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Data 12 de março 2019 Local Salão Nobre da CME Hora 14h30-17h00 

Agenda 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Apresentação dos resultados finais do CLDS 3G; 

3. Aprovação da proposta de plano de ação do CLASE 2019; 

4. Apresentação dos planos de ação 2019 das Unidades de Rede; 

5. Aprovação da proposta de Plano de Desenvolvimento Social 2019-2021; 

6. Outros assuntos. 

 
Folha de Presenças 

Folha de Presenças anexa a esta ata.  

 
Registos 

 

A presidente do CLASE, Vereadora Sara Dimas Fernandes, deu início à reunião agradecendo a 
presença e participação de todos os presentes. Seguidamente colocou à consideração do plenário 
alterar o 2º com o 3º e 4º pontos da ordem de trabalhos. A proposta foi aceite por unanimidade. 
De acordo com a ordem de trabalhos a ata da reunião anterior (13 de dezembro 2018) foi aprovada 
por unanimidade dos presentes nessa reunião. 
Quanto ao ponto 2, a Chefe da Divisão de Educação e Intervenção Social da CME, - Drª Helena Ferro, 
procedeu à apresentação da proposta de plano de ação do CLASE para 2019, fazendo destacar que os 
princípios orientadores e metodologia de trabalho tidos em conta foram os aprovados pelo CLASE na 
reunião de dezembro de 2018. Informou que apenas a APPACDM de Évora enviou contributos para o 
PA e que estes foram integrados na proposta final. 
Ainda em relação ao PA CLASE 2019, a Drª Helena Ferro deu conta que do somatório das ações do 
plano de ação deste conselho e dos 4 planos das unidades de rede resultam um total de 65 ações a 
desenvolver em 2019.  
Neste seguimento as coordenadoras das unidades de rede fizeram a apresentação dos respetivos 
planos de ação, centrado a informação no número de ações de executar e principais destaques. Neste 
contexto a Drª Amélia Vieira, durante a apresentação do PA 2019 da Unidade de Rede Sem Abrigo, 
aproveitou para endereçar o agradecimento desta unidade de rede à Agência do Banco do Tempo de 
Évora pela colaboração prestada. 
A Presidente do CLASE usou da palavra para, no caso da Unidade de Rede Sem Abrigo, reforçar a 
necessidade de implicação de toda a rede social na construção de uma resposta alternativa de 
alojamento para as pessoas em situação de sem abrigo e que para este efeito a CME já havia realizado 
uma reunião de trabalho com a Habévora, o CDISS  e o CATE. Relativamente à Unidade de Rede para a 
Inclusão e Diálogo Intercultural sublinhou a construção do Plano Local para a Integração das 
Comunidades Ciganas, processo promovido pelo ACM e no qual a CME participará na fase de projeto-
piloto. 
De seguida interveio o Presidente da Direção do Centro Social e Paroquial S. Brás e Centro de 
Alojamento Temporário, Eng Oliveira Rodrigues, para esclarecer que o CATE vê a sua capacidade de 
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resposta comprometida porque o tempo de permanência da pessoa sem-abrigo acaba na maioria das 
vezes por ser superior ao que está estabelecido e porque alguns dos utentes que estão nesta resposta 
aguardam vaga em ERPI. 
O representante da Associação para o Desenvolvimento Cultural e Desportivo da Malagueira, 
Armando Silva, fez destacar que a proposta de PA apresentada reflete muitas soluções e respostas 
para as organizações que atuam no terreno, contudo não estão previstas ações preventivas e 
reparadoras da violência social atualmente vivida. Em resposta a Presidente do CLASE frisou que a 
violência social é um dos produtos da pobreza e exclusão social e que têm sido desenvolvidas diversas 
ações com o intuito de minimizar esta situação, sobretudo junto das comunidades ciganas. 
Por último a proposta de plano de ação do CLASE foi aprovada por unanimidade. 
Antes de passar a palavra à representante da APPACDM de Évora, Drª Rosa Moreira, a Presidente do 
CLASE pediu que a representante esclarecesse quem eventualmente não estivesse familiarizado sobre 
o que é o CLDS. A Drª Rosa Moreira informou que este é um projeto que pretende colmatar as 
necessidades diagnosticadas num território e que desenvolve um conjunto de ações, com recurso a 
rede de parceiros.  
Previamente à apresentação dos resultados finais do CLDS 3G, a Presidente do CLASE informou que a 
CME já havia manifestado a sua intenção em ter no concelho a 4ª geração de CLDS e que a entidade 
coordenadora proposta foi a APPACDM, garantindo assim, a continuidade da intervenção até aqui 
desenvolvida. 
Após o visionamento do filme com os resultados finais, a Drª Rosa Moreira destacou que o CLDS 3G 
privilegiou: 

