ACTA DO CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL
REDE SOCIAL DO CONCELHO DE CASTRO VERDE
21 De Dezembro de 2007
Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e sete reuniu o CLAS da Rede
Social do Concelho de Castro Verde com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO UM - Leitura e eventual aprovação da acta da reunião anterior;
PONTO DOIS - Revisão do PDS;
PONTO TRÊS- Outros assuntos de interesse.

Estiveram representadas as entidades, cuja presença foi registada na folha que se
anexa.
A reunião teve início com uma intervenção do presidente do CLAS que propôs ao
Conselho a apreciação da Ordem de Trabalhos proposta, que depois de analisada foi
aprovada por unanimidade.
Seguiu-se a leitura da acta da reunião anterior e a sua posterior aprovação por
unanimidade.
Já no âmbito do Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, o Presidente começou por fazer
um enquadramento geral para a imperatividade de revisão do Plano de
Desenvolvimento Social concelhio, nomeadamente devido à:
- Necessidade de harmonização com os instrumentos de planeamento delineados no
quadro da Plataforma Supraconcelhia;
- Importância de fazer convergir as prioridades concelhias com os principais Eixos
do PNAI.
Nesta sequência, foi pedido à Dr.ª Sofia Monteiro que apresentasse aos parceiros o
documento de trabalho por si elaborado, em parceria com o Núcleo Executivo. A
técnica iniciou a sua intervenção com a indicação que o documento ora apresentado
se encontra subdividido em três partes diferenciadas, mas complementares. Assim:
A primeira visa identificar os principais riscos que ameaçam o Concelho; A segunda
caracteriza o Concelho ao nível dos seus indicadores socio-económicos e
demográficos; Finalmente a Terceira identifica e define os Eixos Prioritários de

Intervenção. Assim, e optando por uma metodologia expositiva, mas com recurso a
“PowerPoint” fez-se a apresentação do documento e integrando as sugestões que,
depois de explanadas e discutidas, iam sendo apresentadas pelos parceiros.
O Sr. Presidente fez a sugestão de se proceder, sempre que possível, à análise
comparativa entre os dados de 1991 com os de 2001 numa perspectiva de
percepcionar a evolução, entretanto, ocorrida nesta década, no concelho. Verificouse, igualmente, a necessidade de integrar no documento referências às Questões Prónatalistas que se pretendem implementar, no Concelho, este ano, conforme definido
e aprovado nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008. A Dr.ª Paula
Monteiro teceu alguns considerandos relativamente ao documento em apreciação e
àquilo que considera ser uma via para homogeneizar todos os instrumentos de
planeamento, em vez de se privilegiar a especificidade local, acrescentando que em
todo o documento falta a área do emprego, considerada pela conselheira área
problema, particularmente no que às mulheres diz respeito assim como a área do
empreendedorismo.
Dado o avançado da hora e a imperatividade da interrupção dos trabalhos, o
Presidente propôs que na próxima reunião do Núcleo Executivo, que deveria ficar já
agendada, deveriam participar mais alguns parceiros, nomeadamente da área da
educação e do trabalho com idosos, por serem as vertentes que, no documento, ainda
carecem de aperfeiçoamento e conclusão. Assim, foram endereçados os respectivos
convites e calendarizada a reunião de Núcleo Executivo para o dia dezassete de
Janeiro, pelas dez horas, no edifício da Câmara Municipal. Com esta marcação
julga-se estarem reunidas as condições que possibilitem o ultimar do documento do
PDS concelhio com a posterior submissão para parecer e aprovação ao CLAS ainda
durante o mês de Janeiro, agora em curso.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavra a
presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Presidente do
CLAS.

