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Núcleo Executivo Redigido por Nº 
CME 
IEFP 
ISS,IP 
ARSA – UCC    
UE – CISA 
Habévora 
Obra S. José Operário 

Ana Abrantes 

 

5 
 
 
 

 
Data 27 maio 2014 Local Recolhimento Ramalho Barahona Hora 14h30-16h45 

Agenda 

 

1. Aprovação da ata anterior; 

2. Aprovação de novos membros do CLASE: 

• Associação de Solidariedade Social de Professores. 

• Aliança Socio terapêutica (Consultalen). 

3. Apresentação do projeto “Cantinho do Cuidador” por parte da Administração Regional de Saúde do 

Alentejo; 

4. Aprovação dos procedimentos para a composição do Núcleo Executivo do CLASE; 

5. Apresentação do site da Rede Social; 

6. Outros assuntos. 

 

 
Folha de Presenças 

Folha de Presenças anexa a esta ata.  
 

Registos 
 
A presente reunião foi presidida pela Chefe da Divisão de Educação e Ação Social – Drª Helena Ferro, conforme 

subdelegação de competência da Presidente do CLASE que se anexa a esta ata. 

1. Aprovação da Ata da Reunião anterior 

Aprovação da Ata nº 4 (com 37 votos a favor e 6 abstenções). 

 

2. Aprovação de Novos Membros do CLASE 
a) Associação de Solidariedade Social de Professores – Após exposição pela presidente da associação, Drª 

Margarida Sousa, dos objetivos, âmbito de intervenção e intenções de futuro, a adesão da associação foi aprovada 

por unanimidade.  

b) Aliança Socio terapêutica (Consultalen) - Após exposição pela representante da empresa, Drª  Ana Maria Peres, 

dos objetivos, âmbito de intervenção e intenções de futuro, a adesão da instituição foi aprovada por unanimidade.  

 

3. Apresentação por parte da representante da ARSA – Unidade de Cuidados na Comunidade enfª Ana Carla 
Coelho do projeto “Cantinho do Cuidador”. 

4. Apresentação dos procedimentos para a composição do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação 
Social de Évora 
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Após agradecimento à Obra S. José Operário pela sua participação pró-ativa e empenhada no Núcleo Executivo do CLASE 

nos últimos dois anos, a Drª Helena Ferro apresentou a proposta, em nome da Presidente do CLASE, para a manutenção 

das restantes entidades de caráter não obrigatório no Núcleo Executivo, nomeadamente: ARSA  - Unidade de Cuidados na 

Comunidade, IEFP, Universidade de Évora e Habévora, considerando que estas foram as entidades que participaram na 

conceção do Plano de Desenvolvimento Social e à especificidade das respostas que cada uma oferece no domínio da 

intervenção social local. 

A proposta de manutenção das entidades supra mencionadas no Núcleo Executivo foi aprovada por unanimidade. 

Seguidamente foi apresentado pela representante do município o procedimento a desencadear para a eleição, entre os seus 

pares no CLASE, do representante da entidade sem fins lucrativos no núcleo executivo. 

Relativamente a este ponto questionou a representante da Fundação Eugénio de Almeida quais os procedimentos a assumir 

caso não sejam rececionadas propostas de representação. Foi esclarecido pela Drª Helena Ferro que caso este cenário se 

confirme será o plenário do CLASE a deliberar sobre esta representação. 

 

5.  Apresentação do site da Rede Social 

Apresentação da reestruturação da organização e navegabilidade do site. 

6. Outros assuntos 
Neste ponto a Fundação Eugénio de Almeida apresentou ao plenário a proposta da Escola de Verão de Voluntariado. 

Seguidamente a Drª Helena Ferro aproveitou para informar que a próxima reunião de CLASE acontecerá no dia 26 de junho 

e para divulgar a sessão extraordinária que acontecerá no dia 27 de junho sobre “Informações sobre o Ciclo de 

Programação 2014-2020, a nível regional, nacional e europeu, no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio”, a qual contará 

com a presença do Prof Marcos Olímpio da Universidade de Évora e do Dr Figueira Antunes da CCDRA. 

A representante da CME informou que, até momento apenas um quarto do CLASE havia enviado contributos para a 

monitorização do PDS, motivo pelo qual apelou aos presentes que enviassem os seus contributos para este processo. 

 

No final da reunião a Santa Casa da Misericórdia efetuou uma visita guiada ao Recolhimento Ramalho Barahona. 

 

A
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Descrição Entidade 
Responsável Data limite 

   
   
   

 
Observações 

 
Em anexo: 
Subdelegação de competência da Presidente do CLASE na Drª Helena Ferro para presidir à reunião. 

 
A Presidente do CLASE 

 
________________________________________ 

(Vice- Presidente Élia Andrade Mira) 


