-------------------------------------------------------ACTA Nº 20 -------------------------------------------------------Pelas quinze horas do dia um de Fevereiro de dois mil e onze, no Auditório da Câmara Municipal
de Barcelos, reuniu o Conselho Local de Acção Social de Barcelos, cuja lista de presenças se encontra
em anexo, presidido pela Sra Vereadora da Acção Social, Saúde Pública e Qualidade de Vida, Dr.ª
Ana Maria Ribeiro Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Sra Vereadora, Dra Ana Maria Ribeiro Silva iniciou a reunião após o agradecimento de
presença e participação de todos os parceiros. Efectuou uma breve apresentação do novo site do
Município, explicitando o acesso à Rede Social com recurso à sua projecção do site.-------------------------A Sra Vereadora, Dra Ana Maria Ribeiro Silva colocou à consideração dos presentes a inclusão
de um ponto extraordinário na ordem de trabalhos, a saber "Apresentação de proposta de
trabalho de Regulamento Interno das CSIF's. Os parceiros aprovaram por unanimidade a inclusão
deste ponto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assuntos inscritos na ordem de trabalhos e deliberações proferidas:---------------------------------------Ponto Um - Informações gerais; -------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois - Monitorização das actividades desenvolvidas pelo CRES - Centro de Recursos e
Envolvimento Social de Arcozelo, no ano de 2010;--------------------------------------------------------------Ponto Três - Nível de Participação dos Parceiros;------------------------------------------------------------Ponto Quatro - Projecto "Família, a Parceira dos Cuidados";----------------------------------------------Ponto Cinco - Aprovação do pedido de adesão de novos Parceiros.--------------------------------------Ponto Seis – “Apresentação de proposta de trabalho de Regulamento Interno das CSIF’s”.----------Ponto Sete - Outros assuntos;------------------------------------------------------------------------------------No ponto informações gerais, a Senhora Vereadora, Dr.ª Ana Maria Ribeiro Silva, informou os
Parceiros dos seguintes assuntos:--------------------------------------------------------------------------------------a) O Município apresentou o projecto "Barcelos Plural”, candidatura ao POPH, eixo 7, tipologia
de intervenção 7.2 – Planos para a Igualdade". A Dr.ª Célia Azevedo, adjunta do pelouro de Acção
Social, Saúde Pública e Qualidade de Vida, realizou um resumo deste projecto que foi submetido a
10 de Janeiro de 2011 e que decorrerá entre o dia 1 de Maio de 2011 e 31 de Dezembro 2012.
Esta referiu ainda de forma sucinta os objectivos e os eixos intervenção.---------------------------------------b) Ao mesmo programa, tipologia 7.3, alguns parceiros, também apresentaram o seu projecto
de candidatura. O Dr. António Oliveira, representante do KERIGMA expôs, em linhas gerais, as
acções dos respectivos projectos que integram as seguintes instituições: Kerigma, Centro Cultural e
Recreativo de Abel Varzim; Grupo de Acção Social Cristã, Associação Nacional dos Empresários
Independentes; Casa do Povo de Macieira de Rates. -------------------------------------------------------------c) O projecto PLPA - Programa Local de Promoção de Acessibilidades, foi aprovado no passado

Largo do Município, 4750 – 323 Barcelos - Tel.: 253 809 600 Fax: 253 821 263 - E-mail: redesocial@cm-barcelos.pt - www.cm-barcelos.pt/redesocial.

