACRA – Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira -------------------------------------APAC - Associação de Pais e Amigos das Crianças -----------------------------------------------APACI - Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas ------------------------------APDES - Agência Piaget para o Desenvolvimento --------------------------------------------------Associação AVC ----------------------------------------------------------------------------------------------Associação Cultural Motocavaquinhos -----------------------------------------------------------------Associação de Pais e Enc. do Jardim-de-infância e EB 1 de Perelhal -------------------------Associação Diabéticos do Minho -------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos -------------------------------Associação Social, Cultural e Recreativa de Chorente ---------------------------------------------Audácia, Consultoria e Apoio Técnico, Ldª ------------------------------------------------------------Barcelos Solidário – Benemérita Associação Humanitária dos Dadores de
Sangue do Concelho de Barcelos -------------------------------------------------------------------------------------Casa de Saúde S. João Deus -----------------------------------------------------------------------------Casa do Povo de Areias S. Vicente ----------------------------------------------------------------------Célula 2000, S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------Centro Comunitário Moinhos de Vento -----------------------------------------------------------------Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa -----------------------------------------------Largo do Município
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-------------Centro Distrital de Segurança Social de Braga – Serviço Local de Barcelos ----------------Centro Distrital de Segurança Social de Braga - Unidade de Protecção Social e
Cidadania --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim -----------------------------------------------------Centro Social de Aguiar -------------------------------------------------------------------------------------Centro Social de Durrães -----------------------------------------------------------------------------------Centro Social e Paroquial de Arcozelo ------------------------------------------------------------------Centro Social e Paroquial de Barcelinhos --------------------------------------------------------------Centro Social e Paroquial de Gilmonde ----------------------------------------------------------------Centro Zulmira Pereira Simões – Instituição de Solidariedade Social de Roriz---------------Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Barcelos --------------------------------------Corpo Voluntário de Salvação Pública Barcelinense ------------------------------------------------Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Barcelos ----------------------------------------------Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Macieira de Rates ---------------------------------Direcção Geral de Reinserção Social ------------------------------------------------------------------EMEC - Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos -----------------------------------------------Farmácia Filipe ------------------------------------------------------------------------------------------------GASC - Grupo de Acção Social Cristã ------------------------------------------------------------------Grupo de Teatro de Carreira -------------------------------------------------------------------------------Grupo de Jovens de Galegos Stª. Maria ---------------------------------------------------------------Grupo de Reserva do Património Cultural e Tradição de Moure – Núcleo de
Voluntariado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IEFP - Centro de Emprego de Barcelos ----------------------------------------------------------------Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde S. José ------------------------------------------------Junta de Freguesia de Alheira ----------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Arcozelo -------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Barcelos --------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Barqueiros -----------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Tamel Stª. Leocádia ----------------------------------------------------------

------------Junta de Freguesia de Carapeços -----------------------------------------------------------Largo do Município
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------------Junta de Freguesia de Carvalhas ------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Courel -----------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Fragoso ---------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho ----------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Góios ------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Perelhal ---------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Pousa -----------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Remelhe --------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Rio Côvo Sta. Eugénia -------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Roriz -------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Silva -------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo ------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho -------------------------------------------------Kerigma – Instituto de Inovação e Desenvolvimento Social de Barcelos ----------------------Município de Barcelos ---------------------------------------------------------------------------------------Núcleo Local de Inserção – NLI Barcelos --------------------------------------------------------------Óptica 2, Ldª----------------------------------------------------------------------------------------------------União Desportiva S. Veríssimo ----------------------------------------------------------------------------Venerável Ordem Terceira S. Francisco “Casa Menino de Deus”
---------------------------------A Senhora Vereadora, que presidiu, agradeceu a comparência de todos os
presentes e deu início à reunião, a qual teve a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------Ponto Um - Leitura e aprovação da Acta nº 17;--------------------------------------------------------Ponto Dois - Apresentação e aprovação do Relatório de Avaliação final do Plano
de Desenvolvimento Social do Concelho de Barcelos 2006/ 2009;---------------------------------------------Ponto Três - Apresentação do Centro Social e Paroquial de Arcozelo sobre o
projecto/ equipamento para a implementação de um Centro de Dia;------------------------------------------Ponto Quatro - Apresentação da Associação Social Cultural Recreativa de
Chorente sobre a implementação da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário;----------------------Ponto Cinco - Apreciação e aprovação do parecer emitido pelo Núcleo Executivo
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ao projecto/ equipamento do Centro Social e Paroquial de Arcozelo;------------------------------------------Ponto Seis - Apreciação e aprovação do parecer emitido pelo Núcleo Executivo
à resposta social a implementar da Associação Social Cultural Recreativa de Chorente;----------------Ponto Sete - Apreciação e aprovação das propostas para a constituição do novo
Núcleo Executivo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Oito - Constituição do Núcleo Executivo do CLAS para o período de 2
anos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nove - Divulgação de programas e medidas do IEFP;---------------------------------------Ponto Dez - Proposta de Intervenção junto de Vítimas Directas e Indirectas de
Discriminação e Violência de Género pela KERIGMA;-------------------------------------------------------------Ponto Onze - Breve apresentação de novas entidades que solicitam a adesão
ao CLAS;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Doze - Deliberação sobre a adesão de novas entidades ao CLAS;-----------------------Ponto Treze - Outros assuntos.-----------------------------------------------------------------------------No ponto um, a Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Ribeiro Silva, deu a
palavra à Dra. Márcia Soares para fazer a leitura da acta nº 17, tendo sido de seguida,
submetida

