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ACTA Nº 01/09 
Reunião Plenária  

do Conselho Local de Acção Social (CLAS) 
 

Data: 26-02-2009 
Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche  
Hora de inicio: 20h40 

Hora do fecho: 00h30 

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

Peniche 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo.  

 
Ordem de trabalhos:  

1. Informações: 

� Eleição do Núcleo Executivo  

� Candidatura do Município ao Programa Prohabita  

� Promoção da Cidadania Sénior – Plano de Actividades 2009  

� Resultados do Workshop sobre Animação Territorial realizado no dia 16 

de Janeiro  

2. Relatório de Actividades do Núcleo Executivo relativo a 2008; 

3. Apresentação, discussão e votação do Plano de Acção do Núcleo Executivo para 

2009; 

4. Apresentação de projectos locais de intervenção social divulgados junto da Rede 

Social em 2008: 

� Candidatura promovida pela Acompanha, CRL no âmbito do PRI – 

Programa de Respostas Integradas  

� Projecto “MARIS” promovido pela Cercipeniche  

� Projecto de criação de uma Unidade de Cuidados Continuados proposto 

pela Associação de Solidariedade Social de Ferrel  

� Projecto “GPS” – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade – 

proposto pela Câmara Municipal de Peniche  

5. Análise das perspectivas e condições de continuidade de projectos locais que 

terminam em 2009: 

� Projecto “Maré Alta II” promovido pela ADEPE  

� Projecto “Ala Arriba” promovido pelo Centro de Saúde de Peniche  

� Projecto “Atelier da Família” promovido pela Acompanha  

 

---------------------------------------------------------- 
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ABERTURA  
 

O Senhor Presidente procedeu à abertura da reunião pelas 20h40 e passou de imediato à 

abordagem do ponto 1 da ordem de trabalhos, tendo sido entregues pastas aos presentes, 

contendo a seguinte documentação: 

� Ordem de trabalhos; 

� Relatório de Actividades do Núcleo Executivo relativo a 2008; 

� Plano de Actividades do Núcleo Executivo para 2009; 

� Lista dos contactos dos parceiros do CLAS; 

� Regulamento Interno do CLAS; 

� Decreto-Lei nº115/2006 de 14 de Junho (que estabelece a regulamentação da 

Rede Social). 

 

 

1. INFORMAÇÕES 
 

O Dr. Victor Ramos informou que, este ano, o Regulamento Interno do CLAS terá de 

ser objecto de avaliação, dando cumprimento ao clausulado no próprio Regulamento, 

que determina que o mesmo seja avaliado decorridos dois anos da sua aprovação, sendo 

que foi aprovado a 17 de Julho de 2007. 

 

Relativamente ao corrente ano, informou ainda que se completa o mandato do actual 

Núcleo Executivo, que foi eleito a 17 de Julho de 2007, havendo por isso lugar à eleição 

do Núcleo Executivo para o biénio de 2009 a 2011. 

 

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

aprovada a candidatura apresentada pelo Município ao Programa PROHABITA, no 

âmbito da qual está prevista a reabilitação de bairros sociais e a construção de novos 

fogos, faltando a homologação do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e 

das Cidades para se conhecer os termos da aprovação. A este propósito, deixou uma 

palavra de apreço à equipa de acção social do Município pelo intenso trabalho de 

recolha e tratamento de informação e também às famílias abordadas no âmbito da 

candidatura, pela sua disponibilidade e colaboração. 

 

A Enf.ª Clara Abrantes fez referência à experiência de trabalho em parceria que se tem 

vindo a desenvolver na vertente da área social dos idosos, na qual participam, a par da 

Câmara Municipal de Peniche, as instituições concelhias sem fins lucrativos com 

resposta de apoio social a idosos, informando que, em Janeiro, foi feito o convite a estas 

organizações no sentido da elaboração de um Plano de Actividades conjunto. Salientou 

a importância do Plano de Actividades que foi concebido pela parceria como contributo 

para a promoção da cidadania sénior, sublinhou também a colaboração dispensada pelas 

instituições e, ainda, o importante papel desempenhado pela técnica do Município, Dra. 

Hélia Domingos. Referiu que, mensalmente, cada instituição assumia, de forma rotativa, 

a responsabilidade de apoiar a Câmara Municipal na organização das actividades 

planeadas. Valorizou o facto de ser feita a avaliação das actividades desenvolvidas. 

