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1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Emissão de pareceres para as candidaturas apresentadas ao Programa PARES3.0;
3. Análise e aprovação da proposta de plano de ação para 2021 do PDS;
4. Elaboração Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação – ponto de situação;
Agenda

5. Constituição de bolsa de entidades/organizações interessadas em colaborar no
contexto de sanções penais e medidas tutelares educativas que impliquem trabalho a
favor da comunidade – Decreto-Lei 101/2018 de 29 de novembro;

6. Outros assuntos.
Folha de Presenças
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Registos

A Presidente do CLASE, Vereadora Sara Dimas Fernandes deu início aos trabalhos agradecendo a
participação de todos na reunião.
No que concerne ao ponto um da agenda, a Presidente do CLASE – Vereadora Sara Dimas Fernandes
colocou a ata a votação, salientando que foi integrada a proposta de alteração enviada pela APPACDM
de Évora – Projeto Vidas Ativas-CLDS4G. O documento foi aprovado por unanimidade dos participantes
na reunião que estiveram, também na reunião de dia 23 de fevereiro 2021.
Relativamente ao ponto 2, a Presidente do CLASE – Vereadora Sara Dimas Fernandes apresentou ao
plenário os fundamentos que conduziram a que o Núcleo Executivo do CLASE de Évora optasse por
uma avaliação qualitativa das candidaturas ao Programa PARES. Esclareceu assim que o instrumento
de avaliação disponibilizado e enviado pelo ISS,IP restringia-se a uma apreciação quantitativa
aplicando no final um sistema de seriação de candidaturas que, conforme pontuação atribuída, seriam
classificadas como favoráveis ou desfavoráveis, sendo este exercício um potencial gerador de conflitos
entre os diferentes elementos da rede com propostas em avaliação. Neste seguimento, informou acerca
do trabalho elaborado pelo Núcleo Executivo na identificação de critérios de avaliação e respetivos
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descritores de conteúdo que permitissem uma apreciação global das propostas sustentada numa
perspetiva qualitativa. Foram aplicados os seguintes critérios:
 Pertinência;
 Parceria;
 Inovação;
 Empregabilidade;
 Sustentabilidade.
Após apresentação das 15 propostas, foram votados por unanimidade os seguintes pareceres:
 Casa do Povo de Canaviais – parecer favorável;
 Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Canaviais – parecer favorável;
 Associação de Idosos e Reformados da Graça do Divor – parecer favorável;
 Centro Social e Paroquial de S. Brás – parecer favorável;
 Centro Social e Paroquial da Torre de Colheiros – parecer favorável;
 Cercidiana – Cooperativa Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas (resposta Lar
Residencial) – parecer favorável;
 Casas de Santana e S. Joaquim CRL (resposta ERPI) – parecer favorável;
 Centro Social e Paroquial Nª Srª Fátima – parecer favorável;
 Associação Sócio-Cultural e Terapêutica de Évora – parecer favorável;
 Centro Social e Paroquial Nª Srª Auxiliadora – parecer favorável;
 Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Évora – parecer
favorável
 Santa Casa da Misericórdia de Évora – parecer favorável;
 Associação “Os Amigos de S. Manços” – parecer favorável;
 Cercidiana - Cooperativa Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas (resposta Centro
Atividades Ocupacionais) – parecer favorável;
 Casas de Santana e S. Joaquim CRL (resposta saúde) – parecer favorável.
Quanto ao ponto 3 da ordem de trabalhos, a Presidente do CLASE – Vereadora Sara Fernandes
apresentou as linhas orientadoras da proposta de plano de ação para 2021 do PDS, destacando os
eixos de intervenção, o número total de atividades a realizar e sublinhando algumas das propostas a
desenvolver. Após esta exposição o documento foi colocado à votação e aprovado por unanimidade
dos participantes.
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No que concerne ao ponto 4, o representante da Universidade de Évora no Núcleo Executivo do CLASE
– Professor José Saragoça fez um ponto de situação sobre o Plano Municipal para a Igualdade e Não
Discriminação, em concreto sobre a fase de diagnóstico que se encontra em curso, destacando, os
objetivos, as opções metodológicas, fases do processo e realização de focus-group. Nesta sequência
manifestaram disponibilidade para participar no processo as seguintes organizações:
 Associação Académica de Évora – Núcleo Feminista;
 DGESTE;
 APPACDM de Évora;
 APF de Évora;
 IEFP;
 ACDE.
A representante da Associação Comercial de Évora salientou a importância do Plano Municipal para a
Igualdade e Não Discriminação prever as questões relacionadas com o envelhecimento.
No ponto 5, a Presidente do CLASE – Vereadora Sara Fernandes fez um breve enquadramento do
processo de transferência de competências para os municípios na área da justiça. De acordo com o
Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro os municípios passam a ter competências na área da
reinserção social de jovens e adultos, prevenção e combate à violência contra mulheres e violência
doméstica, rede dos julgados de paz e apoio às vítimas de crimes.
Entre outras atribuições, as Câmaras Municipais passam participar em ações ou projetos de âmbito
municipal ou intermunicipal que promovam a reinserção social dos jovens e adultos na comunidade,
designadamente na constituição e organização de bolsas de entidades beneficiárias interessadas em
colaborar no âmbito da execução de sanções penais e medidas tutelares educativas que impliquem
prestação de trabalho a favor da comunidade. Seguidamente foi dada palavra à representante da
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP)

– Drª Lurdes Barata Alves para

apresentação mais detalhada dos objetivos, procedimentos e prazos relativos à integração de jovens e
adultos que estejam a cumprir pena com trabalho a favor da comunidade.
Por fim, a Presidente do CLASE – Vereadora Sara Dimas Fernandes informou que após este
esclarecimento será enviado convite aos membros do CLASE para integrarem bolsa de entidades
voluntárias.
Quanto ao ponto 6, a representante da EAPN – Drª Maria José informou que irá realizar-se no dia 27
de maio um encontro sobre as novas competências das autarquias na área social em colaboração com
a Associação Nacional de Assembleias Municipais.
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A Presidente do CLASE

________________________________________
(Sara Dimas Fernandes)
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