CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS)
Reunião do Núcleo Executivo
ACTA
Data: 05/03/2009
Local: Câmara Municipal de Peniche – Edifício da Parreirinha
Hora de começo: 9.50 horas
Hora de encerramento: 12.00 horas
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo
Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da acta da reunião anterior;
2. Avaliação da reunião do Conselho Local de Acção Social (de 26/02/2009);
3. Actualização/aprofundamento do Diagnóstico Social.
---------------------------INFORMAÇÕES
Informou-se da realização da próxima reunião da Plataforma Supraconcelhia do Oeste,
que irá decorrer no dia 13 de Março, às 10h00, na Praia Azul, em Torres Vedras, e deuse conta da respectiva agenda.
A representante da Educação, Elsa Morais, informou que a Cercipeniche estava a
preparar o próximo ano lectivo. Informou também que, por saída de professores
destacados da Escola de Educação Especial, irá reduzir o nº de alunos a atender, ficando
assim com uma população entre 5 e 7 alunos. Acrescentou ainda que não havia
quaisquer garantias de continuidade do Projecto com os Agrupamentos de Escolas
relativamente ao Centro de Recursos para a Inclusão. Referiu também a intenção da
Instituição alargar o atendimento a população adulta com deficiência, criando um novo
Pólo de Centro de Actividades Ocupacionais, nas instalações onde actualmente funciona
a Escola de Educação Especial.
A representante das Juntas de Freguesia, D. Isabel Costa, propôs que se convidassem os
Agrupamentos de Escolas para aderirem ao CLAS. Uma vez que o Conselho Municipal
de Educação participa no CLAS e no sentido de evitar situações de duplicação e/ou
sobreposição de funções entre estruturas locais de parceria, entendeu-se que, para a
análise desta proposta, para além da consideração do enquadramento legal previsto para
a Rede Social, deverá ser consultado previamente o Conselho Municipal de Educação.
A Dra. Elsa Morais convidou os membros do Núcleo Executivo para uma visita às
instalações da Cercipeniche, a fim de proporcionar um melhor conhecimento das
respostas sociais implementadas por esta instituição. Na sequência, decidiu-se realizar a
próxima reunião do Núcleo Executivo nas instalações da Cercipeniche, ficando
destinada uma parte da reunião para a visita.
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1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior,
realizada no passado dia 19 de Fevereiro, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por
ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.
2. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL
(DE 26/02/2009)
Foi feita uma avaliação da última reunião plenária do CLAS, tendo sido salientada a
relevância do espaço levado a cabo de divulgação de projectos e respostas sociais e, em
face disso, foi reconhecido o importante papel que devem assumir estes fóruns de
encontro interinstitucional no que diz respeito à partilha de informação e à discussão em
torno dos problemas e das soluções.
3. ACTUALIZAÇÃO/APROFUNDAMENTO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL
A Enfª. Clara Abrantes apresentou o ponto de situação acerca da reunião tida com a
equipa do CET/ISCTE – Centro de Estudos Territoriais do Instituto de Ciências do
Trabalho e da Empresa, que está responsável pela actualização e aprofundamento do
Diagnóstico Social, informando que estava a ser preparada uma proposta de grelhasíntese dos problemas concelhios para levar à discussão e validação do plenário do
CLAS, com o objectivo de proporcionar um instrumento de referência para a construção
do Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social.
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO
Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o próximo dia 19 de
Março, quinta-feira, às 9h30.

____________________________________
O Técnico Superior do Município de Peniche
Victor Ramos
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