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ATA Nº 03/17 

Reunião Plenária  

do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 

 
Data: 12-04-2017 

Local: Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche 

Hora de início: 21h20 

Hora do fecho: 23h30 

Presenças: conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de trabalhos:  

1. Informações; 

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Divulgação do Projeto “10 Mil Vidas”; 

4. Adesão ao CLAS por parte da Cenintel / Pinhalmar; 

5. Aprovação do Plano de Ação para 2017 

 

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

 

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 21h20, tendo 

cumprimentado os presentes. Começou por propor ao plenário o aditamento de um novo 

ponto à ordem de trabalhos da reunião, designadamente “proposta para constituição de 

um Gabinete “Cuidar Melhor” em Peniche – de apoio ao doente com alzheimer e 

respetivos cuidadores”, proposta que foi aprovada por unanimidade. Foi também 

aprovada pelos parceiros presentes, por unanimidade, a abordagem a este assunto logo 

no início da reunião, tendo em conta que a representante da Alzheimer Portugal – 

Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer e responsável 

pela apresentação do projeto na reunião, Dra. Catarina Alvarez, ainda ter de fazer uma 

viagem de regresso a Lisboa. 
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1. PROPOSTA PARA CONSTITUIÇÃO DE UM GABINETE “CUIDAR 

MELHOR” EM PENICHE 

Coube à Dra. Catarina Alvarez, psicóloga da Associação Alzheimer Portugal, fazer a 

apresentação do papel dos gabinetes “Cuidar Melhor”, explicando que se destinam a 

realizar atendimentos presenciais e a prestar um leque alargado de serviços às pessoas 

com demência e a todos aqueles que direta ou indiretamente convivem com elas, 

familiares, amigos e profissionais que lhes prestam cuidados. Informou que se estima 

que existiam em Portugal, em 2014, um total de 182.526 pessoas com demência, valor 

obtido com base num rácio estimado em 1,71% sobre o universo da população. 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes indicou que se trata de uma iniciativa que o 

Município se propõe desenvolver em parceria com a Associação Alzheimer Portugal, e 

que visa apoiar a integração das pessoas com demência e dos seus cuidadores, no 

respeito pelos seus direitos e na promoção da sua autonomia. 

 

2. INFORMAÇÕES 

Relativamente às informações, a Senhora Vereadora começou por fazer o balanço das 

atividades da Semana da Juventude, que decorreram entre 3 e 8 de abril, integradas no 

mês da Juventude do Oeste, referindo qua avaliação foi positiva. 

Fez a divulgação da Feira da Saúde, que irá ter lugar nos próximos dias 5 e 6 de maio. 

Deu conta de que está a ser preparada uma candidatura promovida pela Oeste CIM e 

pelos 12 municípios associados, entre os quais o Município de Peniche, no âmbito do 

aviso nº centro-66-2016-15 - Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar. 

Disse que essa candidatura integra ações de âmbito intermunicipal e ações de âmbito 

municipal. Explicou que as operações propostas têm por objetivo “Aumentar as 

intervenções que, de forma integrada e articulada, favoreçam as condições para o 

reforço da igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos, e 

o reforço da qualidade e eficiência do sistema de educação”. Acrescentou que a 

proposta de Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar procura 

complementar os planos de ação estratégica das escolas, aprovados pela Estrutura de 

Missão para a Promoção do Sucesso Escolar, no âmbito do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar, bem como os Planos de Melhoria Plurianuais 
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desenvolvidos pelas escolas TEIP. Informou que o orçamento proposto para o concelho 

de Peniche é de 350 mil euros e contempla 4 ações essenciais, designadamente:  

Ação 1 - Núcleo de Resposta Multidisciplinar;  

Ação 2 - Equipa Interdisciplinar de Ação;  

Ação 3 - Modelo Integrado de Promoção do Sucesso Escolar;  

e Ação 4 - Sensibilização para uma Cultura Valorativa da Formação Escolar. 

Deu a informação de que foi realizada, em 31 de março, uma sessão de trabalho sobre 

respostas de apoio e proteção à criança e ao jovem, com a participação de diferentes 

parceiros que intervêm nesta área. A sessão teve por base o problema dos jovens entre 

os 12 e os 15 anos com insucesso escolar e/ou com comportamentos de risco. Disse que 

estava agendada uma próxima reunião de trabalho para o dia o 28 de abril, às 10h00, em 

que irá decorrer uma apresentação do Ministério Público sobre a Lei Tutelar Educativa. 

Por último, a Senhora Vereadora deu conta de que tinha sido remetida à Comissão de 

Coordenação do SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, em 23 

de março, a manifestação de preocupação do CLAS de Peniche, emanada da reunião 

plenária realizada em 26 de janeiro de 2017, relativamente à carência de recursos 

técnicos especializados no seio da ELI – Equipa Local de Intervenção. Referiu que tinha 

sido integrada a informação sobre a candidatura da Cercipeniche, que foi prestada na 

reunião do CLAS de 16 de fevereiro. 

 

3. 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 16 de fevereiro de 2017, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. 

