PLENÁRIO CLAS│DEZEMBRO 2013

Minuta Ata
Aos dezoito dias do mês de Dezembro de 2013, 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) Apreciação da execução do Plano de Acção de 2013;
3) Apresentação das linhas de orientação do programa social do novo executivo;
4) Apresentação e votação da proposta de alargamento da vigência do Plano de
Desenvolvimento Social 2013-2015 para 2013-2016;
5) Apresentação e deliberação do parecer técnico emitido pelo Núcleo Executivo relativo
ao Projeto Cria-te da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de
Cerveira submetido ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências;
6) Calendarização das reuniões dos Eixos Estratégicos de Intervenção
7) Calendarização de sessão de esclarecimento para apresentação do Centro de
Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo) e suas
competências;
8) Outros assuntos.

A Presidente do CLAS, Aurora Viães, iniciou a reunião informando os presentes que a
técnica da Rede Social, Manuela Ferreira, deixará de exercer estas funções, sendo
substituída pela técnica Susana Carvalho. Referiu ainda que os novos presidentes das
juntas e uniões de freguesia se devem dirigir ao Gabinete da Rede Social a fim de
atualizarem a sua ficha de adesão. De seguida, referiu que a ausência da representante do
Instituto Português do Desporto e Juventude, Emília Martins, foi devidamente justificada.
Relativamente à ata da reunião anterior, e não se tendo registado qualquer pedido de
alteração da redação da mesma endereçada aos parceiros a 27 de Junho do corrente ano,
foi submetida à votação e aprovada por maioria, com o registo de 10 abstenções por não
estarem presentes na reunião anterior.
Na continuação da reunião a vereadora iniciou a exposição dos assuntos constantes na
ordem de trabalhos, com as informações gerais, comunicando aos presentes a informação
que o Centro Social e Paroquial de Campos fez chegar ao CLAS com a indicação da

Página 1 de 3

PLENÁRIO CLAS│DEZEMBRO 2013

necessidade de realização de obras de melhoria e requalificação das instalações sede,
sendo necessário assegurar os atuais serviços num edifício na freguesia de Cornes cedido
pela autarquia quando se encetarem as referidas obras de requalificação.
Prosseguiu-se a reunião fazendo referência às Campanhas de Recolha de Roupa de
Homens e de Artigos de Puericultura que estão a decorrer durante o mês de Dezembro.
Mais informou que o material recolhido reverterá a favor da Loja Social do concelho com o
objetivo de ser utilizado para suprir as necessidades básicas e imediatas de indivíduos
e/ou famílias carenciadas, a título gratuito e que o local de entrega do material doado será
nos Serviços Municipais de Intervenção Social, Rua das Cortes, 186 – Vila Nova de
Cerveira.
De seguida, a Presidente do CLAS convidou a Dr.ª Manuela Coutinho do Centro Distrital de
Segurança Social de Viana do Castelo para efetuar uma breve intervenção sobre a “Rede
Together”. A técnica efetuou uma explanação sucinta dos factos que concorreram para a
criação da referida rede, informando os presentes que, no ano de 2009 surgiu na cidade de
Mulhouse, França, o projeto “Together for Territories of Corresponsibility”, co-financiado
pela União Europeia e o Conselho da Europa, com o objetivo de mobilizar cidadãos e
recursos locais para reduzir a pobreza e a exclusão social. Desta vontade e sob o impulso
do Conselho da Europa foi proposta em 2012 a criação da Rede Internacional de
Territórios da Co-responsabilidade – denominada “Rede Together” – que agrupa, como o
nome faz anunciar, plataformas multiatores representativas dos diversos atores públicos,
privados e cidadãos, o que em Portugal coincide com as Redes Sociais. Reunindo hoje 184
territórios de co-responsabilidade no mundo (integrando Bélgica, França, Grécia, Itália,
Letónia, Portugal, Roménia, Rússia, Cabo Verde, Gabão, Marrocos e Tunísia), tem como um
dos grandes objetivos promover a co-responsabilidade para o bem-estar de todos, em
parceria com as instituições públicas nacionais e internacionais envolvidas nesta
promoção. Comunicou ainda aos elementos do CLAS, que a Assembleia-geral Fundadora
da “Rede Together“ decorreu em 04 de novembro passado, em Estrasburgo, com a
participação de 87 membros fundadores (12 países europeus e africanos) tendo a Rede
Social de Vila Nova de Cerveira aderido e participado como Membro Efetivo Fundador.
No final da explanação, a vereadora Aurora Viães salientou o facto do Município de Vila
Nova de Cerveira pretender desenvolver um novo plano estratégico “Agenda Digital
Local”, que poderá ser enquadrado neste conceito de trabalho em rede, o que traduz a
mais valia da iniciativa “Rede Together”.
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A reunião prosseguiu com a análise do segundo ponto da ordem de trabalhos tendo sido
efetuada uma breve explanação sobre a execução do Plano de Ação 2013.
Não tendo a apresentação do referido ponto suscitado qualquer intervenção, a Presidente
do CLAS expôs as linhas de orientação do programa social do novo executivo. Neste ponto
a técnica representante do Centro de Respostas Integradas – Administração Regional do
Norte - Paula Brites interveio, referindo que as iniciativas no âmbito das
toxicodependências devem ser enquadradas em ações de formação e de sensibilização,
para que se garanta uma continuidade da intervenção efetuada.
De seguida a vereadora expos os argumentos que estão na base da proposta de
alargamento da vigência do Plano de Desenvolvimento Social 2013-2015 para 2013-2016.
Esta alteração deve-se essencialmente à necessidade de uniformizar os documentos
estratégicos ao nível das Redes Sociais do distrito de Viana do Castelo em consonância
com as orientações do Projeto “Capacitação, Qualificação e Inovação das Redes Sociais”.
Colocada à votação, a proposta de alteração foi aprovada por unanimidade.
Na continuação da ordem de trabalhos, e para efetuar uma explanação mais concreta
sobre o projeto Cria-te da Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de
Cerveira submetido ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências, foi convidada a responsável técnica da candidatura, Joana Correia, que, de
forma sucinta, apresentou as linhas de orientação da candidatura e os objetivos da mesma.
Após a explanação a vereadora deu a conhecer aos presentes a apreciação global da
candidatura efetuada pelo Núcleo Executivo no passado dia 28 de Novembro, tendo por
base a Grelha de Emissão de Pareceres tendo obtido um parecer favorável com a seguinte
percentagem: 72%. Nesse sentido o referido parecer foi submetido à votação do CLAS,
tendo sido aprovado por unanimidade.
Pela similitude dos pontos 6 e 7 a Presidente do CLAS apresentou as propostas de
calendarização das reuniões dos Eixos de Intervenção e do Centro de Informação,
Mediação e Arbitragem de Consumo.
No ponto da ordem de trabalhos “Outros Assuntos” não foi registada qualquer
intervenção, pelo que, não havendo mais assuntos a tratar e por proposta da Presidente do
CLAS, foi esta ata, por unanimidade, aprovada em minuta, afim das deliberações tomadas
produzirem efeitos de imediato.

A Presidente do CLAS ______________________________________
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