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ACTA Nº 02/09 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Acção Social (CLAS) 

 
Data: 17-04-2009 

Local: Salão das Juntas de Freguesia da Cidade  

Hora de inicio: 21h20 

Hora do fecho: 23h45 

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. Identificação das áreas prioritárias para o aprofundamento do Diagnóstico 

Social. 

 

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

 
 

ABERTURA  

 

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

os presentes e agradecido às Juntas de Freguesia da Cidade a cedência do respectivo 

salão para a realização da presente reunião e, de seguida, passou à abordagem da ordem 

de trabalhos. 

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

A Dra. Elsa Morais informou que estava a ser elaborada uma candidatura no âmbito da 

Cercipeniche à Tipologia de Intervenção 6.12 do POPH - Programa Operacional do 

Potencial Humano, para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com Deficiência, 

relativamente à qual será solicitado o parecer do CLAS. 

 

O Prof. Eduardo Figueira informou que estava igualmente a ser preparada uma 

candidatura à mesma Tipologia no âmbito da Associação de Solidariedade Social de 

Ferrel, para a qual será necessário o parecer do CLAS. Explicou que a intenção da 

candidatura consistia em viabilizar uma intervenção de beneficiação das instalações do 

Centro Social, que permitisse fazer a ligação física entre as instalações do lar de Idosos 

e as anterior instalações que serviam de apoio logístico ao Serviço de Apoio 

Domiciliário e, ao mesmo tempo, alargar a resposta de Lar de Idosos de 22 para 26 

utentes, garantir a sustentabilidade económica desta valência, criar um espaço para 
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reabilitação e fisioterapia e redimensionar o serviço de lavandaria de modo a reajustá-lo 

às actuais necessidades do Centro Social.  

 

O Senhor Presidente do CLAS, Dr. António José Correia, informou que participou 

numa cerimónia em Leiria que contou com a presença do Senhor Secretário de Estado 

do Emprego e da Formação Profissional e que serviu para a assinatura de um protocolo 

com os Municípios aderentes, tendo em vista a implementação das medidas 

governamentais de apoio ao emprego para o corrente ano, referindo a intenção do 

Executivo Camarário a que preside em subscrever esse protocolo. 

 

Informou que, no âmbito do Distrito de Leiria, foram assinados CLDS – Contratos 

Locais de Desenvolvimento Social, com os concelhos de Pedrógão Grande, Marinha 

Grande, Alcobaça, Nazaré e Caldas da Rainha. De modo a que o concelho de Peniche 

possa ser contemplado com a assinatura de um CLDS, apontou a necessidade do PDS – 

Plano de Desenvolvimento Social, estar enquadrado com os indicadores de elegibilidade 

previstos para os CLDS. 

 

Referiu-se à realização da “Manifesta” em Peniche, relativamente à qual divulgou os 

diversos temas que irão ser tratados, tendo convidado as entidades que integram o 

CLAS a participar e a apresentar os seus projectos. 

 

Relativamente à “Manifesta", a Dra. Ana Cláudia Silva informou que a ADEPE tinha 

sido convidada para organizar assembleias regionais no âmbito da “Manifesta” e que 

estava a ser preparada uma reunião para a apresentação do programa e para 

esclarecimentos. 

 

A Enf.ª Clara Abrantes fez o ponto de situação acerca da implementação do plano de 

formação para a parceria do GPS, salientando, como aspectos positivos do processo 

formativo em curso, o desenvolvimento de competências nas vertentes da intervenção 

comunitária e do trabalho de proximidade e, ainda, a importância desta experiência para 

o estreitamento das relações entre as instituições parceiras e, de uma forma particular, 

entre os profissionais envolvidos. 

 

 

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 26 de Fevereiro de 2009. 

Submetida à apreciação e votação, foi a acta aprovada por unanimidade mediante a 

introdução da seguinte alteração: 

 

No ponto 4, página 5, 3º parágrafo, onde se lê: 

A Dra. Ana Cavaco questionou o facto da parceria do Projecto “PRIMAR” não 

integrar a CPCJ (…). 

