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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS)
Reunião do Núcleo Executivo
ATA nº 1/2015

Data: 05/03/2015
Local: Câmara Municipal de Peniche
Hora de começo: 15h30
Hora de encerramento: 17h00
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação das atas das reuniões anteriores;
3. Emissão de parecer relativamente à Candidatura da Acompanha - Cooperativa
de Solidariedade Social, CRL, no âmbito do Financiamento Público aos Projetos
que constituem o Programa de Respostas Integradas (PRI) do território de
Peniche, área lacunar da Redução de Riscos e Minimização de Danos, tendente à
prorrogação do Projeto Porto Mais Seguro;
4. Preparação da próxima reunião plenária do Conselho Local de Ação Social.
----------------------------

1. INFORMAÇÕES
Depois de cumprimentar os presentes a Sra. Vereadora passou à abordagem ao ponto 1
da ordem de trabalhos referente às informações. Fez o ponto de Ponto de situação dos
Grupos de Trabalho (GT) da Rede Social, informando que o GT “Para a Distribuição de
Bens Essenciais irá reunir no próximo dia 10 de março e que o GT “Emprego,
Formação e Empreendedorismo” tinha reunido no passado dia 29 de janeiro para
discutir o plano de ação e promover o levantamento das ofertas formativas no concelho.
Informou também que o GT “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”
tinha reunido no passado dia 5 de fevereiro, dando conta de que o Regulamento da
Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche se encontrava em fase
de discussão pública até ao próximo dia 24 de abril. Informou que tinha sido decidida a
criação de uma farmácia social para poder rececionar os medicamentos, ainda em
validade, não utilizados pela comunidade, bem como a constituição de um grupo de
voluntariado para apoio a pessoas idosas em situação de dependência. Fez a divulgação
da Semana da Juventude, que irá decorrer de 19 a 21 de março, na Fortaleza de Peniche,
e também da Feira da Saúde, que se irá realizar de 8 a 10 de maio. Informou que a
organização da Semana da Juventude de Peniche de 2015 desenvolveu um projeto de
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investigação-ação denominado “Escolhe-te”. Segundo disse, este projeto, cujo horizonte
temporal é de 3 anos, visa fazer um diagnóstico dos estilos de vida dos jovens de
Peniche e promover a capacitação dos mesmos para a adoção de estilos de vida
saudáveis. Referiu que, numa primeira fase do diagnóstico, que decorreu durante o
primeiro semestre de 2015, pretendeu-se conhecer os estilos de vida dos jovens do
concelho de Peniche através da aplicação de inquéritos por questionário aos alunos do
7º ano dos Agrupamentos de Escolas de Atouguia da Baleia, de Peniche e D. Luís de
Ataíde, bem como aos alunos do 10º ano de escolaridade da Escola Secundária de
Peniche e aos alunos do 1º ano dos cursos de licenciatura da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. Disse que tinham sido ainda inquiridos
jovens a frequentar formação profissional no FOR-MAR. Acrescentou que a segunda
fase do projeto iniciar-se-á com a abertura do ano letivo de 2015/2016. Disse que se
pretendia divulgar à comunidade os resultados da fase de diagnóstico, bem como validar
e priorizar as áreas de intervenção, definindo um plano de ação para os anos letivos de
2015/2016 e de 2016/2017. A Sra. Vereadora informou que se está a realizar
mensalmente a formação aos cuidadores formais de pessoas idosas no âmbito do Fórum
Cuidadores, dizendo que se trata de uma formação certificada. Informou que tinha sido
aprovado, em reunião da Câmara Municipal, um protocolo entre o Município e a
Associação Portuguesa de Direito do Consumo para a criação de um Gabinete de Apoio
ao Endividamento, a funcionar nas instalações do Serviço Municipal de Planeamento e
de Intervenção Social. Informou ainda que foi aberto um novo ponto de apresentação
quinzenal para a população desempregada de Peniche nas instalações da ADEPE. Por
último, deu conta de que no dia 5 de março tinha sido apresentado e aprovado o
Relatório de Atividades do Projeto GPS – Gestão de Proximidade para a
Sustentabilidade, referente ao ano 2014, tendo salientado a preocupação com a
problemática emergente da saúde mental.

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
Postas à apreciação, foram aprovadas por unanimidade as atas relativas às reuniões
realizadas nos dias 13 e 18 de fevereiro de 2014.
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3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA
ACOMPANHA - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL, NO
ÂMBITO

DO

FINANCIAMENTO

PÚBLICO

AOS

PROJETOS

QUE

CONSTITUEM O PROGRAMA DE RESPOSTAS INTEGRADAS (PRI) DO
TERRITÓRIO DE PENICHE, ÁREA LACUNAR DA REDUÇÃO DE RISCOS E
MINIMIZAÇÃO DE DANOS, TENDENTE À PRORROGAÇÃO DO PROJETO
PORTO MAIS SEGURO
A fim de emitir parecer, o Núcleo Executivo fez a apreciação da candidatura da
Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, no âmbito do Financiamento
Público aos Projetos que constituem o Programa de Respostas Integradas (PRI) do
território de Peniche - área lacunar da Redução de Riscos e Minimização de Danos,
tendente à prorrogação do Projeto Porto Mais Seguro. 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. PREPARAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO
LOCAL DE AÇÃO SOCIAL
Com vista a preparação da próxima reunião do CLAS, que se realizará no dia 11 de
março, foi apresentada e discutida a ordem de trabalhos da mesma.
A Sra. Vereadora explicou que a reunião tinha por finalidade, por um lado, suscitar uma
tomada de posição do CLAS relativamente ao problema do défice de cobertura
concelhio quanto a médicos de família no âmbito dos cuidados de saúde primários e,
por outro lado, promover, como vem sendo prática, a divulgação de candidaturas e
projetos locais de intervenção social.
Relativamente às iniciativas de intervenção social para serem divulgados e discutidas no
âmbito do CLAS, o Núcleo Executivo decidiu propor a apresentação dos seguintes:


Carta Local do Associativismo – Município de Peniche



Observatório do Oeste – Oeste CIM/Grupo Intermunicipal do Domínio Social



CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental – proposto pela
ADEPE;
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DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Urbano e Costeiro –
propostos pela ADEPE;



Projeto “Sidade Alerta” – proposto pela Acompanha;



Projeto Tranquilamente – proposto pela Acompanha;



Lar Residencial para Pessoas com deficiência – promovido pela Cercipeniche;



Lar de Idosos – promovido pela associação para Centro de Dia de Serra D´El
Rei;



Lar de Idosos – promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Peniche.

____________________________________
O Técnico Superior
Victor Ramos
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