ATA Nº 01/17
Reunião Plenária
do Conselho Local de Ação Social (CLAS)
Data: 26-01-2017
Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche
Hora de início: 21h15m
Hora do fecho: 00h45m
Presenças: conforme registo de presenças em anexo
Ordem de trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação da ata da reunião anterior;
3. Divulgação e discussão de projetos e iniciativas locais:
 Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial:
 Plano de Ação Integrado Para as Comunidades Desfavorecidas
Projetos intermunicipais no âmbito da Oeste CIM – Comunidade
Intermunicipal do Oeste:
 Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Aluno ao
Centro
 Rede para a Inovação Social no Oeste
 Estudo de Antecipação de Necessidades de Qualificações Intermédias na
Região Oeste
 Promoção do Espirito Empresarial do Oeste
 Banco Local de Voluntariado do concelho de Peniche - Município de
Peniche
 Reunião de Casos – Município de Peniche
 RLIS - Rede Local de Intervenção Social – Santa Casa da
Misericórdia de Peniche
 ELI – Equipa Local de Intervenção
 Centro Qualifica – Escola Secundária de Peniche
 Serviços locais prestadores de cuidados de saúde primários – ponto
de situação quanto aos recursos – ACES ON – Agrupamento de
Centros de Saúde do Oeste Norte
---------------------------------------------------
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ABERTURA
A Senhora Vereadora Clara Abrantes, em quem o Senhor Presidente do Conselho Local
de Ação Social (CLAS) delegou a função de condução da reunião por motivo de
impossibilidade de agenda, procedeu à abertura da reunião pelas 21h15mn, tendo
cumprimentado os presentes. Agradeceu as presenças da Dra. Ana Pisco, Diretora
Executiva do ACES ON – Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte, também
da Dra. Tânia Mourato, representante da Oeste CIM – Comunidade Intermunicipal do
Oeste, assim como da Dra. Helena Sasso, Coordenadora da ELI – Equipa Local de
Intervenção. A pedido da Dra. Ana Pisco, colocou à consideração do plenário uma
proposta de alteração da ordem de trabalhos da reunião no que diz respeito ao ponto 3,
para que fosse antecipada a apresentação do ponto de situação quanto aos recursos do
ACES ON, de modo a que o assunto passasse a ser abordado imediatamente a seguir à
divulgação de Projetos intermunicipais desenvolvidos no âmbito da Oeste CIM,
proposta que foi aceite por unanimidade. Passou, de seguida, à abordagem da ordem de
trabalhos.
1. INFORMAÇÕES
A Senhora Vereadora Clara informou que, no âmbito do “1º Encontro Nacional sobre as
Politicas Municipais para o envelhecimento”, realizado em Peniche, em 4 de novembro
de 2016, foi assumido como objetivo a elaboração de uma publicação referente ao
Encontro. Apresentou o Cronograma dos workshops temáticos para a construção do
Plano de Ação para 2017. Procedeu ao agendamento da reunião do CLAS para o
próximo dia 16 de fevereiro de 2017, pelas 21 horas, para fazer a apresentação e suscitar
a discussão em torno da medida de política social constituída pelo “Apoio ao
Arrendamento”. Deu conta do lançamento do Orçamento Participativo, estando prevista
a sua divulgação, na segunda quinzena do mês de fevereiro. Informou que, no âmbito do
apoio ao associativismo, estão abertas as candidaturas para apoio às atividades
regulares, até ao próximo dia 31 de janeiro. Fez a divulgação da Semana da Juventude,
que irá decorrer de 4 a 8 de abril, integrada no mês da Juventude do Oeste e, também,
da Feira da Saúde, que se irá realizar de 5 a 6 de maio.
O Dr. Jofre Pereira, representante do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, deu a
informação que, na sequência do contacto feito pelo Gabinete de Apoio à Vitima do
Centro Paroquial de Torres Vedras, a Instituição que representa irá disponibilizar um
espaço, a fim de poder ser implementado um serviço de atendimento à vítima na área do
concelho de Peniche.
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 28 de julho de 2016, foi a mesma aprovada por maioria,
com uma abstenção.
3.DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DE PROJETOS E INICIATIVAS LOCAIS:
A Senhora Vereadora explicou que a presente reunião tem justamente por finalidade a
partilha de iniciativas locais de intervenção social no quadro do CLAS, proporcionando
a divulgação dessas iniciativas e a reflexão em torno da mesma, nomeadamente quanto