à

aprovação

e

aprovada

por

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------No que respeita ao ponto dois, a Senhora Vereadora, informou os presentes de
que atendendo ao término da vigência do Plano de Desenvolvimento Social 2006/ 2009
(adiante designado de PDS) se impunha, agora, o momento de se realizar a avaliação
final a fim de se conhecer o trabalho realizado e o que não foi realizado. Informou ainda
que a avaliação final levou à criação do Relatório de Avaliação Final do PDS, que fora
remetido para todos os parceiros do CLAS no dia anterior por impossibilidade de se ter
concluído mais cedo. Assim, referiu também que por este facto e por ser demasiado
extenso apenas se faria uma abordagem sintética a cada uma das partes do documento.-------------Deste modo a Senhora Vereadora convidou a Dra. Márcia Soares a fazer a
apresentação do referido Relatório, tendo esta começado por apresentar a estrutura do
Relatório a qual se descreve: o Sumário Executivo; a Metodologia de avaliação; a
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Descrição do PDS; o Capítulo 1. Estratégia de Desenvolvimento Local que integra o Eixo
I - Qualificar para Inserir os Jovens, Eixo II - Reconversão Profissional e
Empreendedorismo, Eixo III- Resposta Integrada na Alcoologia, Eixo IV - Resposta Social
aos Consumos Ilícitos, Eixo V - Organização Familiar, Eixo VI - Estilos de Via Activa e
Saudável e Eixo VII - Cuidar no Domicílio e em cada um deles se integram um conjunto
de informação relativa aos processos desenvolvidos; os Mecanismos de articulação e
planeamento que engloba a parte da Integração de instrumentos de planeamento,
Planeamento integrado institucional, o Modelo de planeamento participado, o
Planeamento integrado de projectos e candidaturas e o Planeamento prospectivo; a
Avaliação, monitorização e acompanhamento do PDS que inclui a estrutura organizativa
para assegurar o acompanhamento e monitorização; o Sistema de Informação e
Comunicação e divulgação do PDS; o Capítulo 2. Inquérito por questionário aos
parceiros com a apresentação de dados estatísticos sobre a amostra bem como as
conclusões da análise; o Capítulo 3. Núcleo Executivo com as descrição das
intervenções; o Capítulo 4. Comissões Sociais Inter-Freguesias com as práticas e
experiências e as Conclusões e desafios para o futuro.-------------------------------------------------------De seguida apresentou o sumário executivo, a metodologia de avaliação e a
descrição daquilo que estava delineado no PDS tendo referido que na avaliação final o
presente relatório obedeceu à estrutura enunciada no PDS. Logo após, focou alguns dos
conteúdos considerados mais relevantes em cada um dos eixos de intervenção do PDS
no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Social e fez uma breve abordagem sobre as
considerações da análise decorrente do tratamento dos dados do inquérito, da
intervenção do Núcleo Executivo e salientou algumas práticas e experiências das
Comissões Sociais Inter-Freguesias. Por fim, apresentou alguns aspectos e das
conclusões e ideias para o futuro.-------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, a Senhora Vereadora colocou à apreciação dos presentes, que
tiveram espaço para tecer algumas observações. E, assim a Dra. Joana Marques,
representante da APDES referindo que lamentava o facto de não ter participado nas
sessões de avaliação também solicitou que fosse alterado alguns aspectos, como o
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objectivo geral do eixo IV e o facto de ter ocorrido um desvio positivo dado que se
implementaram mais respostas do que as que estavam previstas como prioritárias. Ao
nível das recomendações para intervenção futura, procedeu à apresentação das
propostas de inclusão no documento, do Centro de Acolhimento para toxicodependentes.
Por fim, relativamente aos indicadores de impacto, mencionou que emboram fossem os
que estavam definidos anteriormente estes são para o Projecto GiruBarcelos indicadores
de processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decorrendo esta intervenção foi acordado entre os presentes a inclusão das
sugestões e a Senhora Vereadora colocou à aprovação o Relatório, o qual foi aprovado
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três, a Senhora Vereadora, convidou para a mesa o Dr. Adelino Costa
representante do Centro Social e Paroquial de Arcozelo e a Dra. Filipa Azevedo,
representante da Associação Social Cultural Recreativa de Chorente. De seguida, deu a
palavra ao Dr. Adelino Costa, que fez a apresentação do equipamento que o Centro
Social pretende implementar na freguesia de Arcozelo e que visa a construção de um
Centro de Dia com capacidade para 25 utentes.--------------------------------------------------------------------No ponto quatro, a Senhora Vereadora deu a palavra à Dra. Filipa Azevedo
para apresentar a intenção da Associação em implementar na freguesia de Chorente o
Serviço de Apoio Domiciliário que terá uma capacidade de 24 utentes.---------------------------------------Findo a apresentação por parte da Dra. Filipa Azevedo, no ponto cinco, a
Senhora Vereadora, agradeceu aos presentes na mesa a intervenção e afirmando da
importância da implementação destas respostas sociais, passou a palavra à Dra. Márcia
Soares para que apresentasse a proposta de parecer emitido pelo Núcleo Executivo à
solicitação do Centro Social e Paroquial de Arcozelo. --------------------------------------------------------------Posteriormente, a Senhora Vereadora colocou à aprovação esta proposta,
tendo sido aprovada por unanimidade, com a seguinte deliberação: Centro de Dia com
capacidade para 25 utentes, parecer favorável com uma pontuação de 80,70.-----------------------------No ponto seis, a Senhora Vereadora passando de novo a palavra à Dra.
Márcia Soares para ser apresentado a proposta de parecer emitido pelo Núcleo
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Executivo à Associação Social Cultural Recreativa de Chorente. ----------------------------------------------Findo a apresentação a Senhora Vereadora submeteu à aprovação a
proposta, a qual foi aprovado por unanimidade, com a seguinte deliberação: Serviço de
Apoio Domiciliário com capacidade para 24 utentes, parecer favorável com uma
pontuação

