
 
 
 

AVALIAÇÃO DO XXXIX PLENÁRIO DO CLAS DE CASCAIS 
29 novembro 2017 | Centro Social e Paroquial de São Pedro e São João do Estoril 

 
(45 fichas de avaliação respondidas) 

 
Escala: 1 - Discordo completamente a 8 - Concordo plenamente 

  Média 

1 Os pontos agendados para este plenário são importantes no âmbito da Rede Social 6,8 

2 A apresentação dos “Contributos do Projeto CLDS Invest3Gerações para o desenvolvimento social 
(Alcabideche e S. Domingos de Rana)”contribuiu para entender qual a sua relevância para o 
desenvolvimento social das freguesias em questão 

6,9 

3 A publicação do estudo “Cascais Social – História de um Percurso Secular” é relevante para se 
compreender melhor o presente com base no percurso histórico da intervenção social em 
Cascais  

7,2 

4 A apresentação das oportunidades de financiamento através dos DLBC foi esclarecedora 6,0 

5 As oportunidades de financiamento através dos DLBC adequam-se à intervenção da minha 
organização  

5,1 

6 A apresentação dos Serviços dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes pelo 
ACM foi relevante para o nosso trabalho  

6,1 

7 A agenda foi adequada à duração do plenário 5,9 

8 O tempo de debate foi suficiente  5,9 

9 As condições logísticas (espaço, acústica e condições de comunicação) foram boas 6,7 

10 No geral, estou satisfeito/a com a forma como decorreu o Plenário 6,6 
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Comentários relativos ao modo como decorreu o plenário e/ou sugestões para futuros plenários: 

 Excelente! 

 Se continuarmos com este tipo de votação, será bom porque será sempre unânime, mas talvez não 
represene a vontade real ou o sentido real do voto. O voto secreto é mais "genuíno" ou poderá ser 

 Gostaria de destacar a apresentação”Cascais Social – História de um Percurso Secular”. Parabéns! 
Interessante e relevante! 

 


