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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ATA 

 
 
Data: 10/09/2012 
Local: Câmara Municipal de Peniche 
Hora de começo: 09h50 
Hora de encerramento: 12h15 
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 
Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  
2. Aprovação da ata da reunião anterior; 
3. Diagnóstico Social. 

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

1. INFORMAÇÕES 
Depois de saudar os presentes, a Senhora Vereadora Clara Abrantes centrou-se no 
Diagnóstico Social para realçar a importância estratégica deste instrumento de 
planeamento da Rede Social e para fazer o ponto de situação dos trabalhos de 
aprofundamento do mesmo. 
 
Transmitiu que informaram da impossibilidade em participar na presente reunião os 
representantes do Centro de Emprego de Caldas da Rainha e da Unidade de Cuidados 
na Comunidade de Peniche. 
 
Informou também que o Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Oeste Norte, que é presidido pela Câmara Municipal de Peniche, se encontra a 
promover encontros com os Conselhos Locais de Ação Social (CLAS) dos seus 
territórios de abrangência, nomeadamente Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, 
Bombarral e Peniche, a fim de, por um lado, fazer a divulgação do atual modelo de 
organização e funcionamento dos cuidados de saúde primários e, por outro lado, 
recolher contributos juntos dos CLAS que potenciem um planeamento integrado nos 
domínios da promoção e do desenvolvimento da saúde a nível de cada um dos 
municípios da Região Oeste Norte. 
 
A Senhora Vereadora Clara Abrantes deu ainda a informação das candidaturas 
recentemente apresentadas pela Câmara Municipal de Peniche, nomeadamente: 

• Aos Prémios do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre 
Gerações, no âmbito das categorias “Para a construção/ promoção de ambientes 
favoráveis aos idosos” e “Empreendedores sociais”; 

• Ao Programa Operacional de Assistências Técnicas do Fundo Social Europeu, 
mediante a apresentação do Projeto “Associemo-nos”, que propõe o alinhamento 
de estratégias que concorram para o desenvolvimento do tecido associativo 
local. 
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O representante do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, Senhor João Augusto 
Barradas informou da inauguração da nova sede da União Distrital das Instituições de 
Solidariedade Social de Leiria, que se realizará no próximo dia 20 de setembro. 
 
2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
Posta à apreciação, a ata relativa à reunião anterior, realizada no passado dia 26 de Julho 
de 2012, foi aprovada por maioria, com uma abstenção, tendo sido dispensada a leitura 
da mesma, por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 
 
3. DIAGNÓSTICO SOCIAL 
Depois de discutida a forma como se encontra estruturada a proposta para 
aprofundamento do Diagnóstico Social e de considerados os comentários recebidos, foi 
estabelecido como prazo para a entrega de contributos por parte dos membros do 
Núcleo Executivo o dia 25 de setembro. 
 
Relativamente a esses contributos para o aprofundamento do Diagnóstico Social, 
mantém-se que cada um dos parceiros deverá focalizar a sua análise nos capítulos com 
os quais terá maior afinidade temática, de acordo com a seguinte descrição: 
 

CAPÍTULO SETOR 

2. Crianças e Jovens 

Representantes: Educação, IPSS, Saúde e Segurança 
Social 

3. Dependência Física Representantes: Saúde, IPSS 

4. Consumos, Comportamentos de Risco e Consequências Representantes: Saúde 

5. Famílias em Situação de Risco e/ou Exclusão Social Representantes: IPSS, Segurança Social 

6. Insucesso e Abandono Escolar Representantes: Educação 

7. Fragilidade do Mercado de Trabalho Representantes: Emprego 

8. Relação entre a Procura e a Oferta Formativa Representantes: Emprego 

Nota: as autarquias (CMP e JF) têm um caráter transversal.  

 

 
AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO 
Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o dia 11 de Outubro, 
quinta-feira, às 14h30, para validação da proposta para aprofundamento do Diagnóstico 
Social. 
 
 
                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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