de

86,05.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto sete, a Senhora Vereadora, deu a conhecer aos parceiros
presentes, que o Núcleo Executivo cessa funções aquando do término do Plano de
Desenvolvimento Social e desta fase da Rede Social e, que por este facto, tem este
órgão que ser constituído novamente. Desta forma, enunciando o empenho e trabalho
realizado pelo Núcleo Executivo até à data, convidou os elementos que integram o
Núcleo Executivo cessante para a mesa. -----------------------------------------------------------------------------O Dr. António Ribeiro, representante da APACI tomou a palavra e em nome do
Núcleo Executivo fez uma breve reflexão sobre aquilo que o Núcleo sentiu que foram as
conquistas e obstáculos da Rede Social de Barcelos bem como sobre o empenho e
espírito dos parceiros do Núcleo Executivo cessante. -------------------------------------------------------------Posto isto, informou os presentes que este Núcleo elaborou uma proposta de
constituição do novo Núcleo Executivo e que encetou alguns encontros com os parceiros
para que fosse possível nomear-se entidades por áreas a indicar na presente reunião.-----------------De seguida, passou a palavra à Dra. Márcia Soares para que apresentasse a
proposta, que se indica: "Considerando o estabelecido na al. b) do art. 26º do Decreto-lei
nº 115/ 2006 de 14 de Junho e os art. 14º e 20º do Regulamento interno do CLAS de
Barcelos, o Núcleo Executivo vem formalizar a seguinte proposta de constituição por
entidades: Câmara Municipal, Segurança Social e Entidade sem fins lucrativos, os quais
têm de integrar obrigatoriamente o Núcleo Executivo conforme o nº 2 do art. 20º do
Regulamento interno. E, de acordo com o nº 2 do mesmo artigo propõe-se que as
restantes entidades a constituir tenham intervenção nas seguintes áreas: Crianças e
Jovens em risco, Educação, Formação/ Emprego e Saúde. Assim, com a finalidade de se
operacionalizar o processo de constituição do novo órgão operativo, o Núcleo Executivo
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que hoje cessa funções, promoveu encontros por cada um dos grupos de entidades a fim
de se fazer a eleição de entidades representantes das mesmas. -----------------------------------------------Deste modo, com a excepção da Câmara Municipal e Segurança Social,
foram eleitas pelas respectivas áreas as seguintes entidades: Entidade sem fins
lucrativos, eleita entre os parceiros deste grupo - Casa de Saúde S. João de Deus;
Crianças e Jovens em risco eleita entre os parceiros deste grupo - Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens de Barcelos; Educação eleita entre os parceiros deste
grupo – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes; Saúde eleita entre os parceiros deste
grupo – ACES Cávado III – Centro de Saúde de Barcelos e Formação e Emprego deve
ser eleita hoje entre os parceiros deste grupo.”. --------------------------------------------------------------------Posto isto, a Senhora Vereadora informou os presentes que este Núcleo
elaborou uma proposta de constituição do novo Núcleo Executivo e que ficaria a faltar a
entidade que representasse a área da Formação e Emprego entre os parceiros deste
grupo. Assim, propôs que os parceiros presentes deste grupo se reunissem num breve
intervalo a fim de eleger a entidade representante. ----------------------------------------------------------------Findo o intervalo, a Dra. Madalena Quintão pediu a palavra à Senhora
Vereadora e informou que a entidade representante eleita entre os parceiros fora o IEFP
– Centro de Emprego de Barcelos. -------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Senhora Vereadora colocou a aprovação da proposta de
constituição do Núcleo Executivo, a qual foi aprovada por unanimidade. Mais informou
que aquando dos encontros por cada uma das áreas outras entidades parceiras
manifestaram interesse e disponibilidade para integrar o Núcleo, como foi o caso da
Casa de Saúde de S. José, a Associação AVC, a Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação de Macieira de Rates e o Centro Social Cultural e Recreio da Silva.
