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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ATA 

 

 

Data: 26/07/2012 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h00 

Hora de encerramento: 12h15 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Emissão de parecer relativamente à candidatura da Cercipeniche ao GAC Oeste 

– Grupo de Ação Costeira do Oeste, no âmbito do Objetivo 8 - criação da rede 

social de apoio à população da pesca e da Ação 8.1. - Implementação de uma 

rede regional de equipamentos e serviços sociais de proximidade, tendo em vista 

a criação e o equipamento de um Centro de Respostas Integradas de apoio a 

crianças, jovens e respetivas famílias, na perspetiva da inclusão de crianças e 

jovens com deficiência ou necessidades educativas especiais; 

4. Diagnóstico Social. 

 

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

 
 
 

1. INFORMAÇÕES 
 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes começou por saudar o novo elenco do Núcleo 

Executivo mandatado para o próximo biénio, conforme resultou da reunião plenária do 

Conselho Local de Ação Social (CLAS) de 27 de Junho, tendo abordado o modelo de 

organização e funcionamento do Núcleo Executivo. 

 

Transmitiu que informaram da impossibilidade em participar na presente reunião os 

representantes do Centro de Emprego de Caldas da Rainha, da Unidade de Cuidados na 

Comunidade e do Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche. 

 

Fez o ponto de situação da pesquisa em curso no âmbito do Grupo de Trabalho “Pessoas 

Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade” em torno das determinantes locais do 

envelhecimento ativo, informando que estava a decorrer a fase de aplicação dos 

inquéritos por questionário à população idosa e comentando as dificuldades que se têm 

deparado. 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

Posta à apreciação, a ata relativa à reunião anterior, realizada no passado dia 14 de 

Junho 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. 
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3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA 
CERCIPENICHE AO GAC OESTE – GRUPO DE AÇÃO COSTEIRA DO 
OESTE, NO ÂMBITO DO OBJETIVO 8 - CRIAÇÃO DA REDE SOCIAL DE 
APOIO À POPULAÇÃO DA PESCA E DA AÇÃO 8.1. - IMPLEMENTAÇÃO DE 
UMA REDE REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS DE 
PROXIMIDADE 
 

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

apresentada pela CERCIPENICHE - Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados de Peniche, ao GAC Oeste – Grupo de Ação Costeira do Oeste, 

no âmbito do objetivo 8 - Criação da Rede Social de Apoio à População da Pesca e da 

ação 8.1. - Implementação de uma Rede Regional de Equipamentos e Serviços Sociais 

de Proximidade, tendo em vista a criação e o equipamento de um Centro de Respostas 

Integradas de apoio a crianças, jovens e respetivas famílias, na perspetiva da inclusão de 

crianças e jovens com deficiência ou necessidades educativas especiais. 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, emitir o parecer favorável relativamente à referida candidatura. 

 

 

4. DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes fez o ponto de situação do trabalho de 

aprofundamento do Diagnóstico Social, explicando que tinha por base o diagrama para 

identificação das áreas prioritárias que foi ratificado pelo CLAS na reunião plenária de 

17 de Abril de 2009. 

 

A fim de suscitar a análise e a recolha de contributos por parte dos membros do Núcleo 

Executivo relativamente aos documentos de trabalho produzidos para aprofundamento 

do Diagnóstico Social, ficou determinado a partilha da documentação por e-mail e o 

agendamento para a próxima reunião da discussão e análise crítica dos documentos com 

base nos contributos dos membros do Núcleo Executivo. De modo a agilizar a análise, 

ficou definido que cada um dos parceiros do Núcleo Executivo deverá focalizar a sua 

análise nos capítulos com os quais tem maior afinidade temática, de acordo com a 

seguinte descrição, isto sem prejuízo de cada membro poder dar atenção a/aos outros 

capítulos do documento e pronunciar-se sobre eles: 

 

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.  
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AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO 
 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o dia 10 de Setembro, 

segunda-feira, às 9h30. 

 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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