1

16 de Dezembro de 2010, insere-se no eixo 6 do POPH, especificamente na tipologia de
intervenção 6.5. Este projecto consistirá na elaboração de medidas de planeamento estratégico e
físico à sede de concelho, incorporando o espaço urbano de maior densidade residencial e
sociabilidades, os principais equipamentos públicos, rede de transportes e maior multiplicidade de
modos de comunicação e emprego. Tem a duração de 24 meses;------------------------------------------------d) A formação Plano B decorreu nos dias 29, 30 de Setembro e 1 de Outubro de 2010. Para
melhor percepção da adesão dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia foi projectado o
mapa do concelho que ilustra as freguesias participantes. Foi mais uma oportunidade criada pelo
município no sentido de envolver e co-responsabilizar os Parceiros no processo de
participação/decisão.--------------------------------------------------------------------------------------------------e) No âmbito do projecto (10)Construir, a Dra Célia Azevedo, salientou o "Dar Voz" com uma
participação total nos seis concelhos de 797 pessoas e o "Diversidartes" com 397 participantes. Este
projecto foi promovido pela REAPN, Núcleo de Braga, em parceria com os munícipios do Cávado
(Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares, Terra de Bouros, Esposende), financiado pelo Ano Europeu do
combate à Pobreza e Exclusão Social.--------------------------------------------------------------------------------f) Relacionado ainda com o Ano Europeu do Combate à Pobreza e Exclusão Social, foi
apresentado um resumo dos resultados da inciativa “24 Horas pelo Combate à Pobreza e Exclusão
Social”, que decorreu no dia 6 de Outubro de 2010. O CLAS de Barcelos associou-se a esta
iniciativa, desenvolvendo três actividades: ciclo de cinema “Olhares”; Jantar às Escuras e “Uma
Mensagem para Mim”.--------------------------------------------------------------------------------------------------g) O Dr. Ricardo Campos, representante da Casa de Saúde S. José e membro do Grupo
Temático da Deficiência fez uma avaliação do Plano de Actividades de 2010, inscritas no mesmo e
deu a conhecer o Guia de Recursos para a Pessoa Portadora de Deficiência, explicando a sua
estrutura orgânica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Projecto Rede em Prática - A Sra Vereadora, Dra Ana Maria Ribeiro Silva reiterou a
necessidade de actualizar a base de dados do CLAS, através do preenchimento da nova ficha de
adesão, enviada no passado mês de Agosto de 2010, pelo e-mail da Rede Social de Barcelos.-----------Ponto Dois - Monitorização das actividades desenvolvidas pelo CRES - Centro de Recursos e
Envolvimento Social de Arcozelo, no ano de 2010. A Sra Vereadora, Dra Ana Maria Ribeiro Silva
passou a palavra à Dra Márcia Soares, coordenadora do CRES que iniciou a sua apresentação
referindo que as actividades do projecto tiveram inicio em Maio de 2010. O projecto contém quatro
eixos de intervenção os quais foram apresentados. Foi ainda apresentada a plataforma da bolsa de
emprego e a explicação das funcionalidades da mesma. Por último, foram referidas algumas
actividades para o ano de 2011.---------------------------------------------------------------------------------
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-----Ponto Três - Nível de Participação dos Parceiros. A Sra Vereadora, Dra Ana Maria Silva fez um
apelo aos Senhores Presidentes de Junta para a participação nas reuniões de CSIF ou na
impossibilidade de estarem presentes, fazerem-se representar por outro elemento. Referiu ainda que
os trabalhos da rede da CSIF encontram-se na fase de elaboração dos Planos de Acção das CSIF’s
para 2011. A Dra Carolina Castro, técnica da Rede Social, ilustrou um gráfico que retrata o nível de
participação dos Parceiros nas reuniões plenárias do CLAS no ano de 2010. De seguida, expôs o
mapa com a participação das Juntas de Freguesia nas reuniões do CLAS. Pretendeu-se assim alertar
para a necessidade de desenvolver estratégias de animação das estruturas locais de parceria,
referindo as CSIF’s com os Planos de Acção aprovados e por aprovar. .---------------------------------------Ponto Quatro - Projecto "Familia, a Parceira dos Cuidados". A Sra Vereadora, Dra Ana Maria
Silva solicitou que à