-----------------------------------------------No ponto oito, a Senhora Vereadora passou a palavra à Dra. Márcia Soares
para proceder à apresentação da proposta de formalização da constituição do Núcleo
Executivo para o período de dois anos e/ ou vigência do novo Plano de Desenvolvimento
Social de Barcelos, a qual se indica: “Considerando o estabelecido no nº 1 do art. 21º do
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Regulamento interno do CLAS o Núcleo Executivo que hoje cessa funções vem
formalizar a seguinte proposta de constituição do Núcleo Executivo com os nomes dos
representantes que se apresentam: -------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Barcelos – Dra. Márcia Soares; ----------------------------------------------Segurança Social – Serviço Local de Barcelos, Dra. Ângela Paulos; ---------------------------Entidade sem fins lucrativos – Casa de Saúde S. João de Deus, Dra. Mafalda
Ribeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crianças e Jovens em risco – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
de Barcelos, Dra. Anabela Pimenta;-------------------------------------------------------------------------------------Educação – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Prof. José Carlos Brito;
--------------Saúde – ACES Cávado III – Centro de Saúde de Barcelos, Dra. Ana Isabel
Peixoto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formação e Emprego – IEFP – Centro de Emprego de Barcelos, Dra.
Madalena
Quintão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finda a apresentação por parte da Dra. Márcia Soares, a Senhora Vereadora tomou a
palavra e colocou a proposta de formalização à aprovação dos parceiros, a qual foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------No ponto nove, a Senhora Vereadora passou a palavra à Dra. Madalena
Quintão, representante do IEFP, que passou a apresentar as medidas e programas da
Iniciativa Emprego 2010 tendo reforçado a disponibilidade deste organismo poder apoiar
a implementação das mesmas junto dos interessados. ----------------------------------------------------------No ponto dez, a Senhora Vereadora convidou a Dra. Sara Pereira,
representante da Kerigma, a apresentar a proposta de intervenção junto de Vítimas
directas e indirectas de violência e discriminação de género existente através da
Plataforma para a Igualdade, a qual aproveitando o momento, para além do seu
objectivo, apresentou as acções, percursos alternativos existentes bem como as acções
de promoção integral da saúde com a respectiva planificação das acções a iniciar no
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Largo do Município
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-------------No ponto onze, a Senhora Vereadora propôs que se procedesse à alteração da
ordem de trabalhos juntando os pontos onze e doze, a qual foi aprovada por
unanimidade. Depois, convidou cinco dos dez representantes das entidades, que
pediram adesão ao CLAS para a mesa, os quais se apresentam:---------------------------------------------Sónia Sá da Audácia, Consultoria e Apoio Técnico, Ldª.;-------------------------------------------Filipe Oliveira da Farmácia Filipe e da Óptica 2;-------------------------------------------------------Fernando Miranda da Associação de Pais e Encarregados de Educação de
Perelhal;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Morais da Associação Anima com riso;----------------------------------------------------------Alice Cachada da Associação Cultural Recreativa de Creixomil.----------------------------------Posto isto, cada um dos convidados fez uma breve apresentação da
intervenção e das actividades que desenvolvem. E, logo após, a Senhora Vereadora
agradecendo a presença colocou à aprovação individual de cada entidade, tendo-se
deliberado o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Audácia, Consultoria e Apoio Técnico, Ldª, aprovado por unanimidade;------------------------Óptica 2, aprovado por unanimidade; --------------------------------------------------------------------Farmácia

