
 1

 

 
 
 

ATA Nº 03/12 
Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 
 

Data: 27-06-2012 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 
Hora de início: 18h15 
Hora do fecho: 19h30 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

 
Ordem de trabalhos:  

1. Informações; 

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Proposta de reavaliação dos objetivos do Grupo de Trabalho “Emprego, 

Formação e Empreendedorismo”;  

4. Divulgação e informação da/acerca da /medida “CEI+” do Instituto de Emprego 

e Formação Profissional; 

5. Eleição do Núcleo Executivo. 

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

 

 

ABERTURA  
 

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

18h15, tendo cumprimentado os presentes e feito a proposta ao plenário para aditamento 

de um novo ponto à ordem trabalhos, um ponto 6, designado “o problema da 

sustentabilidade das organizações com intervenção social”, proposta que foi aprovada 

por unanimidade. Transmitiu que informaram da impossibilidade em participar nesta 

reunião a representante da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, 

Dra. Susana Damas, o representante da Equipa de Tratamento de Peniche do Centro de 

Respostas Integradas do Oeste e ainda a representante do Agrupamento de Escolas D. 

Luís de Ataíde, Educadora Susana Pereira.  

 

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

 

 

1. INFORMAÇÕES 
 

A Senhora Vereadora, Enfª. Clara Abrantes, deu conta das ações realizadas pelo Grupo 

de Trabalho ”Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”, informando que 

semanalmente estão a ser dinamizadas as atividades decorrentes do Plano 

Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior. Deu a informação de que se tinha 

realizado durante a tarde uma ação de sensibilização sobre segurança, que foi 
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dinamizada pelas Forças de Segurança, ou seja pela GNR e pela PSP, a qual teve lugar 

no Auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche e foi 

dirigida aos munícipes mais velhos.  

 

Referiu que o Grupo de Trabalho tem reunido com regularidade, assim como o 

subgrupo de trabalho responsável pelo estudo em curso em torno dos determinantes do 

envelhecimento ativo no Concelho de Peniche. Informou que este projeto de 

investigação resulta de uma parceria com a Escola Superior de Saúde de Leiria e que 

está a ser supervisionado pelo Professor Doutor Baltazar Ricardo Monteiro. Explicou 

que constituem dimensões de análise do estudo a saúde e o bem-estar, os fatores 

comportamentais, o ambiente físico, o ambiente social e os fatores económicos. 

Informou ainda que, depois de várias reuniões de discussão com os parceiros, se estava 

nesta fase a fechar o inquérito por questionário a aplicar aos idosos do Concelho. A este 

propósito disse que foram realizadas sessões de preparação dos entrevistadores tendo 

em vista a aplicação dos inquéritos e também que já tinham sido realizados pré-testes. 

Disse que, complementarmente ao inquérito por questionário, vão ser realizadas 

entrevistas a idosos que irão incidir nas histórias de vida e que irá ser feito um 

documentário em vídeo centrado nas histórias de vida, contando-se para este efeito com 

a colaboração de um aluno da Escola Superior de Arte e Design de Caldas da Rainha. 

 

A Senhora Vereadora fez o ponto de situação em relação ao Grupo de Trabalho “Para a 

Distribuição de Bens Essenciais”, informando que o mesmo já tinha reunido e que 

estava a trabalhar na construção do plano de ação. 

 

Informou que, a convite da organização do Encontro Regional dos Centros Novas 

Oportunidades, no dia 1 de junho, tinha sido feita a apresentação da experiência do 

Grupo de Trabalho ”Emprego, Formação e Empreendedorismo” no âmbito desse 

evento, que decorreu em Peniche nos dias 31 de maio e 1 de junho. 

 

O Senhor Presidente fez o ponto de situação em relação à questão da restruturação da 

Rede Hospitalar, salientando que a nível do Oeste há, no seu entender, uma perceção da 

necessidade de partilha entre as estruturas. Informou que já se realizaram três reuniões 

da Plataforma Oestina de Saúde constituída pela Comissão Municipal de 

Acompanhamento de Peniche e pelas Comissões de Utentes de Caldas da Rainha e de 

Torres Vedras. Disse que esta Plataforma já levou a cabo várias ações, entre as quais 

destacou a elaboração de um Manifesto em que são expressas as preocupações da 

população relativamente à reestruturação da rede de Cuidados Hospitalares no Oeste. 

Referiu que o Manifesto foi aprovado por unanimidade pelas três forças políticas em 

Assembleia Intermunicipal. Informou que as Comissões de Utentes decidiram levar a 

cabo uma ação conjunta, que consistirá numa marcha de protesto que irá acontecer em 

simultâneo nos três Concelhos, isto é em Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche. 

Disse que existia um estudo elaborado pela Entidade Reguladora que apontava para o 

encerramento do Hospital de Peniche, tendo, na sequência, feito o apelo a todos os 

presentes à participação na marcha e à colaboração na mobilização do maior número de 

pessoas possível para a mesma. Informou que a marcha se irá realizar no dia 7 de julho, 

às 21h30, com uma concentração no Largo do Município, donde se iniciará a marcha 

para terminar em frente ao Hospital de Peniche. 
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2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
Tendo a ata relativa à reunião anterior, que se realizou no passado dia 21 de março, sido 

previamente entregue aos membros do CLAS, foi dado o prazo de uma semana para 

apreciação da mesma, tendo a ata sido aprovada à condição, por maioria, com uma 

abstenção. 
 

