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Data 15 dezembro 2016 Local Paços do Concelho Hora 14h30 

Agenda 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Apresentação do Projeto ESACA – Envelhecer com Segurança no Alentejo (prevenir as quedas 

e a violência sobre idosos) – Compreender para Agir; 
3. Avaliação da execução do Plano de Ação do CLASE 2016; 
4. Apresentação de proposta de estrutura do Plano de Desenvolvimento Social 2017-2021 e 

convite para a constituição de uma comissão estratégica de apoio ao Núcleo Executivo; 
5. Apresentação do projeto “Movimentarte” do Programa Escolhas 6ª geração; 
6. Emissão de parecer ao pedido de alteração ao CLDS3G – Vidas Ativas; 
7. Outros assuntos. 

 

Folha de Presenças 

Anexa a esta ata. 
 

 

Registos 

A Presidente do CLASE deu início à reunião cumprimentado os presentes e agradecendo a sua participação. 

Dando sequência à ordem de trabalhos, no ponto 1 a ata da reunião anterior foi aprovada com 8 abstenções. 

No ponto 2, foi apresentado o projeto ESACA – Envelhecer com Segurança no Alentejo (prevenir as quedas e a 

violência sobre idosos) – Compreender para Agir pela Drª Felismina Mendes da Universidade de Évora/Escola 

Superior de Enfermagem S. João de Deus. Neste ponto, a Drª Helena Ferro – Chefe da Divisão de Educação e 

Intervenção Social questionou se as organizações da área da 3ª idade serão convidadas a participar no projeto 

ou se serão apenas beneficiárias. 

Em resposta, a Drª Felismina Mendes esclareceu que não está afastada a possibilidade de as organizações 

participarem no processo de concetualização, contudo serão, sobretudo, beneficiárias do mesmo. 

Quanto ao ponto 3, foi apresentada a avaliação da execução do Plano de Ação do CLASE 2016 com recurso a 

uma dinâmica em que os presentes participaram ativamente na apresentação de dados. Foi dado a conhecer os 

principais resultados atingidos por área/medida, frisando no final o índice de execução total na ordem dos 

94,7%. 

No que respeita ao ponto 4 e previamente à apresentação da proposta de estrutura para o PDS 2017-2021, a 

Drª Helena Ferro fez um breve ponto de situação do desenvolvimento do processo de concetualização do novo 

PDS, destacando o trabalho que tem vindo a ser realizado pelo CLDS-3G/Fundação Eugénio de Almeida ao nível 

da participação e auscultação do CLASE com as oficinas prospetivas e aproveitou para sublinhar a importância 

da participação dos conselheiros, não só, neste processo como  na construção da proposta de Plano de Ação do 
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CLASE 2017. Para este efeito a representante da CME deu a conhecer a intenção do Núcleo Executivo em 

convidar as entidades/organizações do CLASE a constituir um grupo estratégico de apoio ao núcleo que garanta 

apoio tanto na elaboração do PA 2017, como na elaboração do PDS 2017-2021. Frisou, ainda que este deve ser 

um grupo heterogéneo com representatividade de organizações da 3ª idade, deficiência, crianças e jovens, 

forças de segurança. Salientou que por uma questão de eficácia o grupo terá no máximo 6 elementos. Neste 

seguimento a APPACDM demonstrou interesse em integrar o grupo de trabalho. 

Estabeleceu-se que iria ser enviado ofício/convite ao CLASE para a constituição deste grupo de trabalho. 

Quanto à proposta de estrutura para o novo PDS, a mesma foi aprovada por unanimidade de acordo com o 

seguinte: 

• Enquadramento; 

• Introdução; 

• Fundamentação metodológica; 

• Visão prospetiva; 

• Matriz de intervenção; 

• Estruturas de apoio; 

• Avaliação e monitorização; 

• Anexos. 

A Drª Helena Ferro fez destacar a importância de se prever a avaliação e monitorização deste processo por uma 

entidade externa e que este será um documento aberto, flexível e ajustável à realidade social em permanente 

alteração. 

No ponto 5, a Drª Magda Camacho fez a apresentação do projeto “Movimentarte” promovido pela Cruz 

Vermelha de Évora, no âmbito do Programa Escolhas de 6ª geração.  

Quanto ao ponto 6 e após esclarecimento da coordenadora do projeto – Drª Otília Emílio sobre a necessidade 

de fazer este pedido de alteração ao projeto, o mesmo foi aprovado por unanimidade No final, a presidente do 

CLASE leu a proposta de parecer a ser emitido pelo conselho. 

No ponto 7 (outros assuntos), a APPACDM informou os presentes da iniciativa “Fala-me de Amor” a realizar no 

dia 21 de dezembro na CCDRA. 

A representante da ARSA-UCC/Enfª Ana Carla Coelho informou que este seria o seu último ato enquanto 

representante da área da saúde no CLASE e no Núcleo Executivo, pois irá integrar a equipa de cuidados 

continuados no domicílio 24h. Trata-se de uma equipa multidisciplinar de apoio a utentes em situação de 

fragilidade física e social. No final, a Enfª Ana Carla agradeceu a oportunidade e a colaboração de todos. Em 

nome do conselho, a Presidente do CLASE fez votos de sucesso nesta nova etapa, enaltecendo o papel que a 

Enfª Ana Carla desempenhou, não só, no CLASE como no Núcleo Executivo, pautando a sua participação pela 

competência, empenho e dedicação. 
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No final, a representante da Fundação Eugénio de Almeida usou da palavra para informar que, durante o 

próximo semestre irá desenvolver, em parceria com o Montepio e Universidade Católica do Porto o “Programa 

+” que visa a capacitação do terceiro setor. 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do CLASE 

 

 

________________________________________ 

(Vice- Presidente Élia Andrade Mira) 

 