Filipe,

aprovado

por

unanimidade;

-----------------------------------------------------------Associação de Pais e Encarregados de Educação de Perelhal, aprovado por
unanimidade;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação Anima com riso, aprovado por unanimidade;-------------------------------------------Associação Cultural Recreativa de Creixomil, aprovado por unanimidade;---------------------De seguida, tendo pedido a dispensa da apresentação da Junta de Freguesia
de Tamel Santa Leocádia pelo conhecimento que todos têm da natureza jurídica desta
entidade, convidou os restantes representantes das restantes entidades que pediram
adesão

ao

CLAS

para

a

mesa,

os

quais

se

apresentam:---------------------------------------------------------Abílio Araújo do Grupo de Reserva do Património Cultural e Tradição de Moure
Núcleo de Voluntariado do Vale do Cávado;------------------------------------------------------------Largo do Município
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-------------Mara Pereira do Grupo de Jovens de Galegos Santa Maria;---------------------------------------Gisela Brás da AMA;------------------------------------------------------------------------------------------Não tendo comparecido os representantes da União Desportiva de S.
Veríssimo

e

da

Junta

de

Freguesia

de

Tamel

Santa

Leocádia.---------------------------------------------------------------De seguida, cada um dos convidados fez uma breve apresentação da
intervenção e das actividades que desenvolvem. E, posteriormente, a Senhora Vereadora
agradecendo a presença colocou à aprovação individual de cada entidade, tendo-se
deliberado o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo de Reserva do Património Cultural e Tradição de Moure Núcleo de
Voluntariado do Vale do Cávado, aprovado por unanimidade;--------------------------------------------------Grupo de Jovens de Galegos Santa Maria, aprovado por unanimidade;------------------------AMA, aprovado por unanimidade;-------------------------------------------------------------------------União Desportiva de S. Veríssimo, com seis abstenções aprovado por
maioria.--------------Junta de Freguesia de Tamel Santa Leocádia, com sete abstenções
aprovado

