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ATA Nº 03/15 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 

 
Data: 15-10-2015 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 21h15mn 

Hora do fecho: 23h00mn 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

 

Ordem de trabalhos:  

 

1.      Informações; 

2.     Aprovação da ata da reunião anterior; 

3.     Aprovação da proposta de Diagnóstico Social do Concelho de Peniche; 

4.     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 e passado, de seguida, à abordagem da ordem de trabalhos. 

 

1. INFORMAÇÕES 

A Sra. Vereadora Clara Abrantes informou que, no passado dia 14 de outubro, houve 

uma reunião com a Comissão da Dissuasão das Toxicodependências do Distrito de 

Leiria, explicando que a razão deste convite tinha a ver com a grande preocupação que 

existe relativamente aos nossos jovens e também com a necessidade de definição de 

estratégias de intervenção local. Disse que, após a reunião, tinha ficado definida a 

realização de sessões de esclarecimento para jovens no âmbito do projeto “Escolhe-te”, 

também a realização de sessões de esclarecimento para professores, auxiliares 

educativos e técnicos e, ainda, a realização de sessões de esclarecimento para pais. 

Informou que as sessões deverão contar com a participação das entidades que operam 
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na área das toxicodependências nas diferentes etapas de intervenção, nomeadamente: as 

Forças de Segurança, a Acompanha, nomeadamente através do Projeto Porto Mais 

Seguro, a Equipa de Tratamento de Peniche do Centro de Recursos Integrados do Oeste. 

Acrescentou que, nas sessões de esclarecimento para pais, tinha ficado definido que se 

deverão envolver as diferentes associações de pais, de modo a promover uma maior 

participação. Comentou que se tratou de um importante momento de partilha com os 

parceiros do Projeto GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade. 

A Dra. Ana Cláudia Silva, enquanto representante da ADEPE, interveio para informar 

que, no próximo dia 22 de outubro, a sua organização irá participar numa reunião no 

sentido de ser preparada uma recandidatura no âmbito do Programa Escolhas (6º 

geração”), indicando que as candidaturas estarão abertas até ao próximo dia 30 de 

novembro. 

A represente da Acompanha, Dra. Madalena Malheiros, informou que tinha arrancado 

no passado dia 17 de Agosto o novo Projeto Sidade Alerta. Explicou que este projeto 

tinha por objetivo a criação de um centro de rastreio em contexto comunitário que 

pretende promover ativamente a realização do teste de diagnóstico da infeção por VIH, 

hepatites víricas e sífilis. Referiu que, apesar de estar aberto a toda a comunidade, o 

centro de rastreio foi criado a pensar nas populações que apresentam maior 

vulnerabilidade. Disse que um outro objetivo do Projeto consistia em promover o 

envolvimento dos parceiros e dos serviços da rede local na prevenção da infeção, a fim 

de potenciar o desenvolvimento das atividades do Projeto, tendo por base as diferentes 

competências das organizações envolvidas. 

 

2.      APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Tendo sido distribuídas as atas relativas às últimas reuniões plenárias, realizadas em 11 

de março e 23 de setembro, foram as mesmas aprovadas à condição, tendo sido fixado 

um prazo para a entrega de contributos até à próxima quinta-feira, dia 22 de outubro. 

 

3.      APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DIAGNÓSTICO SOCIAL DO 

CONCELHO DE PENICHE 

Relativamente à proposta de Diagnóstico Social do Concelho de Peniche 2015, a 

Vereadora fez a apresentação dos contributos entregues pelos parceiros dentro do prazo 

fixado para o efeito, que findou no passado dia 30 de setembro, enviados 

nomeadamente pela Segurança Social, Acompanha e Unidade de Cuidados na 

Comunidade, indicando que todos os contributos tinham sido integrados no documento.  

O Senhor Reinaldo Gomes, enquanto representante da Delegação de Peniche da Cruz 

Vermelha Portuguesa, interveio pedindo desculpa pelo facto da sua organização ter 

entregue o contributo depois do prazo, exatamente durante o dia de hoje, e solicitando 

que o mesmo seja tido em conta no documento, de modo a que os dados apresentados 

sobre o serviço prestado à comunidade pela Delegação de Peniche possam ser do 

conhecimento do CLAS e da comunidade em geral. 

O Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, Emílio Barradas, 

interveio dizendo que tinha percebido que os contributos para o documento deveriam 

ser entregues na presente reunião, sugerindo correções às páginas 49 e 78. 
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Relativamente aos contributos que foram entregues depois do prazo estabelecido, o 

Senhor Presidente indicou que os mesmos irão ser avaliados e que, em função disso, 

poderão ser integrados no diagnóstico, o qual será, nesse caso, colocado à apreciação do 

plenário do CLAS na próxima reunião destinada à aprovação do Plano de 

Desenvolvimento Social. 

Depois de um espaço de discussão, o Senhor Presidente do CLAS colocou a proposta de 

Diagnóstico Social do Concelho de Peniche 2015 à aprovação, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

 

4.     APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO  SOCIAL DO CONCELHO DE PENICHE 

2016-2020. 

Fazendo a apresentação da proposta de Plano de Desenvolvimento Social (PDS) do 

Concelho de Peniche 2016-2020, a Senhora Vereadora Clara Abrantes referiu que o 

PDS apresenta as linhas de força de orientação da intervenção social a nível local para o 

período de 2016 a 2020. Explicou que o documento propõe, com base no Diagnóstico 

Social, um conjunto de eixos estratégicos de intervenção, de prioridades de referencia, 

de objetivos a alcançar, de estratégias a pôr em pratica, de recursos a mobilizar, bem 

como, os meios de avaliação do PDS. Indicou que a operacionalização do PDS será 

efetuada através dos planos de ação anuais.  

Com vista ao envolvimento dos parceiros na construção do PDS, foi proposto o 

agendamento de 4 workshops de discussão e reflexão temática, proposta que foi aceite 

por unanimidade. 

O calendário dos workshops e os participantes propostos para cada um são de acordo 

com o seguinte: 

- Workshop 1: Famílias em situação de pobreza e/ou exclusão social – Crianças e 

jovens 

 Agendamento: 3 de novembro, 14h30 

 Local: Auditório Municipal 

 Participantes:  

o Entidades da Parceria GPS – Gestão de Proximidade para a Proximidade 

o Segurança Social  

o ELI – Equipa Local de Intervenção Precoce  

o Associações de Pais  

o Associação Juvenil de Peniche  

o Centro de Canoagem do Oeste  

o CPCJ Peniche 

o Entidades do Núcleo Executivo  

o Outros parceiros do CLAS que entendam participar 

 

- Workshop 2: Qualificações escolares – Mercado de trabalho 

 Agendamento: 11 de novembro, 14h30 

 Local: Auditório Municipal 

 Participantes:  
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o Entidades do Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e 

Empreendedorismo” 

o Agrupamento de Escolas de Peniche 

o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde 

o Entidades do Núcleo Executivo 

o Outros parceiros do CLAS que entendam participar 

 

Workshop 3: População idosa – Dependência física, intelectual, psicológica e 

deficiências 

 Agendamento: 17 de novembro, 14h30 

 Local: Auditório Municipal 

 Participantes: 

o Entidades do Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e 

Intergeracionalidade”  

o Cercipeniche  

o Entidades do Núcleo Executivo  

o Outros parceiros do CLAS que pretendam participar 

 

Workshop 4: Doença mental, consumos, comportamentos de risco e consequências – 

Respostas e serviços locais de saúde 

 Agendamento: 19 de novembro, 14h30 

 Local: Auditório Municipal 

 Participantes:  

o CHO – Centro Hospital do Oeste  

o ACES ON – Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte / Centro 

de Saúde Peniche / UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 

/Unidade de Saúde Pública  

o ET do CRI Oeste – Equipa de Tratamento do Centro de Recursos 

Integrados do Oeste  

o IPSS do concelho – Instituições locais de Solidariedade Social  

o Entidades do Núcleo Executivo 

o Outros parceiros do CLAS que pretendam participar 

 

Antes de terminar a reunião, a Senhora Vereadora Clara Abrantes agradeceu à equipa do 

Serviço Municipal de Planeamento e de Intervenção Social todo o trabalho 

desenvolvido.  

 

AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO PLENÁRIA 

Ficou agendada a próxima reunião plenária para o dia 24 de novembro, com a finalidade 

de fazer a aprovação da proposta de Plano de Desenvolvimento Social. 
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ENCERRAMENTO 

Sendo 23h00, 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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