Dra Ana Marta Dias do Hospital Santa Maria Maior de Barcelos,

que

apresentasse o projecto no âmbito Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrado. Uma vez que
a Dra Ana Marta Dias não se encontrava presente, a Sra Vereadora, Dra Ana Maria Silva passou
para o ponto seguinte da ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------------------Ponto Cinco - PEDIDOS DE ADESÃO DE NOVOS PARCEIROS – foram enunciadas as entidades
que efectuaram o pedido de adesão ao CLAS, a citar: -----------------------------------------------------------Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), Delegação de Braga – representada
por Ana Paula Amorim.-------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Pais e Amigos da Escola J.I. de Encourados – representada por César Gonçalves.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa do Povo de Rio Covo Santa Eugénia – representada por Paulo Rocha.-----------------------------E.leclerc Barcelos – Sociedade de Distribuição S. A. – representada por Rute Valente.-----------------EQUIVAU – Centro Hípico da Quina do Vau – representada por Nuno Carvalho.-----------------------Torrence Center – representada por Ivete Azevedo----------------------------------------------------------A Sra Vereadora, Dra Ana Maria Silva solicitou que o representante de cada entidade se
apresentasse e explicasse as principais razões da adesão ao CLAS de Barcelos. Ouvidos todos os
intervenientes presentes, foi colocada à votação a adesão, pela ordem de apresentação, com a
seguinte deliberação:---------------------------------------------------------------------------------------------------Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) – Aprovado por unanimidade.--------------Associação de Pais e Amigos da Escola J.I. de Encourados – Aprovado por unanimidade.--------------Casa do Povo de Rio Covo Santa Eugénia – Aprovado por unanimidade.---------------------------A Casa do Povo de Rio Covo Santa Eugénia informou que requereu à Segurança Social o estatuto
de IPSS, ao qual o Sr. Presidente da Associação Humanitária de Viatodos esclareceu que as Casas
do Povo são IPSS por natureza desde 1985.-------------------------------------------------------------------
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-----E.leclerc Barcelos – Sociedade de Distribuição S. A. – Aprovado por maioria com cinco
abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Dra Luísa Costa, representante do Centro Distrital de Segurança Social de Braga, solicitou à
representante da entidade supracitada para clarificar os objectivos da adesão. Dr. António
Cardoso, representante da Junta de Freguesia de Barqueiros, afirmou que podem integrar no CLAS
entidades com ou sem fins lucrativos, o qual foi reforçado pela Sra Vereadora, Dra Ana Maria Silva.
O Dr. José Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Alvito S. Pedro, referiu que não vê nenhum
inconveniente na adesão deste tipo de empresas. O Eng.º José Novais, representante da Fundação
Caixa Agrícola do Noroeste e Junta de Freguesia de Macieira de Rates, acrescentou que é uma
mais-valia que empresas como o E.LCLERC integrem o CLAS. Por último, Dra Liliana Matos,
representante da Associação Perelhal Solidário, salientou que não vê inconveniente na adesão e que
qualquer elemento que esteja disposto a dar o seu contributo ao concelho é uma mais-valia.--------------EQUIVAU – Centro Hípico da Quina do Vau – Aprovado por unanimidade. -----------------------------Torrence Center – Aprovado por maioria, com quatro abstenções e dois votos contra. ------------Foi questionado pelo representante da ARCA a localização da Associação, ao qual a representante
respondeu que a sede é na zona do Porto mas que intervém em todo o país. O Dr. Ricardo Campos,
representante da Casa de Saúde S. José e membro do NE, propôs à representante da entidade que
desse um exemplo de um projecto desenvolvido em rede. Foi questionada a associação quanto ao
seu envolvimento em actividades/projectos a decorrer no concelho, ao qual foi respondido que até
ao momento não houve essa oportunidade. A Dra Luísa Costa, representante da Segurança Social
referiu que dar a conhecer uma actividade tem de ser distinto de pertencer a uma rede social. A
Dra Ivete salientou que desenvolve um trabalho de índole social, no qual utiliza a massa critica e a
capacidade de cada indivíduo em solucionar o seu problema, tendo obrigatoriamente que estar
junto da população e disponível para intervir em qualquer zona do pais. Porém, a associação
necessita de na escritura designar um local para a sua sede. Referiu ainda que tiveram a
oportunidade em participar numa sessão de trabalho com o Grupo Operativo de Infância e
Juventude da Rede Social de Barcelos. O representante do Centro Social e Paroquial de Arcozelo,
Dr. Adelino Costa, referiu a mais-valia de os representantes estarem presentes no momento de
votação da adesão, considerando reprovável a não comparência de entidades que se propõem a
aderir ao CLAS. O Dr. António Oliveira, representante do KERIGMA referiu que a grande questão
prende-se com os critérios de selecção de adesão ao CLAS e que o mais importante é o perfil e a
disponibilidade da entidade a aderir. A Dra Carolina Castro, técnica da Rede Social, acrescentou
que podem aderir ao CLAS entidades com ou sem fins lucrativos de Barcelos de forma livre e
responsável, com base no Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de Junho. ------------------------------------
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-----Ponto Quatro – Projecto, “Família: A Parceira dos Cuidados”. A Sra Vereadora, Dra Ana
Maria Silva retomou este ponto, dando a palavra à estagiária de Serviço Social do Hospital Santa
Maria Maior de Barcelos, Maria de Jesus Oliveira, que relatou a experiência do Hospital Santa
Maria Maior de Barcelos, no âmbito Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
-----Ponto Seis - “Apresentação de proposta de trabalho de Regulamento Interno das CSIF’s”. A
Sra Vereadora, Dra Ana Maria Silva solicitou que a Dra Rita Jordão, enquanto membro do Núcleo
Executivo, contextualizasse esta proposta. Os Parceiros foram informados que o documento seguiu via
e-mail e será sujeita, se assim o entenderem, a um período de discussão e recolha de contributos, até
ao final do mês de Fevereiro. Posteriormente, o Núcleo Executivo elaborará uma proposta, discutida
com cada representante das CSIF’s, a fim de ser colocada à votação na próxima reunião plenária. ------ A Sra Vereadora, Dra Ana Maria Silva, informou ainda o Plenário de CLAS, que lhe foi
delegada a competência de presidir ao CLAS pelo Sr. Presidente da Câmara de Barcelos, Miguel
Jorge Costa Gomes, para presidir o CLAS conforme Despacho nº 23/2001, que será anexo à
presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E não havendo mais nada a tratar, procedeu-se ao encerramento da reunião do Conselho Local
de Acção Social de Barcelos, às dezoito horas, momento em que se lavrou a presente minuta de acta
que depois de lida se entendeu adiar a aprovação para a próxima reunião, por necessidade de
esclarecer algumas afirmações proferidas com o recurso à gravação da sessão.----------------------------- A presente acta será assinada após aprovação pela Presidente do CLAS de Barcelos, Dr.ª Ana
Maria Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEREADORA QUE PRESIDIU

(Ana Maria Ribeiro Silva, Dr.ª)
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