
 

 1

 
CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ATA 

 

 

Data: 24/05/2012 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 15h00 

Hora de encerramento: 16h50 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Recolha de roupas, calçado e brinquedos a nível concelhio; 

4. Respostas locais de apoio à reintegração comunitária; 

5. Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo. 

 

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

 
 
 

1. INFORMAÇÕES 
 

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

informar os membros do Núcleo Executivo acerca da resposta do CENFIM ao ofício do 

Presidente do Conselho Local de Ação Social (CLAS) em que, no cumprimento da 

deliberação do CLAS tomada na reunião de 26 de Janeiro, foi manifestada a 

preocupação do CLAS relativamente à desativação do Núcleo de Peniche do CENFIM. 

Informou que, na resposta, o Senhor Diretor do CENFIM esclareceu que não se trata de 

uma desativação do Núcleo de Peniche, mas sim de uma suspensão de funcionamento, 

essencialmente relacionada com a falta de condições de segurança das instalações, 

sendo ainda referida a fraca adesão das empresas locais à oferta formativa do CENFIM. 

 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes fez o ponto de situação das iniciativas do Grupo 

de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”. Para além de ter 

feito referência às reuniões realizadas e aos eventos dinamizados no quadro da 

implementação do Plano Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior, 

salientou o projeto de investigação em curso que conta com uma parceria com a Escola 

Superior de Saúde de Leira. Explicou que se trata de uma pesquisa centrada na 

população idosa do concelho, que procura conhecer as redes sociais formais e informais 

de suporte, identificar necessidades e potencialidades e, ainda, despistar situações de 

isolamento social. 

 

Fez também o ponto de situação das reuniões do Grupo de Trabalho “Emprego, 

Formação e Empreendedorismo”, tendo informado que o Grupo de Trabalho tinha 

procedido a uma reavaliação dos respetivos objetivos, da qual resultou como proposta o 

alinhamento de novos objetivos suplementares, designadamente:  

• Caracterizar e monitorizar o fenómeno do desemprego a nível concelhio; 

• Monitorizar as dinâmicas de empregabilidade a nível concelhio; 
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• Incentivar iniciativas de apoio ao empreendedorismo. 

 

Comentou as conclusões da reunião do Núcleo Executivo com as Instituições locais 

com creche e/ou jardim-de-infância realizada no passado dia 7 de Março, que 

determinaram a definição e implementação de mecanismos de deteção e sinalização 

célere das famílias em situação de risco social. 

 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes informou também acerca da publicação do 

Decreto-Lei nº102/2012, de 11 de Maio, que estabelece o Fundo de Socorro Social, 

tendo a representante da Segurança Social, Dra. Filipa Jacinto, apresentado 

esclarecimentos. 

 

Por último, deu a informação de que irá ser feita a apresentação da experiência do 

Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e Empreendedorismo” no âmbito do Encontro 

Regional dos Centros Novas Oportunidades que irá decorrer em Peniche entre os dias 

31 de Maio e 1 de Junho, isto na sequência do convite feito pela organização do evento. 

 

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

informou que este Centro de Emprego passou a disponibilizar os serviços de um técnico 

de emprego com competências especializadas para o atendimento a pessoas vítimas de 

violência doméstica. 

 

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

Barradas, deu conta de que tinha sido informado pela Segurança Social de que não será 

prorrogado o protocolo entre a sua Instituição e a Segurança Social no âmbito do 

funcionamento da equipa de acompanhamento ao RSI – Rendimento Social de Inserção, 

o qual tinha sido entretanto suspenso. Como forma de suprir a falta desta equipa, a 

Senhora Vereadora Clara Abrantes informou que estavam a ser acompanhadas algumas 

famílias beneficiárias de RSI no âmbito do Projeto “GPS – Gestão de Proximidade para 

a Sustentabilidade”. Depois de confirmada a extinção da equipa pela representante da 

Segurança Social, a Senhora Vereadora Clara Abrantes advogou a necessidade dos 

Programas de Inserção aplicados no âmbito do RSI passarem a poder incorporar 

medidas de inclusão acionados pelo Projeto GPS no quadro da sua intervenção de 

proximidade. 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

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

realizada no passado dia 23 de Fevereiro de 2012, tendo sido dispensada a leitura da 

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

 

 

3. RECOLHA DE ROUPAS, CALÇADO E BRINQUEDOS A NÍVEL 
CONCELHIO 
 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes colocou à apreciação do Núcleo Executivo uma 

proposta que apresentou, a qual, segundo explicou, foi sugerida à Câmara Municipal 

pela Empresa “Ultriplo, Lda.” e consiste numa proposta para colocação de contentores 

para recolha de roupa, calçado, brinquedos e material escolar. Depois de analisada e 
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discutida a proposta, o entendimento do Núcleo Executivo foi de que, a implementar-se 

um sistema local de recolha deste tipo de bens, o sistema deve ser gerido por 

organizações locais e o mesmo se deve aplicar aos circuitos de distribuição, de modo a 

rentabilizar-se os recursos concelhios, a potencializar a relação de proximidade entre as 

organizações locais e a comunidade e, ainda, de modo a privilegiar a satisfação das 

necessidades locais. Não obstante, ficou decidido remeter-se a análise do assunto para o 

Grupo de Trabalho para a “Distribuição de Bens Essenciais”. 

 

 

4. RESPOSTAS LOCAIS DE APOIO À REINTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA 
 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes partilhou algumas reflexões e propostas 

apresentadas à Câmara Municipal, centradas na criação de respostas locais de apoio à 

reintegração comunitária, nomeadamente de pessoas em situação de recuperação de 

consumos aditivos, que defendiam como fator central de inclusão o acesso a uma 

habitação ou habitação de transição, propostas que foram discutidas pelo Núcleo 

Executivo, tendo transitado o aprofundamento do assunto para a próxima reunião. 

 

 

5. ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS SEM 
ABRIGO 
 

A abordagem deste assunto foi protelada para a próxima reunião. 

 

 

AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO 
 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o dia 14 de Junho, quinta-

feira, às 9h30. 

 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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