
Data: 20.12.2012 
Local: Centro de Promoção Social/SCML 
Horário: 09:45 às 12:45 
Assunto: Registo de reunião 
Ordem de trabalhos: Apresentação dos resultados da análise iniciada no fórum anterior, discussão e aprovação do Plano de Acção do GCAL para 2013, reflexão sobre a 
participação no fórum da Rede Social, o Problema da Carência Alimentar nas Escolas, outros assuntos. 
 

GCAL Propostas Resultantes do Dotmocracy  Posicionamento do Fórum Observaçoes 

Papel/função do fórum 
alargado 

Reduzir o tempo de informações.  Concordância Geral Ex. grande parte das informações podem ser remetido por 
e-mail. 

 Trabalhar causas agregadoras no território. 
Tema agregador.  
 

Concordância Geral  

 Espaço para refletir e apoiar propostas de 
emergência social.  

Concordância Geral Os parceiros deverão enviar para o Grupo de 
Coordenação do GCAL a as situações para constar na 
ordem de trabalhos do Fórum. 

 Dinâmicas participativas nas reuniões do 
Fórum 

Concordância Geral Esta semana houve reunião entre os diversos grupos de 
trabalho. As pessoas sentem o Fórum esvaziado de 
conteúdo e acham que o mesmo deveria ser mais útil. 

 Dinâmicas de tomada de decisão com 
participação de todos. 

Concordância Geral  

 Fórum com a Comunidade com uma 
temática/problemática pertinente no território. 

Concordância Geral. 
Um ou dois fóruns este ano, para 
testar este modelo. Avançamos 
com um tema em 2013, ao sábado.  
É preciso decidir em Janeiro a 
efectivação de um grupo de 
trabalho.  
O fórum trimestral passa para 2014. 

A mobilização é essencial. É desejável uma ação conjunta 
com a população e acordar formas de participação para 
não ser um muro de lamentações. 
 

 Fóruns/conselhos com Crianças e Jovens Cauteloso. É preciso esclarecer 
idades, o tipo e forma de 
participação, para não tornar o 
evento num momento 
constrangedor para as crianças e 
jovens. É preciso trabalhar este 
assunto. 

O Grupo de Escolaridade propõe auscultar a Escola 34 e 
91. A ideia é habituar as crianças e jovens a ter e dar 
opinião, através de formas de expressão diversas. 
 

 Pressão enquanto GCAL cartas, abaixo-
assinados 
 

Inconclusivo, face às várias 
opiniões debatidas. 

Levantaram-se questões, nomeadamente: 
- Quem é o universo do GCAL? Precisamos de saber 
quantos somos.  
- As situações deverão ser analisadas caso a caso. 



Rede Social de Lisboa Informações 

Vanda Botelho O GCAL vai ser convidado em jan/2013 a participar na avaliação do Fórum da Rede Social.  

Problema de Carência 
Alimentar 

 

Aida Ferreira No final do último fórum a Mónica Azevedo e a Ana Gil apresentaram o problema tendo-se constituido um grupo de trabalho que está a trabalhar 
este assunto.  

Rede de 
Empregabilidade 

Ponto de situação 

Cristina Nunes  A Rede tem estado parada. O GIP encerrou o Escolhas não foi aprovado, o que existe no território? O que é prioritário e gostaríamos de 
assegurar? Neste momento sem ISU está complicado. O que podemos fazer? Há muitas respostas que deixaram de existir. O que é fundamental 
existir no território: atendimento aos desempregados, formação e competências, articulação interinstitucional… O que podia ser o nosso contributo? 
No dia 10 de Janeiro aos 14:30 no K’Cidade vai ocorrer uma reunião para refletir mais e o tipo de respostas para implementar no território. Existe 

um projeto no Vale da Amoreira, até que ponto não pode ser mais um recurso. 

Reunião 
Descentralizada 

Irene da APEAL, inscreve o GCAL para falar sobre questões ligadas ao território. 

Próximo Fórum  Dia 17 de Janeiro de 2013 às 18:00h no CLIP, a Irene da APEAL anima. 

  
Registo da Ata 

Sandra Menezes 
UITN/CML 

T. 217.510.270 
 


