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ACTA Nº 05/09 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Acção Social (CLAS) 

 
Data: 17-12-09 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de inicio: 21h30mn 

Hora do fecho: 23h00mn 

Orientador da reunião: Presidente do CLAS / Presidente da Câmara Municipal de 

Peniche 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo.  

 

Ordem de trabalhos:  

1. Informações; 
2. Aprovação da acta da reunião anterior; 

3. Eleição do Núcleo Executivo; 

4. Proposta editorial para Boletim nº0 da Rede Social; 

5. Proposta para constituição do Grupo de Trabalho “Formação, Emprego e 

Empreendedorismo”.  

 

---------------------------------------------------------- 

 
 

ABERTURA  

 

O Senhor Presidente do CLAS procedeu à abertura da reunião pelas 21h30mn, tendo 

cumprimentado os presentes e informado da impossibilidade em participar na reunião 

por parte dos representantes da Junta de Freguesia de Serra D´El Rei, da Polícia de 

Segurança Pública, do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche e do Hospital São 

Pedro Gonçalves Telmo de Peniche. 

 

Passou, de seguida, à abordagem da ordem de trabalhos. 

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

O Senhor Presidente do CLAS, António José Correia, deu a informação de que foram 

convidados os três Agrupamentos de Escolas de Peniche para aderirem ao CLAS e 

participar nesta reunião, nomeadamente, o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, 

o Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche e o Agrupamento de Escolas de 

Atouguia de Baleia. 
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A Senhora Vereadora Clara Abrantes informou que, no âmbito do Projecto “GPS”, 

tinha sido adquirida a plataforma digital SPERO, que consiste num instrumento de 

suporte ao trabalho em parceria, que visa favorecer a articulação ao nível do 

acompanhamento e da gestão de casos. 

 

O Prof. Eduardo Figueira transmitiu aos presentes que a Associação de Solidariedade 

Social de Ferrel estava a preparar duas candidaturas ao Programa PRODER, com o 

objectivo de criar um Centro de Fisioterapia e fazer a ligação entre o edifício do Lar de 

Idosos e o edifício de suporte ao Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

A Dra. Ana Cláudia informou que o Projecto “Azimute 270º” apresentado pela ADEPE 

tinha sido aprovado e deu conta do encerramento do Projecto “Maré-Alta II”, referindo 

que irá ser lançado um CD-Rom, no qual irão constar iniciativas desenvolvidas no 

âmbito deste Projecto. Na sequência, a Dra. Ana Cavaco fez uma breve apresentação do 

Projecto “Azimute 270º”. 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

Por ter sido previamente entregue aos membros do CLAS, foi dispensada a leitura da 

acta relativa à reunião anterior, que se realizou no dia 30 de Julho de 2009, a qual, 

depois de submetida à apreciação e votação, foi aprovada por maioria, registando-se as 

abstenções dos representantes da Junta de Freguesia da Conceição e da Cercipeniche, 

por não terem participado na reunião em questão. 

 

 

3. ELEIÇÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO 

 

Antes de se proceder à eleição do Núcleo Executivo, o Senhor Presidente agradeceu aos 

membros ainda em exercício todo o trabalho realizado e também às Entidades que 

integraram o Núcleo Executivo pela disponibilidade na afectação dos seus recursos à 

Rede Social. Referindo que o mandato do Núcleo Executivo tinha a duração de dois 

anos, informou que, em rigor, o mandato do actual Núcleo Executivo teria findado no 

dia 17 de Julho de 2009, o que só não aconteceu porque o mesmo foi prorrogado para 

depois das eleições Autárquicas, por deliberação do CLAS tomada na reunião de 16 de 

Julho de 2009. 

 

Tendo-se procedido à eleição do Núcleo Executivo, os resultados determinaram, por 

unanimidade, a seguinte composição para o Núcleo Executivo: 

 Câmara Municipal de Peniche; 

 Serviço local da Segurança Social; 

 Relativamente ao representante das entidades sem fins lucrativos, os membros 

do CLAS enquadrados neste domínio, presentes na reunião, decidiram convidar 

o Centro Solidariedade e Cultura de Peniche para ser reconduzido nessa função. 

Na eventualidade desta instituição não estar disponível, decidiram que fosse 

nomeada, em alternativa, a Cercipeniche; 

 Para representante das Juntas de Freguesia do Concelho, foi reconduzida a Junta 

de Freguesia da Conceição; 

 Relativamente aos representantes dos sectores da Educação e da Saúde, o CLAS 

determinou a programação de reuniões entre os respectivos membros, a fim de 
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ser nomeado o representante de cada um dos sectores ao nível do Núcleo 

Executivo; 

 Para representante do sector do Emprego, foi reconduzido o Centro de Emprego 

de Caldas da Rainha. 

