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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ATA nº 3/2017 

 

 

Data: 13/06/2017 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 09h30 

Hora de encerramento: 11h45 

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 ADEPE no âmbito da 

"Capacitação para a Inclusão". 

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

 

1. INFORMAÇÕES 

Depois de cumprimentar os presentes, a Sra. Vereadora Clara Abrantes passou à 

apresentação das informações, começando por informar que o Município se encontrava 

a preparar um documento para definição da Estratégia Local para a Integração da 

Comunidade Cigana, o qual tinha por referência a Estratégia Nacional. Defendeu que a 

Estratégia deve ser mobilizadora da comunidade local, contando com o envolvimento, 

em parceria, de diferentes Instituições, mas também e sobretudo, da própria população 

de etnia cigana residente no concelho, para além de poder contar ainda com o apoio de 

outras organizações, designadamente de âmbito nacional, que têm experiência de 

trabalho com as comunidades ciganas. É nesse sentido que, segundo disse, está a ser 

desenhada a Estratégia, de forma a reunir consensos, tendo sido organizado um 

workshop de reflexão e discussão, no passado dia 31 de maio, que visou recolher os 

mais diversos contributos para a Estratégia Local. Informou que, para além do 

Município, participaram também no workshop, as Juntas de Freguesia locais (Peniche, 

Atouguia da Baleia, Serra D´El Rei e Ferrel), a PSP, a GNR, os agrupamentos de 

escolas, a CPCJ, a Delegação de Peniche da Cruz Vermelha Portuguesa, o Centro 

Qualifica da Escola Secundária de Peniche, o ACES ON - Agrupamento de Centros de 

Saúde do Oeste Norte, a Equipa de Tratamento de Peniche do Centro de Respostas 

Integradas do Oeste, o Centro Distrital de Segurança Social de Leiria, o ACIDI - Alto 

Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, o Município de Évora, a 

Associação Letras Nómadas e representantes locais da comunidade cigana. Disse ainda 
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que tinha sido realizada uma reunião, em 9 de junho, entre o Município e representantes 

da comunidade local de etnia cigana, para atribuição de uma numeração às barracas 

existentes no acampamento da Fonte boa e circunscrição das construções abarracadas 

no local. 

A Sra. Vereadora fez a divulgação do Projeto “10 Mil Vidas” que está a ser 

implementado no concelho pelo Município, em parceria com a Associação Nacional de 

Cuidado e Saúde. Conforme explicou, trata-se de colocar à disposição das pessoas 

idosas meios tecnológicos de teleassistência e de telessaúde, que permitirão apoiar até 

100 pessoas idosas em situação de risco de isolamento social. Com o objetivo de 

mobilizar a colaboração das Instituições locais que prestam serviços de apoio às pessoas 

idosas, informou que tinha sido levada a cabo uma reunião do Grupo de Trabalho 

“Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”, no dia 24 de maio, em que foi 

feita a apresentação do projeto por parte dos representantes da Associação Nacional de 

Cuidado e Saúde e foram definidas responsabilidades e um cronograma, tendo em vista 

a implementação do projeto no concelho. Deu a informação de que estava prevista a 

entrega de equipamentos a pessoas idosas no próximo dia 27 de junho. 

A Sra. Vereadora deu conta da sessão pública promovida, em conjunto, pelo Município 

e pela Escola Secundária de Peniche, no dia 1 de junho, para divulgação do Centro 

Qualifica da Escola Secundária de Peniche. Disse que estão a ser equacionadas 

orientações no contexto do Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e 

Empreendedorismo”, na perspetiva da rentabilização do contributo relevante do Centro 

Qualifica para a consecução dos objetivos do Grupo de Trabalho, nomeadamente, o de 

“favorecer a concertação de estratégias entre os diferentes operadores do mercado local 

de formação e ser facilitador do acesso ao emprego e autoemprego”. 

Informou que, no cumprimento do Plano de Ação 2017 do PDS – Plano de 

Desenvolvimento Social, estava a ser preparada a realização de um estudo em torno da 

prevalência da doença mental no concelho. Deu conta da realização de uma reunião, no 

dia 5 de junho, tendente à elaboração do projeto de investigação, em que participaram o 

Município de Peniche, o ACES ON – Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste 

Norte, o CHO – Centro Hospitalar do Oeste - e o respetivo Serviço de Psiquiatria, a 

Acompanha, a Cercipeniche, e a Equipa de Tratamento de Peniche do Centro de 

Respostas Integradas do Oeste. 
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A Sra. Vereadora deu a informação de que o Município passou a disponibilizar à 

população um gabinete de atendimento para julgados de paz, que fica situado nas 

instalações do Serviço Municipal de Planeamento e de Intervenção Social. 

Por último, referiu-se ao Orçamento Participativo, para informar que tinham sido 

apresentados 10 projetos para candidatura, dos quais 6 reuniam condições de 

elegibilidade. 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Depois de ter sido previamente enviada, foi posta à apreciação do Núcleo Executivo a 

proposta de ata relativa à última reunião, que se realizou no passado dia 6 de abril, tendo 

a mesma sido aprovada por unanimidade. 

 

3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA 

ADEPE NO ÂMBITO DA "CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO" 

O Núcleo Executivo passou a apreciar a candidatura da ADEPE ao Programa POISE – 

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego, no âmbito da Tipologia de 

Operação "Capacitação para a Inclusão". A Sra. Vereadora informou que também a 

Cercipeniche e o Centro Solidariedade e Cultura de Peniche comunicaram que irão 

submeter uma candidatura neste âmbito e que se verificou uma concertação entre as três 

entidades proponentes, no sentido das candidaturas serem complementares, indo 

abranger públicos-alvo diferentes, a saber: as pessoas com deficiência e défice 

cognitivo; os beneficiários do FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais 

Carenciadas; e a população residente em bairros sociais e de etnia cigana. 

A fim de emitir parecer, 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 

candidatura proposta pela ADEPE. 

 

____________________________________ 

O Técnico Superior 

Victor Ramos 
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