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ACTA N º 57 

Núcleo Executivo 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze reuniram, pelas catorze horas 

e trinta minutos horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mirandela, as seguintes 

entidades: Câmara Municipal de Mirandela; Santa Casa da Misericórdia; Centro Saúde 

I; C.L.D.S. 3G. 

 

Entidades ausentes: 

Direção Geral de Reinserção Social; Agrupamento de Escolas de Mirandela; Instituto de 

Emprego e Formação de Mirandela. 

 

Ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da ata n º 55 e 56; 

2. Preparação das Jornadas da Rede Social; 

3. Informação (U.C.C.) – Novo Programa Nacional de Saúde Escolar; 

4. Outros assuntos. 

 

Ponto n º 1) Aprovação da ata n º 55 e 56. 

O Senhor Presidente do C.L.A.S. colocou a aprovação das atas n º 55 e 56. A leitura 

ficou dispensada por ter sido enviada.  

Ficaram aprovadas por unanimidade a ata n º 55 e n º 56. 

Ponto n º 2) Preparação das Jornadas da Rede Social:  

A interlocutora da rede social apresentou um resumo do Programa das Jornadas da Rede 

Social que irão ser realizadas dia quinze e dezasseis de outubro no auditório municipal. 

O programa provisório segue em anexo. 

Foi proposto que fosse feita uma apresentação pelo Centro de Respostas Integradas, no 

painel “ Respostas da Rede Social a Comunidades em Risco”. Salienta-se o fato de que 

existem temas por definir como é o caso da C.P.C.J. 
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Ponto n º 3) Outros assuntos: 

A Coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade apresentou o Programa de 

Saúde Escolar inserido no Plano Nacional de Saúde.  Informou que pretende 

implementar o programa de saúde escolar na ESPROARTE.  

O Senhor Presidente informou que foi feita uma candidatura no âmbito do PEDU, que 

de uma forma resumida se trata de um projeto de reabilitação social aos bairros em 

causa, assim como criação de estruturas locais como associações para moradores e 

projeto “ incubadora social”. 

Não havendo mais assuntos a abordar a reunião deu-se por encerrada às dezassete horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


