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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ACTA 

 

 

Data: 04/04/2011 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h20 

Hora de encerramento: 12h15 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da acta da reunião anterior; 

3. Emissão de parecer relativamente à candidatura da Acompanha no âmbito da 

Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do GACoeste – Grupo de Acção 

Costeira do Oeste, Eixo 4 do PROMAR, Acção 8.1, Objectivo 8 – “Criação da 

Rede Social de Apoio à População da Pesca”, com vista a recuperação e 

reconversão do antigo infantário “O Traquinas” em Centro de Dia e de 

Convívio. 

 

 

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

 

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

Depois de saudar os presentes, a Senhora Vereadora, Clara Abrantes, partilhou os 

resultados da 17ª reunião da Plataforma Supraconcelhia do Oeste, em que participou 

acompanhada do técnico municipal Victor Ramos, a qual decorreu no passado dia 3 de 

Março e que serviu, segundo disse, para fazer a apresentação do Ano Europeu do 

Voluntariado e da Estratégia Europeia 2020. 

 

Deu conhecimento da programação da VI Semana da Juventude, cuja organização está a 

cargo do Serviço Municipal de Acção Social e das associações e grupos juvenis do 

concelho, que se irá realizar de 7 a 15 de Abril próximos. 

 

Referindo-se às iniciativas locais de apoio alimentar a carenciados, a Senhora Vereadora 

informou que estava a ser desenvolvido um trabalho, no âmbito do projecto GPS, que 

visa promover a articulação entre as diferentes entidades que prestam este tipo de apoio, 

referindo que se reuniu com todas elas e que se pretendia proceder à troca de 

informação e ao cruzamento das diferentes bases de dados relativas aos agregados 

familiares, com o objectivo de melhorar a cobertura concelhia, de modo a assegurar a 

resposta às famílias mais necessitadas e a evitar situações de sobreposição de resposta. 

Comunicou que a próxima reunião com estas Instituições de ajuda alimentar a pessoas 

carenciadas estava agendada para o próximo dia 14 de Abril e que tinha por finalidade 

promover a reflexão em torno da temática, referindo nomeadamente a preocupação em 

proporcionar ajuda sem, contudo, criar dependência das pessoas face a essa ajuda, e 

também em torno da nova “Campanha Nacional para o Direito à Alimentação”. Disse 
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que esta campanha consistia em sensibilizar vários restaurantes com o objectivo de os 

envolver na ajuda alimentar a carenciados, através do fornecimento de refeições. 

 

Referindo-se ainda às iniciativas do Projecto GPS, a Senhora Vereadora deu 

conhecimento da continuidade do curso de alfabetização para adultos carenciados que 

estava a funcionar na casa do Sítio da Bica, com uma turma de 22 formandos. 

 

Por último, informou que o Serviço Municipal de Acção Social irá promover no 

próximo dia 18 de Abril uma sessão de informação e de esclarecimento dirigida aos 

representantes das Juntas de freguesia do concelho, em torno das medidas de inclusão 

social disponibilizadas por este Serviço. 

 

 

2- APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

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

realizada no passado dia 1 de Julho de 2010, tendo sido dispensada a leitura da mesma, 

por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA 

ACOMPANHA AO GRUPO DE ACÇÃO COSTEIRA DO OESTE, EIXO 4 DO 

PROMAR, ACÇÃO 8.1, OBJECTIVO 8 – “ CRIAÇÃO DA REDE SOCIAL DE 

APOIO À POPULAÇÃO DA PESCA”. 

 

A fim de emitir parecer, o Núcleo Executivo fez a apreciação da candidatura 

apresentada pela Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, no âmbito da 

Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do GACoeste – Grupo de Acção Costeira do 

Oeste, Eixo 4 do PROMAR, Acção 8.1, Objectivo 8 – “ Criação da Rede Social de 

Apoio à População da Pesca”, com vista a recuperação e reconversão do antigo 

infantário “O Traquinas” em Centro de Dia e de Convívio. Para o efeito, o Núcleo 

Executivo utilizou a grelha para emissão de parecer da Rede Social e, na sequência da 

análise feita, deliberou, por unanimidade, como proposta a submeter à ratificação do 

CLAS – Conselho Local de Acção Social, emitir o parecer favorável relativamente à 

referida candidatura. 

 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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