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ACTA N º 53 

Núcleo Executivo 

 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e quinze reuniram, pelas quinze horas no 

Salão Nobre da Câmara Municipal de Mirandela, as seguintes entidades: Câmara 

Municipal de Mirandela; Centro Distrital de Segurança Social; Programa Contratos 

Locais de desenvolvimento Social +; Santa Casa da Misericórdia de Mirandela; 

Centro de Emprego; Centro Saúde I; Unidade de Cuidados na Comunidade 

 

Entidades Ausentes: 

 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Organização da próxima reunião plenária.  

2. Outros assuntos. 

 

 

 

Primeira ordem de trabalho: Organização da próxima reunião plenária.  

O Senhor Presidente deu inicio à reunião. Informou que a reunião de CLAS será 

realizada no dia 17 de Março. Da parte da manhã serão aprovados documentos e 

apresentados alguns programas e respostas sociais. Desta forma a ordem de trabalhos é 

a seguinte:  

 

1 - Plano de Acção 2015  (P.A. C.L.D.S.+-2015); 

 

2 -  Projeto Envelhecer Saudável;  

 

3 -  Rede  de Municípios  Solidários – Resposta Igualdade de Género (Casa Abrigo) 

 

4 -  Projecto  Tecer a Prevenção  
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5  - Projecto Pratos Solidários 

 

6 -  P.L.A.S.M.I.R. – Plataforma de Apoios Socais  

 

7  - Relatório de Execução do C.L.D.S. +  (Vídeo)     

  

8  -  Oportunidades do Portugal 2020  

  

9  -  DLBC Urbana = Mirandela 2020  + ativa + inclusiva  

  

10  -  Proposta de constituição de Cooperativa Económica e Social  

  

11 – Aprovação da Adesão de  novos elementos no C.L.A.S. 

 

Da parte da tarde , isto é, a partir das catorze horas será realizado o fórum participativo. 

O almoço será volante e rápido.  

Serão feitos vários grupos de trabalho, em que o máximo por mesa será de dez. Em cada 

mesa serão debatidas as seguintes questões: 

Questão n º 1: Respostas e equipamentos sociais. O que existe, o que é necessário e 

como ter acesso? 

Questão n º 2: Avaliação do modelo atual da rede social. Qual a melhor forma de 

operacionalizar o modelo organizativo? 

Questão n º 3: Novo modelo de funcionamento da rede social. Funcionar em rede, novo 

modelo, nova organização) 

No final serão apresentados os resultados por grupos.  

A técnica da rede social irá enviar alguma documentação e instrumentos de trabalho, 

nomeadamente: o diagnóstico social, o plano de desenvolvimento social; guia de 

respostas sociais e o modelo de funcionamento da rede social. 

 

Segunda ordem de trabalho: Outros assuntos. Não havendo mais assuntos a abordar 

a reunião deu-se por encerrada. 

 


