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ATA Nº 04/15 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 

 
Data: 24-11-2015 

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.    Emissão de parecer relativamente à candidatura proposta pela ADEPE no âmbito do 

Programa Escolhas 6ª Geração; 

 

4.    Diagnóstico Social do Concelho de Peniche 2015 – votação da integração do 

contributo de um parceiro; 

 

5. Apresentação, discussão e aprovação da proposta de Plano de Desenvolvimento 

Social do Concelho de Peniche 2016-2020. 

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

 

 

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 divulgou a realização da 1ª Gala da Juventude do concelho de 

Peniche, que irá ter lugar no próximo dia 28 de novembro, no MH Hotel, em Peniche, 

pelas 21h00. Informou que a Gala irá distinguir jovens do concelho, entre os 12 e os 35 

anos de idade, em diversas categorias, tais como artes, moda, letras, música, teatro, 

investigação, empreendedorismo social e empresarial, desporto e profissões. 
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A Senhora Vereadora Clara Abrantes fez a divulgação do Natal Sénior, que irá decorrer 

no próximo dia 16 de dezembro, nas instalações da Associação Cultural, Recreativa e 

Desportiva de Ferrel. 

A Dra. Elza Louro, enquanto representante do CHO - Centro Hospitalar do Oeste / 

Hospital de Peniche, interveio para informar que, no próximo dia 5 de dezembro, um 

grupo de instituições locais promotoras de voluntariado irão promover ações para 

assinalar o dia Mundial do Voluntariado. 

A representante da Associação de Solidariedade Social de Ferrel, Dra. Mafalda Chaves, 

informou que esta Instituição está a preparar uma candidatura com vista à ampliação da 

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas e requalificação das instalações.  

 

 

2.  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Tendo sido previamente enviada a proposta de ata relativa à última reunião plenária, 

que se realizou no passado dia 15 de outubro, foi a mesma aprovada à condição, por 

unanimidade, tendo sido fixado um prazo para a entrega de contributos até ao próximo 

dia 11 de dezembro. 

 

 

3.  EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA 

PROPOSTA PELA ADEPE NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLHAS 6ª 

GERAÇÃO:  

Para fazer a apresentação da candidatura, o Senhor Presidente passou a palavra à 

representante da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, tendo a 

Dra. Ana Cláudia feito a apresentação da candidatura submetida no âmbito do Programa 

Escolhas 6ª Geração, explicando que o projeto pretende dar continuidade e reforçar a 

intervenção levada a cabo localmente no âmbito do Programa Escolhas. Informou que o 

projeto poderá iniciar a 1 de janeiro de 2016 e prolongar-se até 31 de dezembro de 

2018. Acrescentou que o território a abranger será o Bairro Arco-íris, o Bairro do 

Calvário e o Bairro de Santa Maria, sendo a população-alvo constituída por crianças e 

jovens dos 6 anos aos 30 anos de idade e respetivos familiares. 

Tendo o Senhor Presidente colocado à apreciação do plenário a proposta de parecer 

emitida pela Núcleo executivo, deliberou o CLAS, por unanimidade, aprovar a referida 

proposta e emitir o parecer favorável relativamente à candidatura da ADEPE ao 

Programa Escolhas 6º Geração. 

 

 

4.  DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE PENICHE 2015 – VOTAÇÃO 

DA INTEGRAÇÃO DO CONTRIBUTO DE UM PARCEIRO: 

Depois do contributo da Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa proposto 

para integrar o documento do Diagnóstico Social do Concelho de Peniche 2015 ter sido 

apresentado pelos respetivos representantes, nomeadamente, os Senhores Reinaldo 

Gomes e José Júlio Vital, foi a proposta discutida e colocada à votação do plenário, 

tendo sido decidida, por unanimidade, a integração do referido contributo no âmbito do 

Diagnóstico Social do Concelho de Peniche 2015.  
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5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CONCELHO DE PENICHE 

2016-2020: 

A Senhora Vereadora fez a apresentação da proposta de Plano de Desenvolvimento 

Social do Concelho de Peniche (PDS), explicando que o mesmo aponta linhas de força 

de orientação para a intervenção social no concelho, para o período de 2016 a 2020. 

Indicou que estabelece estratégias e objetivos enquadrados no conjunto de eixos de 

intervenção já definidos no âmbito do Diagnóstico Social. Referiu que a metodologia 

utilizada para a elaboração do PDS assentou na dinamização de workshops centrados 

nos eixos de intervenção definidos, nos quais participaram os parceiros do CLAS, em 

função da afinidade temática. Disse que o documento é o resultado da recolha e 

sistematização da informação recolhida a partir da reflexão e discussão levada a cabo 

nos workshops.  

Com vista a apresentação da proposta de PDS, cada um dos eixos de intervenção foi 

exposto, tendo sido comentado a partir de uma análise SWOT centrada nas estratégias e 

nos objetivos propostos. 

Cada um dos eixos de intervenção foram apresentados pelos parceiros que se indicam: 

 Eixo 0 – Eixo Transversal – Clara Abrantes, Município de Peniche; 

 Eixo 1 - População Idosa – João A. Barradas, Centro Solidariedade e Cultura de 

Peniche; 

 Eixo 2 - Famílias em Situação de Pobreza e/ou Exclusão Social - Clara 

Abrantes, Município de Peniche; 

 Eixo 3 - Crianças e Jovens – Marta Miguel, Município de Peniche; 

 Eixo 4 - Doença Mental, Consumos, Comportamentos de Risco e Consequências 

– Madalena Malheiros, Acompanha e Luís Fonseca, Equipa de Tratamento do 

Centro de Respostas Integradas do Oeste; 

 Eixo 5 - Dependência Física, Intelectual, Psicológica e Deficiências – Andreia 

Capataz, Cercipeniche; 

 Eixo 6 - Respostas Locais e Serviços Locais de Saúde – Fernanda Viola, 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Peniche do ACES ON; 

 Eixo 7 – Qualificações Escolares – Alexandra Marques, Agrupamento de 

Escolas de Peniche; 

 Eixo 8 – Mercado de Trabalho – Célia Roque, Centro de Emprego do Oeste 

Norte. 

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

Presidente, na sequência, colocado o documento à votação, tendo a proposta de Plano de 

Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche 2016-2020 sido aprovada por 

unanimidade. 
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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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