 

A Enf.ª Clara Abrantes referiu-se ao Workshop sobre Animação Territorial que a 

Câmara Municipal organizou em conjunto com a parceria do Projecto Anim@Te, 

realizado no passado dia 16 de Janeiro, em que foi feita a apresentação do Projecto GPS 

– “Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade -, sublinhando a participação 
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alargada e activa das instituições locais, entre as quais se contaram 16 entidades 

integrantes do CLAS. Dessa participação evocou a discussão resultante das tertúlias 

temáticas, das quais, no seu ponto de vista, surgiram conclusões interessantes no que diz 

respeito a metodologias, instrumentos e boas práticas a replicar no concelho.  

 

Relativamente ao Workshop, o Senhor Presidente do CLAS pronunciou-se para 

salientar a importância da participação do Gabinete de Gestão da Iniciativa Comunitária 

EQUAL e a disponibilidade manifestada por este Gabinete para apoiar iniciativas locais, 

designadamente o Projecto GPS, no âmbito do prolongamento da EQUAL até Junho de 

2009. Anunciou que iriam ser enviados para os parceiros os resumos das conclusões das 

tertúlias. 

 

 

2. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO NÚCLEO EXECUTIVO RELATIVO A 
2008 
 

O Senhor Presidente do CLAS introduziu a abordagem ao ponto 2 da ordem de 

trabalhos, realçando a pertinência da elaboração do Relatório de Actividades do Núcleo 

Executivo relativo a 2008, o qual, explicou, foi concretizado, apesar de estatutariamente 

não haver imposição nesse sentido, como forma de divulgação junto do CLAS do 

trabalho desenvolvido pelo Núcleo Executivo. 

 

Na apresentação do Relatório de Actividades do Núcleo Executivo relativo a 2008, o 

Dr. Victor Ramos começou por informar que o Núcleo Executivo decidiu elaborar este 

relatório com o objectivo de proporcionar um instrumento de suporte para a planificação 

das actividades para 2009. Comentou as dificuldades de progressão dos subgrupos de 

trabalho temático constituídos a partir do Núcleo Executivo no que diz respeito ao 

aprofundamento do Diagnóstico Social, referindo os constrangimentos apontados pelos 

membros do Núcleo Executivo, nomeadamente, em termos de disponibilidade de 

tempo, de dificuldade de conciliação da agenda particular de cada serviço com as acções 

implicadas no diagnóstico e de competência técnica para o trabalho de investigação. 

Referiu-se ao facto de, com a entrada em vigor do actual Regulamento Interno do 

CLAS, em 17 de Julho de 2007, cada acta do Núcleo Executivo, depois de aprovada, ter 

passado a ser divulgada por correio electrónico junto de todas as entidades do CLAS, o 

que, a par das iniciativas que têm sido desenvolvidas de divulgação de informação de 

natureza variada junto dos parceiros, tem contribuído, na sua opinião, para alimentar um 

sistema de informação com o CLAS.  

 

Tomou a palavra o Senhor Presidente do CLAS para afirmar o seu reconhecimento 

relativamente a todos os membros do Núcleo Executivo pelo seu contributo para o 

desenvolvimento da Rede Social e ao Técnico do Município, Dr. Victor Ramos, pelo 

papel desempenhado.  

 

O Dr. Rogério Cação registou o esforço que se tem verificado no sentido de uma maior 

veiculação de informação e defendeu que o voto de reconhecimento deveria ser 

estendido às instituições constituintes do Núcleo Executivo pela disponibilidade na 

afectação de recursos à Rede Social. 
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3. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO DO 
NÚCLEO EXECUTIVO PARA 2009 
 

O Presidente do CLAS explicou que, não obstante o facto do Regulamento Interno não 

determinar a ratificação pelo CLAS do Plano de Acção do Núcleo Executivo, se 

entendeu, mesmo assim, levar o documento ao conhecimento do plenário para 

apreciação. 

