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ATA Nº 01/15 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 

 
Data: 11-03-2015 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 21h15m 

Hora do fecho: 23h40m 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

 

Ordem de trabalhos:  

 

1.      Informações; 

2.      Emissão de parecer relativamente à Candidatura da Acompanha - Cooperativa de 

Solidariedade Social, CRL, no âmbito do Financiamento Público aos Projetos que 

constituem o Programa de Respostas Integradas (PRI) do território de Peniche - área 

lacunar da Redução de Riscos e Minimização de Danos, tendente à prorrogação do 

Projeto Porto Mais Seguro; 

3.      Tomada de posição relativamente ao problema do défice de cobertura concelhio 

quanto a médicos de família no âmbito dos cuidados de saúde primários; 

4.      Divulgação e discussão de candidaturas e projetos locais: 

 Carta Local do Associativismo – promovida pelo Município de Peniche; 

 CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental – proposto pela 

ADEPE; 

 DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Urbano – proposto pela 

ADEPE; 

 Projeto Sidade Alerta – proposto pela Acompanha; 

 Projeto Tranquilamente  – proposto pela Acompanha; 

 Lar Residencial para Pessoas com Deficiência – promovido pela Cercipeniche; 

 Lar de Idosos – promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Peniche;  

 Lar de Idosos – promovido pela Associação para Centro de Dia de Serra D´El 

Rei. 

  

--------------------------------------------------- 
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ABERTURA  

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

os presentes. Começou por felicitar todos os membros do Conselho Local de Ação 

Social pela dinâmica local e, de uma forma particular, a Cercipeniche e a Associação 

para Centro de Dia de Serra D´El Rei pela concretização dos seus projetos, 

respetivamente, o Lar Residencial para Pessoas com Deficiência e a Estrutura 

Residencial para Idosos. Passou, de seguida, à abordagem da ordem de trabalhos. 

 

1. INFORMAÇÕES 

O Senhor Presidente informou que participou numa reunião no dia de hoje, no quadro 

da OesteCIM, em que foi feita a apresentação, por parte de uma equipa da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRCentro), do Programa 

Operacional da Região Centro - Centro 2020 - para o período 2014-2020, que deu conta 

do enquadramento financeiro para esse período. Referiu que cabe às Comunidades 

Intermunicipais desenvolver os Investimentos Territoriais Integrados (ITI) nas áreas 

consideradas estratégicas para o desenvolvimento territorial. Informou que o Município 

de Peniche tinha sido desafiado pela Fórum Estudante para desenvolver o Projeto 

Capital Jovem do Mar, tendo a proposta sido acolhida pelo Conselho Municipal de 

Juventude. Manifestou junto dos parceiros a preocupação com a redução do 

atendimento local às pessoas desempregadas por parte do Centro de Emprego. Defendeu 

a necessidade de reativação do polo de Peniche do CENFIM em função dos novos 

projetos dos Estaleiros Navais de Peniche, advogando que as necessidades de formação 

profissional específica devem privilegiar os munícipes de Peniche. O Senhor Presidente 

informou ainda que, tendo estado com o Senhor Ministro da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social, Dr. Pedro Mota Soares, por ocasião da inauguração do Lar 

Residencial para Pessoas com Deficiência da Cercipeniche e da Estrutura Residencial 

para Idosos da Associação para Centro de Dia de Serra D´El Rei, que lhe manifestou a 

indignação pelo facto de Peniche não ter sido contemplado com um CQEP - Centro para 

a Qualificação e o Ensino Profissional, uma situação que considera inadmissível tendo 

em conta a realidade local. Disse que transmitiu igualmente ao Senhor Ministro a 

necessidade de serem assegurados os necessários acordos de cooperação tendo em vista 

o funcionamento daqueles equipamentos sociais. Manifestou-lhe, por último, a 

necessidade de se encontrar uma solução de enquadramento para os pescadores 

aposentados que pretendem manter a sua atividade profissional, informando que o 

Senhor Ministro tinha acolhido positivamente a questão, ao que o Prof. Rogério Cação 

acrescentou o reconhecimento expresso pelos Senhores Deputados da Assembleia da 

República acerca da necessidade do problema ser resolvido. 

