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Núcleo Executivo Redigido por Nº 

CME 
ISS,IP 
IEFP 
SCM Évora 

Ana Abrantes 
 

 

 
 
 
 

 

Data 6 julho 2017 Local Salão Nobre Paços Concelho Hora 10h00 

Agenda 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Adesão da Associação Mãe Limão; 

3. Apresentação de ponto de situação da execução do Plano de Ação do CLASE 2017, 

integrando a realização dos planos de ação das Unidades de Rede; 

4. Apresentação do ponto de situação sobre a conceção do Plano de Desenvolvimento 

2017-2021; 

5. Informação sobre as novas listas para o cargo de Juiz Social; 

6. Apresentação de relatório de monitorização semestral do projeto Vidas Ativas 3G - 

CLDS 3G, conforme determinado nº 3 do artigo 15º do capítulo IV da portaria nº 179-

B/2015. 

7. 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. 

Relativamente ao ponto 1 da ordem de trabalhos, a ata da reunião de dia 27 de abril de 2017 foi aprovada por 

maioria com 5 abstenções. 

Quanto ao ponto 2 “Adesão da Associação Mãe Limão” foi realizada a apresentação da missão, visão, projetos 

em curso da associação e perspetivas de interação com a Rede Social de Évora. No seguimento e colocada à 

votação do conselho a adesão da Associação Mãe Limão ao CLASE foi aprovada por unanimidade. A Pre 

sidente do CLASE usou da palavra para felicitar a organização e fazer votos de um ótimo de trabalho. 

Dando ao cumprimento ao ponto 3 da ordem de trabalhos, foi apresentado ponto de situação da execução do 

Plano de Ação do CLASE pela técnica da CME Ana Abrantes, destacando-se que 27,8% das ações do plano estão 

concluídas (5 ações), 55,5% estão em curso (10 ações) e 16,7% estão por desenvolver (3 ações). Neste exercício 

de sistematização foram totalizadas 18 ações do plano, uma vez que os planos de ação das unidades de rede 

foram contabilizados como uma ação. 
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Ainda neste ponto foi colocada à consideração do conselho a alteração de metas de duas ações, 

nomeadamente:  

Dimensão Designação Meta Proposta de alteração 

de meta 

Planeamento Aprovar em sede de 

CLASE a Carta Social do 

concelho 

Aprovação do 

documento em CLASE 

até final de setembro. 

Aprovação do 

documento em CLASE 

até final de dezembro. 

Reforço da Rede Social Reconhecimento de 

projetos, assentes numa 

rede de parcerias 

Apresentar no final do 2º 

trimestre do ano, 

proposta de normas para 

a ação e promover um 

momento de 

reconhecimento de um 

ou mais projetos locais 

até ao final do ano. 

Apresentar até ao final 

do ano, proposta de 

normas para a ação e 

promover um momento 

de reconhecimento de 

um ou mais projetos 

locais. 

No final a proposta de alteração das metas foi aprovada por unanimidade. 

Conforme determinado na agenda de trabalhos, foi apresentado ponto de situação do Plano de Ação da 

Unidade de Rede de Envelhecimento Populacional, salientando-se que todas as ações do plano estão a ter 

sequência e a realização do “Arraial Maior” no dia 7 de julho. Quanto à Unidade de Rede de Saúde Mental, foi 

de igual modo frisado que todas as ações do plano estão em desenvolvimento, destacando-se a participação 

desta unidade no Desafio pela Saúde e aplicação do questionário de caracterização dos clientes/utentes das 

organizações que integram o grupo de trabalho. 

A representante do CDISS,IP – Drª Amélia Vieira realizou a apresentação do ponto de situação da execução do 

Plano de Ação da Unidade de Rede dos Sem-abrigo, evidenciando que foram criadas equipas de trabalho para 

acompanhamento/sinalização de situações, que a unidade de rede enviou contributos para a construção do 

Plano de Ação 2017/2018 da Estratégia Nacional para os Sem-abrigo e que participaram, ainda, no estudo 

desenvolvido pelo Observatório Europeu sobre Pessoas Sem Abrigo (CESIS). 

