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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ATA 

 

 

Data: 18/01/2012 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 14h25 

Hora de encerramento: 16h20 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Plano de Ação; 

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

 

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

 
 
 

1. INFORMAÇÕES 
 

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

apresentar a ordem de trabalhos da reunião. 

 

Informou do agendamento da próxima reunião do Conselho Local de Ação Social 

(CLAS) para o próximo dia 26 de Janeiro. 

 

Comentou que em 2012 se celebra o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 

Solidariedade entre as Gerações. Referiu a propósito que o Grupo de Trabalho 

responsável pelo Plano Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior tinha 

reunido no dia anterior e que está a trabalhar na planificação das atividades para 2012, 

referindo que o Plano continuará a abarcar as áreas recobertas em anos anteriores, 

nomeadamente as do lazer, da cultura, da saúde, do desporto e das artes, indo assim ao 

encontro dos desígnios do Ano Europeu que se assinala. 

 

Referindo-se ao Projeto “GPS” – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade -, deu 

a informação de que se tinha realizado uma reunião de parceria no passado dia 23 de 

Janeiro, em que foi aprovado o relatório de atividades relativo a 2011 e iniciada a 

construção do plano de atividades para o corrente ano. 

 

Por último, a Senhora Vereadora deu conhecimento que estava a ser preparada a 

“Semana da Juventude” para 2012, informando que se tratava de uma iniciativa 

conjunta entre o Município e organizações juvenis locais e que a Semana irá ser 

assinalada entre os dias 22 e 30 de Março. 
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2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

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

realizada no passado dia 14 de Julho de 2011, tendo sido dispensada a leitura da mesma, 

por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. PLANO DE AÇÃO 
 

No que diz respeito ao Plano de Ação do Núcleo Executivo para 2012, foram discutidas 

as linhas fortes a observar, tendo sido apontadas neste âmbito dois eixos centrais, 

designadamente, o reforço do CLAS e o reforço da rede concelhia de apoio à população 

com mais fragilidades económicas, sociais e profissionais. Quanto ao primeiro eixo, 

respeitante ao reforço do CLAS, a orientação vai no sentido da dinamização ao longo do 

ano de uma reunião mensal do Núcleo Executivo e de três reuniões plenárias do CLAS, 

uma em Janeiro, outra em Junho e uma última em Outubro. Quanto ao investimento 

traduzido no segundo eixo, visa reforçar as respostas concelhias às pessoas em situação 

de maior vulnerabilidade social tendo em conta, de forma particular, o impacte do atual 

contexto de crise económica, através da formalização e dinamização de grupos de 

trabalho setoriais de composição interinstitucional, orientados para as questões das 

“Pessoas Idosas e Envelhecimento”, “Distribuição de Bens Essenciais” e “Formação, 

Emprego e Empreendedorismo”.  

 

Na discussão, houve uma preocupação que foi salientada e que teve a ver com a falta de 

respostas para uma situação expressiva no Concelho, que diz respeito aos jovens entre 

os 15 e os 17 anos de idade que abandonaram o sistema de ensino, antes de concluírem 

o 6º ano, e que também não estão integrados em qualquer estrutura ocupacional. Foi 

dado conta da experiência do Curso de Reparação e Construção Naval promovido em 

conjunto pelas seguintes entidades: FORMAR, Agrupamento de Escolas D. Luís De 

Ataíde, Adepe, Câmara Municipal de Peniche. 

 

Para a consolidação do Plano de Ação para 2012, os membros do Núcleo Executivo 

ficaram de entregar os contributos que considerassem pertinentes. 

 

 

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

Com vista a preparação da próxima reunião do CLAS, que se realizará no dia 26 de 

Janeiro, foi apresentada e discutida a ordem de trabalhos da mesma. 

 

Tendo a reunião como ponto central abordar a “rede concelhia de apoio à população 

com mais fragilidades económicas, sociais e profissionais”, a Senhora Vereadora 

explicou que a finalidade visada é a de fazer a divulgação de iniciativas locais de 

intervenção social e suscitar a reflexão e o debate em torno da sustentabilidade dessas 

iniciativas, assim como da forma de melhorar a rede local de apoio às situações de 

emergência, sobretudo tendo em conta o atual contexto de crise económica e financeira 

que atravessa o país e as suas consequências para as famílias.  
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Neste âmbito, e estando previsto um ponto de situação na reunião plenária acerca das 

atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e 

Empreendedorismo”, foi discutida a importância da intervenção do Grupo de Trabalho, 

nomeadamente ao nível da concertação da oferta formativa local e do diálogo com as 

empresas locais, sendo realçada a importância da continuidade desse trabalho.  

