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Ana Abrantes 

 

 
 
 
 

 

Data 22 fevereiro 2022 Local Presencial e Videoconferência - SKYPE Hora 15h00 

Agenda 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Votação dos pedidos de adesão pela SPEM e Delegação de Évora da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro; 

3. Apresentação de relatório semestral/anual do projeto Vidas Ativas – CLDS 4G; 

4. Apresentação do balanço de execução dos planos de ação do CLASE, PDS e Unidades 

de Rede; 

5. Outros assuntos 

 
Folha de Presenças 

 

 
Registos 

O Presidente do CLASE, Vereador Alexandre Varela deu início aos trabalhos agradecendo a 

participação de todos na reunião.  

No que concerne ao ponto um da agenda, o Presidente do CLASE colocou a ata a votação, salientando 

que foi integrada a proposta de alteração enviada pelo Centro Distrital de Segurança Social. O 

documento foi aprovado por unanimidade dos participantes na reunião de dia 22 de junho 2021. 

Relativamente ao ponto 2, após apresentação dos objetivos, propostas de intervenção e principais 

ações em curso por parte da SPEM e da Delegação de Évora da Liga Portuguesa Contra o Cancro, as 

propostas de adesão das duas entidades foram aprovadas por unanimidade. Neste ponto é de referir a 

intervenção da representante do Centro de Respostas Integradas (CRI) – Sofia Martelo de modo a 

expressar o seu reconhecimento do trabalho desenvolvido por estas duas organizações. 

No que concerne ao ponto 3 a coordenadora do projeto Vidas Ativas – CLDS 4G – Otília Emilio 

apresentou os principais aspetos relacionados com a execução física do projeto tendo por base as 

informações constantes do relatório semestral e anual de desenvolvimento. 

O Presidente do CLASE, Vereador Alexandre Varela, destacou o trabalho realizado pelo CLDS e o 

facto de continuarem a ser disponibilizados poucos recursos para a amplitude dos projetos e da 
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complexidade sobre a qual intervêm. Nesta sequência a representante do CRI usou da palavra para 

questionar o carácter obrigatório de algumas das ações e do ajustamento que estas poderão ter a todos 

os territórios e respetivas especificidades. 

A representante do IEFP, Paula Caeiro, salientou a pertinência dos CLDS tendo em conta a objetividade 

da sua ação e o facto de trabalharem com públicos específicos. Aproveitou, ainda para destacar o 

trabalho de complementaridade entre o IEFP e o CLDS 4G e informou que a formação não foi objeto 

de suspensão durante a pandemia por covid-19, tendo decorrido em formatos à distância. 

No que respeita ao ponto 4 foi feita a apresentação do balanço da execução dos planos de ação 2021 

do CLASE, PDS e Unidades de Rede pela Chefe da Divisão de Educação e Intervenção Social – Helena 

Ferro e pela técnica do mesmo serviço Ana Abrantes. Nesta sequência foi apresentado o balanço a 

intervenção relativa ao Núcleo de Planeamento e Intervenção com Pessoas Sem-Abrigo pelo seu 

coordenador, Nuno Rosmaninho. 

No ponto “outros assuntos”, o Presidente do CLASE, informou o plenário que iria ter início o processo 

de composição do Núcleo Executivo, uma vez que o mandato da atual estrutura terminou em dezembro 

de 2021. Nesta sequência colocou à consideração dos presentes a continuidade no Núcleo Executivo 

das seguintes entidades de carater não obrigatório: IEFP, Habévora, Unidade de Cuidados na 

Comunidade e Universidade de Évora de modo a permitir a participação destas entidades, que 

representam áreas fundamentais para a construção de uma visão holística nos instrumentos de 

planeamento que serão elaborados pelo NE, designadamente: Diagnóstico Social e Plano de 

Desenvolvimento Social e atendendo ao papel que assumem no cenário da intervenção social. Neste 

contexto e conforme previsto em Regulamento Interno irá proceder-se à eleição do representante das 

entidades sem fins lucrativos. 

A representante da EAPN – Maria José Guerreiro informou da sessão sobre a sessão de sensibilização 

que será realizada no dia 24 de fevereiro sobre “Intervenção Social com Comunidades Ciganas”. 

O representante da Cáritas Arquidiocesana de Évora – Oliveira Rodrigues chamou a atenção para a 

necessidade de pareceres a emitir pelo CLASE para as candidaturas ao PRR 

 

 

O Presidente do CLASE 

 

________________________________________ 

(Alexandre Varela) 


