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ATA Nº 02/17 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 

 
Data: 16-02-2017 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 21h15 

Hora do fecho: 00h00 

Presenças: conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de trabalhos:  

1. Informações; 

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Apresentação da medida “Apoio ao Arrendamento”; 

4. Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas. 

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

 

 

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 21h15, tendo 

cumprimentado os presentes. Agradeceu a disponibilidade para participação na presente 

reunião das Técnicas do Município de Torres Vedras, nomeadamente da Dra. Liliana 

Cruz e Dra. Inês Vaz, a fim de fazerem a apresentação da medida de “apoio ao 

arrendamento” que foi implementada por aquele município, tendo igualmente 

agradecido à Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Torres Vedras, Dra. Ana 

Umbelino, a disponibilidade para esta colaboração. Passou, de seguida, à abordagem da 

ordem de trabalhos. 

 

1. INFORMAÇÕES 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes informou que, no âmbito do Orçamento 

Participativo, estão a decorrer as assembleias participativas de lançamento do programa 

ao nível das freguesias. Indicou que o prazo para a apresentação de projetos irá decorrer 

até ao dia 20 de abril de 2017. Informou ainda que, conforme ficou decidido na última 

reunião, no que diz respeito à preocupação manifestada pelo CLAS relativamente à 

carência de recursos técnicos sentidas ao nível da ELI – Equipa Local de Intervenção, 

foi elaborada uma proposta de documento, de suporte às diligências a efetuar junto das 

entidades tutelares, tendo o documento sido partilhado. A este propósito, interveio a 

representante da Cercipeniche, Dra. Andreia Capataz, para informar que a sua 
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Instituição tinha sido contactada pelos serviços da Segurança Social, em novembro de 

2016, no sentido da Cercipeniche poder propor uma candidatura com vista a 

implementação de um projeto de intervenção precoce nos concelhos de Peniche e do 

Bombarral, que permita, nomeadamente, a mobilização de uma equipa técnica 

interdisciplinar, a fim de ser complementada a ação da ELI. De modo a integrar esta 

proposta de parceria com a Cercipeniche, entendeu-se que a redação do documento, 

referente aos constrangimentos da ELI, deverá ser revista, em conjunto e de forma 

articulada, pela Câmara Municipal, Coordenação da ELI e Cercipeniche, para, depois, 

ser remetido à tutela. 

A Senhora Vereadora deu conta que, como Presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Peniche, comunicou à Comissão Nacional de Proteção de Crianças 

e Jovens em Risco, que neste momento a Comissão, na Modalidade Restrita, tem falta 

de elementos, o que coloca em causa o acompanhamento processual.  

 

 

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 26 de janeiro de 2017, foi a mesma aprovada por 

maioria, com três abstenções. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DA MEDIDA “APOIO AO ARRENDAMENTO” 

A Senhora Vereadora defendeu que a medida constituída pelo “Apoio ao 

Arrendamento” consiste numa medida essencial para a integração das famílias em 

situação de desfavorecimento social, que não são prioritárias no enquadramento da 

habitação social. Entendeu por isso divulgar a medida e coloca-la à discussão no âmbito 

do CLAS, tendo informado que está a ser preparado um regulamento municipal para o 

apoio ao arrendamento. 

A Dra. Liliana Cruz e a Dra. Inês Vaz, enquanto representantes do Município de Torres 

Vedras, apresentaram a medida “Apoio ao Arrendamento”, segundo o modelo que está 

a ser aplicado por aquele Município, explicando que se trata de uma resposta alternativa 

ao realojamento em habitação social.  

A Técnica municipal, Dra. Patrícia Clemente, apresentou o projeto de regulamento 

municipal de apoio ao arrendamento que se pretende implementar no concelho de 

Peniche.  

O Dr. Manuel Luís, enquanto representante do Agrupamento de Escolas D. Luís de 

Ataíde, elogiou a medida, sendo da opinião que esta será uma medida para inverter a 

situação atual do concelho de Peniche e contribuir para atenuar as situações de 

precariedade habitacional.  

A Senhora Vereadora informou que o Município de Peniche irá dar apoio a candidaturas 

que surjam no âmbito do programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, o 

qual tem por objetivo o financiamento de operações de reabilitação de edifícios com 

idade igual ou superior a 30 anos, que após reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais, devendo as frações servir para arrendamento 

em regime de renda condicionada. 
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4. PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS 

CARENCIADAS 

A Senhora Vereadora passou a apresentar o Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas (POAPMC), o qual pretende ser, segundo disse, um instrumento de 

combate à pobreza e à exclusão social em Portugal, nomeadamente mediante o apoio 

alimentar e outros bens de consumo básico. Deu ainda a conhecer que o Centro 

Solidariedade e Cultura de Peniche informou que irá avançar com uma candidatura ao 

POAPMC. Indicou que a candidatura irá abranger os concelhos de Peniche e do 

Bombarral, apoiando 180 pessoas em Peniche, 56 pessoas no Bombarral, no total de 

236 pessoas. Tendo em conta que esta candidatura foi concertada no quadro do Grupo 

de Trabalho para a “Distribuição dos Bens Essenciais”, na reunião que decorreu no 

passado dia 9 de fevereiro, e tendo em conta o que ficou acordado pelas entidades 

presentes nessa reunião, a Senhora Vereadora colocou uma proposta à consideração do 

plenário no sentido do CLAS expressar o parecer de que, a nível local, é o Centro 

Solidariedade e Cultura de Peniche que apresenta as melhores condições para a 

apresentação e execução da candidatura, proposta que foi aprovada por unanimidade.   

 

 

ENCERRAMENTO 

Sendo 00h00, não havendo mais nenhum assunto a tratar, deu a Senhora Vereadora 

Clara Abrantes 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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