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ACTA Nº 03/09 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Acção Social (CLAS) 

 
Data: 16-07-2009 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de inicio: 21h25 

Hora do fecho: 23h20 

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. Avaliação do Regulamento Interno; 

4. Eleição do Núcleo Executivo. 

 

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

 
 

ABERTURA  

 

O Senhor Presidente procedeu à abertura da reunião pelas 21h20, tendo cumprimentado 

os presentes e colocado à consideração do plenário uma proposta para o aditamento de 

um ponto 5º à ordem de trabalhos, com o seguinte teor: 

5. Emissão de parecer relativamente às candidaturas locais à Tipologia de 

Intervenção 6.12 do POPH, designadamente: 

 Da Associação de Solidariedade Social de Ferrel para beneficiação das 

suas instalações de modo a permitir o alargamento da resposta de Lar de 

22 para 26 camas, bem como, a criação de uma sala de pessoal, de um 

espaço para fisioterapia, de uma casa mortuária e de arrecadações; 

 Da Cercipeniche para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com 

Deficiência, com capacidade para 24 utentes; 

 Da Associação do Centro de Dia de Serra D´El Rei para a criação de um 

Lar de Idosos, com capacidade para 24 camas; 

 Do Centro Paroquial Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia para a 

criação de um Lar de Idosos, com capacidade para 30 camas; 

Proposta que foi aprovada por unanimidade. 

 

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

 

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

criado o link da Rede Social, referindo que estava disponível para utilização no âmbito 

do site do Município, tendo sido feita a apresentação da estrutura e do conteúdo do 

mesmo pelo Dr. Victor Ramos. O Senhor Presidente referiu que estava disponível um 

espaço nesse link, intitulado “iniciativas/Projectos”, para divulgação de iniciativas dos 

parceiros do CLAS. De modo a agilizar o contacto com os diferentes parceiros do 

CLAS, sugeriu ao Núcleo Executivo a possibilidade da lista de contactos dos parceiros 

da rede social permitir estabelecer, de forma directa, a hiperligação com cada entidade. 

 

Informou acerca da necessidade de se agendar uma sessão de trabalho do CLAS no 

âmbito do aprofundamento do Diagnóstico Social, a fim de ser efectuado um ponto de 

situação e permitir a consolidação do diagrama para identificação das áreas prioritárias, 

que foi discutido na reunião do CLAS que se realizou no dia 17 de Abril. Neste sentido, 

foi agendada uma reunião para o próximo dia 30 de Julho, quinta-feira, pelas 14h30, a 

ter lugar no Auditório Municipal. 

 

Relativamente à recolha de dados junto das entidades parceiras, no âmbito do 

aprofundamento do Diagnóstico Social, apelou à colaboração das entidades no sentido 

da disponibilização de informação e agradeceu às entidades que já entregaram 

informação.  

 

A Enf.ª Clara Abrantes apresentou o ponto de situação relativo à implementação do 

Projecto “GPS” – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade, salientando a 

formação que tinha decorrido para os interventores sociais da parceria do GPS sobre 

intervenção comunitária, gabinetes de proximidade e trabalho em parceria. Informou, 

também, que já se encontravam em funcionamento todos os Gabinetes de Proximidade, 

que estão situados em Peniche, no sítio da Bica, em Atouguia da Baleia, na Bufarda, no 

Lugar da Estrada, em Ferrel e na Serra D’El Rei. 

 

O Sr. Presidente informou acerca da localização do Gabinete de Proximidade que se 

encontra a funcionar no Sítio da Bica, convidando todos os presentes a visitá-lo, tendo 

ficado agendada a visita para o próximo dia 30 de Julho, pelas 9h00. 

 

De seguida, a Enfª Clara Abrantes fez uma exposição na qual apresentou a avaliação 

feita do Workshop realizado no dia 7 de Maio, cujo objectivo visava contribuir para a 

facilitação da aproximação entre os sectores sociais e empresariais, baseando-se a 

avaliação no tratamento das informações recolhidas através da aplicação de um 

questionário aos participantes.  

 

 

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 17 de Abril de 2009, a qual, 

depois de submetida à apreciação e votação, foi aprovada por maioria, verificando-se 4 

abstenções, nomeadamente dos representantes da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, da Polícia de Segurança Pública, da Associação para Centro Dia de Serra D´El 
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Rei e do Centro Paroquial Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia, por não terem 

participado na referida reunião. 