 

Proposta para a formalização do Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas e 
Envelhecimento” 

 
Considerando: 

- A importância de se incorporar nos instrumentos de planeamento os objetivos do Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações; 

- A necessidade de enfrentar os desafios e problemas associados ao envelhecimento 

demográfico do Concelho; 

- A importância de se potenciar as condições para a consolidação e o aprofundamento 

da experiência de trabalho em parceria decorrente do Plano Interinstitucional de 

Promoção da Cidadania Sénior; 

- A necessidade de enfrentar o atual contexto de crise que o país atravessa e as suas 

consequências nefastas para as famílias em geral e para os idosos em particular, 

salientando-se, nomeadamente a maior exposição dos idosos a situações de isolamento 

resultantes do provável aumento dos fluxos de emigração a partir do Concelho; 

Mediante proposta feita pela Câmara Municipal de Peniche, o Núcleo Executivo 

decidiu, por unanimidade, submeter à análise e ratificação do CLAS uma proposta para 

a formalização de um Grupo de Trabalho a designar “Pessoas Idosas e Envelhecimento” 

que tenha por missão “desenvolver condições para uma intervenção interinstitucional 

concertada que seja orientada para a promoção do envelhecimento ativo e saudável e 

promoção dos direitos da pessoa idosa”. A proposta a levar à ratificação do CLAS 

identifica a lista de organizações a envolver, a missão, a população alvo e os objetivos a 

atribuir ao Grupo de Trabalho. 

 

Proposta para a formalização do Grupo de Trabalho “Para a Distribuição de Bens 
Essenciais” 
 

Considerando: 

- A necessidade de enfrentar os desafios que colocam os efeitos do atual contexto de 

crise económica e das finanças públicas que caracteriza o país, com uma previsível 

maior exposição das famílias a situações de risco ou de exclusão social, em particular, a 

necessidade de enfrentar situações de emergência social, de modo a procurar assegurar a 

satisfação de necessidades básicas das pessoas, que passam nomeadamente pela ajuda 

alimentar, distribuição de roupa, ou distribuição de outros bens essenciais; 

- A importância de se potenciar as condições para a consolidação e o aprofundamento 

das iniciativas e parcerias locais de ajuda alimentar e de distribuição de roupa existentes 

no Concelho; 

Mediante proposta feita pela Câmara Municipal de Peniche,  Núcleo Executivo decidiu, 

por unanimidade, submeter à análise e ratificação do CLAS uma proposta para a 

formalização de um Grupo de Trabalho “Para a Distribuição de Bens Essenciais” que 

tenha por missão “desenvolver condições para uma intervenção interinstitucional 

concertada, que seja orientada para a promoção da eficácia e eficiência da cobertura 

concelhia em matéria de ajuda alimentar, de distribuição de roupa ou de outros bens 

essenciais à população carenciada do Concelho”. A proposta a levar à ratificação do 
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CLAS identifica a lista de organizações a envolver, a missão, a população alvo e os 

objetivos a atribuir ao Grupo de Trabalho. 

 

Iniciativas de intervenção social a divulgar na reunião do CLAS 
 

Relativamente aos projetos de intervenção social para serem divulgados e discutidos no 

âmbito do CLAS, o Núcleo Executivo decidiu convidar os seguintes: 

• “Azimute 270º” da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche; 

•  “Sidade Aberta” da Acompanha; 

• “Porto Mais Seguro” da Acompanha; 

• “Atendimento aos Jovens” da Unidade de Cuidados na Comunidade de Peniche; 

• “Sala de Estudo” do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche; 

•  “Democracia Participativa” da Associação Juvenil de Peniche. 

 

 

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO 
 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o próximo dia 23 de 

Fevereiro, quinta-feira, às 9h30, a ter lugar nas instalações Câmara Municipal de 

Peniche. 

 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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