 A abordagem centrada nas pessoas e nos seus contextos; 

 Ações que correspondessem às necessidades do território; 

 Intervenções com base numa rede de parceiros locais. 
 

Principais resultados: 

 Resultado previsto – 600 pessoas 

 Resultado executado – 619 pessoas 
 

O que se traduz numa execução física de 103% e numa execução financeira de 410.705,00€. De referir 
que o montante previsto era de 449.975,99€. O valor remanescente de 39.270,99€ não foi executado 
devido aos constrangimentos sentidos nos pedidos de reembolso. 
Por fim a representante da APPACDM de Évora agradeceu à Fundação Eugénio de Almeida, à Câmara 
Municipal de Évora, ao CLASE e à coordenadora do projeto Drª Otília Emílio. 
Relativamente ao ponto 5 da ordem de trabalhos, a Presidente do CLASE iniciou a sua exposição 
dando conta de que a submissão da candidatura do CLDS 4G depende da existência do Plano de 
Desenvolvimento Social (PDS) do concelho. Sublinhou que o documento em aprovação teve por base 
o trabalho desenvolvido anteriormente e que a vigência proposta, 2019-2021, procura garantir o 
alinhamento deste documento estratégico com o mandato autárquico e a possibilidade de se 
incorporarem as sucessivas alterações que são vividas na área da intervenção social. 
Após apresentação da estrutura do documento, a Presidente do CLASE apresentou as propostas de 
alteração e contributos enviados pela APCE, dando conta que as mesmas seriam tidas em conta na 
versão final do documento. 
O representante da Universidade de Évora, Professor José Saragoça, manifestou a sua concordância 
com as propostas da APCE e sugeriu que se detalhasse a questão das tecnologias digitais previstas no 
eixo V- Formação e Emprego visando a promoção da Literacia Digital. 
O representante da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras, José Mendes, indicou a 
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necessidade de se incluir neste plano, na condição de beneficiários, as organizações cujo corpo 
técnico está mais fragilizado, propondo neste sentido alterar a ação que prevê a capacitação de 
técnicos passar a destinar-se a intervenientes da intervenção social. 
A representante do CRI, Drª Sofia Martelo, salientou a necessidade deste documento promover a 
transversalidade com outros instrumentos de planeamento e de políticas públicas. Em resposta, a 
Presidente do CLASE informou que a proposta de PDS apresentada teve por base o cruzamento com 
diversas estratégias nacionais, normativos legais e outros documentos de planeamento do domínio 
municipal como o Plano de Desenvolvimento Municipal, Plano de Mobilidade, Plano Local de 
Habitação. 
O representante da Associação para o Desenvolvimento Cultural e Desportivo da Malagueira – 
Armando Silva - questionou sobre o formato a assumir no desenvolvimento da resposta prevista para 
a área da violência doméstica e que seria pertinente integrar neste instrumento a necessidade de um 
centro de acolhimento para migrantes e a candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027. 
Colocado à votação o PDS 2019-2021 foi aprovado por unanimidade. 
No ponto outros assuntos, a Presidente do CLASE informou sobre a realização do Fórum Municipal de 
Juventude no dia 13 de março e a representante da APF Alentejo, Drª Cláudia Rodrigues, informou 
sobre a realização do I Encontro de Tráfico de Seres Humanos que se realizará no dia 15 de março em 
Beja. 
Não havendo mais a acrescentar a reunião foi dada como terminada, tendo a Presidente do conselho 
agradecido novamente a presença de todos. 
 

 

 

 

A Presidente do CLASE 

 

 

________________________________________ 

(Sara Dimas Fernandes) 


