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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ATA nº 2/2014 

 

 

Data: 13/02/2014 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h30 

Hora de encerramento: 13h00 

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 Vereadora Clara Abrantes informou que a Associação 

“Joias de Ferrel” já tinha procedido à entrega da ficha de adesão ao Conselho Local de 

Ação Social.  

Informou que tinha sido constituído, no quadro da Oeste CIM, o “Grupo Intermunicipal 

de Domínio Social”. Explicou que a constituição deste grupo de trabalho tem por 

finalidade dar sequência às experiências de trabalho intermunicipal no domínio social 

mas, sobretudo, criar condições favorecedoras do reforço da capacitação dos 

Municípios do Oeste para o planeamento intermunicipal, tendo em vista os novos 

desafios que se colocam à Região, nomeadamente os que derivam do próximo quadro 

de programação de fundos comunitários 2014-2020. Divulgou que foram enunciadas 

algumas propostas de trabalho que poderiam ser desenvolvidas pelo grupo de trabalho, 

como por exemplo um observatório social intermunicipal, um fórum intermunicipal de 

discussão temática ou a adesão aos “territórios familiarmente responsáveis”. 

A Vereadora deu conta de que se realizou, no dia 30 de janeiro, uma reunião do Grupo 

de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade” para construção 

do Plano de Ação 2014 referente ao Plano Gerontológico Local, em que foi proposta a 

constituição de uma Comissão de Acompanhamento aos Idosos.  

Informou também que se realizou uma reunião do Projeto GPS – Gestão de 

Proximidade para a Sustentabilidade, no dia 5 de fevereiro, em que foi tomada uma 

posição da parceria relativamente à redução da resposta de atendimento do polo de 

Peniche do Centro de Emprego de Caldas da Rainha, a qual foi suscitada junto do 

Presidente da Câmara Municipal de Peniche e do Conselho Local de Ação Social, 

solicitando o desenvolvimento de diligências relativamente a este constrangimento. 

Apresentou também o relatório de atividades do GPS relativamente a 2013 e o plano de 

ação relativo a 2014. 

Divulgou que a edição deste ano da Semana da Juventude irá estar subordinada aos 

temas do Ano Internacional da Agricultura Familiar e do Ano Europeu Contra o 

Desperdício Alimentar, que se celebram em 2014. Informou que o evento irá ter lugar 
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entre os dias 3 e 13 de abril, mais concretamente, de 3 a 5 de abril irá decorrer na 

Fortaleza de Peniche com várias iniciativas de animação e, de 6 a 13 de abril, irão ser 

desenvolvidas ações no âmbito do intercâmbio Internacional promovido pela 

Associação Juvenil de Peniche. 

Por último, a Vereadora deu a informação de que, no passado dia 6 de fevereiro, tinha 

participado numa reunião com os órgãos de gestão do ACES ON – Agrupamento dos 

Centros de Saúde do Oeste Norte, em que teve a oportunidade de manifestar a 

preocupação também expressa pelo Sr. Silvino João, representante das juntas de 

freguesia no Núcleo Executivo, quanto à falta de médicos de família no concelho. 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Posta à apreciação, a ata relativa à reunião anterior, realizada no passado dia 9 de 

janeiro, foi aprovada por unanimidade, tendo sido dispensada a leitura da ata, por ter 

sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3.DIAGNÓSTICO SOCIAL 

Foi iniciada a apresentação e a discussão dos diferentes capítulos do documento de 

trabalho de atualização do diagnóstico social concelhio que está a ser realizado. 

 

 

AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o dia 18 de fevereiro, 

quinta-feira, às 15h00.  

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 