No final das apresentações a representante da Associação de Solidariedade Social dos Professores – Profª 

Isabel Fernandes felicitou o Núcleo Executivo pelo trabalho desenvolvido e pela exposição efetuada e 

reconheceu de modo particular a ações realizadas pela Unidade de Rede dos Sem-abrigo. 

No ponto 4 da ordem de trabalhos, foi apresentado os resultados da fase prospetiva do processo metodológico 

de construção do Plano de Desenvolvimento Social 2017-2021 pelo CLDS-3G/Fundação Eugénio de Almeida – 

Drª Ana Rita Lavado, sendo de sublinhar que:  

 Foram realizadas 6 oficinas prospetivas, nas quais participaram 29 organizações com 40 técnicos; 
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 Apuraram-se 248 propostas de ações, organizadas, após triangulação, em 5 cenários temáticos; 

 Todas as ações que não são da competência do CLASE e da Rede Social Local integrarão uma área de 

recomendações que constará do documento final do PDS 2017-2021. 

No seguimento, a técnica da CME Ana Abrantes, informou os presentes das etapas de trabalho 

desenvolvidas na sequência da fase prospetiva, apresentando os 4 desafios de intervenção estruturados 

pelo Núcleo Executivo e Grupo Estratégico de Apoio:  

 Évora cidade cidadã; 

  Évora constrói trabalho em rede;  

 Évora cidade inclusiva; 

 Évora fomenta o envelhecimento ativo. 

A técnica informou ainda dos passos futuros e calendário de realização dos mesmos. 

No final, o representante da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras – José Mendes interveio 

reforçando a necessidade de envolvimento das “pessoas” no processo de construção do PDS, tendo como 

horizonte o conhecimento das condições concretas em que estas se enquadram. Neste seguimento, a 

representante do CDISS,IP usou da palavra para salientar a complexidade do trabalho que o Núcleo Executivo 

tem vindo a desenvolver e que se encontra em curso desde 2016 e que convocou todo o CLASE a participar 

nesta fase prospetiva do processo metodológico. Esclareceu, ainda, que neste exercício projetivo os 

participantes eram convidados a congregar um duplo olhar nas suas propostas, ou seja, o de técnico que 

representa uma determinada organização e o de munícipe.  

Ainda neste contexto, a representante da Fundação Eugénio de Almeida – Drª Ana Rita Lavado respondeu à 

intervenção da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras, informando acerca do trabalho 

desenvolvido pelo CLDS-3G ao nível do eixo 3 – capacitação institucional, o qual abordou e integrou propostas 

das diversas entidades, organizações do território das unidades administrativas que aceitaram realizar este 

processo. Informou por último que a sistematização deste processo foi entregue à CME para integrar dados no 

instrumento de planeamento em apreço.  

No ponto 5, a Presidente do CLASE informou da necessidade de constituição de nova lista para o exercício da 

função de Juiz Social na Secção de Menores e Família do Tribunal de Évora. Esclareceu, ainda, sobre os 

requisitos necessários ao desempenho destas funções de acordo com o Decreto-Lei 156/78, 30 de junho que 

enquadra legalmente esta matéria.  

Ainda neste ponto a Drª Cláudia Caeiro, diretora da Habévora EM e a Drª Manuela da ARASS partilharam com 

os presentes a sua experiência no desempenho da função de juiz social. 

Estipulou-se que os interessados em integrar a nova lista de juízes sociais deverão enviar indicação dessa 

intenção até ao final do mês de setembro. 

No ponto 6, a coordenadora do CLDS-3G – Drª Otilia Emilio efetuou a apresentação do relatório de 
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monitorização semestral do projeto. 

Quanto ao ponto “Outros assuntos”, a Presidente do CLASE mencionou a realização do “Arraial Maior”, uma 

ação promovida pela Unidade de Rede de Envelhecimento Populacional, da CME, da União de Freguesias da 

Malagueira e Horta das Figueiras e da Associação de Solidariedade Social dos Professores. Sublinhou que a 

iniciativa decorrerá no dia 7 de julho pelas 17h30, no Largo de Avis. 

No final a Presidente do CLASE fez votos de boas férias e agradeceu o trabalho desenvolvido pelo conselho e 

reforçou a sua importância para o desenvolvimento social local. 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do CLASE 

 

 

________________________________________ 

(Vice- Presidente Élia Andrade Mira) 

 


