CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS)
Reunião do Núcleo Executivo
ACTA

Data: 09/04/2009
Local: Cercipeniche
Hora de começo: 10h15
Hora de encerramento: 12h45
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação da acta da reunião anterior;
3. Identificação das áreas prioritárias para aprofundamento do Diagnóstico Social.

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

1. INFORMAÇÕES
A representante do Sector da Educação, Elsa Morais, fez o ponto de situação das
reuniões tidas com os representantes do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de
Peniche e dos Agrupamentos de Escolas, informando que estava prevista a realização de
uma reunião com a DREL – Direcção Regional de Educação de Lisboa, no sentido de,
em conjunto com a autarquia e os Agrupamentos de Escolas, ser equacionada a hipótese
de instalação da sala de multideficiência numa escola que possuísse o maior número
possível de recursos necessários face às necessidades dos alunos.

2. 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 Março, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por ter
sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.

3.
IDENTIFICAÇÃO
DAS
ÁREAS
PRIORITÁRIAS
APROFUNDAMENTO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL

PARA

Dando continuidade ao trabalho de análise e de discussão da proposta de grelha para
identificação de áreas prioritárias, a qual tinha sido entregue aos membros do Núcleo
Executivo na reunião anterior, foi analisada e discutida uma nova versão da grelha, na
qual foram incorporados os contributos que tinham sido previamente recolhidos e
divulgados junto do Núcleo Executivo, e que resultaram de sugestões feitas pelo Centro
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de Emprego de Caldas da Rainha e da Cercipeniche. Na sequência, foi aprovada, por
unanimidade, uma proposta de grelha para identificação de áreas prioritárias a levar à
apreciação, discussão e ratificação do CLAS, com o propósito de proporcionar um
instrumento de referência para o trabalho de aprofundamento do Diagnóstico Social
concelhio, a ser desenvolvido pela equipa do CET/ISCTE responsável.

____________________________________
O Técnico Superior do Município de Peniche
Victor Ramos
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