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

Data: 17/09/2009
Local: CMP
Hora de começo: 10h05
Hora de encerramento: 12h00
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação da acta da reunião anterior;
3. Aprofundamento do Diagnóstico Social.
----------------------------

1. INFORMAÇÕES
A Enf.ª Clara Abrantes informou acerca da realização da próxima reunião da Plataforma
Supraconcelhia do Oeste, que terá lugar no dia 23 de Setembro, em Torres Vedras,
indicando a ordem de trabalhos da mesma.
Foi divulgada a brochura editada pela Segurança Social intitulada Rede Social –
Desafios e Experiências de um Programa Estruturante.
A Dra. Elsa Morais informou que tinha sido aprovada a candidatura apresentada pela
Cercipeniche para a implementação do CRI – Centro de Recursos para a Inclusão, tendo
comentado que o montante de financiamento atribuído tinha ficado aquém das
necessidades de resposta por parte deste serviço.
Na sequência da proposta que resultou da reunião do Núcleo Executivo com um grupo
de entidades formadoras do concelho, realizada no passado dia 23 de Julho, e que vai no
sentido da reactivação do Grupo de Trabalho “Formação e Emprego/Desemprego” no
âmbito do CLAS, com o objectivo de favorecer a concertação de estratégias entre os
diferentes operadores do mercado local de formação, foram discutidos os termos da
proposta a apresentar ao CLAS, quanto à composição do grupo de trabalho,
competências e objectivos do mesmo.
No que diz respeito à composição do grupo de trabalho, propõe-se que inclua as seguintes
entidades:
ACISCP;
ADEPE;
Câmara Municipal de Peniche;
Cenfim;
Centro de Emprego de Caldas da Rainha;
CERCIP;
CNO CERCIP;
CNO Escola Secundária;
FOR-MAR;
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Escola Superior de Tecnologias do Mar;
Sindicato dos Trabalhadores das Pescas do Centro.

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior,
realizada no passado dia 23 de Julho, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por ter
sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.

3. APROFUNDAMENTO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL
Foi feito o ponto de situação do trabalho de aprofundamento do Diagnóstico Social que
está ser desenvolvido por uma investigadora do CET/ISCTE – Centro de Estudos
Territoriais do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.

ENCERRAMENTO
No final da reunião, tendo em conta a proximidade do acto eleitoral para as autarquias
locais e as suas eventuais consequências ao nível da composição do Núcleo Executivo, a
Enf.ª Clara Abrantes agradeceu a todos os membros o trabalho, o empenho e a
colaboração dedicada ao Núcleo, tendo deixado uma especial menção de apreço à
representante da Junta de Freguesia da Conceição, Sra. Isabel Costa, por estar
efectivamente de saída, conforme foi anunciado pela própria, menção que foi subscrita
pelos restantes membros.
____________________________________
O Técnico Superior do Município de Peniche
Victor Ramos
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