ACTA N.º 1/2006
(3ª Sessão Plenária – CLAS)
Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e seis reuniu, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos Paços
do Município, sito na Vila da Batalha, o Conselho Local de Acção Social (doravante designado
CLAS), da Batalha.
.............................................................................................................................................
Estiveram presentes os representantes das seguintes entidades, conforme lista de presenças em
anexo I:
-

Câmara Municipal da Batalha;

-

Agrupamento de Escolas da Batalha;

-

AMAE – Associação de Municípios da Alta Estremadura;

-

Associação de Propaganda e Defesa da Região da Batalha (Centro Infantil Moinho de Vento);

-

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Batalha;

-

Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria;

-

Centro Distrital de Segurança Social de Leiria;

-

Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fétal;

-

Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede;

-

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Batalha;

-

Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente e Educação Extra-escolar;

-

Escola Profissional de Artes e Ofícios Tradicionais da Batalha;

-

Escola Secundária com 3º CEB da Batalha;

-

Farmácia Ferraz;

-

Instituto da Droga e da Toxicodependência-Unidade de Prevenção de Leiria;

-

Instituto de Reinserção Social de Alcobaça;

-

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha;

-

Junta de Acção Social da Diocese de Leiria (Jardim Infantil Mouzinho de Albuquerque);

-

Junta de Freguesia da Batalha;

-

Junta de Freguesia da Golpilheira;

-

NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria;

-

Psicativa – Cooperativa nacional de promoção da saúde, desenvolvimento humano e
comunitário, crl).

Estiveram ainda presentes as técnicas responsáveis pela implementação da Rede Social no concelho
da Batalha, Dr.ª Elsa Sismeiro e Dr.ª Liliana Ribeiro, o chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente
da Câmara Municipal, Dr. Carlos Agostinho, e ainda um munícipe convidado membro da
Assembleia Municipal, Luís Miguel Ferraz. …………………………………………………………
................................................................................................................................................................
Estiveram ausentes:
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Batalha;
-

Centro de Saúde da Batalha;

-

Colégio de São Mamede;

-

Conferência São Vicente de Paulo;

-

Centro de Competência Entre Mar e Serra;

-

Farmácia Moreira Padrão;

-

Instituto Português da Juventude – Delegação de Leiria;

-

Junta de Freguesia do Reguengo do Fétal;

-

Junta de Freguesia de São Mamede.

................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Antes do início da sessão, foi distribuída documentação aos parceiros, constituída por informações
resumo da ordem de trabalhos, conforme anexo II. …………………………………………...……...
…………………………………………………………………………………………………………
O Sr. Presidente do CLAS constatou a existência de quórum, agradeceu a presença dos parceiros e
deu início à sessão, apresentando os pontos da ordem de trabalhos:
Ponto um – Discussão e aprovação do Diagnóstico Social do Concelho da Batalha;
Ponto dois – Apresentação de Projectos:
•

Iº Encontro do Saber – “Envelhecer com Qualidade”;

•

Apresentação de duas Candidaturas ao Programa de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais (PARES): Ampliação de Centro de Dia e Centro de
Actividades Ocupacionais, cuja entidade promotora é a Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia da Batalha.

Ponto três – Emissão de pareceres técnicos para o PARES às duas candidaturas apresentadas pelo
concelho, conforme ponto dois da ordem de trabalhos;
Ponto quatro – Outros assuntos.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

No âmbito do ponto um da ordem de trabalhos:
A Dr.ª Elsa Sismeiro iniciou a apresentação do Diagnóstico Social do Concelho da Batalha em
PowerPoint, informando os parceiros sobre os conteúdos deste documento, esclarecendo a
metodologia adoptada e centrando-se nas problemáticas sociais identificadas e na priorização dos
problemas, realçando a importância deste último capítulo para a passagem do Diagnóstico Social
para o Plano de Desenvolvimento Social (PDS). Durante a apresentação, a Dr.ª Elsa sublinhou que
o

Diagnóstico

Social

é

um

documento

dinâmico

e

em

constante

actualização.

