CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS)
Reunião do Núcleo Executivo
ACTA
Data: 19/02/2009
Local: Câmara Municipal de Peniche – Edifício da Parreirinha
Hora de começo: 10.00 horas
Hora de encerramento: 11.00 horas
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação da acta da reunião anterior;
3. Relatório de Actividades do Núcleo Executivo relativo a 2008;
4. Preparação da reunião plenária do Conselho Local de Acção Social.
---------------------------INFORMAÇÕES
Informou-se que a ADEPE e a Cercipeniche estão a efectuar um diagnóstico das
necessidades de formação inicial e contínua no concelho, com o objectivo de elaborar
candidaturas ao POPH.
Informou-se do ofício, com a referência 9/AFR/HB e data de 10/02/2009, dirigido ao
Núcleo Executivo pelo Sr. Director do Hospital São Pedro Gonçalves Telmo de
Peniche, Dr. António Romão, a dar conta da cessação das suas funções enquanto
Presidente do Conselho de Administração do Hospital e a agradecer a colaboração que
foi prestada.
Foi divulgada a publicação do GAT – Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos
de VIH/SIDA que apresenta as conclusões da XVII Conferência Internacional sobre
Sida, decorrida entre 3 e 8 de Agosto de 2008, na cidade de México.
1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior,
realizada no passado dia 5 de Fevereiro, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por
ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.
2. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO NÚCLEO EXECUTIVO RELATIVO A
2008
Depois de discutido, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Actividades do
Núcleo Executivo relativo a 2008.
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Na sequência da opção de remodelação da estratégia metodológica de abordagem ao
Diagnóstico Social, que leva em conta as dificuldades de progressão reveladas pela
metodologia anteriormente adoptada pelo Núcleo Executivo, a qual se baseava na
dinamização de subgrupos de trabalho temáticos constituídos a partir do Núcleo
Executivo, dificuldades que se relacionaram com um conjunto de constrangimentos
manifestados pelos membros do Núcleo Executivo, nomeadamente, a nível de tempo,
de conciliação da agenda particular de cada serviço com esta acção e de competência
técnica, a Enf.ª Clara Abrantes informou que o trabalho de actualização e
aprofundamento do Diagnóstico Social e de elaboração do Plano de Desenvolvimento
Social passaria a ser desenvolvido por uma equipa de investigadores do Centro de
Estudos Territoriais do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa CET/ISCTE, ao abrigo de um protocolo entre o Município e este Centro de
Investigação, tendo proposto que o trabalho se realizasse em colaboração com os
subgrupos de trabalho do Núcleo Executivo, proposta que foi aceite.
3. PREPARAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO LOCAL DE
ACÇÃO SOCIAL
Foram discutidos os assuntos a fazer constar da agenda de trabalhos para a próxima
reunião plenária do Conselho Local de Acção Social (CLAS).
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO
Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o próximo dia 5 de Março,
quinta-feira, às 9h30.

____________________________________
O Técnico Superior do Município de Peniche
Victor Ramos
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