ACTA N º 50
Núcleo Executivo
Ao dia seis do mês de novembro de dois mil e catorze reuniram, pelas quinze horas no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Mirandela, as seguintes entidades: Câmara
Municipal de Mirandela; Centro Distrital de Segurança Social, I.S.S.; Unidade de
Cuidados na Comunidade/Centro de Saúde I/ Direção Geral de Reinserção Social;
Contratos Locais de Desenvolvimento Social +; A.P.P.A.C.D.M.; Agrupamento
Escolas; Banco Solidário; Centro de Emprego de Mirandela.
.
Entidade ausente:
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
1) Aprovação da ata da reunião anterior;
2) Preparação das actividades para 2014: Dia da deficiência – 3 de Dezembro/
outras atividades;
3) Organização do workshop: Plano Municipal para a Igualdade/ Protocolo com a
C.I.G.;
4) Preparação do Plano de Ação para 2015;
5) Outros assuntos.
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Primeira ordem de trabalhos: Aprovação da ata da reunião anterior:
A Senhora Vereadora deu início à reunião colocando a aprovação a ata da reunião
anterior. Foi dispensada a sua leitura já que foi enviada a todos os membros do núcleo
executivo. A mesma foi aprovada por unanimidade pelos membros que estiveram
presentes na reunião anterior.

Segunda ordem de trabalhos: Preparação das actividades para 2014: Dia da
deficiência – 3 de Dezembro/ outras atividades:
A Senhora Vereadora deu a palavra ao técnico da A.P.P.A.C.D.M. para apresentação
das propostas. O mesmo informou que da parte da manhã irão fazer uma marcha
solidária com alguns infantários querendo envolver a área da educação. À tarde irão
realizar um espetáculo musical no auditório municipal (grande), com a atuação do
rancho da instituição, da ESPROARTE, do Zumba, havendo ao mesmo tempo uma
exposição do dia um ao cinco de dezembro.
A Senhora Vereadora perguntou aos elementos presentes se poderiam alterar a ordem
trabalhos passando a quarta ordem para a terceira: Preparação do Plano de Ação para
2015. Todos os elementos concordaram, pelo que a Senhora Vereadora deu a palavra à
técnica da rede social para fazer o ponto de situação relativamente às atividades já
organizadas. A mesma abordou a necessidade da implementação do programa P.E.R.A.
visto que é um objetivo definido em Plano de Desenvolvimento Social e que ainda não
foi operacionalizado.
O Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas mostrou-se disponível para ativar o
mesmo, informando que nas escolas estão muitos alunos/as a beneficiar do programa
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reforço alimentar não só para os/as alunos/as que tem escalão de abono de família mas
todos aqueles que são sinalizados pela comunidade escolar como carenciados/as. A
representante da Segurança Social irá reunir com o agrupamento escolas para apoiar na
operacionalização do programa.
A técnica da rede social deu a palavra ao Coordenador do Banco Solidário para fazer o
ponto da situação relativamente às campanhas de angariação de bens. Informou que no
natal não vão fazer campanhas específicas, estando agendadas duas para dezembro (seis
e sete e treze e catorze), mas os bens angariados serão para doar ao longo do ano,
continuando a haver em princípio as campanhas do Fundo Europeu de Auxilio às
Pessoas Mais Carenciados (F.E.A.C.). Para o próximo ano também será lançado o
Programa Pratos Solidários, que foi ganho através de uma candidatura do programa
escolhas. Este programa irá abranger os restaurantes que a ele queiram aderir, cada
restaurante terão famílias para apoiar, que será o designado apadrinhamento familiar.
Convêm que este processo conte com a colaboração de todos os parceiros da rede
social. Também como proposta de atividades para dois mil e quinze existe a criação de
uma plataforma local de apoios sociais. Ficou decidido entre os elementos presentes a
marcação de uma reunião para análise de sobreposição de apoios sociais convocando as
seguintes entidades: Cruz Vermelha; Santa Casa – Banco Solidário; Nuclisol Jean
Piaget; Centro Social e Paroquial da Torre de Dona Chama; Confraria Nossa Senhora
do Amparo.
Ficou marcada a data para a realização do segundo jantar solidário – nove de janeiro.
Relativamente a outras atividades para dois mil e quinze destaca-se: entrega de cabazes
com a colaboração da Delta Cafés/ operacionalização do programa Conta-me Uma
Conta e Envelhecer Saudável/ operacionalização do programa anual de animação de
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idosos/as com as várias entidades/ Operacionalização do Programa Ensinar Quem Cuida
em articulação com o gabinete de Alzheimer/ na área da empregabilidade as ações serão
da responsabilidade do CLDS +/ operacionalização de atividades do Programa
Escolhas/ saúde escolar/ banco de livros escolares/ atividades e ações na área da
igualdade/ possibilidade de haver um workshop para a área da etnia cigana/ elaboração
e atualização dos instrumentos de planeamento social
Terceira ordem de trabalhos_ Organização do workshop: Plano Municipal para a
Igualdade/ Protocolo com a CIG.
A técnica da rede social informou que dia dezasseis de dezembro vai realizar-se com o
apoio da C.I.G. um workshop. Ficou definido que irão ser convidados um elemento por
cada área de intervenção / instituição.
Outros assuntos: Não havendo mais assuntos a abordar a reunião deu-se por encerrada
às dezassete horas.
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