……………………………………………………………………………………………………….
Após a apresentação, o Sr. Presidente do CLAS colocou o documento à discussão. ………………...
A Dr.ª Maria do Céu, Directora do Centro de Emprego de Leiria, elogiou o documento, seguindo-se
a representante do IDT, Dr.ª Lúcia Pereira, para afirmar que este Instituto está disponível para
colaborar activamente na fase de elaboração do PDS, tal como, aliás, tem feito até então. Seguiu-se
uma intervenção de Miguel Ferraz que deu os parabéns pelo trabalho efectuado, chamando a
atenção para a importância da definição dos pontos críticos do concelho, esperando que este
diagnóstico tenha aplicabilidade na orientação da política social para o concelho, realçando a
metodologia participativa adoptada. ………………………………………………………………….
…………………………………………………………...…………………………………………….
O Sr. Presidente tomou a palavra para enquadrar a Rede Social numa politica mais vasta do
executivo camarário, que privilegia a realidade social, argumentando com os projectos sociais que
contam com a parceria da Câmara Municipal e que estão já em curso, destacando: a candidatura ao
PAII; as duas candidaturas apresentadas ao PARES; o protocolo com a CERCILEI que envolve a
Câmara de Porto de Mós; a ampliação da creche do Centro Paroquial de Assistência do Reguengo
do Fétal; a Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia da Batalha e ainda o
Centro de Dia do Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamede. Afirmando que a área
social é uma área em que os municípios têm poucas competências, o Sr. Presidente sublinhou a
importância das parcerias, terminando a sua intervenção com o desejo de que os estudos efectuados
venham a ter uma aplicação concreta na realidade. ………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente colocou à votação do plenário o Diagnóstico
Social

do

Concelho

da

Batalha,

tendo

este

sido

aprovado

por

unanimidade.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Relativamente ao ponto dois:
A Dr.ª Liliana Ribeiro passou à apresentação em PowerPoint do projecto social designado “I
Encontro do Saber – envelhecer com qualidade”, previsto para o mês de Outubro e que é uma

parceria entre a Rede Social, a Câmara Municipal da Batalha e a Rede Europeia Anti-Pobreza
(REAPN). Depois de explicar os objectivos deste evento dirigido muito particularmente à
população idosa, passou à descrição das actividades a ele associadas e que se distribuem ao longo
de três dias (de 20, Sexta-feira a 22 Domingo). …………………………………………….………...
O Dr. Carlos Agostinho tomou a palavra para explicar detalhadamente ao CLAS as duas
candidaturas apresentadas pelo concelho da Batalha, no âmbito do PARES, e cuja entidade
promotora é a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha conforme descrição contida na
documentação distribuída a todos os presentes, e que está anexa a esta acta (anexo II). Registe-se
uma breve descrição de ambas as candidaturas:
•

Designação do Projecto: Centro de Actividades Ocupacionais, pretendendo-se reabilitar um
edifício propriedade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha, localizado no lugar das
Brancas. Trata-se de um resposta social única no concelho, destinada a desenvolver
actividades para 15 jovens e adultos com deficiência motora, a partir dos 16 anos e até aos
35 anos. ………………………………………………………………………………………..

Designação do Projecto: Ampliação de Centro de Dia, no já existente Centro Comunitário da
Batalha da Santa Casa da Misericórdia. Esta resposta social visa o alargamento para 20 utentes,
totalizando 30 utentes nesta valência. Destina-se à população idosa, prioritariamente com mais de
65 anos e/ ou dependentes. ……………………………………………………………………………
Após a descrição e fundamentação das candidaturas ao plenário, o Dr. Carlos destacou na sua
intervenção a importância das parcerias assim como a emissão de pareceres pelo CLAS da Rede
Social, sempre que solicitado pelo Instituto de Segurança Social relativamente a candidaturas
apresentadas pelo concelho da Batalha………………………………………………………………..
O presidente da Junta de Freguesia da Golpilheira, o Sr. Carlos Santos, e a propósito das duas
candidaturas apresentadas ao PARES, pediu para intervir, chamando a atenção para a necessidade
de assegurar o transporte dos utentes, ao que o Sr. Presidente respondeu que estava tudo previsto.
................................................................................................................................................................
O Presidente da Junta de Freguesia da Batalha, Sr. Germano Pragosa, informou também os
presentes de um pedido que chegou à junta de freguesia, de um grupo de idosos interessados em
frequentarem um curso de iniciação à informática. O Sr. Presidente revelou que já foi solicitado ao
Centro de Competência Entre Mar e Serra um projecto de formação em informática dirigido aos
idosos, estando a aguardar uma resposta. ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Aproveitando esta ocasião, o Sr. Presidente anunciou a vontade do executivo em transformar as
escolas do concelho que estão devolutas em Centros de Convívio para os “menos jovens”,
sublinhando que essa ideia só é possível se existirem parcerias entre as Juntas de Freguesia e as

