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Data 21 de setembro  2018 Local Salão Nobre da CME Hora 14h30-17h00 

Agenda 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Apresentação de proposta de adesão por parte da Associação para o Desenvolvimento 
Cultural e Desportivo da Malagueira; 

3. Ponto de situação do Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração; 

4. Apresentação da Equipa de Cuidados Continuados Integrados; 

5. Aprovação das recomendações da Unidade de Rede de Saúde Mental sobre Fórum 
Sociocupacional no concelho e aumento do número de vagas em Centro de Atividades 
Ocupacionais; 

6. Procedimento para a composição do Núcleo Executivo 2019-2021; 

7. Outros assuntos. 

 
Folha de Presenças 

Folha de Presenças anexa a esta ata.  

 
Registos 

 

A Presidente do CLASE deu início aos trabalhos agradecendo a presença e a participação de todos na reunião. 

A Presidente do CLASE sugeriu uma alteração à agenda, passando o ponto nº 2 para nº 1. A proposta foi aceite por 

unanimidade. 

Dando seguimento ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a Associação para o Desenvolvimento Cultural e Desportivo da 

Malagueira expôs ao plenário os objetivos que visam alcançar com a sua adesão ao CLASE, natureza e principais ações da 

organização. 

Relativamente ao ponto 1 da ordem de trabalhos, a ata da reunião de 27 de março de 2018 foi aprovada pela maioria dos 

presentes na reunião. 

Quanto ao ponto 3, a coordenadora do CLDS 3G – Drª Otília Emílio procedeu à apresentação dos resultados do 1º semestre 

de 2018. A coordenadora do projeto informou acerca dos fundamentos que enquadram o pedido de revogação do parecer 

emitido pelo conselho a 27 de março do corrente ano para alteração no nº de destinatários e de ações e colocou a 

necessidade de nova emissão de parecer para reajustamento do período de execução de metas e indicadores de algumas 

ações, alteração das datas de início e fim das atividades tendo em conta a realização da primeira ação por atividade, bem 

como para processamento de reprogramação financeira. Colocado à consideração do plenário, o pedido de parecer e 

alteração foi aprovado por maioria com três abstenções. 

No ponto 4, a Enfª Ana Carla Coelho fez a apresentação da Equipa de Cuidados Continuados Integrados fazendo destacar 

os objetivos, as metodologias, a composição da equipa e os critérios de referenciação. 

No final da apresentação a representante da Associação Chão de Meninos – Drª Paula de Deus usou a palavra para saudar 

o trabalho desta equipa e reforçar esta medida como uma boa prática nas políticas públicas de proximidade. Sublinhou, 

ainda, a expetativa desta organização na existência de uma resposta ao nível dos cuidados continuados integrados em 

saúde mental para crianças e jovens. 

Nesta sequência a representante do CDISS,IP – Drª Elsa Rocha, corroborando a questão colocada pela Drª Paula de Deus 
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quanto à necessidade de equipamentos no domínio da saúde mental orientados para as crianças e jovens, destacou a 

oportunidade criada pelo Aviso Nº ALT20-42-2018-09/Investimento na área dos equipamentos sociais e de saúde, no qual 

se encontra, também prevista a possibilidade de candidatura para a qualificação da resposta de Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

A Drª Clara Morais da Administração Regional de Saúde/Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados usou 

da palavra dando conta que a saúde mental integrou recentemente a rede nacional de cuidados continuados, sendo por isso 

determinante o desenvolvimento de experiências piloto neste domínio. Informou, ainda que estão previstas duas respostas 

para a região Alentejo na área da saúde mental na infância e adultos. 