 

3. PROPOSTA DE REAVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS DO GRUPO DE 
TRABALHO “EMPREGO, FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO”  
 
Explicitando que o objetivo geral do Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e 

Empreendedorismo” visa “favorecer a concertação de estratégias entre os diferentes 

operadores do mercado local de formação e ser facilitador do acesso ao emprego e auto-

emprego”, a Senhora Vereadora fez um ponto de situação das iniciativas levadas a cabo 

pelo Grupo de Trabalho e comentou as preocupações que dele têm emergido 

relacionadas com a situação atual de crise que se vive e com as dificuldades sentidas ao 

nível das atividades económicas e do acesso ao emprego. Explicou que foi com base 

nessas preocupações que o Grupo de Trabalho tomou a iniciativa de propor ao CLAS 

que fossem alargados os objetivos específicos do Grupo de Trabalho, de modo a fazer 

acrescer aos que foram anteriormente estabelecidos também os seguintes: 

6. “Caracterizar e monitorizar o fenómeno do desemprego a nível concelhio; 

7. Monitorizar as dinâmicas de empregabilidade a nível concelhio; 

8. Incentivar iniciativas de apoio ao empreendedorismo.” 

Colocada a proposta à votação do plenário, foi a mesma aprovada por unanimidade, 

passando os objetivos específicos definidos para o Grupo de Trabalho “Emprego, 

Formação e Empreendedorismo” a incluir os novos objetivos 6, 7 e 8 acima descritos.  

 

A Dra. Célia Roque interveio para dizer que concordava com os novos objetivos do 

Grupo e para elogiar a atenção local às questões do emprego. 

 

O Senhor Presidente da ACISCP – Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 

Concelho de Peniche - transmitiu que o projeto de formação para pessoas no ativo 

proposto pela ACISCP, na área da indústria turística, tinha sido aprovado, indo contar 

com um financiamento no valor de 210 mil euros para dois anos.  

 

 

4. DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DA/ACERCA DA /MEDIDA “CEI+” DO 
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL” 
 

Para abordar este ponto da ordem de trabalhos tomou a palavra a Senhora Diretora do 

Centro de Emprego de Caldas da Rainha, Dra. Célia Roque, tendo feito uma 

apresentação das medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção +, 

em que esclareceu as diferenças entre ambas e explicou que os custos para as entidades 

promotoras é o mesmo, quer se candidatem a uma medida ou a outra. Apelou, na 

sequência, a uma maior adesão por parte das entidades à medida Contrato Emprego-

Inserção +, tendo em conta o facto das entidades se candidatarem sobretudo aos 

Contrato Emprego-Inserção.  
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O Senhor Presidente disponibilizou o Gabinete de Inserção Profissional do Município 

para prestar os esclarecimentos necessários às entidades candidatas e colaborar na 

sensibilização para uma maior adesão à medida Contrato Emprego-Inserção +.  
 
 
5. ELEIÇÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO. 
 

O Dr. Vitor Ramos, do Serviço da Ação Social do Município, fez um enquadramento 

acerca do disposto no D-L nº115/2006 de 14 de Junho e no Regulamento Interno do 

CLAS relativamente à composição e ao mandato do Núcleo Executivo, apresentando e 

explicando a atual composição do Núcleo Executivo e indicando que, pelo facto de este 

órgão ter completado dois anos de mandato, havia que proceder à eleição do Núcleo 

Executivo para o novo biénio.  

 

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

unanimidade, a seguinte composição para o Núcleo Executivo: 

� Câmara Municipal de Peniche; 

� Segurança Social – Núcleo local; 

� Para representante das entidades sem fins lucrativos, foi reconduzido o Centro 

Solidariedade e Cultura de Peniche; 

� Para representante do setor do Emprego, foi reconduzido o Centro de Emprego 

de Caldas da Rainha; 

� Para representante do setor da Saúde, foi reconduzida a Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Peniche do Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte; 

� Relativamente aos representantes das Juntas de Freguesia e do setor da 

Educação, o CLAS determinou que fossem agendadas reuniões entre os 

respetivos pares, a fim de ser nomeado e indicado o representante de cada um ao 

nível do Núcleo Executivo. 

 

 

6. O PROBLEMA DA SUSTENTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES COM 
INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

O Senhor Presidente abordou o problema da sustentabilidade das organizações com 

intervenção social, tendo comentado para o efeito o documento intitulado 

“Manifestação de preocupação com a sustentabilidade das Organizações de Intervenção 

Social”, o qual tinha sido previamente entregue aos presentes e foi colocado à 

consideração do plenário do CLAS, a fim de este órgão tomar posição sobre o assunto. 

 

Depois de discutido e de produzidas alterações pontuais à redação, foi o documento 

aprovado por unanimidade, ficando de ser enviado para os membros do CLAS o texto 

com a redação final. 
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ENCERRAMENTO 
 

Sendo 19h30, não havendo mais nenhum assunto a tratar, deu o Senhor Presidente a 

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

 

   _____________________________________ 

 

 

O Presidente do Conselho Local de Ação Social, 

 

António José Correia 

Presidente da Câmara Municipal de Peniche 

 

 

 

 

 

A Assistente Técnica 

 

Maria das Neves 
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