 

 

4. PROPOSTA EDITORIAL PARA O BOLETIM Nº 0 DA REDE SOCIAL 

 

Relativamente à proposta para criação de um boletim informativo da Rede Social, o 

Senhor Presidente informou que a ideia de base era a de criar, no âmbito da Rede 

Social, um instrumento de partilha de informação entre os parceiros, de divulgação das 

iniciativas que são desenvolvidas e, também, de sensibilização para as causas sociais. 

Disse que a proposta consistia em disponibilizar um boletim em formato digital no site 

do Município, através do link da Rede Social, que ficasse assim acessível aos parceiros 

do CLAS e à comunidade em geral. Referiu que se propunha uma periodicidade anual 

ou bianual para o boletim. Após terem sido propostos vários títulos e inventariados 

novos, o CLAS decidiu atribuir ao boletim da Rede o título “Peniche em Rede”. 

Reportando-se em concreto à proposta editorial do primeiro número do boletim, o 

Senhor Presidente explicou que tinha por objecto fazer a divulgação das iniciativas de 

intervenção social que aconteciam ou eram propostas para o Concelho de Peniche. 

Segundo referiu, a proposta deste primeiro número era a de valorizar e incentivar a 

divulgação dos projectos no contexto da Rede Social. Considerou ser esta partilha de 

informação essencial para, por um lado, favorecer o papel do CLAS no que diz respeito 

à optimização dos serviços e equipamentos de apoio social e também à promoção de 

uma cobertura territorial equitativa e eficaz; e, por outro lado, para promover a 

necessária mobilização, concertação e convergência inter-institucional. Acrescentou na 

sequência, que se propunha uma delimitação das iniciativas a divulgar neste boletim 

circunscrita àquelas que foram divulgadas nas reuniões plenárias do CLAS. Finalizou a 

intervenção dizendo que aquilo que se propunha era que a redacção dos artigos 

informativos sobre cada um dos projectos fosse assegurada pela respectiva entidade 

promotora, devendo o conteúdo dos textos ter por referência os parâmetros sugeridos na 

maqueta do boletim. 

 

Na sequência, a proposta editorial para o primeiro boletim da Rede Social foi colocada à 

apreciação e votação do plenário, tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

5. PROPOSTA PARA CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

“FORMAÇÃO, EMPREGO E EMPREENDORISMO” 

 

Relativamente à proposta do Núcleo Executivo para constituição de um grupo de 

trabalho sobre “Formação, Emprego e Empreendorismo”, o Senhor Presidente começou 

por explicar que a mesma tinha surgido na sequência da reunião do Núcleo Executivo 

de 23 de Julho de 2009, na qual foram convidadas a participar um conjunto de 

organizações locais ligadas à área da formação, tendo essa reunião tido por finalidade 

discutir e reflectir em torno da oferta formativa concelhia. Informou que tinha resultado 

da reunião a proposta para constituição, no âmbito do CLAS, de um grupo de trabalho 

sobre “Formação, Emprego e Empreendorismo”, que pudesse promover a concertação 

entre pares, a troca de informação, a planificação conjunta e a articulação de estratégias. 

Fez, de seguida, a apresentação da proposta, abordando os objectivos do Grupo de 
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Trabalho e a composição recomendada para o mesmo, esclarecendo que se propunha 

que fosse composto por entidades locais acreditadas para dar formação, nomeadamente: 

 ACISCP; 

 ADEPE; 

 Câmara Municipal de Peniche; 

 Cenfim; 

 Centro de Emprego de Caldas da Rainha; 

 Cercipeniche; 

 CNO da CERCIP; 

 CNO da Escola Secundária de Peniche; 

 Escola Secundária de Peniche; 

 Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; 

 FOR-MAR; 

 Representante do Concelho Municipal de Educação para o Ensino 

Básico. 

 

Na sequência, a proposta para constituição do grupo de trabalho sobre “Formação, 

Emprego e Empreendorismo” foi colocada à apreciação e votação do plenário, tendo 

sido aprovada por unanimidade. 

 

 

ENCERRAMENTO 
 

Sendo 23 horas, não havendo mais nenhum assunto a tratar, deu o Senhor Presidente do 

CLAS a reunião por encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente acta. 

 

   _____________________________________ 

 

 

O Presidente do Conselho Local de Acção Social, 

 

 

 

António José Correia 

Presidente da Câmara Municipal de Peniche 

 

 

 

 

A Assistente Operacional 

 

 

 

Maria das Neves Calmeiro 
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