por

maioria.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto doze, a Senhora Vereadora colocou à apreciação os horários das
reuniões plenárias do CLAS, tendo a maioria se pronuniciado a favor da hora do
actual.---------------De seguida, passou a apresentar o Grupo da Deficiência, a missão e a
sua constituição. E, logo após, colocou à apreciação dos parceiros esta iniciativa, que
não tendo sido previamente aprovada em CLAS, poderia sê-lo no momento. Deste modo,
colocou à aprovação este grupo de trabalho, o qual foi aprovado por unanimidade. ---------------------Por fim, a Senhora Vereadora passou a informar os presentes que no dia 11
de Abril se realizaria uma colheita de dadores de Medula Óssea, promovida pelos Lions
Clube. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Ribeiro
Silva, que presidiu, declarou encerrada a reunião do Conselho Local de Acção Social de
Barcelos, quando eram dezoito horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente
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acta, que vai ser assinada pela Senhora Vereadora, pelos elementos representantes das
Instituições presentes e por mim que a secretariei: --------------------------------------------------VEREADORA QUE PRESIDIU,

(Ana Maria Ribeiro Silva, Dra.)

OS REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES,

AMA - Associação de Amigos do Autismo Associação Anima Com Riso Associação, Cultural e Recreativa de Creixomil ACAPA GSM - Associação de Criadores de Aconchego e Promotores do Acolhimento de
Galegos S. Martinho ACIB - Associação Comercial e Industrial de Barcelos ACRA – Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira APAC - Associação de Pais e Amigos das Crianças APACI - Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas APDES - Agência Piaget para o Desenvolvimento Associação AVC Associação Cultural Motocavaquinhos Associação de Pais e Enc. do Jardim-de-infância e EB 1 de Perelhal Associação Diabéticos do Minho Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos Associação Social, Cultural e Recreativa de Chorente Audácia, Consultoria e Apoio Técnico, Ldª Barcelos Solidário – Benemérita Associação Humanitária dos Dadores de Sangue do
Concelho de Barcelos Largo do Município
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Casa de Saúde S. João Deus Casa do Povo de Areias S. Vicente Célula 2000, S.A. Centro Comunitário Moinhos de Vento Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa Centro Distrital de Segurança Social de Braga – Serviço Local de Barcelos Centro Distrital de Segurança Social de Braga - Unidade de Protecção Social e
Cidadania Centro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim Centro Social de Aguiar -Centro Social de Durrães Centro Social e Paroquial de Arcozelo Centro Social e Paroquial de Barcelinhos Centro Social e Paroquial de Gilmonde Centro Zulmira Pereira Simões – Instituição de Solidariedade Social de Roriz Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Barcelos Corpo Voluntário de Salvação Pública Barcelinense Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Barcelos Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Macieira de Rates Direcção Geral de Reinserção Social EMEC - Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos Farmácia Filipe GASC - Grupo de Acção Social Cristã Grupo de Teatro de Carreira Grupo de Jovens de Galegos Stª. Maria Grupo de Reserva do Património Cultural e Tradição de Moure – Núcleo de Voluntariado
IEFP - Centro de Emprego de Barcelos Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde S. José Junta de Freguesia de Alheira -
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Junta de Freguesia de Arcozelo Junta de Freguesia de Barcelos Junta de Freguesia de Barqueiros Junta de Freguesia de Tamel Stª. Leocádia -

Junta de Freguesia de Carapeços Junta de Freguesia de Carvalhas Junta de Freguesia de Courel Junta de Freguesia de Fragoso Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho Junta de Freguesia de Góios Junta de Freguesia de Perelhal Junta de Freguesia de Pousa Junta de Freguesia de Remelhe Junta de Freguesia de Rio Côvo Sta. Eugénia Junta de Freguesia de Roriz Junta de Freguesia de Silva Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo Junta de Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho Kerigma – Instituto de Inovação e Desenvolvimento Social de Barcelos Município de Barcelos Núcleo Local de Inserção – NLI Barcelos Óptica 2, Ldª União Desportiva S. Veríssimo Venerável Ordem Terceira S. Francisco “Casa Menino de Deus”-

SECRETARIOU

(Márcia Catarina Dias G. Soares, Dra.)
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