CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS)
Reunião do Núcleo Executivo
ACTA

Data: 09/07/2009
Local: CMP
Hora de começo: 10h05
Hora de encerramento: 12h40
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação da acta da reunião anterior;
3. Participação do CLAS no âmbito da Candidatura ao PRI – Programa de
Respostas Integradas, ao nível do Projecto CLIC - Cooperar Localmente para a
Inserção e Cidadania.
----------------------------

PERÍODO PRÉVIO À ORDEM DE TRABALHOS
A Enf.ª Clara Abrantes procedeu à abertura da reunião pelas 10h05, tendo
cumprimentado os presentes e colocado à consideração do Núcleo Executivo uma
proposta para a inclusão de um novo ponto à ordem de trabalhos, com o seguinte teor:
Emissão de parecer relativamente às candidaturas locais à Tipologia de
Intervenção 6.12 do POPH, designadamente:
 Da Associação de Solidariedade Social de Ferrel para beneficiação das
suas instalações de modo a permitir o alargamento da resposta de Lar de
22 para 26 camas, bem como, a criação de uma sala de pessoal, de um
espaço para fisioterapia, de uma casa mortuária e de arrecadações;
 Da Cercipeniche para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com
Deficiência, com capacidade para 24 utentes;
 Da Associação do Centro de Dia de Serra D´El Rei para a criação de um
Lar de Idosos, com capacidade para 24 camas;
 Do Centro Paroquial Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia para a
criação de um Lar de Idosos, com capacidade para 30 camas;
Proposta que foi aprovada por unanimidade.

1. INFORMAÇÕES
A Enf.ª Clara Abrantes deu a informação de que já estava criado o link da Rede Social,
referindo que estava disponível para utilização no âmbito do site do Município, tendo
sido feita a apresentação da estrutura e do conteúdo do mesmo pelo Dr. Victor Ramos.
Informou da reunião em que participou, juntamente com o Dr. Victor Ramos, com um
representante da Empresa “First Clue”, a pedido desta, em que a empresa apresentou o
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trabalho que tem vindo a realizar a nível da Região Norte do País nas áreas da formação
profissional e, por esta via, do combate à exclusão social, tendo manifestado o seu
interesse em operar no mercado formativo de Peniche e, nesse intuito, foi referido que
os responsáveis da Empresa entenderam não avançar com qualquer proposta sem antes
proceder a uma auscultação prévia junto da Rede Social concelhia. O Núcleo Executivo
decidiu abordar a questão na próxima reunião, convidando para participar na discussão
as entidades locais certificadas para dar formação, a fim de favorecer uma análise
informada acerca do enquadramento de mais e novas ofertas formativas e de privilegiar
uma abordagem concertada.
Informou ainda acerca da agenda prevista para as próximas reuniões do CLAS,
apontando como datas o dia 16 de Julho, às 21h00 e o dia 30 de Julho, às 14h30.
A Dra. Elsa Morais informou acerca da reunião que decorreu na Câmara Municipal de
Peniche com a participação do responsável do Pelouro da Educação do Município, do
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, com os responsáveis dos três
Agrupamentos de Escolas e com dois elementos da DREL (Direcção Regional de
Educação de Lisboa). Nessa reunião foi discutida a criação de 1 sala para apoio a
crianças com Multideficiência e 1 sala para alunos com Perturbações do Espectro do
Autismo, ficando o Agrupamento de Escolas de Peniche de apresentar 1 projecto para a
criação e implementação de uma sala de apoio a crianças com perturbações do Espectro
do Autismo e o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde iria proceder à apresentação
de 1 projecto para a criação e implementação da sala para a Multideficiência.
Acrescentou ainda que o CRI (Centro de Recursos para a Inclusão) da CerciPeniche
elaborou um Projecto com cada Agrupamento de Escolas, sendo os mesmos propostos à
DREL e aguardam aprovação.

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior,
realizada no passado dia 25 de Maio, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por ter
sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.