Substituir por: 

“Um membro do CLAS questionou o facto da parceria do Projecto “PRIMAR” 

não integrar a CPCJ (…). 
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3. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA O 

APROFUNDAMENTO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL 

 

A Enf.ª Clara Abrantes deu conta do trabalho desenvolvido pelo Núcleo Executivo 

tendo em vista a actualização e o aprofundamento do Diagnóstico Social concelhio, a 

partir dos sub-grupos de trabalho criados, tendo sublinhado os constrangimentos que 

foram sentidos ao nível da progressão desta acção. Numa tentativa de ultrapassar essas 

dificuldades, segundo explicou, o Núcleo Executivo optou por fazer recurso de uma 

assessoria do CET/ISCTE – Centro de Estudos Territoriais do Instituto Superior de 

Ciências do Trabalho e da Empresa, ao abrigo de um protocolo de cooperação existente 

entre o Município e este Centro de Investigação. De acordo com a metodologia definida 

nessa base, segundo esclareceu a Enfª. Clara Abrantes, o Núcleo Executivo elaborou 

uma proposta de diagrama para identificação de áreas prioritárias, a partir de uma 

proposta inicial apresentada pelo CET/ISCTE, para servir de instrumento de 

referenciação para o trabalho de aprofundamento do Diagnóstico Social. Concluiu 

dizendo que a presente reunião se destinava a submeter a proposta à análise e discussão 

do CLAS, tendo em vista a recolha de contributos e a ratificação do diagrama. 

 

Interveio a Dra. Alexandra Castro, que integra a equipa de investigadores do 

CET/ISCTE, para endereçar os cumprimentos ao CLAS, apresentar o diagrama 

proposto e para apresentar a metodologia de trabalho para a presente sessão, tendo 

sugerido a organização dos membros presentes em grupos de trabalho temáticos, em 

função das áreas propostas pelo diagrama, de forma a permitir a discussão a um nível 

mais fino, isto é, por subáreas. Explicou qual foi o suporte de fundamentação que esteve 

na base da proposta inicial de diagrama apresentada pelo CET/ISCTE ao Núcleo 

Executivo, informando que levou em conta o estudo de tipificação das situações de 

pobreza e exclusão social em Portugal, o Diagnóstico Social de 2004 e, ainda, os 

resultados dos estudos, levados a cabo no âmbito da Câmara Municipal de Peniche, de 

caracterização socioeconómica das famílias residentes nos bairros sociais e com pedido 

de habitação formalizado junto do Município. 

 

A Dra. Dinah Calado referiu-se à metodologia de trabalho que foi utilizada na 

construção dos Diagnósticos Sociais em 2000 e em 2004, a qual assentava no trabalho 

produzido pelos grupos temáticos institucionais constituídos a partir do CLAS, e 

questionou a mudança de metodologia para o novo Diagnóstico. 

 

A Dra. Alexandra Castro informou que não se tratava, nesta fase, de elaborar um novo 

Diagnóstico Social, mas antes, de fazer o aprofundamento do Diagnóstico existente, em 

torno das áreas problemáticas que vierem a ser identificadas pelo CLAS como 

prioritárias. Acrescentou que o diagrama que se trouxe à análise do CLAS consistia 

numa proposta do Núcleo Executivo, que resultava de uma reelaboração feita a partir de 

uma proposta inicial apresentada pela equipa do CET/ISCTE. 

 

A Dra. Dinah Calado questionou se, em vez de mais um Diagnóstico Social, não seria 

de se canalizar esforços para a construção do Plano de Desenvolvimento Social. 

 

A Enf.ª Clara Abrantes respondeu dizendo que o Plano de Acção do Núcleo Executivo 

para 2009 já previa, numa primeira fase, o aprofundamento do Diagnóstico e, numa 

segunda fase, de uma forma mais sustentada, a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Social. 
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Na sequência, foi dinamizado um workshop com a participação de todos os presentes, 

para a discussão da proposta de diagrama e para a recolha de contributos, tendo sido 

constituídos dois grupos de trabalho em torno das seguintes áreas temáticas: por um 

lado, a Educação, a Formação e a Empregabilidade e, por outro lado, a Saúde e o Apoio 

Social. No final, a Dra. Alexandra Castro e a Dra. Sónia Costa apresentaram ao plenário 

uma sistematização das conclusões de cada um dos grupos de trabalho, tendo assim sido 

registadas as alterações ao diagrama que foram indicadas pelo CLAS, nomeadamente, 

ao nível das subáreas temáticas. Com vista a operacionalização do diagrama e de modo 

a informar o trabalho de aprofundamento do Diagnóstico Social, a Dra. Alexandra 

Castro solicitou a colaboração das entidades parceiras no que diz respeito à recolha e 

disponibilização dos elementos informativos identificados no diagrama. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

Sendo 23h45, para concluir, o Senhor Presidente do CLAS convidou os presentes a 

participar numa reunião para discutir a reorganização dos serviços regionais de saúde, a 

ter lugar no Auditório Municipal, no dia 13 de Maio, pelas 21h00 e, de seguida, não 

havendo mais assuntos a tratar, deu 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 

 

 

 

 

O Técnico Superior do Município de Peniche 

 

Victor Ramos 
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