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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ATA 

 

 

Data: 14/06/2012 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h00 

Hora de encerramento: 12h40 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo; 

4. Preparação da próxima reunião plenária do Conselho Local de Ação Social. 

 

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

 
 
 

1. INFORMAÇÕES 
 

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

transmitir que informaram da impossibilidade em participar na presente reunião os 

representantes do Centro de Emprego de Caldas da Rainha, Dra. Célia Roque, da Junta 

de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, Prof. Raúl Santos e do Agrupamento de 

Escolas D. Luís Ataíde, Educadora Susana Pereira. 

 

Passou de seguida a abordar e comentar o atual modelo de organização e funcionamento 

dos serviços primários de saúde. 

 

Fez o ponto de situação da reunião do Grupo de Trabalho “Para a Distribuição de Bens 

Essenciais” realizada no passado dia 13 de Junho, tendo informado que foi suscitada a 

reflexão em torno da proposta da Empresa “Ultriplo, Lda.” para colocação de 

contentores no concelho para recolha de roupa, calçado, brinquedos e material escolar. 

 

Fez ainda o ponto de situação das iniciativas do Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade”, tendo informado que, no âmbito do estudo 

centrado na população idosa do concelho, para o qual se conta com uma parceria com a 

Escola Superior de Saúde de Leiria, se estava a construir o inquérito por questionário a 

aplicar, tendo havido reuniões com os parceiros para o efeito e sessões de preparação 

dos entrevistadores. Informou que o estudo também irá incidir sobre histórias de vida 

entre os idosos do concelho, estando prevista a realização de um videograma sobre o 

tema, em que se terá a colaboração de um aluno da Escola Superior de Arte e Design de 

Caldas da Rainha. 
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2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

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

realizada no passado dia 24 de Maio de 2012, tendo sido dispensada a leitura da mesma, 

por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS SEM 
ABRIGO 

 

No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas sem Abrigo, foi 

discutida a hipótese de constituição, a nível local, de um NPISA – Núcleo de 

Planeamento e Intervenção com Pessoas Sem-Abrigo, atendendo às situações que têm 

sido identificadas, à necessidade de uma melhor articulação entre as entidades que 

intervêm nestes casos e ainda ao facto deste tipo de resposta estar contemplado no 

diagrama para identificação de áreas prioritárias que foi aprovado pelo CLAS em 17 de 

Abril de 2009. O assunto ficou de ser aprofundado numa próxima reunião com a 

participação dos restantes membros do Núcleo Executivo. 

 

 

4. PREPARAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 
LOCAL DE AÇÃO SOCIAL 
 

Foi feita a preparação da agenda de trabalhos da próxima reunião do CLAS a realizar no 

próximo dia 27 de Junho, às 18h00. 

 

 

AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO 
 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o dia 28 de Junho, quinta-

feira, às 9h30. 

 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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