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

Data: 23/07/2009
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. Reflexão em torno da oferta formativa concelhia – potencialidades e
oportunidades.
----------------------------

1. INFORMAÇÕES
A Enf.ª Clara Abrantes deu a informação de que a Acompanha promoveu uma reunião
no passado dia 14 de Julho no âmbito do Projecto CLIC – Cooperar Localmente para a
Inclusão e Cidadania, com representantes do Sector Empresarial a nível local e que
contou com a participação de representantes do Núcleo Executivo da Rede Social, cujo
objectivo visou divulgar o PRI – Programa de Respostas Integradas – e sensibilizar os
empresários para a participação no âmbito do Projecto CLIC.
Apresentou uma síntese da última reunião do CLAS, referindo as dúvidas que foram
levantadas na avaliação do Regulamento Interno, nomeadamente, as que se
relacionaram com as competências do Núcleo Executivo e referindo também a decisão
de prorrogação da eleição dos membros do Núcleo Executivo para depois das Eleições
Autárquicas.
Informou ainda acerca da realização da próxima reunião plenária do CLAS no próximo
dia 30 de Julho, pelas 14h30, no Auditório da Câmara Municipal, explicando que se
destinava a ser uma sessão de trabalho no âmbito do aprofundamento do Diagnóstico
Social.

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior,
realizada no passado dia 9 de Julho, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por ter
sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.
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3. REFLEXÃO EM TORNO DA OFERTA FORMATIVA CONCELHIA –
POTENCIALIDADES E OPORTUNIDADES
A Enf.ª Clara Abrantes informou da abordagem feita junto da Câmara Municipal pelo
Dr. Miguel Costa, representante da Empresa “First Clue”, em que este manifestou o
interesse desta Empresa em implementar cursos de formação profissional no concelho
de Peniche e explicou que, para esse efeito, não pretendiam avançar sem antes auscultar
a Rede Social local.
A Enf.ª Clara Abrantes passou a palavra ao Dr. Miguel Costa que divulgou o trabalho
que a “First Clue” tem vindo a realizar a nível da Região Norte do País, nas áreas da
formação profissional e, por esta via, do combate à exclusão Social. Informou que a
Empresa tem um Projecto para a criação de uma Escola Profissional em Caldas da
Rainha e reiterou o interesse da mesma em operar no mercado formativo de Peniche.
O Professor Rogério interveio para referir que existem em Peniche 13 Entidades
Formativas e defendeu que as eventuais propostas formativas, a serem apresentadas pela
Empresa “First Clue”, deverão constituir alternativas às ofertas existentes, como forma
de se evitar sobreposições e privilegiar a complementaridade no que diz respeito à
oferta formativa a disponibilizar, tendo em conta a dimensão reduzida da populaçãoalvo. Saudou a atitude da Empresa em consultar previamente a Rede Social.
O Dr. Jofre Pereira, representante do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche,
subscreveu a opinião do Professor Rogério, tal como o Eng.º Vítor Rodrigues, tendo
este referido ainda que, no seu entender, a formação tinha de ter como finalidade a
empregablidade.
Tendo sido reconhecidos como problemas pelos presentes a falta de uma avaliação em
torno da adequação das ofertas formativas relativamente às necessidades, assim como, a
fraca articulação entre os operadores do mercado de formação, os presentes foram
unânimes acerca da necessidade de se constituir um grupo de trabalho para debater as
questões ligadas à formação e à empregabilidade, em que as entidades formadoras
estejam representadas, que possa promover a concertação entre os pares, a troca de
informação, a planificação conjunta e a articulação de estratégias. Em face desta tomada
de posição, o Núcleo Executivo propôs apresentar ao CLAS uma proposta de
reactivação do grupo de trabalho sobre “Emprego/Desemprego e Formação”, que foi
anteriormente criado a propósito do Diagnóstico Social, para atender às preocupações
suscitadas e promover a necessária articulação inter-institucional, proposta que foi
aceite. No caso da proposta ser viabilizada, foi sugerido pelos presentes o agendamento
de uma reunião desse grupo de trabalho para o final do mês de Novembro, a fim de ser
equacionada a preparação do próximo ano.

____________________________________
A Assistente Operacional
Maria das Neves Calmeiro
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