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Data 21 fevereiro 2017 Local Paços do Concelho Hora 14h30 

Agenda 

1. Aprovação da ata da reunião anterior (15 dezembro 2016); 
2. Apresentação do projeto “Cuidar para Capacitar” pela Associação Oncológica do Alentejo; 
3. Apresentação de Proposta de Plano de Ação 2017 do CLASE; 
4. Outros assuntos.  

 

Folha de Presenças 

Anexa a esta ata. 
 

 

Registos 

A Presidente do CLASE deu início à reunião cumprimentando os presentes e agradecendo a sua participação na 

reunião. 

Dando sequência à ordem de trabalhos, no ponto 1 a ata da reunião anterior foi aprovada por maioria com 9 

abstenções. 

Antes de prosseguir para o ponto seguinte da ordem de trabalhos, a Presidente do CLASE deu as boas vindas à 

enfermeira Susana Saruga que passará a assumir a representação da ARSA/UCC no Núcleo Executivo em 

substituição da enfª Ana Carla Coelho, fazendo votos de um bom trabalho e sublinhando o empenho com que 

esta representação, certamente, será assumida. 

No ponto 2, foi apresentado o projeto “Cuidar para Capacitar”, pela Drª Carla Correia da Associação Oncológica 

do Alentejo. Destaque-se que este projeto é financiado pelo BPI Capacitar. 

A AOAL informou os presentes que este projeto começará a ser implementado no terreno a partir de março 

2017.  

Relativamente ao ponto 3 da ordem de trabalhos, a Drª Helena Ferro (chefe da Divisão de Educação e 

Intervenção Social) iniciou a apresentação da proposta de Plano de Ação para 2017 do CLASE, fazendo destacar 

os pontos de partida que estiveram na base da sua construção, a saber: ações transitadas de 2016, planos de 

ação próprios das Unidades de Rede, contributos do jantar da rede social e construção do PDS 2017-2021. 

Informou os presentes que esta proposta de plano resulta do trabalho desenvolvido com o grupo estratégico 

de apoio ao Núcleo Executivo. Por último, sublinhou que o processo central deste plano será a concetualização 

e construção do novo Plano de Desenvolvimento Social do concelho. 

No final, os coordenadores das Unidades de Rede (Saúde Mental, Envelhecimento Populacional e Sem Abrigo), 

enfª Susana Saruga, Prof Marcos Olímpio e Drª Amélia Vieira respetivamente, apresentaram os Planos de Ação 

de cada uma das unidades de rede. 
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Nesta sequência o Presidente da GARE interveio para evidenciar a necessidade deste documento prever uma 

componente de prevenção do risco, dada a centralidade que esta temática assume no domínio da intervenção 

social e face ao número de entidades e organizações que a ela se dedicam. 

Em resposta, a Srª Presidente do CLASE anuindo à pertinência do tema, sugeriu que a GARE sistematizasse os 

diversos contributos dos parceiros para esta área, de modo a suscitar uma análise mais objetiva desta 

proposta. 

Ainda, neste ponto a Presidente da CPCJ de Évora – Drª Conceição Peres frisou que, no contexto do processo de 

concetualização do PDS 2017-2021, para o qual os membros do CLASE foram convidados a participar, esta será 

uma temática que ficará refletida e inscrita em sede de Plano de Desenvolvimento Social e que por isso, 

necessariamente, a rede social terá de sistematizar ações que concorram para os objetivos e estratégias que 

vierem a ser delineados. 

Colocado à consideração do Plenário, o Plano de Ação 2017 do CLASE foi aprovado por unanimidade. 

No ponto “Outros assuntos”, a representante da Fundação Eugénio de Almeida – Engª Ana Talhinhas 

aproveitou para felicitar a Unidade de Rede dos Sem Abrigo pela proposta de plano de ação apresentado e para 

informar que a FEA irá promover um espaço / momento de encontro e conhecimento entre organizações locais 

(tipo ignite), que terá como objetivo a partilha de boas práticas e a consolidação de novas parcerias. Neste 

seguimento, a Engª Ana Talhinhas deu, ainda, a conhecer algumas das ações que a FEA ira realizar no contexto 

da operacionalização do CLDS-3G. 

A Presidente do CLASE usou da palavra para informar da realização do Seminário “Pessoas Sem Abrigo – 

conceitos e contextos de intervenção”, promovido pela Unidade de Rede Sem Abrigo e CME nos dias 23 e 24 de 

fevereiro. 

A Srª Diretora do CDISS – Drª Sónia Ramos informou acerca das candidaturas ao Programa Operacional a 

Pessoas Carenciadas e da sessão de esclarecimento que se realizará no dia 8 de março no auditório da CCDRA. 

A representante do CRI – Drª Sofia Martelo convidou os presentes para duas ações a promover pelo Centro de 

Respostas integradas em março: 

• 2 de março – Lei do Álcool; 

• 10 de março –  Ação de formação “Consumos e comportamentos aditivos sem substâncias”. 

Por fim, a Presidente do CLASE deixou o convite para participação no desfile de Carnaval que se realizará no dia 

24 de fevereiro pelas 10h e que contará com a participação de cerca de 2000 crianças e 29 instituições 

educativas e sociais. 
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A Presidente do CLASE 

 

 

________________________________________ 

(Vice- Presidente Élia Andrade Mira) 

 