3. EMISSÃO DE PARECERES
Tendo sido solicitado pelo Instituto da Segurança Social o parecer do CLAS
relativamente às candidaturas locais à Tipologia de Intervenção 6.12 do POPH –
Programa Operacional do Potencial Humano, o Núcleo Executivo procedeu à emissão
de parecer relativamente às candidaturas que foram elaboradas, designadamente:
 Da Associação de Solidariedade Social de Ferrel para beneficiação das
suas instalações de modo a permitir o alargamento da resposta de Lar de
22 para 26 camas, bem como, a criação de uma sala de pessoal, de um
espaço para fisioterapia, de uma casa mortuária e de arrecadações;
 Da Cercipeniche para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com
Deficiência, com capacidade para 24 utentes;
 Da Associação do Centro de Dia de Serra D´El Rei para a criação de um
Lar de Idosos, com capacidade para 24 camas;
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 Do Centro Paroquial Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia para a
criação de um Lar de Idosos, com capacidade para 30 camas.
Com base na metodologia indicada pelos Serviços Centrais para a emissão de parecer
relativamente às candidaturas à Tipologia de Intervenção 6.12 do POPH, a qual
determinava a utilização da grelha de emissão para parecer que foi aplicada no âmbito
das candidaturas à 2ª fase do Programa PARES, o Núcleo Executivo deliberou, por
unanimidade, atribuir a pontuação máxima e, em função disso, emitir o parecer
favorável no que diz respeito às 4 candidaturas em análise, designadamente:
 Da Associação de Solidariedade Social de Ferrel para beneficiação das
suas instalações de modo a permitir o alargamento da resposta de Lar de
22 para 26 camas, bem como, a criação de uma sala de pessoal, de um
espaço para fisioterapia, de uma casa mortuária e de arrecadações;
 Da Cercipeniche para a criação de um Lar Residencial para Pessoas com
Deficiência, com capacidade para 24 utentes;
 Da Associação do Centro de Dia de Serra D´El Rei para a criação de um
Lar de Idosos, com capacidade para 24 camas;
 Do Centro Paroquial Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia para a
criação de um Lar de Idosos, com capacidade para 30 camas.
A fim de informar a emissão de parecer pelo CLAS relativamente às candidaturas locais
à Tipologia de Intervenção 6.12 do POPH, o Núcleo Executivo decidiu colocar à
consideração do Plenário os factores tidos em conta na apreciação que fez:
O facto de ter sido anteriormente emitido o parecer favorável do CLAS
relativamente a cada uma das candidaturas em análise;
O facto dos projectos terem sido objecto de concertação em sede de CLAS e de
reunirem o consenso local;
O reconhecimento pelo CLAS da pertinência e da urgência dos projectos;
A importância de ser emitido um sinal positivo por parte do CLAS, através da
emissão de parecer, de reforço à afirmação das candidaturas.
4. PARTICIPAÇÃO DO CLAS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO PRI –
PROGRAMA DE RESPOSTAS INTEGRADAS, AO NÍVEL DO PROJECTO
CLIC – COOPERAR LOCALMENTE PARA A INSERÇÃO E CIDADANIA
A partir de uma breve apresentação das linhas gerais do Projecto CLIC – Cooperar
Localmente para a Inserção e Cidadania, promovido pela Acompanha no quadro da
implementação do PRI – Programa de Respostas Integradas, numa apresentação que
esteve a cargo das representantes do Projecto, Dra. Joana Marcelino e Dra. Nélia
Ferreira, foi discutida a participação do CLAS no âmbito do Projecto CLIC,
nomeadamente, ao nível da constituição de um grupo de trabalho temático, que possa
integrar representantes do sector social e do económico, e ser facilitador na criação de
condições para a sensibilização e mobilização das empresas em torno de áreas de
responsabilidade social, orientadas, de um modo particular, para a inclusão de
indivíduos associados a percursos de toxicodependência. Para desenvolver a proposta,
ficou agendada uma reunião com a participação dos representantes do Projecto, do
Núcleo Executivo e de representantes do Sector Empresarial a nível local, a realizar-se
no dia 14 de Julho, entre as 18h00 e as 19h30, nas instalações da Acompanha.
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DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO
Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o próximo dia 23 de
Julho, quinta-feira, pelas 9h30.

____________________________________
O Técnico Superior do Município de Peniche
Victor Ramos
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