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ATA Nº 02/12 
Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 
 

Data: 21-03-2012 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 
Hora de início: 18h00 
Hora do fecho: 20h30 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

 
Ordem de trabalhos:  

1. Informações; 

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Divulgação da candidatura da ADEPE no âmbito do Programa DAPHNE – 

Projeto “SIGMA – Sustentar para a Igualdade de Género na Mulher em Ação”;  

4. Protocolo de cooperação 2011-2012 celebrado entre o Ministério da 

Solidariedade e Segurança Social e Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade, União das Misericórdias e a União da Mutualidades;  

5. Rede de emergência Alimentar; 

6. Plano de prevenção de riscos para a população idosa. 

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

 

 

ABERTURA  
 

O Senhor Presidente, António José Correia, procedeu à abertura da reunião pelas 18h30, 

tendo cumprimentado os presentes e dado as boas vindas à Dra. Lídia Semião que se 

encontrava a representar o Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, a qual referiu 

que, no decurso da reunião, iríamos ter a presença da Senhora Diretora do Centro 

Distrital de Segurança Social de Leiria, Dra. Maria do Céu. 

  

Deu ainda as boas vindas às novas Instituições que aderiram ao CLAS, sendo elas as 

seguintes entidades locais: a Associação “Mão Amiga”, a Associação para Jardim 

Infantil de Ferrel, a Associação para Jardim Infantil de Serra D´El Rei e o Centro Social 

“Nova Aliança”. 

 

 

1. INFORMAÇÕES 
 

No que diz respeito às informações, o Senhor Presidente, António José Correia, 

comentou a importância do dossier da Saúde, em particular as medidas de 

reestruturação dos serviços de saúde na Região Oeste e da Rede Hospitalar, onde se 

inclui o Hospital de Peniche. Referindo-se à ação de informação à população levada a 
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cabo no dia 17 de Março de 2012, no Largo do Município, pela Comissão Municipal de 

Acompanhamento do Hospital, informou que a Declaração de Princípios a que se 

chegou estava disponível para consulta no Site do Município, assim como todo o 

histórico das anteriores tomadas de posição e informações sobre o assunto. Fez a 

sugestão aos membros do CLAS para que possam entregar contributos com as suas 

posições sobre este dossier da saúde. 

 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes cumprimentou todos os presentes, agradecendo 

igualmente a presença da Dra. Lídia Semião. Informou que, neste momento, está 

formado o Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas e Envelhecimento” e o Grupo de 

Trabalho para a “Distribuição de Bens Essenciais”. Na perspetiva de uma colaboração 

com o Instituto Politécnico de Leiria e, de forma mais estreita com a Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche (ESTTM), no âmbito do programa IPL 60+, 

propôs que a ESTTM passasse a integrar o Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas e 

Envelhecimento”, proposta que foi aprovada por unanimidade. Deu conta que o Grupo 

de Trabalho “Pessoas Idosas e Envelhecimento” tinha reunido no dia 24 de Fevereiro e 

que voltará a reunir no dia 28 de Março, estando a ser elaborado o Plano de Ação e o 

Plano Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior.  

 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes informou ainda que a edição deste ano da Semana 

da Juventude terá por tema a “Solidariedade entre Gerações” e que irá decorrer entre os 

dias 22 e 30 de Março, indo as iniciativas dos dias 22, 23 e 24 realizar-se em Ferrel. 

Informou que do programa consta a animação de rua, a animação noturna, jogos 

reunidos e um auto-paper. Salientou a importância dos jovens conhecerem o que as 

nossas Associações estão a fazer em termos de atividades. Referiu que este ano 

aumentou o número de associações juvenis que participam na organização do certame, 

dizendo que perfazem um total de 12 associações, tendo felicitado todos os membros da 

organização. 

