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ATA Nº 02/15 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 

 
Data: 23-09-2015 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 21h15m 

Hora do fecho: 00h00m 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

 

Ordem de trabalhos:  

 

1.      Informações; 

2.     Aprovação da ata da reunião anterior; 

3.      Refugiados – que envolvimento da comunidade?; 

4.     Apresentação discussão e aprovação do Diagnostico Social concelhio - 2015 

  

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

 

 

ABERTURA  

O Senhor Presidente procedeu à abertura da reunião pelas 21h15, tendo cumprimentado 

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

 

1. INFORMAÇÕES 

O Senhor Presidente do Conselho Local de Ação Social (CLAS) informou que a 

Câmara Municipal apresentou uma candidatura no âmbito do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável, que prevê, nomeadamente, uma intervenção de 

reabilitação nos bairros de habitação social do Município, enquadrada pelo Plano de 

Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas. 

A Sra. Vereadora Clara Abrantes informou que a Comissão de Acompanhamento a 

Idosos do Concelho de Peniche (CAIP) já está a funcionar, referindo que está sediada 

no Serviço Municipal de Planeamento e de Intervenção Social e que a CAIP exerce a 

sua intervenção na área do concelho de Peniche. Segundo disse, a CAIP é constituída 

por uma equipa de trabalho multidisciplinar, que procede à identificação, avaliação, 

encaminhamento e resolução de situações em que esteja em causa a segurança, saúde, 
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higiene e dignidade dos idosos. Informou da comemoração das Jornadas Sénior - 2015, 

que irão decorrer de 1 a 15 de outubro deste ano. Referindo-se ao Projeto “ Escolhe-te”, 

a Vereadora deu a informação de que a segunda fase do projeto teve início com a 

abertura do ano letivo de 2015/2016 e explicou que o objetivo do projeto nesta fase 

passa por divulgar à comunidade os resultados do diagnóstico, bem como validar e 

priorizar as áreas de intervenção, definindo um plano de ação para os anos letivos de 

2015/2016 e de 2016/2017. 

 

2.      APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A aprovação da ata referente à reunião anterior foi transferida para a próxima reunião. 

 

3.      REFUGIADOS – QUE ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE? 

Para abordar este ponto da ordem de trabalhos relativo ao envolvimento da comunidade 

na eventual ativação de respostas aos refugiados que têm chegado à Europa, 

provenientes, na sua generalidade, do Médio Oriente, o Senhor Presidente do CLAS 

passou a apresentar o documento elaborado pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. Depois de uma breve apresentação, em que a par da responsabilidade do 

Estado Central é afirmada a disponibilidade dos Municípios para prestar apoio, o 

Senhor Presidente manifestou a disponibilidade do Município de Peniche para se 

associar ao esforço de integração destas vítimas, honrando, na sua opinião, as tradições 

de solidariedade e humanismo do povo do nosso concelho. Dirigiu-se aos parceiros para 

convidar as entidades presentes, que estejam disponíveis para colaborar, no sentido de, 

em conjunto com a Câmara Municipal, se constituir um grupo de trabalho com o 

objetivo de promover a reflexão sobre a questão no seio do CLAS e de equacionar o 

envolvimento da comunidade na ativação de medidas de apoio à integração dos 

refugiados. 

O Senhor Reinaldo Gomes, enquanto representante da Delegação da Cruz Vermelha 

Local, expressou a disponibilidade da sua entidade para ajudar na integração dos 

refugiados, assumindo, de forma particular, disponibilidade para a cedência de bens 

alimentares, roupas e calçado. 

O representante da Escola Superior de Turismo e de Tecnologia do Mar de Peniche do 

Instituo Politécnico de Leiria, Doutor Sérgio Leandro, transmitiu que esta Escola 

também estava disponível para dar colaboração, na sequência dos compromissos já 

anteriormente assumidos pelo Instituto Politécnico de Leiria.  

Intervieram ainda os Senhores João Augusto Barradas, representante do Centro 

Solidariedade e Cultura de Peniche, Henrique Bertino, Presidente da Junta de Freguesia 

de Peniche, Dra. Ana Cláudia Silva, representante da ADEPE para também manifestar a 

disponibilidade das suas organizações em colaborar. 

Os Senhores representantes da Acompanha, Madalena Malheiros, e da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, José Augusto Rosa, transmitiram que irão levar o 

assunto à reunião das respetivas direções e que, em função disso, comunicarão as 

tomadas de posição das suas organizações. 
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4.         APRESENTAÇÃO DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO DIAGNOSTICO 

SOCIAL CONCELHIO – 2015; 

A Senhora Vereadora começou por fazer um breve enquadramento em torno dos 

objetivos e da metodologia da proposta de Diagnostico Social do Concelho de Peniche 

2015, agradecendo à equipa do Serviço Municipal de Planeamento e de Intervenção 

Social todo o trabalho desenvolvido.  

Na sequência, passou à apresentação da proposta, tendo solicitado para a mesma a 

participação da Doutora Marta Miguel, da Dra. Sofia Gomes e do Dr. Victor Ramos. 

Depois da apresentação, seguiu-se um espaço de discussão da proposta, registando-se o 

elogio do Doutor Sérgio Leandro ao trabalho apresentado e ao manancial de dados e de 

informação sobre o concelho que o Diagnóstico Social disponibiliza.  

Para permitir o aprofundamento da apreciação da proposta de Diagnóstico Social, o 

Senhor Presidente propôs a concessão de um período, a decorrer até ao próximo dia 30 

de setembro, para a entrega dos contributos que os parceiros do CLAS entendam sugerir 

relativamente ao documento, proposta que foi aprovada por unanimidade. 

 

AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO PLENÁRIA 

Ficou agendada a próxima reunião plenária para o dia 15 de outubro com a finalidade de 

discutir a proposta de Plano de Desenvolvimento Social. 

 

ENCERRAMENTO 

Sendo 00h00, 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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