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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ACTA 

 

 

Data: 21/05/2009 

Local: CMP 

Hora de começo: 09h50 

Hora de encerramento: 11h30 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da acta da reunião anterior; 

3. Emissão de parecer relativamente aos seguintes projectos: 

 Da Associação de Solidariedade Social de Ferrel para a criação de uma 

Unidade de Cuidados Continuados; 

 Da Cercipeniche para a criação do Pólo II do CAO – Centro de Actividades 

Ocupacionais; 

 Da Associação Sporting Clube da Estrada para a criação de equipamentos 

sociais na área da infância e dos idosos, nomeadamente, uma creche, um 

Centro de Convívio e um Centro de Dia. 

 

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

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

A representante do Município, Clara Abrantes, informou acerca das iniciativas previstas 

no âmbito da Manifesta, um certame que irá decorrer em Peniche, entre os dias 21 e 24 

de Maio, tendo apelado ao apoio dos membros do Núcleo Executivo na mobilização das 

Instituições locais para a participação no evento. 

 

Informou também acerca do agendamento do acto formal de assinatura do protocolo de 

cooperação relativo à candidatura local aprovada no âmbito do PRI – Programa de 

Recursos Integrados, cuja entidade promotora é a Acompanha, que se irá realizar no dia 

29 de Junho, pelas 10h30, no Auditório Municipal. 

 

O Técnico do Município, Victor Ramos, partilhou os resultados do workshop 

promovido pela Plataforma Supra-concelhia do Oeste no dia 5 de Maio, em que 

participou e que se destinou a informar a construção do Plano de Desenvolvimento 

Social Supra-concelhio. 

 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

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

realizada no passado dia 9 de Abril, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por ter 

sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 
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3. EMISSÃO DE PARECERES 

 

Tendo sido solicitado pelas respectivas entidades promotoras o parecer do CLAS - 

Conselho Local de Acção Social, o Núcleo Executivo fez a avaliação dos seguintes 

Projectos Locais: 

 Da Associação de Solidariedade Social de Ferrel para a criação de uma Unidade 

de Cuidados Continuados; 

 Da Cercipeniche para a criação do Pólo II do CAO – Centro de Actividades 

Ocupacionais; 

 Da Associação Sporting Clube da Estrada para a criação de equipamentos 

sociais na área da infância e dos idosos, nomeadamente, uma creche, um Centro 

de Convívio e um Centro de Dia. 

 

Em coerência com os procedimentos que têm vindo a ser adoptados pelo Núcleo 

Executivo na apreciação de candidaturas e projectos locais enquadrados no domínio da 

intervenção social, como metodologia para a emissão de parecer foi utilizada a grelha de 

emissão de parecer aplicada às candidaturas à 2ª fase do Programa PARES.  

 

Na operacionalização da grelha, o Núcleo Executivo deliberou, por unanimidade, cingir 

a avaliação aos critérios que considerou mais relevantes e ajustados à informação 

disponível sobre os projectos, nomeadamente, a “pertinência”, a “subsidiariedade”, a 

“concertação” e a “inovação”. Não foram assim tidos em conta os critérios das 

“parcerias”, da “divulgação”, da “empregabilidade” e da “sustentabilidade”, uma vez 

que os projectos apresentados pelas instituições, por se encontrarem ainda numa fase 

embrionária de concepção e de consolidação, em graus diferentes consoante o caso, não 

se apresentam, nesta fase, completamente estruturados e em condições de fornecer 

informação sobre as dimensões em questão e, por conseguinte, optou-se por excluir 

estes critérios no sentido de se evitar o risco de penalizar a apreciação dos projectos e, 

por esta via, prejudicar a sua própria viabilidade. Mais do que evitar a penalização dos 

projectos, entendeu-se igualmente que esta opção técnica permitia o reconhecimento e 

constituía um incentivo no que diz respeito à divulgação dos projectos e à sua 

submissão à concertação em sede do CLAS, numa fase precoce da sua concepção, 

factores que se consideram essenciais do ponto de vista do desiderato da Rede Social de 

promover a racionalização e optimização dos recursos locais. 

 

Com base nos resultados obtidos a partir da operacionalização da grelha e para submeter 

à ratificação do CLAS, o Núcleo Executivo deliberou, por unanimidade, emitir o 

parecer favorável no que diz respeito aos três projectos em análise, propostos pela 

Cercipeniche, Associação de Solidariedade de Ferrel e Associação Sporting Clube da 

Estrada. 

 

 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior do Município de Peniche 

 

Victor Ramos 
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