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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ATA 

 

 

Data: 23/03/2012 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 9h30 

Hora de encerramento: 12h10 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Plano de Acção para 2012. 

 

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

 
 
 

1. INFORMAÇÕES 
 

Depois de saudar os presentes, a Senhora Vereadora Clara Abrantes começou por 

referir-se às conclusões da última reunião do CLAS.  

 

Informou que o Presidente do CLAS manifestou a intenção de dirigir o convite para 

adesão ao CLAS às seguintes entidades locais considerando a relevância da intervenção 

social das mesmas, designadamente: a Associação “Mão Amiga”, a Associação para 

Jardim Infantil de Ferrel, a Associação para Jardim Infantil de Serra D´El Rei e o 

Centro Social Nova Aliança.  

 

Deu conta que foram ratificadas as propostas para formalização dos Grupos de Trabalho 

“Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade” e “para a Distribuição de Bens 

Essenciais”.  

 

No caso do Grupo de Trabalho centrado na população idosa, informou que ficou 

decidido que o seu âmbito de intervenção deve integrar a dimensão da 

“Intergeracionalidade” e, nessa medida, foi-lhe atribuída a designação “Pessoas Idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade”. Informou que, a par da constituição 

institucional proposta para este Grupo de Trabalho, foi ainda decidida a integração da 

Escola Secundária de Peniche, atendendo à participação desta escola no âmbito do 

Plano Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior e à pertinência da 

cooperação que se pode estabelecer nesta área social com a Escola Secundária.  

 

Quanto ao Grupo de Trabalho “Para a Distribuição de Bens Essenciais”, a Senhora 

Vereadora Clara Abrantes deu também conta que o CLAS decidiu remeter para o 

Núcleo Executivo a reavaliação de alguns objetivos definidos para este Grupo de 

Trabalho, nomeadamente daqueles que tenham uma orientação mais ampla, de modo a 

ser salvaguardada a operacionalidade do Grupo de Trabalho. Depois de reavaliar os 

objetivos propostos para o Grupo de Trabalho, o Núcleo Executivo decidiu manter a 
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totalidade dos objetivos proposto, com base no entendimento de que o Grupo de 

Trabalho deve ter uma vocação primordialmente operacional, mas deve poder conciliar 

essa vocação com um sentido crítico sobre a sua área de intervenção e sobre as medidas 

de intervenção social a acionar. Informou que ficou igualmente decidida a integração 

neste Grupo de Trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, atendendo à 

intervenção social que desenvolve. 

 

Referindo-se à reunião de parceria do Projeto “GPS – Gestão de Proximidade para a 

Sustentabilidade” que se realizou ontem, dia 22 de Fevereiro, a Senhora Vereadora 

Clara Abrantes informou que foi manifestada a necessidade de um melhor 

conhecimento dos recursos comunitários disponíveis e que o Projeto pretende conferir 

uma particular atenção às questões da violência doméstica, equacionando 

nomeadamente o reforço das respostas locais de primeira linha, bem como o reforço das 

competências formativas neste domínio por parte dos profissionais das organizações 

parceiras. Transmitiu a preocupação desta parceria no que diz respeito ao problema do 

endividamento das famílias. 

 

Informou que está agendada para amanhã, dia 24 de Fevereiro, a primeira reunião do 

Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”, indicando 

que a reunião se destina a definir a forma de organização e de funcionamento do Grupo 

de Trabalho, bem como a discutir o Plano de Ação para 2012, em que cabe o 

alinhamento do Plano Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior para este 

ano. 

 

O representante do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, Senhor João Augusto 

Barradas, interveio para explicar que, na sequência da suspensão do protocolo celebrado 

entre a sua Instituição e a Segurança Social no âmbito do funcionamento da equipa de 

acompanhamento ao RSI – Rendimento Social de Inserção e da qual resultou a 

suspensão do acompanhamento às famílias, a sua Instituição se encontrava a aguardar a 

indicação por parte da Segurança Social para a prorrogação do protocolo. 

 

A representante do Centro de Emprego de Caldas da Rainha, Dra. Célia Roque, 

manifestou a sua preocupação relativamente ao facto do NLI – Núcleo Local de 

Inserção não estar a reunir e relativamente à suspensão do acompanhamento às famílias, 

comentando as dificuldades daí resultantes ao nível da monitorização das situações. 

 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes deu a informação de que a Câmara Municipal 

promoveu uma reunião no dia de ontem, 22 de Fevereiro, para abordar as formas de 

articulação interinstitucional para a intervenção em situações de sem-abrigo, em que 

participaram a Acompanha, a Câmara Municipal, a Equipa de Tratamento de Peniche 

do CRI/Oeste, o Serviço local do Instituto de Segurança Social e a Unidade de Cuidados 

na Comunidade, estando uma nova reunião agendada para o dia 9 de Março. 

 

A representante da Segurança Social, Dra. Suzete Dias, alertou para um problema que 

se lhe afigura estar a verificar-se e que tem a ver com o aumento das situações de 

incumprimento por parte dos encarregados de educação no que diz respeito ao 

pagamento das mensalidades respeitantes à frequência das valências de creche e jardim-

de-infância por parte dos respetivos educandos. No seu entender, esta situação, a 

confirmar-se, é muito preocupante na medida em que coloca um número crescente de 

crianças em risco de exclusão das instâncias educativas. Os membros do Núcleo 
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Executivo foram unânimes em considerar a gravidade do problema em causa, tendo em 

conta que, para além do risco a que expõe as crianças, pode indiciar um quadro de 

agravamento das condições socioeconómicas de muitas famílias e também trazer efeitos 

ao nível da própria sustentabilidade das instituições. Nessa medida, o Núcleo Executivo 

determinou a necessidade de realização de uma reunião urgente com as instituições 

locais que têm valências de jardim-de-infância e/ou creche, a fim de aferir esta 

tendência de aumento das situações de incumprimento, refletir sobre as suas causas e 

consequências e, ainda, equacionar a necessidade de, em colaboração com os agentes 

educativos, serem acionados mecanismos de deteção e sinalização célere das famílias 

em situação de risco social de modo a poder agir-se sobre os problemas, tendo sido 

agendada a reunião para o próximo dia 7 de Março. 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

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

realizada no passado dia 18 de Janeiro de 2012, tendo sido dispensada a leitura da 

mesma, por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. PLANO DE AÇÃO 

 

Não se verificando novos contributos dos membros do Núcleo Executivo, foram 

aprovados por unanimidade os eixos estratégicos do Plano de Ação do Núcleo 

Executivo para 2012, os quais se orientam para, designadamente:  

• O reforço do CLAS, através da dinamização de 1 reunião mensal do Núcleo 

Executivo e de 3 reuniões anuais do CLAS;  

• O reforço da rede concelhia de apoio à população com mais fragilidades 

económicas, sociais e profissionais, através da formalização e dinamização dos 

Grupos de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”, 

“para a Distribuição de Bens Essenciais” e “Formação, Emprego e 

Empregabilidade”;  

• A promoção da sustentabilidade das instituições locais com respostas sociais. 

 

 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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