
 
 

AVALIAÇÃO DO XL PLENÁRIO DO CLAS DE CASCAIS 
18 abril 2018 | (Edifício IDEIA –Outeiro de Polima) 

 

(52 fichas de avaliação respondidas) 
 

Escala: 1 - Discordo completamente a 6 - Concordo plenamente 

  Média 

1 Os pontos agendados para este plenário são importantes no âmbito da Rede Social 5,3 

2 O Plano de Ação 2018 do CLAS é pertinente para a ação da Rede Social 5,3 

3 Os Planos de Ação das CSF permitiram uma leitura da intervenção prevista para cada 
freguesia 

4,9 

4 Apresentação do Setor Oeiras/Cascais do Centro Distrital de Lisboa ISS, IP foi 
esclarecedora 

4,5 

5 O testemunho sobre a Formação Gestão de Redes e Governança Local foi revelador 
da importância em promover a formação para os parceiros da Rede Social  

5,2 

6 A agenda foi adequada à duração do plenário 5,3 

7 O tempo de debate foi suficiente  5,1 

8 As condições logísticas (espaço, acústica e condições de comunicação) foram boas 5,3 

9 No geral, estou satisfeito/a com a forma como decorreu o Plenário 5,3 
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Comentários relativos ao modo como decorreu o plenário e/ou sugestões para futuros plenários: 

 O tempo do coffe break pode e deve ser mais extenso – importante para as relações pessoais! 

 Destaco a excelente aprrsentação dos Planos de ação das CSF. Visualmente muito bem 
conseguida e um reflexo do verdadeiro trabalho em rede do concelho 

 Melhorou significativamente a apresentação no novo modelo dos planos das CSF 

 A apresentação do Centro Distrital interessa, mas deveria ter sido mais focada no que é 
importante, devendo ser mais sintética 

 Sugiro que as apresentações sejam mais dinâmicas e de alguma forma seja estimulada a 
discussão e a participação dos presentes no plenário 

 Alguns pontos da apresentação do ISS não foram pertinentes, nomeadamente, informações 
específicas sobre os Recursos Humanos, nº de reuniões… 

 É importante perceber os projectos que estão a ser desenvolvidos no Município, portanto estes 
plenários fazem todo o sentido 

 Pedido de envio da apresentação da Segurança Social 

 Parabéns pela nova imagem da Rede Social! 

 Sugestão, não para plenário, mas como ideia: Do ponto de vista da economia da partiçha, seria 
bom ter conhecimentos dos recursos que cada organização pode partilhar com os restantes 
membros do CLAS, exemplos: salas, material informático, animação, foramação em x, y, z, 
auditorias, etc… 

 