A Sra. Vereadora Clara Abrantes informou que o Grupo de Trabalho “ Pessoas Idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade” tinha reunido no passado dia 5 de fevereiro, 

dando conta de que o Regulamento da Comissão de Acompanhamento a Idosos do 

Concelho de Peniche se encontrava em fase de discussão pública até ao próximo dia 24 

de abril. Informou que tinha sido decidida a criação de uma farmácia social para poder 

rececionar os medicamentos, ainda em validade, não utilizados pela comunidade, bem 

como a constituição de um grupo de voluntariado para apoio a pessoas idosas em 

situação de dependência. Fez a divulgação da Semana da Juventude, que irá decorrer de 

19 a 21 de março, na Fortaleza de Peniche, e também da Feira da Saúde, que se irá 

realizar de 8 a 10 de maio. Informou que a organização da Semana da Juventude de 
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Peniche de 2015 desenvolveu um projeto de investigação-ação denominado “Escolhe-

te”. Segundo disse, este projeto, cujo horizonte temporal é de 3 anos, visa fazer um 

diagnóstico dos estilos de vida dos jovens de Peniche e promover a capacitação dos 

mesmos para a adoção de estilos de vida saudáveis. Referiu que, numa primeira fase do 

diagnóstico, que decorreu durante o primeiro semestre de 2015, pretendeu-se conhecer 

os estilos de vida dos jovens do concelho de Peniche através da aplicação de inquéritos 

por questionário aos alunos do 7º ano dos Agrupamentos de Escolas de Atouguia da 

Baleia, de Peniche e D. Luís de Ataíde, bem como aos alunos do 10º ano de 

escolaridade da Escola Secundária de Peniche e aos alunos do 1º ano dos cursos de 

licenciatura da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. Disse que 

tinham sido ainda inquiridos jovens a frequentar formação profissional no FOR-MAR. 

Acrescentou que a segunda fase do projeto iniciar-se-á com a abertura do ano letivo de 

2015/2016. Disse que se pretendia divulgar à comunidade os resultados da fase de 

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. A Sra. Vereadora informou 

que se está a realizar mensalmente a formação aos cuidadores formais de pessoas idosas 

no âmbito do Fórum Cuidadores, dizendo que se trata de uma formação certificada. 

Informou que tinha sido aprovado, em reunião da Câmara Municipal, um protocolo 

entre o Município e a Associação Portuguesa de Direito do Consumo para a criação de 

um Gabinete de Apoio ao Endividamento, a funcionar nas instalações do Serviço 

Municipal de Planeamento e de Intervenção Social. Informou ainda que foi aberto um 

novo ponto de apresentação quinzenal para a população desempregada de Peniche nas 

instalações da ADEPE. Por último, deu conta de que no dia 5 de março tinha sido 

apresentado e aprovado o Relatório de Atividades do Projeto GPS – Gestão de 

Proximidade para a Sustentabilidade, referente ao ano 2014, tendo salientado a 

preocupação com a problemática emergente da saúde mental. 

 

2. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA 

ACOMPANHA - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL, NO 

ÂMBITO DO FINANCIAMENTO PÚBLICO AOS PROJETOS QUE 

CONSTITUEM O PROGRAMA DE RESPOSTAS INTEGRADAS (PRI) DO 

TERRITÓRIO DE PENICHE - ÁREA LACUNAR DA REDUÇÃO DE RISCOS E 

MINIMIZAÇÃO DE DANOS, TENDENTE À PRORROGAÇÃO DO 

PROJETO PORTO MAIS SEGURO; 

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

representante da Acompanha, tendo o Dr. Bruno Costa feito a apresentação, explicando, 

nomeadamente, que o projeto irá abranger o concelho de Peniche, tendo como público-

alvo a população consumidora de substâncias psicoativas e respetivas famílias, bem 

como a população não abrangida pelo programa terapêutico da Equipa de Tratamento de 

Peniche do CRI Oeste – Centro de Recursos Integrados do Oeste.  

O Prof. Rogério Cação acrescentou que a resposta da Equipa de Rua em Peniche não é 

mais um projeto, é atualmente um serviço que é disponibilizado à comunidade. Tendo 

em conta que o financiamento atribuído no âmbito desta candidatura fica aquém dos 

custos do funcionamento da Equipa de Rua, deu conta de que foi solicitado o apoio ao 

Município, o qual foi concedido, salientando que esse apoio é decisivo para permitir a 

viabilização da continuidade da Equipa de Rua. 

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

emitida pela Núcleo executivo, deliberou o CLAS, por unanimidade, emitir o parecer 
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favorável relativamente à candidatura da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade 

Social, CRL, no âmbito do Financiamento Público aos Projetos que constituem o 

Programa de Respostas Integradas (PRI) do território de Peniche - área lacunar da 

Redução de Riscos e Minimização de Danos, tendente à prorrogação do Projeto Porto 

Mais Seguro. 

