Grupo de Trabalho “para a Distribuição de Bens Essenciais”
Entre os desafios que colocam os efeitos do atual contexto de crise económica e das
finanças públicas que caracteriza o país, com uma previsível maior exposição das famílias
a situações de risco ou de exclusão social, está a necessidade de enfrentar situações de
emergência social, de modo a procurar assegurar a satisfação de necessidades básicas das
pessoas, que passam nomeadamente pela ajuda alimentar, distribuição de roupa, ou
distribuição de outros bens essenciais, como por exemplo, de mobiliário.
Partindo do reconhecimento da relevância social das iniciativas e parcerias locais de ajuda
alimentar e de distribuição de roupa existentes, esta proposta para a formalização no
âmbito do Conselho Local de Ação Social (CLAS) de um Grupo de Trabalho para a
Distribuição de Bens Essenciais visa justamente consolidar e reforçar a rede concelhia de
respostas integradas para a distribuição de bens essenciais à população carenciada,
evitando situações de duplicação de apoios e promovendo a melhoria constante da
capacidade e qualidade da resposta.

No que diz respeito à composição do grupo de trabalho, propõe-se que integre as seguintes
entidades locais:
• Associação para Centro de Dia de Serra D´El Rei;
• Associação para o Jardim Infantil de Ferrel;
• Associação de Solidariedade Social de Ferrel;
• Câmara Municipal de Peniche;
• Centro Paroquial Bem-estar Social de Atouguia da Baleia;
• Centro Social da Bufarda;
• Centro Distrital de Segurança Social de Leiria – Serviço de Peniche;
• Centro Social Nova Aliança;
• Centro Solidariedade e Cultura de Peniche;
• Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa;
• Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia;
• Junta de Freguesia da Ajuda;
• Junta de Freguesia da Conceição;
• Junta de Freguesia de Ferrel;
• Junta de Freguesia de São Pedro;
• Junta de Freguesia de Serra D´El Rei;
• Pastoral da Fraternidade;
• Santa Casa da Misericórdia de Peniche.
Missão:
O Grupo de Trabalho para a Distribuição de Bens Essenciais tem por missão desenvolver
condições para uma intervenção interinstitucional concertada, que seja orientada para a
promoção da eficácia e eficiência da cobertura concelhia em matéria de ajuda alimentar, de
distribuição de roupa ou de outros bens essenciais à população carenciada do Concelho.

População alvo:
Pessoas em situação de emergência social residentes no Concelho de Peniche.

Objetivos:
São objetivos do Grupo de Trabalho:
•

Promover iniciativas tendentes ao apoio alimentar ou à distribuição de bens
essenciais às famílias carenciadas;

•

Proceder ao levantamento e à caracterização das situações de carência alimentar;

•

Colaborar com as entidades competentes no despiste e na sinalização de situações
graves de carência alimentar, de roupa ou de outros bens essenciais;

•

Promover a concertação de estratégias entre as diferentes Instituições locais que
intervêm na distribuição de roupa, bens alimentares e outros bens essenciais à
população carenciada do Concelho, de modo a evitar situações de duplicação ou
sobreposição de resposta;

•

Procurar adequar a oferta de bens essenciais às necessidades concelhias;

•

Assegurar uma cobertura eficaz do Concelho no que diz respeito às respostas de
ajuda alimentar, distribuição de roupa ou de outros bens essenciais à população
carenciada;

•

Constituir-se como um fórum de discussão e reflexão em torno das situações locais
de emergência social;

•

Colaborar com as entidades competentes na formulação e ativação de medidas de
inclusão para situações de risco ou emergência;

•

Desenvolver ações tendentes à prevenção e atenuação das situações de emergência
social, de modo a privilegiar a autonomização das pessoas e das famílias;

•

Incentivar a emergência/ o desenvolvimento de mecanismos de solidariedade face
às situações de emergência social, quer sejam numa base de proximidade, quer
sejam iniciativas de solidariedade por parte das instituições e empresas locais ou da
comunidade em geral;

•

Incentivar iniciativas de voluntariado de apoio às respostas às situações de
emergência social;

•

Promover a dinamização de parcerias ativas entre pares;

•

Colaborar com outros grupos de trabalho do CLAS ou com outras parcerias
institucionais;

•

Divulgar junto do CLAS os instrumentos de planeamento e as iniciativas do grupo
de trabalho, assim como quaisquer elementos informativos considerados relevantes.

Proposta aprovada pelo Conselho Local de Ação Social na reunião plenária de 26 de
Janeiro de 2012