 

O Dr. Victor Ramos fez a apresentação do Plano de Acção do Núcleo Executivo para 

2009, cuja orientação, segundo referiu, parte do reconhecimento da importância de se 

dispor de dois instrumentos estratégicos como o Diagnóstico Social e o Plano de 

Desenvolvimento Social, assim como, da importância de se criar condições para a 

facilitação da ligação entre o sector social e o económico. Relativamente ao trabalho de 

aprofundamento do Diagnóstico Social, informou que se estava a equacionar uma 

parceria com o CET/ISCTE - Centro de Estudos Territoriais do Instituto Superior de 

Ciências do Trabalho e das Empresas. Já no que toca ao workshop com a participação 

das empresas locais, referiu que estava prevista a colaboração do Centro de Emprego de 

Caldas da Rainha e da Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, através 

do Projecto “Grândola em Rede”. 

 

O Presidente do CLAS referiu-se à proposta de criação do link da Rede Social para 

dizer que irá potenciar uma plataforma de partilha de informações úteis para o CLAS. 

Informou que, no âmbito das medidas de apoio ao emprego anunciadas pelo Governo, o 

Município de Peniche estava a preparar uma candidatura para a criação de um GIP – 

Gabinete de Inserção Profissional, através do qual se prevê dar continuidade ao serviço 

prestado pela UNIVA da Câmara Municipal, após a extinção da mesma. Informou 

acerca dos contactos tidos com a Senhora Directora do Centro de Emprego de Caldas da 

Rainha, em que apelou à necessidade de ser reforçado o atendimento do IEFP – Instituto 

de Emprego e Formação Profissional - em Peniche, tendo em conta o número de 

desempregados e as dificuldades destas pessoas, detentoras de baixos recursos, em 

deslocar-se a Caldas da Rainha. 

 

Relativamente às iniciativas previstas no Plano de Acção, cujo objectivo é contribuir 

para a aproximação entre o sector social e o sector económico, o Dr. Rogério Cação 

chamou a atenção para o facto de já terem sido desenvolvidas experiências locais 

interessantes nesse domínio, nomeadamente nas áreas do apoio ao empreendedorismo e 

da mediação junto das empresas, pela ADEPE e pela Cercipeniche, respectivamente, 

sugerindo que essas experiências anteriores deveriam ser potenciadas no trabalho que 

agora se propõe. Citou os exemplos do “ConciliArte”, do “ISTMO”, do “Oeste 

Empreendedor” e sublinhou o facto da Cercipeniche ter sido pioneira na área da 

mediação junto das empresas na vertente da população com deficiência. Sugeriu o 

envolvimento também da ADEPE e da Cercipeniche na dinamização dos eventos 

previstos. Relativamente ao GIP, reconhecendo a sua importância, lamentou o facto da 

sua implementação trazer como consequência a perda para Peniche de uma das duas 

UNIVAS actualmente existentes. 

 

Colocado à apreciação dos parceiros, foi o Plano de Acção do Núcleo Executivo para 

2009 aprovado por unanimidade. 
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4. APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
DIVULGADOS JUNTO DA REDE SOCIAL EM 2008 
 
Passou-se à apresentação dos projectos locais de intervenção social que foram 

divulgados junto da Rede Social em 2008. 

 

A Dra. Joana Marcelino apresentou a candidatura promovida pela Acompanha, CRL no 

âmbito do PRI – Programa de Respostas Integradas, aos eixos da prevenção e da 

reinserção, através, respectivamente, dos Projectos “PRIMAR” e “CLIC”. 

 

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

integrar a CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. Na resposta, o Dr. 

Rogério Cação afirmou que o facto da CPCJ não ter feito parte da parceria do PRIMAR 

na fase de arranque do Projecto não constituía qualquer impedimento à sua participação 

noutras fases do Projecto se assim vier a ser pertinente, o mesmo se aplicava, segundo 

disse, aos Agrupamentos de Escolas, ou a outras instituições. 

 

A Dra. Ana Prioste e a Dra. Leonor Loureiro fizeram a apresentação do Projecto 

“MARIS”, cuja entidade promotora é a Cercipeniche, o qual, informaram, termina em 

Novembro deste ano. 

 

O Dr. Rogério Cação endereçou os parabéns à equipa técnica do Projecto MARIS, 

reconhecendo a extrema dificuldade inerente ao projecto ao nível da mobilização das 

famílias. 

 

O Senhor Presidente do CLAS interveio para valorizar o trabalho de animação de bairro 

que estava a ser realizado, em particular, pela incidência no domínio do 

desenvolvimento de competências e, para além disso, realçou a participação do Sporting 

Clube de Vila Maria na fase inicial do Projecto, através da cedência das suas 

instalações. 

