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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ATA nº 4/2017 

 

 

Data: 07/12/2017 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 15h45 

Hora de encerramento: 18h15 

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 AMA – Associação Mão Amiga - 

para a criação de um Centro de Dia/Centro de Convívio. 

 

1. INFORMAÇÕES 

O Sr. Presidente do Conselho Local de Ação Social (CLAS) deu início à reunião, 

cumprimentando os membros do Núcleo Executivo e afirmando a honra que sentia em 

presidir ao CLAS. Manifestou ter duas preocupações centrais, as quais, no seu entender, 

exigem um duplo investimento de investigação/ação, e têm a ver com as pessoas idosas 

em situação de isolamento social e com as famílias socialmente mais desfavorecidas, 

focando, para além dos agregados residentes nos bairros, todos os outros agregados 

mais carenciados que vivem no concelho. Defendeu que a intervenção social nestes 

domínios deve ser concertada com as mais diversas instituições, de modo a rentabilizar 

recursos e a otimizar as respostas. Afirmou que o Município irá procurar colocar a 

tónica numa intervenção de proximidade, que privilegie o apoio e o acompanhamento às 

famílias. 

O Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, Emídio Barradas, 

representante das entidades sem fins lucrativos ao nível do Núcleo Executivo, 

cumprimentou o Sr. Presidente do CLAS e desejou-lhe as maiores felicidades no 

exercício das suas funções, nomeadamente na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal. Manifestou a disponibilidade da Instituição que representa para dar a melhor 

colaboração no âmbito do Núcleo Executivo, apelando para a necessidade de termos de 

ser objetivos nas reuniões, uma vez que são mobilizados técnicos para as reuniões que, 

em virtude disso, não estão nas instituições. A propósito da necessidade de intervenção 

junto da população idosa, de combate às situações de isolamento social, informou que, 
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na véspera, tinham sido assinados os acordos de cooperação com a Segurança Social 

com vista à entrada em funcionamento das respostas sociais das novas instalações da 

Santa Casa da Misericórdia, tendo manifestado a sua insatisfação pelo facto da 

Segurança Social não ter contemplado os acordos de cooperação para 40 utentes para o 

SAD – Serviço de Apoio Domiciliário -, conforme previa a candidatura aprovada no 

âmbito do programa PARES - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais. Manifestou a preocupação relativamente aos constrangimentos financeiros que 

daí advirão para a Instituição.  

A Dra. Vanda Duarte, adjunta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, apontou o 

problema de haver duas ou três pessoas no Hospital de Peniche em situação de alta 

hospitalar, cujo regresso às respetivas habitações está dificultado, tendo em conta que 

não se conseguiu resposta local ao nível dos serviços de apoio domiciliário. 

A Dra. Suzete Dias, representante do serviço local da Segurança Social, informou que o 

Hospital de Peniche só tinha referenciado uma única pessoa. 

A Sra. Diretora do Centro de Emprego Oeste Norte, Dra. Célia Roque, representante do 

setor do emprego, deu conta de que as previsões para 2018 apontam para um quadro de 

desemprego meramente estrutural, referindo que o desemprego estava a baixar. Chamou 

a atenção para a necessidade de se fazer ações de sensibilização junto dos 

empresários/empregadores orientadas para a importância da observação da legalidade 

nas situações de emprego. Entende que faz falta uma maior fiscalização por parte da 

Segurança Social relativamente às baixas fraudulentas, dizendo que o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional está disponível para dar o seu contributo. Manifestou 

a sua preocupação relativamente a situações de contratação precária na área das pescas, 

em Peniche, envolvendo trabalhadores vietnamitas. 

 

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 13 de junho, 

tendo a mesma sido aprovada por maioria, com três abstenções. 
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3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA AMA – 

ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA - PARA A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE 

DIA/CENTRO DE CONVÍVIO 

O Núcleo Executivo passou a apreciar a candidatura da AMA – Associação “Mão 

Amiga” – que visa a criação de um Centro de Dia/Centro de Convívio no Lugar da 

Estrada.  

O Projeto foi apresentado pelo representante da AMA, Sr. António Miguel Franco, que 

fez o histórico das diligências efetuadas e o ponto de situação do projeto, tendo expresso 

os votos de um bom mandato ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

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 AMA. 

 

____________________________________ 

O Técnico Superior 

Victor Ramos 
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