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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ATA nº 3/2016 

 

 

Data: 02/09/2016 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h00 

Hora de encerramento: 12h00 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Implementação da RLIS - Rede Local de Intervenção Social 

 

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

 

 

1. INFORMAÇÕES 

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

Executivo mandatado para o próximo biénio, que foi eleito pelo Conselho Local de 

Ação Social (CLAS) na reunião decorrida no passado dia 28 de Julho, tendo-se referido 

ao modelo de organização e de funcionamento do Núcleo Executivo. Das diligências 

que foram determinadas pelo CLAS para a eleição dos representantes das juntas de 

freguesia e do setor da educação ao nível do Núcleo Executivo, informou que todas as 

juntas de freguesia concordaram com a recondução da Junta de Freguesia de Ferrel e 

que, da reunião realizada no dia 31 de agosto com os representantes dos agrupamentos 

de escola do concelho, foi indicado o agrupamento de escolas D. Luís de Ataíde como 

representante do setor da educação no Núcleo Executivo. Destacou que compete ao 

atual Núcleo executivo, nomeadamente, acompanhar a execução do Plano de 

Desenvolvimento Social, através do acompanhamento dos planos de ação anuais, como 

é o caso do Plano de Ação referente a 2016, que foi aprovado pelo CLAS no passado 

dia 28 de julho; disse que compete ao Núcleo Executivo elaborar os relatórios de 

execução, assim como elaborar as propostas de planos de ação anuais. A Senhora 

Vereadora informou do agendamento de uma reunião do grupo de trabalho “Emprego, 

Formação e Empreendedorismo” para o dia 14 de setembro, às 14h30, com objetivo de 

abordar o reconhecimento e a validação de competências a nível local, bem como a 
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oferta formativa. Deu a informação do agendamento de uma reunião do grupo de 

trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade” para o dia 21 de 

setembro, às 9h30, a qual, conforme resultou da última reunião do CLAS, deve contar 

com a participação do Núcleo Executivo e tem por objetivo abordar o problema da 

insuficiência de respostas para os problemas emergentes que afetam as pessoas idosas 

do concelho. Por último, deu conta que, no âmbito do projeto intermunicipal promovido 

pela Oeste CIM, designado “Rede para a Inovação Social no Oeste”, tinha sido remetido 

um questionário aos parceiros do CLAS que visava fazer a recolha de intervenções 

sociais inovadoras no concelho, tendentes à inclusão social. Salientou a importância das 

entidades procederem à divulgação das suas boas práticas inovadoras através do 

preenchimento do questionário, que é de aplicação on line. 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Depois de ter sido previamente enviada aos membros do Núcleo Executivo, foi posta à 

apreciação a proposta de ata relativa à última reunião, que se realizou no passado dia 11 

de julho, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO DA RLIS - REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

Foi feita uma apresentação do modelo de funcionamento e de organização da Rede 

Local de Intervenção Social, em conjunto, por parte da entidade promotora, a Santa 

Casa da Misericórdia de Peniche, e do Centro Distrital de Segurança Social de Leiria. 

Foi apresentada a equipa local da RLIS, que é constituída por um coordenador e dois 

técnicos de intervenção social e foi dado conta de que a RLIS passaria a assegurar o 

atendimento e o acompanhamento social às famílias do concelho. A Santa Casa da 

Misericórdia de Peniche disponibilizou-se para fazer uma apresentação de divulgação 

da RLIS numa próxima reunião plenária do CLAS. 

____________________________________ 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 



 

 3 

 


