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Habévora
Santa Casa da Misericórdia

Ana Abrantes

Salão Nobre da CME

Hora

Nº

14h30-17h00

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Adesão da Associação Hapinez;
Agenda

3. Apresentação de ponto de situação da execução do projeto “MovimentArte”/Programa
Escolhas 6ª Geração pelo Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de
Évora;
4. Balanço da execução do Plano de Ação 2017 do CLASE;
5. Outros assuntos.
Folha de Presenças

Folha de Presenças anexa a esta ata.
Registos

O Sr Presidente da Câmara – Dr Carlos Pinto de Sá deu início à sessão agradecendo a presença de todos e destacando a
importância que a Rede Social e o Conselho Local de Ação Social assumem no cumprimento das metas traçadas por este
executivo municipal para o desenvolvimento social do território. Realçou a centralidade da cooperação entre instituições e a
concertação de posições, defendendo o respeito pela autonomia e especificidades de cada um dos atores locais.
Destacou ao longo da sua intervenção a problemática da pobreza como uma das fragilidades estruturantes do concelho,
sendo esta uma das áreas que mais preocupa o município.
O Dr Carlos Pinto de Sá fez um balanço positivo do trabalho promovido por este conselho, devendo, no entanto,
estabelecer-se como metas o crescimento e consolidação das intervenções, tendo como objetivo principal e imediato a
participação e colaboração ativas na construção das linhas orientadoras e das estratégias que nos próximos anos deverão
ser perseguidas pelo município e por todos os membros da rede local.
Neste seguimento a Presidente do CLASE – Srª Vereadora Sara Fernandes interveio dando as boas vindas e manifestando
a sua inteira disponibilidade para participar e colaborar com as organizações que integram o CLASE.
Dando cumprimento à ordem de trabalhos prevista, no ponto 1 da agenda a ata da reunião de dia 6 de julho de 2017 foi
aprovada pela maioria dos presentes que estiveram na reunião anterior.
No que concerne ao ponto dois – Adesão da Associação Hapinez, após apresentação por parte do Dr Nuno Colaço dos
objetivos, missão, intervenções realizadas e projetos de futuro da organização, a representante do CRI – Drª Sofia Martelo
questionou os representantes da associação sobre possibilidades de se contornar o pagamento das consultas de psicologia
tendo por base a participação da Hapinez na rede. Em resposta o Dr Nuno Colaço referiu a hipótese de recrutamento dos
técnicos das diversas entidades/organizações para a dinamização de oferta formativa da Hapinez. Neste seguimento usou
da palavra a representante da APCE Drª Guilhermina Figueira reforçando que o preço da 1ª consulta não ser compatível
com a realidade socioeconómica da maioria das famílias de Évora. Por último os representantes da Hapinez demonstraram
disponibilidade para estabelecer parcerias. Por fim a adesão da associação foi aprovada por maioria com quatro
abstenções, por parte do Centro de Respostas Integradas, UF Bacelo e Srª da Saúde, UF Évora e APCE.
Relativamente ao ponto 3, a coordenadora do projeto MovimentArte/Programa Escolhas – Drª Magda Camacho fez a
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apresentação do desempenho do projeto no último semestre, destacando-se os seguintes índices de realização:


Medida 1/Educação e Formação – 103%



Medida 2/ Empregabilidade e Emprego– 89%



Medida 4/ Inclusão Digital – 95%



Taxa final de execução – 94%

Quanto ao ponto 4 a chefe da Divisão de Educação e Intervenção Social – Drª Helena Ferro apresentou o balanço da
execução do Plano de Ação do CLASE para 2017, salientando que os resultados obtidos foram fruto do trabalho
colaborativo desenvolvido entre todos e da dinâmica instituída no seio do conselho. Destacam-se ao nível das ações
executadas a constituição da Unidade de Rede de Minorias, a realização de 10 momentos formativos para a rede social, a
execução da fase prospetiva da construção do novo Plano de Desenvolvimento Social e o momento informal da rede
(brunch social). Neste contexto, as coordenadoras das Unidades de Rede de Envelhecimento Positivo, Saúde Mental e Sem
Abrigo informaram sobre a execução e principais resultados obtidos no ano de 2017 em cada um destes grupos de trabalho.
Por fim, a Presidente do CLASE transmitiu aos presentes o ponto de situação da constituição da Unidade de Rede de
Minorias.
No ponto 5 – outros assuntos, a representante da Associação Mãe Limão informou sobre os resultados de uma candidatura
efetuada por esta organização para um projeto de intercâmbio europeu ao nível do empreendedorismo materno.
No final da reunião a Presidente do CLASE sistematizou os principais contributos recolhidos no brunch realizado no dia 11
de dezembro, frisando a necessidade de, em conjunto, transformar estas avaliações em propostas de ação e melhoria
concretas.
Entidade
Responsável

Ações

Descrição

Enviar email com apresentação power point para disponibilização na
página web da CME
Enviar agendamento das reuniões de Núcleo Executivo

CME

19 dezembro 2017

CME

3 janeiro 2018

A Presidente do CLASE

________________________________________
(Sara Dimas Fernandes)

Data limite
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