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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. “Encontro de Redes”- intervenções da RIIDE, Rede contra o Tráfico de Seres Humanos, CPCJ
e Núcleo Local de Inserção;
3. Apresentação dos Médicos do Mundo;

Agenda

4. Apresentação do Centro de Apoio à Vida Independente;
5. Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G – ponto situação;

6. Outros assuntos.
Folha de Presenças

Folha de Presenças anexa a esta ata.
Registos

A Presidente do CLASE, Vereadora Sara Dimas Fernandes deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos na
reunião.
Relativamente à ordem de trabalhos, foi proposta a retirada do ponto 3, uma vez que a Associação Médicos do Mundo não
conseguiu comparecer na reunião.
Quanto ao ponto 1 da ordem de trabalhos a ata da reunião de dia 14 de maio 2019 foi aprovada por unanimidade dos
presentes.
No que concerne ao ponto 2 e antes de passar a palavra aos intervenientes, a Presidente do CLASE – Sara Dimas Fernandes
informou que a ação “Encontro de Redes” tem enquadramento no plano de ação do CLASE 2019, tendo como principal objetivo
dar a conhecer a intervenção de algumas das redes que atuam no território, mas também refletir sobre os pontos de
convergência entre as mesmas e sobre as possibilidades de trabalho colaborativo entre estruturas, tornando a atuação de
todas e de cada uma das redes mais eficaz e operacional. Neste seguimento procedeu-se à apresentação das seguintes
redes:
1.

Rede de Intervenção Integrada do Distrito de Évora (RIIDE) – Fátima Marques;

2.

Rede Contra o Tráfico de Seres Humanos – Cláudia Rodrigues;

3.

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Évora (CPCJ) – Lénia Fragoso;

4.

Núcleo Local de Inserção – Amélia Vieira.

No final das apresentações, a Presidente do CLASE, Vereadora Sara Dimas Fernandes colocou as seguintes questões:
1.

Qual o financiamento das redes?

2.

Quem integra estas redes são voluntários ou são técnicos?
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A representante da Fundação Salesiana, Dina Jeremias deu conta que o projeto Solsal acompanha 58 famílias, o que se
traduz em cerca de 177 pessoas. Salientou que as grandes preocupações desta resposta são a dificuldade de acesso à
habitação por parte dos agregados e a ausência de redes de suporte familiar que permitam a conciliação entre o trabalho
e o apoio familiar.
Em resposta às questões da Presidente do CLASE, a coordenadora da RIIDE informou que esta rede não conta nem com
financiamento nem como a afetação de um corpo técnico, pelo que o trabalho desenvolvido resulta da colaboração das
entidades e organizações que integram a estrutura. A representante da Associação para o Planeamento da Família (APF)
respondeu que a Rede Contra o Tráfico de Seres Humanos conta com financiamento comunitário – POISE (linha 3.17),
contando com a afetação de corpo técnico, neste caso a Comissão de Acompanhamento.
No final deste ponto da agenda a Presidente do CLASE, Vereadora Sara Dimas Fernandes concluiu:


O problema comum à maioria das redes que opera no território é a ausência de fontes de financiamento;



Grande parte das redes não possui corpo técnico associado, o que poderá condicionar a eficácia da sua
intervenção.

Nesta sequência, a Presidente do conselho, Vereadora Sara Dimas Fernandes frisou a sua preocupação para com as famílias
de classe média, monoparentais ou não, cuja alteração de paradigma socioecónomico impossibilita o acesso ao mercado de
arrendamento livre. Sublinhou que a Habévora, EM não tem capacidade de resposta para todos os agregados nesta situação,
respondendo neste momento às situações de pobreza extrema.
O município, através do Plano Local de Habitação irá acionar as novas políticas de habitação tendo como objetivo a ampliação
da capacidade de resposta do território nesta matéria.
No ponto 4 a APPACDM de Évora, através da coordenadora do Centro de Apoio à Vida Independente – Maria Inácia
Campaniço procedeu à apresentação desta resposta, destacando os seus objetivos, critérios de referenciação e modo de
funcionamento.
Quanto ao ponto 5, a técnica da APPACDM de Évora Otília Emílio, efetuou ponto de situação da candidatura ao CLDS 4G.
Destacou que a candidatura foi realizada em maio. Durante os meses de julho e agosto houve lugar a pedido de esclarecimento
por parte da entidade avaliadora e resposta pela APPACDM. Deste processo resultou a exclusão de uma das propostas
relacionada com o apoio ao associativismo voluntário.
No ponto outros assuntos, o representante da ARPFISS interveio para destacar a falta de financiamento da Segurança Social
para as organizações de apoio a séniores, sendo que a sua única fonte de receitas provêm da quotização. Por último informou
que todo o funcionamento da associação é garantido por voluntários.
A representante da Fundação Salesianos, Dina Jeremias usou da palavra para informar que o Solsal encontra-se a realizar o
programa “Partilhamos Memórias Juntos” em parceria com o Centro Social e Paroquial Nª Srª Auxiliadora e que está a decorrer
no projeto uma recolha de mantas e agasalhos.
A Presidente do CLASE, Vereadora Sara Dimas Fernandes informou sobre o Programa Municipal de Melhoria das Condições
de Habitabilidade, dando indicação de que o período de candidaturas aberto. Deu conta que houve lugar à abertura de
procedimento de concurso público para a execução das empreitadas dos Centros de Convívio de St António e S. Miguel de
Machede.
Informou, ainda da realização do “Mês Maior”, Seminário “Cuidar do Eu, do Outro e do Tempo”, Feira de Saberes e Fazeres
e assinalado o Dia Municipal para a Igualdade.
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Felicitou o grupo de Évora da Liga Contra o Cancro pela caminhada organizada em outubro, o Centro de Respostas Integradas
pela organização do seminário “Sete Prazeres Capitais” dedicado aos comportamentos de risco, a EAPN pela organização do
Encontro de Respostas de Governança Integrada e a ARPFISS pelo seu 20º aniversário.
Por último, manifestou o seu pesar pela morte dos 3 jovens num acidente de viação, destacando a necessidade da intervenção
em matéria de prevenção dos comportamentos de risco.

A Presidente do CLASE

________________________________________
(Sara Dimas Fernandes)
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