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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ATA nº 1/2017 

 

 

Data: 16/01/2017 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h00 

Hora de encerramento: 11h45 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; 

3. Preparação da próxima reunião plenária do Conselho Local de Ação Social. 

 

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

 

 

1. INFORMAÇÕES 

A Senhora Vereadora Clara Abrantes começou por saudar os presentes, fazendo votos 

de um feliz ano de 2017. Informou que, no âmbito do apoio municipal ao 

associativismo, estava aberta, até 31 de janeiro, a fase de candidaturas para apoio às 

atividades regulares. Disse ainda que estava definido como objetivo para este ano a 

elaboração de uma brochura referente ao 1º Encontro Nacional sobre as Políticas 

Municipais para o Envelhecimento, o qual decorreu em Peniche, no passado dia 4 de 

novembro. 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Depois de ter sido previamente distribuída pelos presentes, foi posta à apreciação do 

Núcleo Executivo a proposta de ata relativa à última reunião, que se realizou no passado 

dia 2 de setembro, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

 

3. PREPARAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO 

LOCAL DE AÇÃO SOCIAL 

A Senhora Vereadora explicou que a próxima reunião do Conselho Local de Ação 

Social (CLAS) tem por finalidade a partilha de iniciativas locais de intervenção social 
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no quadro do CLAS, proporcionando a divulgação dessas iniciativas e a reflexão em 

torno das mesmas, nomeadamente quanto a resultados, dificuldades e necessidades.  

O Dr. Victor Ramos comentou que a finalidade da reunião enquadra-se também nos 

objetivos definidos pelo Plano de Desenvolvimento Social (PDS) e pelo respetivo plano 

de ação, de promover, em sede do CLAS, a partilha de boas práticas e de informação 

quantos aos projetos locais em curso ou projetados, indicando que esses são objetivos 

que estão plasmados no Eixo 0 – Eixo Transversal. 

A Senhora Vereadora deu a informação acerca dos projetos que irão ser apresentados, 

designadamente: 

 Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial: 

 Plano de Ação Integrado Para as Comunidades Desfavorecidas 

Projetos intermunicipais no âmbito da Oeste CIM – Comunidade 

Intermunicipal do Oeste: 

 Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Aluno ao 

Centro 

 Rede para a Inovação Social no Oeste 

 Estudo de Antecipação de Necessidades de Qualificações Intermédias na 

Região Oeste 

 Promoção do Espirito Empresarial do Oeste 

 Banco Local de Voluntariado do concelho de Peniche 

 Reunião de Casos 

 RLIS - Rede Local de Intervenção Social 

 ELI – Equipa Local de Intervenção 

 Centro Qualifica 

 Serviços locais prestadores de cuidados de saúde primários – ponto de 

situação quanto aos recursos 

Relativamente ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, fez referência às 

ações e investimentos previstos, quer por parte do Município, quer por parte da Oeste 

CIM – Comunidade Intermunicipal do Oeste, aflorando a experiência de projetos 
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intermunicipais em curso, cujo ponto de situação será feito na reunião, segundo disse, 

por um representante da Oeste CIM. Referiu-se, no mesmo âmbito, ao PAICD - Plano 

de Ação Integrado Para as Comunidades Desfavorecidas, para informar que este 

programa tem por finalidade promover a reabilitação das envolventes dos Bairros 

Sociais Calvário, Val Verde, Fernão Magalhães e Edifício Coosofi, assim como fazer a 

reabilitação de 12 fogos de habitação social devolutos existentes no Bairro do Calvário 

e a reabilitação de 2 equipamentos sociais tendentes a uma intervenção comunitária de 

proximidade em bairros sociais. 

A Senhora Vereadora informou que o Banco Local de Voluntariado do concelho de 

Peniche se encontra em fase de implementação.  

Abordou ainda a experiência da Reunião de Casos Sociais, a qual entende consistir 

numa boa prática local de articulação de medidas interinstitucionais, de apoio à 

integração de pessoas em situação de emergência social. 

Quanto ao RLIS, comentou que se trata de fazer a divulgação junto dos parceiros deste 

serviço de ação social de proximidade, que foi recentemente implementado no concelho 

e que funciona numa lógica de atendimento e acompanhamento social integrado às 

famílias e pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade, exclusão ou 

emergência social. 

No que diz respeito à abordagem da intervenção da ELI, disse que o objetivo é dar conta 

do trabalho levado a cabo e dos seus resultados e, nessa base, equacionar as 

necessidades sentidas por esta equipa para fazer face às carências de apoio terapêutico 

dos meninos que são acompanhados. Acrescentou que se procura contribuir desta forma 

para o objetivo específico estabelecido pelo PDS de: “Até final de 2020, dotar a Equipa 

Local de Intervenção dos profissionais previstos na sua constituição e de que carece, 

nomeadamente, nas áreas da Psicologia, Psicomotricidade e Terapia da Fala”. 

Relativamente ao Centro Qualifica, disse que se trata de fazer o ponto de situação 

quanto à implementação e objetivos desta estrutura de formação e qualificação de 

adultos, que irá ser promovida no concelho pela Escola Secundária de Peniche. 

Por fim, indicou que a apresentação, por parte do ACES ON – Agrupamento de Centros 

de Saúde do Oeste Norte, do ponto de situação dos serviços locais prestadores de 

cuidados de saúde primários, visa dar conta da cobertura concelhia no que toca a 
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recursos e profissionais de saúde, em particular quanto a médicos de família e a 

enfermeiros. 

 

AGENDAMENTO DE REUNIÕES 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o dia 15 de março, quarta-

feira, às 10h00, com o objetivo de aprovar a proposta de Plano de Ação para 2017. 

Calendarizou-se uma subsequente reunião plenária do CLAS para o início do mês de 

abril, previsivelmente para o dia 5 de abril, às 17h30 ou 21h00, para aprovação do Plano 

de Ação para 2017. 

 

____________________________________ 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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