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ACTA Nº 04/09 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Acção Social (CLAS) 

 
Data: 30-07-09 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de inicio: 14h30 

Hora do fecho: 18 h00 

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. Sessão de trabalho para aprofundamento do Diagnóstico Social. 

 

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

 
 

ABERTURA  

 

O Senhor Presidente, Dr. António José Correia, procedeu à abertura da reunião pelas 

14h30, tendo cumprimentado os presentes e informado que a Senhora Directora do 

Centro de Emprego de Caldas da Rainha e o Senhor Presidente da Direcção da 

Associação de Solidariedade Social de Ferrel comunicaram a sua impossibilidade em 

participar na reunião. 

 

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

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

O Senhor Presidente do CLAS começou por informar que tinha decorrido o período de 

uma semana estabelecido na reunião anterior para a entrega de eventuais propostas para 

a revisão do Regulamento Interno do CLAS e referiu que, tendo em conta que não se 

registaram propostas de alterações e dando cumprimento ao que ficou determinado pelo 

plenário, se mantinha em vigor o texto actual do Regulamento Interno. 

 

Informou que na última reunião do Núcleo Executivo foi feita uma reflexão em torno da 

oferta formativa concelhia, em que participaram entidades locais formadoras, da qual 

surgiu uma proposta para a reactivação do Grupo de Trabalho “Formação e 

Emprego/Desemprego“ com o objectivo de favorecer a concertação de estratégias entre 

os diferentes operadores do mercado. 



 2 

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

Tendo a acta relativa à reunião anterior, que se realizou no passado dia 16 de Julho, sido 

previamente entregue aos membros do CLAS, entendeu o Plenário estabelecer o período 

de uma semana para a apreciação da mesma e a entrega de eventuais propostas de 

alteração. 

 

 

3. SESSÃO DE TRABALHO PARA APROFUNDAMENTO DO DIAGNÓSTICO 

SOCIAL 

 

Tomou a palavra a Enf.ª Clara Abrantes para apresentar a investigadora do CET/ISCTE 

– Centro de Estudos Territoriais do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa - que ficou responsável pela coordenação do aprofundamento do Diagnóstico 

Social, Dra. Lúcia Manata.  

 

Depois de cumprimentar os presentes, a Dra. Lúcia Manata fez o ponto de situação 

relativo ao trabalho de recolha de informação e apresentou os objectivos pretendidos 

para a sessão de trabalho e a proposta de metodologia para a mesma. Explicou que a 

sessão se destinava a consolidar a formulação das problemáticas prioritárias a ter em 

linha de conta no aprofundamento do Diagnóstico Social, que tinham sido previamente 

identificadas pelo CLAS na reunião realizada no passado dia 17 de Abril, conforme 

ficou registado no diagrama a que se chegou. Com base na agregação dessas 

problemáticas, foram organizados e dinamizados dois grupos de trabalho, um para 

abordar as áreas da “Saúde / Acção social” e outro, as da “Formação e Empregabilidade 

/ Educação”, que tiveram a seguinte composição: 

 

Grupo de trabalho “Formação e Empregabilidade / Educação”: 

 Município de Peniche – António José Correia, Victor Ramos, Célia Serôdio 

(IE/UNIVA) 

 ADAPE – Ana Cláudia Silva 

 ACISCP - Sara Sousa 

 CERCIPeniche – Elsa Morais 

 CPCJ – Ana Cavaco 

 PENICHE-RENDIBILROS – Susete Laranjeira 

 

Grupo de Trabalho “Saúde / Acção Social”: 

 Município de Peniche – Clara Abrantes, Hélia Domingos, Catarina Fróis, Alda 

Marques (Projecto GPS) 

 Junta de Freguesia de Conceição – Isabel Costa 

 Junta de Freguesia de Serra D’EL Rei – Fernanda Correia 

 Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia – António Salvador 

 Acompanha – Paula Sousa 

 E. T. de Peniche – CRI do Oeste – Conceição Rodrigues 

 GNR – U. C. C. – SDCOS - Peniche – Carlos Gomes 

 Centro de Saúde de Peniche – Joana Cordeiro 

 Hospital de Peniche / Santa Casa da Misericórdia de Peniche – Elsa Louro 

 Direcção Geral de Reinserção Social – Áurea Zeferino 

 Associação para Centro de Dia de Serra D´EL Rei – Sónia Borges 
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No final da sessão, ficou determinado que seriam elaborados relatórios para apresentar 

as conclusões a que cada grupo de trabalho chegou, ficando responsáveis pela redacção 

o Dr. Victor Ramos, no caso do Grupo de Trabalho “Formação e Empregabilidade / 

Educação” e a Dra. Hélia Domingos, no caso do Grupo de Trabalho “Saúde / Acção 

Social”. Ficou definido que os relatórios deverão ser aferidos pelos membros do 

respectivo grupo de trabalho até à próxima quarta-feira, dia 5 de Agosto, período em 

que poderão entregar eventuais contributos. O CLAS decidiu ainda fazer a divulgação 

da informação sistematizada até ao momento relativamente à área da “Formação e 

Empregabilidade / Educação” junto dos responsáveis do Pelouro da Educação da 

Câmara Municipal de Peniche e também dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 

Peniche, a fim de dar a conhecer o trabalho produzido e recolher contributos para o 

aprofundamento do Diagnóstico Social. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

Sendo18 horas, 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 

 

 

Maria das Neves Calmeiro 
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