 

3.      TOMADA DE POSIÇÃO RELATIVAMENTE AO PROBLEMA DO 

DÉFICE DE COBERTURA CONCELHIO QUANTO A MÉDICOS DE 

FAMÍLIA NO ÂMBITO DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS; 

Suscitada junto do CLAS a necessidade de uma tomada de posição relativamente à 

preocupação com a deficitária cobertura concelhia quanto a médicos de família no 

âmbito dos cuidados de saúde primários, foi proposto, nomeadamente, manifestar junto 

dos órgãos tutelares a inquietação e indignação face ao grave défice de cobertura 

concelhia quanto a médicos de família, exigindo a tomada de medidas urgentes no 

sentido, por um lado, da superação das carências de médico no Centro de Saúde de 

Peniche e, por outro lado, de assegurar a necessária equidade no acesso aos cuidados de 

saúde primários entre as populações dos diferentes territórios da área de abrangência do 

ACES Oeste Norte.  

Para abordar o problema interveio o Prof. Rogério Cação para manifestar a sua 

concordância com a proposta de tomada de posição. 

Interveio ainda a Enfermeira Fernanda Viola para manifestar igualmente a preocupação 

sentida relativamente à população sem médico de família, dizendo que já tinha 

comunicado essa preocupação à Senhora Diretora do ACES Oeste Norte. No entanto 

também esclareceu os presentes que o défice de médicos de família se deve ao facto de 

ter havido 4 aposentações e 1 exoneração. Deu também informação que nos últimos 

concursos para médicos, Peniche não é um local de preferência pelos novos 

profissionais. Mencionou que a forma que o ACES Oeste Norte encontrou para 

colmatar a carência de Médicos foi através de contratos de prestação de serviços, sendo 

esta resposta claramente insuficiente. 

Depois de discutida a proposta de tomada de posição, foi a mesma aprovada por 

unanimidade, tendo ficado decidido o reencaminhamento da mesma para os órgãos 

tutelares.  

 

4.      DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DE CANDIDATURAS E PROJETOS 

LOCAIS: 

No âmbito deste último ponto da ordem de trabalhos, foram apresentados e discutidos 

um conjunto de candidaturas e projetos locais de intervenção social. 

A Senhora Vereadora fez a apresentação da Carta Local do Associativismo, que está a 

ser elaborada pelo Município de Peniche com base em metodologias participativas que 

procuram envolver o tecido associativo local, informando que já tinham sido efetuados 

3 Fóruns com as associações do Concelho, organizados em conjunto com a ADEPE, 

faltando dinamizar outros 3 fóruns associativos. 

A representante da ADEPE, Dra. Ana Cláudia, fez a apresentação da candidatura para a 

criação, a nível local, de um CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 

Parental, informando que a candidatura tinha sido apresentada ao Centro Distrital de 
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Segurança Social de Leiria no passado mês de outubro e que, em fevereiro, tiveram 

conhecimento de que a mesma se encontrava em apreciação.  

A Dra. Ana Cláudia apresentou ainda a candidatura que a ADEPE submeteu no quadro 

do DLBC urbano – Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Urbano. 

A Dra. Sandra Pancas fez a apresentação do Projeto Sidade Alerta que a Acompanha 

candidatou no âmbito do Programa Nacional para a Infeção do VIH/SIDA. 

A Dra. Madalena Malheiros fez a apresentação do Projeto Tranquilamente que a 

Acompanha candidatou no âmbito do Programa Nacional para a Infeção do VIH/SIDA. 

O Professor Rogério Cação, enquanto representante da Cercipeniche, fez a apresentação 

do equipamento social que foi recentemente inaugurado e que tem a ver com o Lar 

Residencial para Pessoas com Deficiência promovido por esta Instituição. 

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

apresentou o Projeto da Estrutura Residencial para Idosos promovido por esta 

Misericórdia, que se encontra em fase de construção. 

O representante da Associação para Centro de Dia de Serra D´el Rei, Senhor Artur 

Patriarca, apresentou o equipamento social que foi recentemente inaugurado e que tem a 

ver com a Estrutura Residencial para Idosos promovida por esta Instituição. 

Após terem terminado as apresentações dos diversos projetos e candidaturas, o 

Professor Rogério Cação agradeceu à equipa da Acompanha todo o trabalho que tem 

vido a desenvolver junto da Comunidade. 

Antes de dar por terminada a reunião, o Senhor Presidente agradeceu a participação de 

todos os presentes e felicitou os parceiros pelas iniciativas apresentadas e pela 

relevância social das mesmas.  

 

ENCERRAMENTO 

Sendo 23h40, 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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