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Data 13 de dezembro  2018 Local Salão Nobre da CME Hora 14h30-17h00 

Agenda 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Votação da proposta de adesão ao CLASE por parte da Associação para o 
Desenvolvimento Cultural e Desportivo da Malagueira; 

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

4. Apresentação da aplicação “Vive+Aqui” pelo Movimento Democrático de Mulheres; 

5. Apresentação do ponto de situação do projeto “MovimentArte” – Programa Escolhas; 

6. Monitorização do Plano de Ação 2018 do CLASE; 

7. Apresentação da Carta Social; 

8. Outros assuntos. 

 
Folha de Presenças 

Folha de Presenças anexa a esta ata.  

 
Registos 

 

A Presidente do CLASE deu início aos trabalhos agradecendo a presença e a participação de todos na reunião. 

Previamente ao início dos trabalhos, a Presidente do CLASE propôs uma alteração à ordem de trabalhos, na qual o ponto 5 

passaria para 3. A proposta foi aceite por unanimidade. 

Relativamente ao ponto 1 da ordem de trabalhos, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes na 

reunião de 21 de setembro de 2018. Ainda neste ponto, o representante da União de Freguesias do Bacelo e Srª da Saúde 

deu indicação de que a ata da reunião de 10 de abril 2018 (reunião extraordinária do CLASE), ainda não havia sido votada 

pelo plenário. 

No ponto 2, procedeu-se à votação da adesão da Associação para o Desenvolvimento Cultural e Desportivo da Malagueira. 

A proposta de adesão foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Quanto ao ponto 3 da ordem de trabalhos, a coordenadora do projeto “MovimentArte”/Programa Escolhas do Centro 

Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa – Drª Magda Camacho, apresentou os resultados do desenvolvimento 

desta resposta no ano 2018. 

Quanto ao ponto 4, foi apresentada pela Drª Regina Marques do Movimento Democrático de Mulheres (MDM), a aplicação 

para telemóveis “Vive+Aqui”.  

No que respeita ao ponto 5, procedeu-se à eleição do representante das entidades sem fins lucrativos no Núcleo Executivo 

do CLASE para o biénio 2019/2020. Foram rececionadas três propostas de candidatura, a saber: 

 Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa; 

 Santa Casa da Misericórdia de Évora; 

 Unitate/ Associação de Desenvolvimento da Economia Social. 

De acordo com o procedimento estabelecido e aprovado pelo CLASE, previamente à votação, cada entidade candidata fez 

uma exposição dos motivos da sua candidatura, objetivos e principais ações a desenvolver no contexto da sua participação 

no Núcleo Executivo. 
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As apresentações foram efetuadas de acordo com o seguinte: 

 Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa – Dr Nuno Rosmaninho; 

 Santa Casa da Misericórdia de Évora – Drª Luisa Silva; 

 Unitate/Associação de Desenvolvimento da Economia Social – Drª Márcia Gaisita. 

 

Na sequência da exposição da Santa da Misericórdia de Évora, a Associação para o Desenvolvimento Cultural e Desportivo 

da Malagueira questionou a sua representante sobre as ações que pretenderiam desenvolver enquanto representante das 

entidades sem fins lucrativos no Núcleo Executivo do CLASE. Neste seguimento, a Drª Luísa Silva respondeu que, caso a 

Santa Casa da Misericórdia de Évora, fosse eleita procuraria desenvolver uma estratégia de diálogo com os seus pares, 

tanto na identificação de áreas de vulnerabilidade, como na procura conjunta e ativa de soluções. 

Após a apresentação da Unitate, o representante da União de Freguesias do Bacelo e Srª da Saúde solicitou esclarecimento 

sobre o processo e trabalho em rede desenvolvido pela Unitate com a Associação de Idosos da Vendinha. Nesta sequência, 

a representante da Unitate informou que houve lugar à fusão das organizações, após o pedido de apoio da associação de 

idosos à Unitate. 

Por último procedeu-se à eleição do representante das entidades sem fins lucrativos no Núcleo Executivo, entre pares: 

Apuraram-se os seguintes votos: 

Total de votos – 36 

Santa Casa da Misericórdia de Évora – 16 votos 

Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa – 15 votos 

Unitate – 4 votos 

 

A representante da entidade eleita – Santa Casa da Misericórdia usou da palavra para agradecer e reforçar a necessidade 

de desenvolver estratégias de aproximação entre as organizações. 

A representante da Associação “Chão de Meninos” interveio, felicitando as responsáveis dos dois projetos apresentados 

anteriormente e felicitou a Santa Casa da Misericórdia pela sua eleição, sublinhando que este é um processo de co-

responsabilização entre as entidades sem fins lucrativos e o seu representante eleito. 

A representante da APCE – Drª Guilhermina Figueira endereçou os parabéns à Santa Casa da Misericórdia de Évora e 

frisou a importância da procura de sinergias entre os pares. 

De acordo com o previsto, no ponto 6 a responsável pela Divisão de Educação e Intervenção Social da CME – Drª Helena 

Ferro fez a apresentação dos dados gerais da monitorização do plano de ação 2018 do CLASE, destacando-se uma 

percentagem de execução total de 90%. As coordenadoras das unidades de rede fizeram uma síntese dos principais 

resultados alcançados pelos 4grupos de trabalho.  

 Quanto ao ponto 7, a Drª Helena Ferro fez uma apresentação sumária da Carta Social do concelho, fazendo destacar o 

procedimento metodológico, objetivos e critério de identificação de respostas sociais. 

No ponto “outros assuntos”, o Sr Presidente da CME dirigiu-se ao plenário do CLASE com o objetivo de informar os 

presentes sobre a não aprovação pela Assembleia Municipal do plano de atividades e orçamento da CME. Esta situação 

traduzir-se-á no comprometimento da ação do município, podendo condicionar por exemplo candidaturas com financiamento 

externo. 

O Presidente da CME deu conta de que, à semelhança do que havia sido feito, irão encetar novos processos de negociação 

com as forças políticas e a integração de propostas de outros partidos nos documentos acima mencionados.  

A representante da APPACDM de Évora – Drª Otilia Emilio informou que a organização viu aprovada a sua candidatura para 

o Movimento de Apoio de Vida Independente e que, num futuro próximo o território contará com um Centro de Apoio à Vida 

Independente. 

A representante do Centro de Respostas Integradas – Drª Sofia Martelo informou que o CRI está a desenvolver o 

diagnóstico territorial (freguesias urbanas) sobre comportamentos aditivos. 
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Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente do CLASE deu a reunião por encerrada, agradecendo novamente a 

presença e participação de todos. 

 

 

 

 

 

A Presidente do CLASE 

 

 

________________________________________ 

(Sara Dimas Fernandes) 