 

 

3. AVALIAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

 

Considerando as dúvidas levantadas pela avaliação do Regulamento Interno, 

nomeadamente, relacionadas com as competências do Núcleo Executivo e com os 

procedimentos de adesão ao CLAS, o Senhor Presidente propôs que a avaliação do 

Regulamento Interno fosse suscitada numa próxima reunião do CLAS e que, no 

decorrer da próxima semana, os parceiros fizessem chegar ao Núcleo Executivo as suas 

propostas de alteração ao Regulamento, proposta que foi aprovada por unanimidade. 

 

 

4. ELEIÇÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO 

 

Tendo em conta que o Núcleo Executivo integra um representante das Juntas de 

Freguesia e em face da aproximação das eleições autárquicas, as quais poderão 

determinar alterações na composição dos elencos executivos das juntas de freguesia, 

propôs o Senhor Presidente do CLAS que fosse prorrogado o mandato do actual Núcleo 

Executivo até ao final deste ano, dando-se conhecimento da decisão à Câmara 

Municipal e à Assembleia Municipal, proposta que foi aprovada por maioria, 

registando-se a abstenção do representante da PSP, o Senhor Comissário Jorge Martins. 

 

Alguns dos presentes manifestaram a sua opinião em relação à participação dos 

Agrupamentos de Escolas no CLAS. A Drª Elsa Morais afirmou ser importante a 

presença dos mesmos no plenário. O Prof. Eduardo Figueira disse ser difícil formar 

grupos de trabalho sem estes representantes do Sector da Educação. A Drª Dinah Calado 

concordou que é necessário o contributo de todos os parceiros para que os objectivos 

possam ser atingidos. 

 

 

5. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE ÀS CANDIDATURAS 

LOCAIS À TIPOLOGIA 6.12 DO POPH, DESIGNADAMENTE: 

 Da Associação de Solidariedade Social de Ferrel para beneficiação 

das suas instalações de modo a permitir o alargamento da resposta 

de Lar de 22 para 26 camas, bem como, a criação de uma sala de 

pessoal, de um espaço para fisioterapia, de uma casa mortuária e de 

arrecadações; 

 Da Cercipeniche para a criação de um Lar Residencial para Pessoas 

com Deficiência, com capacidade para 24 utentes; 

 Da Associação do Centro de Dia de Serra D´El Rei para a criação de 

um Lar de Idosos, com capacidade para 24 camas; 

 Do Centro Paroquial Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia para a 

criação de um Lar de Idosos, com capacidade para 30 camas. 

 

 

Depois de uma breve exposição feita pelos representantes das entidades promotoras das 

candidaturas supra mencionadas, para a apresentação das mesmas, foram colocadas à 

apreciação do plenário as proposta de parecer emitidas pelo Núcleo Executivo, as quais 
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propunham a atribuição do parecer favorável relativamente a cada uma das 

candidaturas. As propostas de parecer emitidas pelo Núcleo Executivo foram aprovadas 

por maioria, com a abstenção das entidades promotoras das candidaturas na votação do 

parecer para a respectiva candidatura, sendo assim emitido o parecer favorável do 

CLAS relativamente às candidaturas que se descrevem: 

 Da Associação de Solidariedade Social de Ferrel para beneficiação das 

suas instalações de modo a permitir o alargamento da resposta de Lar de 

22 para 26 camas, bem como, a criação de uma sala de pessoal, de um 

espaço para fisioterapia, de uma casa mortuária e de arrecadações; 

 Da Cercipeniche para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com 

Deficiência, com capacidade para 24 utentes; 

 Da Associação do Centro de Dia de Serra D´El Rei para a criação de um 

Lar de Idosos, com capacidade para 24 camas; 

 Do Centro Paroquial Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia para a 

criação de um Lar de Idosos, com capacidade para 30 camas. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

Sendo 23h20, deu o Senhor Presidente do CLAS a reunião por encerrada, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, a qual, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada 

em minuta no final da mesma. 

   _____________________________________ 

 

 

O Presidente do Conselho Local de Acção Social, 

 

 

 

António José Correia 

Presidente da Câmara Municipal de Peniche 

 

 

 

 

A Assistente Técnica 

 

 

 

Ana Caterina Sales 
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