CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS)
Reunião do Núcleo Executivo
ACTA
Data: 19/03/2009
Local: CERISC
Hora de começo: 9h50
Hora de encerramento: 13h15
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação da acta da reunião anterior;
3. Workshop centrado na articulação entre o sector social e o sector económico.
---------------------------No período que precedeu a abordagem à ordem de trabalhos, os membros do Núcleo
Executivo realizaram uma visita guiada às instalações da Cercipeniche, conforme tinha
ficado estabelecido na reunião anterior, na sequência do convite efectuado pela
representante desta Instituição.
1. INFORMAÇÕES
A representante do Sector da Educação, Elsa Morais, informou que a Cercipeniche irá
solicitar o parecer do CLAS relativamente ao projecto para criação de um segundo pólo
do CAO – Centro de Actividades Ocupacionais.
Informou ainda acerca da reunião que teve com o Prof. Raul Santos, a propósito da
preparação do próximo ano lectivo, tendo sido informada que a Escola nº1 não dispunha
de nenhuma sala de multideficiência, pelo que decidiram agendar uma reunião com os
Agrupamentos de Escolas para abordar o assunto.
O Técnico do Município, Victor Ramos, partilhou os resultados da reunião da
Plataforma Supraconcelhia do Oeste em que participou, realizada no dia 13 de Março.
A representante do Sector do Emprego, Fernanda Tanqueiro, informou que, a partir do
mês de Abril, os conselheiros de orientação profissional iriam passam a estar às terçasfeiras no serviço de atendimento de Peniche do Instituto de Emprego e Formação
Profissional.
Na sequência da abordagem às informações, foi colocada à consideração do Núcleo
Executivo uma proposta para aditamento à ordem de trabalhos de um ponto 4, intitulado
“apresentação e discussão de uma proposta de grelha para identificação de áreas
prioritárias para o aprofundamento do Diagnóstico Social”, proposta que foi aprovada
por unanimidade.
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2. 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 Março, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por ter
sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.
3. WORKSHOP CENTRADO NA ARTICULAÇÃO ENTRE O SECTOR
SOCIAL E O SECTOR ECONÓMICO
Foi abordada a questão da organização do Workshop a dinamizar no âmbito da Rede
Social, que tem por objectivo contribuir para a facilitação da articulação entre o sector
social e o sector económico, tendo ficado estabelecido que o mesmo terá lugar no dia 7
de Maio, integrado na iniciativa local “Orient@te”.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE UMA PROPOSTA DE GRELHA PARA
IDENTIFICAÇÃO
DE
ÁREAS
PRIORITÁRIAS
PARA
O
APROFUNDAMENTO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL
Foi apresentada e discutida uma proposta de grelha para identificação de áreas
prioritárias, elaborada pela equipa do CET/ISCTE responsável pelo aprofundamento do
Diagnóstico Social, que se destina a ser utilizada como instrumento de referência para o
aprofundamento do Diagnóstico Social, tendo ficado os membros do Núcleo Executivo
de entregar contributos relativamente à proposta.
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO
Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o próximo dia 9 de Abril,
quinta-feira, às 9h30, a ter lugar nas instalações da Cercipeniche.

____________________________________
O Técnico Superior do Município de Peniche
Victor Ramos
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