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Data 29 de setembro 2016 Local Road Park Arraiolos Hora 14h30 

Agenda 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Apresentação do projeto “Laços para a Vida”; 

3. Eleição do representante das entidades sem fins lucrativos no Núcleo Executivo; 

4. Apresentação do Serviço Municipal de Proteção Civil; 

5. Outros assuntos; 

6. Apresentação da GARE – Dia Aberto. 

 

Folha de Presenças 

Anexa a esta ata. 
 

 

Registos 

 
A Presidente do CLASE deu início aos trabalhos dando as boas vindas aos presentes e agradecendo à GARE a 

disponibilidade e amabilidade com que acolheu a reunião deste conselho nas instalações do Road Park.  Agradeceu ainda, 

a presença da CM de Arraiolos na reunião na pessoa do Sr Vereador José Augusto Rosalino. Neste seguimento, usou da 

palavra o Prof Adérito Araújo, presidente da GARE, que deu as boas vindas e informou que no final da sessão seria feita 

uma visita guiada ao parque de segurança rodoviária. 

Dando sequência à ordem de trabalhos e conforme ponto 1, a ata da reunião de dia 10 de maio de 2016 foi aprovada com 5 

abstenções. 

Relativamente ao ponto 2, foi feita a apresentação do projeto “Laços para a Vida” pela Drª Luísa Policarpo, a qual apelou à 

divulgação e disseminação desta oferta, principalmente, junto do público sénior. 

Quanto ao ponto 3, foi feita apresentação de intenção de candidatura por parte da única entidade que remeteu proposta: 

Santa Casa da Misericórdia de Évora. Após apresentação dos fundamentos e objetivos da candidatura da SCM Évora pela 

Drª Clara Salsinha, a Santa Casa da Misericórdia de Évora foi eleita representante das entidades sem fins lucrativos no 

Núcleo Executivo do CLASE até setembro de 2018, com 16 votos favoráveis e 5 votos em branco. 

A Srª Diretora do Centro Distrital de Segurança Social usou da palavra para felicitar a Presidente do CLASE e o próprio 

conselho pela política de descentralização das reuniões que tem vindo a instituir. 

No que concerne ao ponto 4 o Sr Comandante Piteira efetuou a apresentação sobre o Serviço Municipal de Proteção Civil, 

missão e forma de atuação. Nesta sequência, foi solicitado pelo CRI – Drª Sofia Martelo, enquanto entidade que integra a 

Unidade de Rede dos Sem Abrigo, a colaboração do SMPC para elaborar plano de intervenção para o público-alvo para o 

qual este grupo de trabalho está orientado. 

Quanto aos “Outros assuntos” foi abordada a possibilidade de se concetualizar uma oferta ao nível da prevenção rodoviária 

pela GARE no âmbito do funcionamento e destinatários da Unidade de Rede de Envelhecimento Populacional. Ainda, neste 

ponto foi divulgado o programa do Mês do Idoso e do Dia da Saúde Mental, ações desenvolvidas no contexto do 

funcionamento da Unidade de Rede de Envelhecimento Populacional e Unidade de Rede de Saúde Mental respetivamente. 

Por fim, no ponto 6 o presidente da GARE – Prof Adérito Araújo, realizou uma apresentação sumária sobre a visão, missão, 
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estratégia, objetivos e principais projetos da organização, destacando a necessidade de se prever um plano de mobilidade e 

de segurança rodoviária. No final da reunião foi feita uma visita guiada às instalações do Road Park. 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do CLASE 

 

 

________________________________________ 

(Vice- Presidente Élia Andrade Mira) 

 