No que concerne ao ponto 5 a coordenadora da Unidade de Rede de Saúde Mental – Enfª Susana Saruga fez o 

enquadramento destas recomendações no quadro de desempenho da unidade de rede e do contexto que lhes deu 

sequência. As recomendações sobre a necessidade de um Fórum Sociocupacional no concelho e revisão do número de 

vagas e tipologia da resposta de Centro de Atividades Ocupacionais foram aprovadas por maioria dos presentes com a 

abstenção do Centro Distrital de Segurança Social, de acordo com as seguintes declarações de voto:  

 

Declaração de voto do Centro Distrital de Segurança Social sobre Fórum Sociocupacional no concelho: 

 

A declaração de voto por parte deste Centro Distrital, relativamente à presente Recomendação do CLASE consubstancia-se, 

no facto deste Centro Distrital integrar a Equipa de Coordenação Regional do Alentejo, da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, sendo o planeamento/levantamento relativamente à implementação de respostas na área da Saúde 

Mental efetuado por parte da citada estrutura pelo que a posição a assumir por parte deste Serviço é de se abster. 

 

Declaração de voto do Centro Distrital de Segurança Social sobre aumento do número de vagas em Centro de Atividade 

Ocupacional no concelho: 

 

A declaração de voto por parte deste Centro Distrital, relativamente à presente Recomendação do CLASE consubstancia-se, 

no facto da resposta social de Centro de Atividades Ocupacionais ser uma das respostas sociais elegíveis no âmbito das 

atuais regras de acesso à cooperação, consignadas na Portaria 100/2017, de 7 de março, e no Aviso de Abertura de 

candidaturas de 15 de junho de 2018.  

Não tendo as IPSS do concelho de Évora apresentado uma candidatura com vista à celebração/revisão de acordos de 

cooperação nesta resposta, entende-se que a posição a assumir por parte deste Serviço é de se abster. 

 

Relativamente a este ponto, a Presidente do CLASE sublinhou a importância que as Unidades de Rede têm na identificação 

deste tipo de lacunas no território e da consequente e necessária exposição aos decisores convenientes. 

A Drª Paula de Deus – representante da Associação “Chão de Meninos” solicitou esclarecimentos sobre o enquadramento 

da proposta para o Fórum Sociocupacional no Plano Nacional de Saúde Mental. Em resposta, a Enfª Susana Saruga 

esclareceu que esta recomendação tem em conta os princípios orientadores e objetivos de atuação emanados no plano 

nacional para esta temática. 

O representante da União de Freguesias do Bacelo e Srª da Saúde – Duarte Guerreiro interveio dando os parabéns ao 

grupo de trabalho da saúde mental e reforçando este tipo de ações como determinantes para a rede social. 

Estabeleceu-se que a primeira recomendação seria remetida ao Instituto de Segurança Social e à Administração Regional 

de Saúde e a segunda ao Instituto de Segurança Socia. Dessas recomendações deveria ser dado conhecimento às 

autoridades locais. 

Quanto ao ponto 6 da ordem de trabalhos, a Presidente do CLASE, colocou à consideração do plenário a recondução do 

IEFP, do ACES-Unidade de Cuidados na Comunidade, da Universidade de Évora e da Habévora para integrarem o Núcleo 

Executivo 2019-2021, face à importância que as áreas de atuação destas entidades assumem no quadro do 
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desenvolvimento social local, bem como à sua participação na construção dos instrumentos de planeamento inerentes a 

este conselho. Colocada à votação a proposta foi aprovada por maioria com uma abstenção.  

Ainda relativo à composição do Núcleo Executivo 2019-2021, a Presidente do CLASE informou os presentes dos 

procedimentos a desenvolver para a eleição do representante das entidades sem fins lucrativos. 

No ponto outros assuntos, a Presidente do conselho informou que a Carta Social foi já terminada pelo Núcleo Executivo, 

havendo agora lugar à verificação de dados por parte das entidades e organizações. 

Por último, foi apresentada a programação do “Mês Maior 2018” e endereçado o convite para participação na iniciativa do 

CLDS 3G “Évorazânia”. 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do CLASE 

 

 

________________________________________ 

(Sara Dimas Fernandes) 