 

Deu também a informação de que, no dia 7 de Março, o Núcleo Executivo tinha reunido 

com as Instituições locais que têm valências jardim-de-infância e /ou creche, no sentido 

de aferir se estavam a aumentar as situações de incumprimento no pagamento das 

mensalidades respeitantes à frequência das referidas valências e se se estavam a 

verificar saídas de crianças por dificuldades ou incapacidade de pagamento de 

mensalidades.  

 

Por último, a Senhora Vereadora Clara Abrantes apresentou o Plano de Ação do Núcleo 

Executivo para 2012, informando que ainda não estava fechado e destacando o enfoque 

na promoção da sustentabilidade das Instituições locais com respostas sociais. 

 

  

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
Tendo a ata relativa à reunião anterior, que se realizou no passado dia 26 de janeiro, 

sido previamente entregue aos membros do CLAS, foi aprovada por maioria, 

verificando-se uma abstenção. 
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3. DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA DA ADEPE NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA DAPHNE – PROJETO “SIGMA – SUSTENTAR PARA A 
IGUALDADE DE GÉNERO NA MULHER EM AÇÃO”;  
 

A Dra. Ana Cláudia fez a apresentação da candidatura promovida pela ADEPE no 

âmbito do programa DAPHNE, projeto “Sigma – Sustentar para a Igualdade de Género 

na Mulher em Ação”. Segundo disse, trata-se de um projeto com a duração de vinte e 

quatro meses, a iniciar em outubro de 2012 e a finalizar em setembro de 2014, que tem 

por objetivo prevenir e combater a violência contra as crianças, jovens e mulheres, e 

também proteger as vítimas e os grupos de risco. Salientou que, no caso do projeto ser 

aprovado, a ADEPE contava com o apoio de todos os parceiros envolvidos na 

candidatura para o colocar em prática. 

 

 

4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 2011-2012 CELEBRADO ENTRE O 
MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL E 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE, 
UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS E A UNIÃO DA MUTUALIDADES;  
 

A Dra. Lídia Semião, em representação do Centro Distrital de Segurança Social de 

Leiria, iniciou a apresentação do Programa de Emergência Social – Protocolo de 

cooperação 2011-2012.  

 

Explicou que o referido Protocolo teve em conta o disposto no n.º 5 do artigo 63º da 

Constituição da República Portuguesa, bem como os princípios orientadores do 

subsistema de ação social, definidos na Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, que estabelece 

as bases gerais em que assenta o sistema de segurança social. Segundo disse, o presente 

Protocolo traduz os princípios de uma parceria pública/social, estabelecendo um 

compromisso assente numa partilha de objetivos e interesses comuns e de repartição de 

obrigações e responsabilidades entre o Estado e as Instituições. Acrescentou que o 

Protocolo tem cinco áreas de atuação, nomeadamente creches, lares de idosos, centros 

de dia, centros de noite e serviços de apoio domiciliário. Comentou que este Protocolo 

vem dar outro apoio às instituições, concretamente no sentido de aumentar e melhorar 

as respostas em lares de idosos e promover respostas inovadoras em centros de noite.  

 

 

5. REDE DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR 
 
A Dra. Lídia Semião fez a apresentação da Rede de Emergência Alimentar, que irá 

funcionar com base nas instituições já existentes no terreno, com o objetivo de aumentar 

as respostas às situações de fome. Salientou que se propõe a criação de Cantinas 

Sociais, pretendendo o Governo implementar este tipo de ações, entre março e abril de 

2012, decorrendo a resposta até dezembro, mês em que será avaliado o 

desenvolvimento da resposta. 
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6. PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS PARA A POPULAÇÃO IDOSA. 

 
A Dra. Lídia Semião fez a apresentação do Plano de Prevenção de Riscos para a 

População Idosa. Disse que este protocolo, celebrado entre o Ministério da 

Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Administração Interna, destina-se a 

desenvolver projetos a nível local com o objetivo de evitar situações de abandono, 

solidão e isolamento dos idosos.  

 
 

ENCERRAMENTO 
 

Sendo 20h30, 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 

 

 

 

 

 

O Assistente Técnica 

 

Maria das Neves 
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