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Minuta Ata 

Aos 20 dias do mês de Março de 2014, pelas 14H00, reuniu em Plenário o Conselho Local de 

Acção Social de Vila Nova de Cerveira, doravante designado por CLAS, no Auditório da 

Biblioteca Municipal 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;  

a) Campanha de Alimentos na comunidade Escolar (até final de Março); 

b) Campanha Papel por Alimentos nas Empresas; 

a) Newsletter “Cerveira Social” (parceiros mais participativos na divulgação das 

suas notícias) 

b) Atualização das fichas de adesão ao CLAS 

2) Admissão de um novo parceiro ao CLAS – OLDCARE; 

3) Apresentação e aprovação do Plano de Acção 2014; 

4) Outros assuntos. 

 

A Presidente do CLAS, Aurora Viães, iniciou a reunião informando os presentes do atraso das 

convocatórias para o plenário e que essa situação será reposta na próxima convocatória.-------- 

Na continuação da reunião, a presidente iniciou a exposição dos assuntos constantes na ordem 

de trabalhos, com as informações gerais, comunicando aos presentes que estão a decorrer 

duas campanhas solidárias: a Campanha de Alimentos nas Escolas e a Campanha de papel por 

Alimentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Campanha de Alimentos nas escolas, de acordo com as atividades pensadas para este ano 

nas escolas do concelho de Vila Nova de Cerveira irá decorrer até final de Março de 2014. E a 

Campanha de Papel por Alimentos, surgiu na sequência da limpeza do sótão da Câmara 

Municipal juntando duas toneladas de papel que renderam quase o equivalente em alimentos. 

Na espectativa de conseguir reforçar os stocks da loja social, o Município lançou o desafio 

numa primeira fase às empresas da Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira e numa segunda 

fase aos escritórios do concelho. Neste momento, podemos dizer que o feedback está a ser 

bastante positivo com a adesão de várias empresas da Zona Industrial. Ponderando-se a 

hipótese de fazer recolha em locais públicos pois um significativo número de munícipes 

mostrou interesse em participar.-------------------------------------------------------------------------- 



 

PLENÁRIO CLAS│MARÇO 2014 

 

 

Página 2 de 2 

 

Prosseguiu-se a reunião fazendo referência à Newsletter “Cerveira Social”, apelando aos 

parceiros para serem mais participativos na divulgação das suas notícias. Colocando ainda à 

disposição os serviços do Gabinete de comunicação e imagem da Câmara Municipal para 

colaborar na divulgação e difusão das notícias. Por fim, relembraram-se as entidades da 

necessidade de enviarem para a Rede Social a atualização das fichas de adesão ao CLAS.--------- 

No ponto dois da ordem de trabalhos, a Presidente do CLAS referiu a ausência da 

representante da OLDCARE, Ângela Oliveira, que foi devidamente justificada por motivos de 

saúde. A Dr.ª Aurora efetuou uma explanação sucinta da entidade OLDCARE destacando como 

principais aspectos a área de abrangência desta empresa e o facto da mesma estar já presente 

em diversos concelhos e em alguns casos já como membro do CLAS. Para o distrito de Viana do 

Castelo o número de utentes autorizados é bastante reduzido, mas também é esse número 

que permite fazer um acompanhamento tão personalizado. De destacar sobre este assunto 

que dos três utentes que a empresa acompanha neste momento um é de Vila Nova de 

Cerveira. A enfermeira Isabel Bacelar destacou que já assistiu ao acompanhamento do referido 

utente e reforçou o humanismo e atenção com que a entidade acompanha as pessoas. No que 

se refere aos custos, como não tem comparticipação da Segurança Social, o valor pode ser 

mais elevado. Destacou-se, ainda, a possibilidade desta entidade colaborar na formação e 

preparação dos voluntários no trabalho com idosos, por ser a sua área de atuação. Colocada à 

votação, a proposta de adesão ao CLAS foi aprovada por unanimidade.-------------------------------- 

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

efetuada uma breve explanação sobre o Plano de Ação 2014. Colocada à votação, a proposta 

do plano foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------ 

No ponto da ordem de trabalhos “Outros Assuntos” foi referenciado que na próxima reunião 

de CLAS, Maio de 2014, terá que ser eleito novo Núcleo Executivo, tendo sido solicitado 

propostas para a composição do próximo Núcleo Executivo. 

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi dada por encerrada.-------------------------------- 

 

A Presidente do CLAS ______________________________________ 