 

4. DIVULGAÇÃO DO PROJETO “10 MIL VIDAS” 

A Senhora Vereadora fez a divulgação do Projeto “10 Mil Vidas” que, segundo disse, 

irá ser promovido pelo Município, em parceria com a Associação Nacional de Cuidado 

e Saúde (ANCS), a qual concebeu o projeto, e com a colaboração das organizações 

locais que prestam serviços de apoio à população idosa. Explicou que a iniciativa 
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propõe um novo modelo de apoio a idosos, que complementa as estruturas de apoios 

atuais com tecnologia, através da implementação de um serviço de teleassistência e 

telessaúde, que permitirá apoiar até 100 pessoas idosas em situação de risco de 

isolamento social. Indicou que o projeto decorre de uma candidatura da ANCS no 

âmbito do aviso nº POISE-39-2016-06, IIES – Iniciativa de Inovação e 

Empreendedorismo Social. Disse que o projeto irá ter uma vigência de 2 anos e que 

contará com um investimento municipal de 17 mil e 100 euros, equivalente a 30% do 

financiamento global. Esclareceu que o serviço é gratuito para os beneficiários, que 

terão apenas de suportar o serviço de chamadas de telemóvel de acordo com o tarifário 

que contratarem. 

 

4. ADESÃO AO CLAS POR PARTE DA CENINTEL / PINHALMAR 

A Sra. Vereadora deu conta do pedido de adesão ao CLAS apresentado pela empresa 

Cenintel/Pinhalmar. Explicou que no caso das entidades com fins lucrativos, conforme 

determinam o nº3 do art.º10º do Regulamento Interno do CLAS, bem como o nº2 do 

art.º 22º do Decreto-Lei nº115/2006, o processo de adesão está sujeito à aprovação da 

maioria dos membros que compõem o CLAS. Sendo esta a situação do 

Cenintel/Pinhalmar, informou que a proposta de adesão ao CLAS está portanto sujeita à 

aprovação do plenário e que tinha sido previamente submetida à apreciação do Núcleo 

Executivo para fins instrutórios, resultando daí a emissão pelo Núcleo Executivo, na 

reunião de 6 de abril de 2017, de um parecer favorável relativamente à adesão da 

entidade, por considerar que o contributo da mesma constitui uma mais-valia para a 

dinâmica do CLAS e se afigura pertinente do ponto de vista do objetivo de promoção do 

desenvolvimento social do concelho.  

A representante da empresa Cenintel/Pinhalmar, Dra. Soraia Ribeiro, fez uma 

apresentação da atividade formativa no concelho por parte desta organização, salientou 

que pretendiam contribuir para o alargamento da oferta formativa local, para o aumento 

das qualificações escolares e profissionais, também para a diminuição do insucesso 

escolar e valorizou a importância da articulação com as outras entidades formadoras a 

atuar no concelho. 

A Dra. Eugénia Correia, representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

– Direção de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo, pronunciou-se a favor da adesão ao 
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CLAS por parte da Cenintel/Pinhalmar, considerando as orientações do Plano de 

Desenvolvimento Social, assim como a recomendação do Núcleo Executivo. 

O Sr. Silvino João, representante da Junta de Freguesia de Ferrel, pronunciou-se 

igualmente a favor, recomendando aos parceiros presentes a aprovação da adesão. 

O Dr. Sérgio Leandro interveio para salientar a importância do investimento local na 

qualificação escolar e profissional, acolhendo positivamente a participação da 

Cenintel/Pinhalmar no CLAS. Frisou a importância de ser assegurada a articulação 

entre as diferentes entidades formadoras e também a concertação no que diz respeito aos 

diferentes níveis de formação, de modo a favorecer a prossecução dos estudos por parte 

dos jovens, possibilitando, nomeadamente, que alcancem uma formação superior, com a 

possibilidade dessa formação ser feita em Peniche, na Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar. 

O Dr. Jofre Pereira, representante do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, 

manifestou-se considerando importante a formação profissional e salientando a 

relevância do trabalho social da Cenintel/Pinhalmar no que diz respeito à inclusão de 

alunos com dificuldades de adaptação ao nível do ensino regular. 

Na sequência, foi colocada à votação do plenário a proposta de adesão ao CLAS por 

parte da empresa Cenintel/Pinhalmar, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com 

duas abstenções. 

 

5. APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA 2017 

A Senhora Vereadora fez a apresentação da proposta de Plano de Ação para 2017. 

Comentou que consiste num instrumento de operacionalização do Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS), que define as ações para 2017. Referiu que o Plano de 

Ação foi construído a partir da informação recolhida nos workshops temáticos 

realizados com os parceiros, em que foram tidos em conta as finalidades e os objetivos 

estabelecidos no PDS, assim como os novos problemas emergentes, e em que foram 

apontadas ações e atividades a levar a cabo, o respetivo cronograma, bem como os 

parceiros e recursos a envolver. Explicou que a proposta recobre os diferentes eixos de 

intervenção do PDS, tendo feito a apresentação das principais atividades propostas em 

cada um dos eixos. 
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No período aberto para a discussão da proposta, o Sr. Henrique Bertino Antunes, 

representante da Junta de Freguesia de Peniche, chamou a atenção para a necessidade 

premente de uma intervenção regular no Bairro do Clavário, de reabilitação do parque 

habitacional existente, por este se encontrar em avançado estado de degradação e a 

carecer de uma intervenção urgente, mediante o recurso a candidaturas. 

Na sequência, a Senhora Vereadora colocou a proposta de Plano de Ação 2017 à 

votação do plenário, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO 

Sendo 23h30, 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 

 

 

 

 

O Técnico Superior 

 

 

Victor Ramos 
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