associações, por forma a serem as instituições locais a dinamizarem as actividades.
……………………………………………………………....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Sobre o ponto três:
O Sr. Presidente passou ao ponto três da ordem de trabalhos relativa à emissão de pareceres pelo
CLAS às duas candidaturas apresentadas pelo concelho, no âmbito do PARES, fazendo uma breve
explicação sobre o circuito a observar na emissão de pareceres, respeitando as indicações do
Instituto de Segurança Social. Pormenorizando, foi justificada a utilização do modelo 1 da grelha de
critérios a considerar na análise técnica para a emissão dos pareceres, tendo em conta que o CLAS
não aprovou o Diagnóstico Social do concelho até ao dia 20-06-2006, e explicado aos membros
presentes a aplicação da grelha por parte do Núcleo Executivo e elaboração do respectivo parecer.
…………………………………………………………………………………………………………
O Sr. Presidente acrescentou assim, que cabe a este plenário do CLAS deliberar sobre o parecer
elaborado

pelo

Núcleo

Executivo,

que

deverá

ficar

registado

em

acta.

………………………………………………….………………...……………………………………
……………………...………………………………………………………………………………….
Feito o enquadramento dos procedimentos, o Sr. Presidente colocou à votação do plenário os
pareceres elaborados pelo Núcleo Executivo relativos às duas candidaturas apresentadas pelo
concelho da Batalha ao PARES, tendo ambas recebido parecer favorável com uma pontuação final
de 100 pontos, cada uma. Para que fique registado:
•

Projecto: Ampliação do Centro de Dia; …………………...……………………………….….
Entidade Promotora: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha; ………………...
Pontuação final atribuída: 100 pontos;...………………………………………………………
Parecer do CLAS: Favorável. ………………………………………………….……………...

•

Projecto: Centro de Actividades Ocupacionais; ………………………………………………
Entidade Promotora: Irmandade da Santa casa da Misericórdia da Batalha; …………………
Pontuação final atribuída: 100 pontos; …………………………………….…………………
Parecer do CLAS: Favorável. ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………
Após a aprovação dos pareceres técnicos pelo plenário, o Sr. Presidente reforçou a importância
deste acto, tendo proposto que em futuras emissões de pareceres técnicos o Núcleo Executivo
convide uma entidade parceira representante da área social visada pela candidatura, a participar na
respectiva emissão do parecer…………………………………………………………………………

A representante do Instituto de Emprego solicitou a palavra para reforçar o interesse do instituto em
colaborar com ambos os projectos que constam da candidatura ao PARES, particularmente no
processo de recrutamento de pessoal. …………………………………………………………..…......
A representante do IDT pediu permissão para divulgar algumas iniciativas que a equipa do IDT tem
levado

a

cabo

em

colaboração

com

as

escolas

do

concelho.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Referindo-se ao ponto quatro:
O Sr. Presidente informou o plenário da substituição do CAT- Leiria, entidade membro do CLAS
até à data, pelo IDT – Unidade de Prevenção de Leiria, motivada por razões de ordem interna deste
Instituto. Não havendo objecções por parte do plenário, foi aprovada por unanimidade esta
alteração, com efeitos imediatos………………………. ……………………………………………...
O Dr. Carlos Agostinho interveio para divulgar aos membros do CLAS o ponto de situação da
candidatura ao PAII, informando ainda as entidades parceiras deste programa que, oportunamente,
irá ser enviado um modelo de protocolo que deverá ser assinado com a entidade promotora do PAII,
a Santa Casa da Misericórdia da Batalha, para se juntar no dossier da candidatura.
…………………………………………………………………………………………………………
Seguiu-se uma intervenção do Sr. Presidente que revelou ao CLAS alguns exemplos de intervenção
social dos serviços da Câmara Municipal da Batalha, como seja a aquisição de um elevador que foi
instalado em casa de um munícipe deficiente, chamando ainda a atenção para o cuidado a ter nos
diagnósticos que se fazem relativamente às carências habitacionais, já que, em muitos casos, e
citando, estas resultam da “desorganização familiar”…………………………………...…………….
………………………………………………………………….…………………………………...…
Eram onze horas e quarenta e cinco minutos e por não haver mais questões a tratar, o Sr. Presidente
do

CLAS

deu

a

reunião

por

encerrada,

da

qual

se

lavrou

a

presente

acta.

……………………………………………………………..………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. …………..
A presente acta é aprovada em minuta, para que as deliberações tomadas possam ter execução
imediata………………………………………………………………………………………………..
O Presidente do CLAS,

_________________________
(António José Martins de Sousa Lucas)

