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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ATA nº 1/2014 

 

 

Data: 09/01/2014 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h20 

Hora de encerramento: 12h30 

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 Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento 

Sustentável do GAC Oeste – Grupo de Acção Costeira do Oeste, Eixo 4 do 

PROMAR, Objetivo 8 – “Criação da Rede Social de Apoio à População da 

Pesca”, Ação – “Implementação de uma Rede Regional de Equipamentos e 

Serviços Sociais de Proximidade”, com vista a aquisição de equipamento de 

socorro de apoio aos pescadores. 

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

 
 

1. INFORMAÇÕES 
 

Depois de saudar os presentes e deixar os votos de um bom ano de 2014, a Senhora 

Vereadora Clara Abrantes começou por transmitir que informou da impossibilidade em 

participar na presente reunião a representante do Centro de Emprego Oeste Norte, Dra. 

Dora Ribeiro.  

 

Colocou à consideração dos membros presentes uma proposta de aditamento de um 

ponto 4 à ordem de trabalhos, com o seguinte enunciado «apresentação da Associação 

“Joias de Ferrel” e divulgação da respetiva missão», proposta que foi aprovada por 

unanimidade. Explicou que a participação desta Associação na reunião vinha na 

sequência do pedido de adesão da mesma ao CLAS, que foi apresentado pelos 

respetivos responsáveis no passado mês de novembro. 

 

Deu a informação de que este ano se celebra o Ano Internacional da Agricultura 

Familiar e o Ano Europeu Contra o Desperdício Alimentar. 

 

Informou que este ano se conclui o mandato de 2 anos dos atuais membros do Núcleo 

Executivo, os quais foram eleitos na reunião do CLAS de 27-06-2012, havendo por isso 

lugar à eleição do Núcleo Executivo. 

 

Informou que vão ser retomadas as reuniões interinstitucionais para discussão de casos 

sociais, realizando-se as mesmas à terceira quinta-feira de cada mês. Indicou que a 

próxima reunião terá lugar no dia 23 de janeiro, às 10h00, no Município. 
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Deu conta do agendamento da próxima reunião do Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade” para o dia 30 de janeiro, com o propósito de 

definição do Plano de Ação para 2014 referente ao Plano Gerontológico Local. 

 

Informou da previsão de reuniões com vista a elaboração do Diagnóstico Social, 

nomeadamente, dia 13 de fevereiro, reunião do Núcleo Executivo e dia 13 março, 

reunião do CLAS. 

 

Por último, a Senhora Vereadora Clara Abrantes informou que o Projeto GPS – Gestão 

de Proximidade para a Sustentabilidade - celebra o seu 5º aniversário de existência, 

havendo intenção de assinalar a data com a promoção de iniciativas comemorativas. 

 

O Senhor Silvino João, representante das Juntas de Freguesia, partilhou uma 

preocupação que tem a ver com a situação temporária do médico que está destacado 

para a extensão de saúde de Ferrel para suprir a falta de médico de família, dado o 

caráter temporário do respetivo vínculo profissional, situação em função da qual, 

segundo disse, a população de Ferrel incorre no risco de, a curto/médio prazo, não poder 

contar com os serviços de um médico de família. 

 

A Senhora Enfermeira Fernanda Viola, representante do Setor da Saúde, por sua vez, 

manifestou a sua preocupação relativamente à instabilidade de algumas unidades de 

saúde, referindo os casos da UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade – e da ECCI 

– Equipa de Cuidados Continuados Integrados. Explicou que a UCC se debate com a 

falta de recursos, situação que dificulta a concretização do plano de ação. Acrescentou 

que a ECCI tem sido mantida apesar do constrangimento relacionado com a falta de 

enfermeiros e com a saída do médico da equipa, tendo esta passado a articular com o 

médico de família. Informou que vai ser criada em Peniche uma USF – Unidade de 

Saúde Familiar.  

 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

Posta à apreciação, a ata relativa à reunião anterior, realizada no passado dia 21 de 

janeiro de 2013, foi aprovada por maioria, com a abstenção da representante da 

Educação por não ter participado nessa reunião, tendo sido dispensada a leitura da ata, 

por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3.EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
PENICHE NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO GAC OESTE – GRUPO DE ACÇÃO COSTEIRA DO 
OESTE, EIXO 4 DO PROMAR, OBJETIVO 8 – “CRIAÇÃO DA REDE SOCIAL 
DE APOIO À POPULAÇÃO DA PESCA”, AÇÃO – “IMPLEMENTAÇÃO DE 
UMA REDE REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS DE 
PROXIMIDADE”, COM VISTA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
SOCORRO DE APOIO AOS PESCADORES 
 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche no âmbito da Estratégia 
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de Desenvolvimento Sustentável do GAC Oeste – Grupo de Ação Costeira do Oeste, 

Eixo 4 do PROMAR, Objetivo 8 – “criação da rede social de apoio à população da 

pesca”, Ação – “implementação de uma rede regional de equipamentos e serviços 

sociais de proximidade”, com vista a aquisição de equipamento de socorro de apoio aos 

pescadores. 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.APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO “JOIAS DE FERREL” E 
DIVULGAÇÃO DA RESPETIVA MISSÃO 
 

A fim de fazer a apresentação da recém-criada associação designada “Joias de Ferrel”, 

bem como a divulgação da respetiva missão, intervieram na reunião dois dirigentes da 

coletividade, a saber a Senhora Cristina Soares e o Dr. Manuel Emídio, Presidente e 

Secretário da Direção, respetivamente. Comentaram ainda o seu propósito de aderir ao 

CLAS, tendo sido proposto pelo Núcleo Executivo, tendo em conta a especificidade da 

intervenção da associação, que a mesma integrasse o grupo de trabalho “Pessoas idosas, 

Envelhecimento e Intergeracionalidade” e também o grupo de trabalho que se orienta 

“Para a Distribuição de Bens Essenciais”. 

 

 

AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO 
 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o dia 13 de fevereiro, 

quinta-feira, às 10h00.  

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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