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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ACTA 

 

 

Data: 22/01/2009 

Local: Câmara Municipal de Peniche – Edifício da Parreirinha 

Hora de começo: 10.00 horas 

Hora de encerramento: 12.30 horas 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Aprovação da acta da reunião anterior;  

3. Plano de Acção para 2009; 

4. Discussão do Projecto “GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade” 

– constituição e envolvimento da parceria. 

 

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

 
 
1. INFORMAÇÕES 
 

O Sr. Presidente do CLAS abriu a reunião cumprimentando os presentes e desejando 

um bom trabalho ao Núcleo Executivo para o ano de 2009. Apresentou o Comandante 

Operacional Municipal recentemente empossado, Dr. José António Rodrigues, e 

disponibilizou este serviço municipal para a necessidade de articulação em torno de 

questões ligadas à segurança e protecção civil. A propósito, divulgou a edição por parte 

da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) do Manual para a Elaboração de 

Planos de Segurança em Estabelecimentos de Apoio Social a Pessoas Idosas, que está 

disponível no site da ANPC. Informou que tinha sido aprovada a candidatura 

apresentada pelo Município ao Programa Prohabita, sublinhando a importância, para o 

sucesso da candidatura, do trabalho de investigação social efectuado e também da 

articulação estreita mantida ao longo do processo de elaboração da candidatura entre o 

Município e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Apelou aos serviços com 

responsabilidade no apoio à inserção no mercado de trabalho para o reforço de medidas 

em 2009 e suscitou a atenção do Núcleo Executivo para a problemática do desemprego. 

Considerando a evolução dos problemas sociais no concelho, defendeu que seria 

recomendável que fosse feita uma avaliação do enquadramento das respostas da 

Segurança Social face às novas solicitações que lhe são colocadas, nomeadamente, 

através da realização de uma reunião entre o Núcleo Executivo e a Segurança Social. 

 

O Dr. Victor Ramos informou acerca da publicação da Portaria nº37/2009 de 16 de 

Janeiro, que vem produzir alterações ao Regulamento do Programa de Alargamento da 

Rede de Equipamentos Sociais (PARES), prevendo um adicional ao financiamento 

público. Por sugestão do Serviço local da Segurança Social, divulgou o Despacho 

nº2732/2009 que identifica as Unidades que integram a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI). Informou ainda que a Associação de Municípios do 

Oeste (AMO) foi convertida na Comunidade Intermunicipal do Oeste. 
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2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior, 

realizada no passado dia 6 de Novembro, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por 

ter sido previamente enviada aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. PLANO DE ACÇÃO PARA 2009 
 

A partir da avaliação das acções realizadas em 2008, foram discutidas propostas com 

vista a elaboração do Plano de Acção do Núcleo Executivo para 2009, ficando cada 

membro de equacionar eventuais novas propostas até à próxima reunião. 

 

 

4. DISCUSSÃO DO PROJECTO “GPS – GESTÃO DE PROXIMIDADE PARA A 
SUSTENTABILIDADE” – CONSTITUIÇÃO E ENVOLVIMENTO DA 
PARCERIA 
 

No sentido de suscitar a mobilização da parceria do Projecto GPS no quadro da Rede 

Social e no reconhecimento de que a eficácia do Projecto depende de um trabalho em 

articulação interinstitucional com base no qual seja possível a integração e a 

mobilização de medidas de carácter plurisectorial, foi discutida uma proposta de 

parceria que identifica parceiros a envolver e os respectivos contributos.  

 

 

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO 
 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o próximo dia 5 de 

Fevereiro, quinta-feira, às 9h30. 

 

 ____________________________________ 

 

O Técnico Superior do Município de Peniche 

 

Victor Ramos 
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