PLENÁRIO CLAS│FEVEREIRO 2016

Ata n.º 01/16
Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2016, 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;
2) Apresentação da avaliação do Plano de Ação 2015
3) Apresentação e votação do Plano de Ação para 2016;
4) Pedido de adesão ao CLAS – Nortweb – Centro tecnológico, Unipessoal, Lda;
5) Projeto Casa Nova;
4) Outros assuntos.

A Presidente do CLAS de Vila Nova de Cerveira deu as boas-vindas aos presentes. -----------------A reunião iniciou com a apresentação do primeiro ponto. A Presidente do CLAS informou os
presentes da realização da supraconcelhia no dia 22 de janeiro. A Vereadora apresentou os
assuntos abordados, destacando que não há decisão sobre a implementação do RLIS em Vila
Nova de Cerveira. Mais informou que a próxima reunião ficou agendada para abril e que os
assuntos seriam a sustentabilidade das IPSS e a renovação do diagnóstico social. Atendendo
aos temas propostos, a Vereadora propôs fazer uma reunião com as instituições para
apresentar na supraconcelhia as propostas e as fragilidades sentidas pelas IPSS do concelho.
Nesse sentido foi agendado uma reunião com as IPSS para o dia 17 de Março às 10 horas na
Câmara Municipal com os diretores técnicos e membros da direção, tendo sido solicitado os
dados de cada instituição.------------------------------------------------------------------------------------------Na reunião da supraconcelhia ainda foi mencionado a necessidade de definição da
metodologia de trabalho para avaliação dos Planos de Desenvolvimento Social das Redes
Sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, foi apresentada a informação do curso de cidadania da Associação de Estudo de
Direitos que terá lugar no dia 26.02.2016, na Biblioteca Municipal. Informou que as escolas
irão receber convite formal para participar no referido curso mas que o mesmo está aberto ao
público em geral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Mais divulgou a realização do Congresso, organizado pela ULSAM, no Fórum Cultural, a ter
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lugar no 22.03.2016 sobre a Higiene oral. Esta ação será aberta ao público em geral e irá
apresentar o Projeto Piloto de aplicação de verniz de fluor aos alunos do pré-escolar. Será
ainda apresentada a candidatura que recebeu o 1º premio da Missão Sorriso e o projeto que
será implementado ao nível do distrito. Estará ainda patente uma exposição itinerante entre
os dias 22 e 29 de março neste espaço com a mesma temática e que poderá ser visitada por
todos os interessados, mas é mais vocacionada para o trabalho com crianças. ----------------------De seguida, foi apresentado a avaliação do Plano de Ação de 2015 cuja percentagem de
execução é no Eixo I, de 87.5%, no eixo II de 70% e no eixo III de 61.1%. A Presidente do CLAS
referiu que algumas ações não foram executadas por constrangimentos alheios à vontade dos
parceiros, que muitas vezes sentem dificuldade em conciliar datas para a execução da mesma
ação. No caso do Conselho Municipal da Juventude, os presentes foram informados da
necessidade de reformulação da constituição do Conselho para um envolvimento mais
efectivo dos jovens com idade igual ou superior aos 15 anos. Não tendo a apresentação do
referido ponto suscitado qualquer intervenção, o presente documento foi colocado à votação
tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------A Presidente do CLAS prosseguiu com a análise do terceiro ponto da ordem de trabalhos, com
uma breve explanação sobre o Plano de Ação 2016. Foram os membros do CLAS alertados para
o facto de o plano ser dinâmico e estar em constante construção, podendo por isso apresentar
acções a qualquer momento ou sugerir a alteração do mesmo. Neste sentido, alguns membros
do CLAS pronunciaram-se sobre a prevenção do PLA nas escolas, no qual a Enfermeira Isabel
questionou o Dr. Augusto (CRI), se haveria a possibilidade de um técnico do CRI, pudesse
intervir nas escolas. Este ultimo confirmou o facto de haver um técnico no CRI vocacionado
neste âmbito mas que intervinha na formação dos professores e não diretamente com os
alunos. Mais informou, que em Vila Nova de Cerveira, no ano 2015, não tinha havido formação
de professores nesta área. No decorrer desta discussão, um elemento do CLAS também
salientou o facto de os perigos dos jogos on-line serem um tema interessante para abordar.
Assim sendo, foi solicitado aos representantes das escolas que fizessem chegar o
levantamento dos professores interessados em frequentar a formação “Eu e os Outros” do
CRI. Colocado à discussão, os parceiros consideraram que o tema era pertinente e que o
melhor seria ver que professores teriam formação para trabalhar este assunto. Não havendo
informação disponível as escolas, estas ficaram de fazer o levantamento das suas necessidades
para poder articular, com o CRI, a realização de uma formação para professores, que
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posteriormente será acrescentada ao plano de ação 2016. -----------------------------------------------Não havendo mais intervenções foi colocado à votação, a proposta do plano de ação de 2016
que foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------No quarto ponto, foi apresentado o pedido de adesão da Northweb – Centro de Informação
Tecnológica. Neste ponto, ficou deliberado convidar a entidade para estar presente no
próximo CLAS para fazer uma explanação do pedido. ------------------------------------------------------No quinto ponto, a Presidente do CLAS fez um ponto de situação sobre o Projeto CASA NOVA
da Câmara Municipal em parceira com as juntas de freguesia, explicando o motivo pelo qual as
intervenções ainda não tinham sido executadas. Mais informou que os pedidos serão
apreciados e priorizados pelos Serviços Municipais de Intervenção Social e pela Divisão dos
Serviços Municipais e serão apoiados de acordo com os valores cabimentados no orçamento
municipal. Os pedidos de apoio deverão ser dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal.------No ponto da ordem de trabalhos “Outros Assuntos”, nada foi referenciado. Não havendo mais
assuntos a tratar, a reunião foi dada por encerrada.----------------------------------------------------------

A Presidente do CLAS ______________________________________
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