 

O Prof. Eduardo Figueira apresentou o Projecto da Associação de Solidariedade Social 

de Ferrel para criação de uma Unidade de Cuidados Continuados na vertente das 

respostas de média e longa duração, o qual consiste, segundo informou, num projecto 

ainda em fase de proposta. 

 

A Enfª. Clara Abrantes pronunciou-se considerando oportuno o surgimento deste 

projecto e valorizando a sua dimensão de resposta de proximidade às famílias. 

 

O Dr. Rogério Cação subscreveu a importância do projecto e sublinhou a coragem da 

instituição, formulando votos de sucesso para que consiga reunir as condições 

necessárias à concretização da Unidade de Cuidados Continuados. 

 

Coube à Enf.ª Clara Abrantes a apresentação do Projecto “GPS” – Gestão de 

Proximidade para a Sustentabilidade. 

 

O Senhor Presidente do CLAS destacou a parceria alargada que dá corpo ao Projecto, 

apontando também o facto de contar com o envolvimento de entidades que não 

costumam integrar as parcerias locais. Sublinhou igualmente o facto da intervenção do 
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Projecto GPS se estender à zona rural, onde também existem, na sua opinião, graves 

problemas. 

 

O Prof. Eduardo Figueira valorizou igualmente o facto do projecto ter como território de 

intervenção a zona rural do concelho. 

 

O Sargento Nelson Coelho sugeriu que fosse equacionado o envolvimento do 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia ao nível da parceria do GPS. 

 

 

5. ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS E CONDIÇÕES DE CONTINUIDADE DE 
PROJECTOS LOCAIS QUE TERMINAM EM 2009 
 

Por último, seguiu-se a apresentação de projectos locais que terminam no corrente ano, 

com o objectivo de suscitar a análise do CLAS quanto às perspectivas e condições de 

continuidade desses projectos. 

 

A Dra. Ana Cavaco expôs a situação do Projecto “Maré Alta II” que é promovido pela 

ADEPE e termina no próximo mês de Novembro. Apontou a pertinência da 

incorporação, por parte de entidades locais, de metodologias, instrumentos e práticas 

que foram experimentados com sucesso pelo Projecto.  

 

Partindo da constatação da existência de um conjunto vasto e rico de iniciativas locais 

que estão a ser desenvolvidas no concelho e que não têm a devida divulgação, o Senhor 

Presidente do CLAS sugeriu que fosse editada uma publicação durante o ano de 2009, 

que fizesse a divulgação desses projectos, registando o testemunho dos diversos 

responsáveis. A propósito do Projecto “Maré Alta II”, defendeu a importância da 

replicação do CID – Centro para a Inclusão Digital. Para esse efeito, solicitou à Dra. 

Ana Cavaco a disponibilização de um relatório informativo relativo ao CID, que 

pudesse servir de manual de referência para a aplicação das metodologias do CID. 

 

Relativamente ao Projecto “Ala Arriba”, cuja entidade promotora é o Centro de Saúde 

de Peniche, coube à Enfª. Cristina Castro a apresentação do ponto de situação.  

 

O Senhor Presidente do CLAS mencionou que tinha suscitado a necessidade da 

continuidade do Projecto “Ala Arriba” na reunião que manteve com os responsáveis da 

ARS – Administração Regional de Saúde. 

 

O Prof. Eduardo Figueira considerou que se tratava de um projecto essencial para o 

concelho, na medida em que complementa a intervenção das instituições que prestam 

apoio social aos idosos e, nessa medida, entende ser urgente a sua continuidade e, para 

além disso, o seu alargamento às freguesias rurais. 

 

A Dra. Sandra Pancas fez a apresentação do ponto de situação do Projecto “Atelier da 

Família”, que é promovido pela Acompanha, indicando que irá ser feita uma avaliação 

do Projecto em Maio, com o objectivo de aferir as suas condições de prolongamento. 

 

O Prof. Rogério Cação sustentou a necessidade de continuidade da intervenção deste 

projecto em Peniche tendo em conta a realidade do concelho, argumentando que aquilo 

que está em causa é a defesa da saúde pública. 
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DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO CLAS 
 

Ficou agendada a próxima reunião do CLAS para o próximo dia 25 de Junho, quinta-

feira, às 21h00. 

 

 

ENCERRAMENTO 
 

Sendo 00h30, não havendo mais assuntos a tratar, deu o Senhor Presidente 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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