2

a resultados, dificuldades e necessidades. Acrescentou que se enquadra nos objetivos
definidos pelo PDS – Plano de Desenvolvimento Social, de promover a partilha, em
sede do CLAS, de boas práticas e de informação quantos aos projetos locais em curso
ou projetados, referindo que esses objetivos estão plasmados no “Eixo 0 – Eixo
Transversal”, quer do PDS, quer do Plano de Ação.
Passou a fazer a apresentação do PAICD - Plano de Ação Integrado Para as
Comunidades Desfavorecidas, que, segundo disse, está enquadrado numa iniciativa de
reabilitação física e social a levar a cabo nos bairros do Calvário, Fernão Magalhães e
Edifício Coosofi.
A Dra. Tânia Mourato, enquanto representante da OSTE CIM, apresentou um conjunto
de Projetos intermunicipais que são desenvolvidos no âmbito da Oeste CIM –
Comunidade Intermunicipal do Oeste, no quadro do Pacto para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial, nomeadamente:
- Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Aluno ao Centro;
- Projeto “Para a Inovação Social no Oeste”;
- “Estudo de Antecipação de Necessidades de Qualificações Intermédias na Região
Oeste”;
- Projeto de “Promoção do Espirito Empresarial do Oeste”.
A Dra. Ana Pisco representante do ACES ON passou à apresentação referente aos
Serviços locais prestadores de cuidados de saúde primários, tendo feito o ponto de
situação quanto aos recursos do ACES ON.
O técnico municipal, Dr. Vitor Ramos, apresentou o projeto do Banco Local de
Voluntariado do Concelho de Peniche. Foi na sequência apresentada e discutida uma
proposta para a criação de um Grupo de Trabalho para o Voluntariado, a qual, depois de
colocada à votação, foi aprovada por unanimidade.
A Senhora Vereadora apresentou a experiência relativa à “Reunião de Casos Sociais”,
que serve, segundo disse, para promover a discussão de situações de elevada fragilidade
social, envolvendo a participação de diferentes serviços e instituições locais, dizendo
que as reuniões são realizadas todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, no Serviço
Municipal de Planeamento e de Intervenção Social.
A Dra. Sílvia Engenheiro, representante da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, fez
a apresentação da RLIS - Rede Local de Intervenção Social, explicando que se trata de
desenvolver um modelo de intervenção articulada e integrada, com o envolvimento de
entidades públicas ou privadas com responsabilidade no desenvolvimento da ação
social, com o objetivo de promover a inclusão social e combater a pobreza a nível
concelhio. Indicou que a RLIS tem em funcionamento um SAAS – Serviço de
Atendimento/ Acompanhamento Social, o qual está em funcionamento no concelho
desde o passado dia 19 de setembro.
A representante da ELI – Equipa Local de Intervenção, Dra. Helena Sasso, fez uma
apresentação sobre a atuação e os resultados deste serviço de intervenção precoce.
Tendo em conta os constrangimentos manifestados relativamente à falta de recursos
técnicos especializados no seio da ELI, os quais condicionam a eficácia da intervenção
que é desenvolvida, determinou o CLAS manifestar essa preocupação junto da tutela,
ficando de se elaborar um documento que faça a exposição do problema e que sirva de
suporte às diligências a efetuar.
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Por último, o Professor Manuel Martins, enquanto representante da Escola Secundária
de Peniche, fez a apresentação do Centro Qualifica – Escola Secundária de Peniche,
informando que o Centro aguarda indicações do Poder Central para poder entrar em
funcionamento.

ENCERRAMENTO
Sendo 00h45mn, não havendo mais nenhum assunto a tratar, deu a Senhora Vereadora a
reunião por encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata.
_____________________________________

P/lo Presidente do Conselho Local de Ação Social,

Clara Abrantes
Vereadora com os Pelouros da Solidariedade Social, Juventude e Associativismo
da Câmara Municipal de Peniche

A Assistente Técnica

Maria das Neves
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