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Minuta Acta 

Aos trinta dias de Maio de 2013, pelas 14H00, reuniu em Plenário o CLAS (Conselho Local de Acção 

Social), na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira que, por falta de quórum, reuniu trinta minutos 

mais tarde conforme previsto no Regulamento Interno e cuja lista de presenças se encontra em anexo, 

com a seguinte ordem de trabalhos:  

1) Informações Gerais 

 2) Apreciação e votação do Diagnóstico Social, do Plano de Desenvolvimento Social 2013-2015, e do 

Plano de Acção para 2013;  

A Presidente do Conselho Local de Vila Nova de Cerveira, Sandra Pontedeira, iniciou a reunião 

informando os presentes que a ausência de Graça Ferreira e dos representantes da Adriminho, e do 

IPDJ, foi devidamente justificada.  

Relativamente à Ata da reunião anterior e não se tendo registado qualquer pedido de alteração da 

redação da mesma, foi submetida à votação e aprovada por maioria, com três abstenções por não 

estarem presentes na reunião anterior. 

Logo de seguida, informou os parceiros que considerado o facto do Diagnóstico Social e do Plano de 

Desenvolvimento Social 2013-2015 não estarem concluídos enquanto documentos escritos, sugeria que 

fosse efetuada uma apresentação dos indicadores, e posteriormente os documentos seriam enviados via 

e-mail, e fossem sujeitos a votação via eletrónica ou, caso os parceiros entendessem seria agendada 

nova reunião para aprovar os documentos finais. Em plenário ficou decidido que os mesmos seriam 

remetidos aos parceiros por via eletrónica, com pedido de confirmação de receção. 

Prosseguiu-se a reunião com a exposição das informações gerais, fazendo referência ao 

CERVEIRAFINICIA. Este programa é um fundo de financiamento que se aplica à área geográfica do 

concelho de Vila Nova de Cerveira, destinado a apoiar projetos de investimento desenvolvidos por micro 

e pequenas empresas locais, dos setores da Indústria, Comércio, Turismo, Construção, Energia, 

Serviços, Agricultura, Educação, Acão Social, e, bem assim, nas áreas Cultural e Artística, contando com 

um fundo inicial de 250.000 €, dos quais 50.000 € assegurados pelo Município de Vila Nova de Cerveira e 

200.000€ disponibilizado pela entidade Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL,  nos moldes 

protocolados, e promovido pelas entidades envolvidas no fundo de apoio:  Município de Vila Nova de 

Cerveira;  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL; CEVAL - Confederação Empresarial do 

Alto Minho; Fundação da Bienal de Cerveira (área cultural e artística diretamente envolvidas com a 

Incubadora das Indústrias Criativas Bienal de Cerveira); IAPMEI  - Agência para a Competitividade e a 

Inovação, IP, e Norgarante- Sociedade de Garantia Mútua, S.A. As informações mais detalhadas estão 

disponíveis no portal da Câmara Municipal ou das entidades parceiras. 
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De seguida, a Presidente do CLAS informou os presentes da abertura das candidaturas para o Eixo 

Redução de Riscos e Minimização de Danos relativo ao Programa de Respostas Integradas de Viana do 

Castelo do SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.  

A reunião prosseguiu com a análise do segundo ponto da ordem de trabalhos tendo sido solicitada a 

intervenção da técnica da Rede Social para efetuar uma breve explanação do Diagnóstico Social. 

Não tendo a apresentação do Diagnóstico Social suscitado qualquer intervenção, a técnica Isabel 

Brandão expôs as linhas gerais do Plano de Desenvolvimento Social, que já foi tinha sido validado pelos 

parceiros no passado dia nove do corrente mês. 

Na continuação da ordem de trabalhos, a vereadora teceu algumas considerações sobre o trabalho 

desenvolvido e as orientações estratégicas do CLAS ao nível das necessidades sociais e das ações a 

desenvolver. 

No ponto da ordem de trabalhos “Outros Assuntos”, a Presidente do Clas solicitou a intervenção das 

técnicas do Gabinete de Apoio à família que efetuaram uma exposição sobre a resposta social Centro de 

Atendimento Psicossocial VIH/SIDA (CAPS VIH/SIDA). 

Não havendo mais assuntos a tratar e por proposta do Presidente da Mesa, foi esta Acta, por 

unanimidade, aprovada em minuta, afim das deliberações tomadas produzirem efeitos de imediato. 


