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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ACTA 

 

 

Data: 15/10/2009 

Local: Acção Social 

Hora de começo: 9:50 horas 

Hora de encerramento: 12:00 horas 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Aprovação da acta da reunião anterior; 

3. Emissão de parecer relativamente à candidatura apresentada pela ADEPE ao 

Programa Escolhas 4ª Geração – Projecto “Azimute 270º “. 

4. Aprofundamento do Diagnóstico Social. 

 

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

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

O Dr. Victor Ramos informou que tinha sido solicitada uma reunião por parte do 

Instituto da segurança Social aos representantes da Câmara Municipal de Peniche no 

Núcleo Executivo, a fim de ser feito o ponto de situação relativamente à implementação 

da Rede Social concelhia, tendo o Município manifestado disponibilidade em participar 

na reunião, a qual ficou de ser agendada pelos responsáveis do Instituto da Segurança 

Social. 

 

A Enf.ª Clara Abrantes deu conhecimento das iniciativas levadas a cabo pelo Município 

de Peniche no passado dia 1 de Outubro para assinalar o Dia Internacional do Idoso, no 

âmbito das quais foi promovido um convívio entre idosos do concelho e idosos 

provenientes do Município do Barreiro. Informou que estas actividades foram 

desenvolvidas ao abrigo do Plano de Actividades de dinamização da População Sénior 

para 2009, que conta com o envolvimento das várias instituições locais que prestam 

apoio social a idosos, referindo que, entre as iniciativas previstas até ao final do ano, 

constava o Magusto e o Natal Sénior, a realizar nos dias 12 de Novembro e 16 de 

Dezembro, respectivamente. 

 

Informou da realização de um passeio ao Município do Barreiro, no âmbito de um 

intercâmbio entre este Município e o de Peniche, a fim de assinalar o Dia Nacional da 

Terceira Idade, destinando-se a iniciativa a abranger idosos provenientes de todas as 

freguesias de Peniche. 
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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 17 de Setembro, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por 

ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA 

APRESENTADA PELA ADEPE AO PROGRAMA ESCOLAS 4ªGERAÇÃO – 

PROJECTO “AZIMUTE 270 º” 

 

A fim de emitir parecer com vista a instrução do processo de candidatura, o Núcleo 

Executivo fez a avaliação da candidatura apresentada pela ADEPE ao Programa 

Escolhas 4ª Geração – “Projecto Azimute 270º”, utilizando como metodologia para a 

emissão de parecer, em coerência com os procedimentos que têm vindo a ser adoptados, 

a grelha de emissão de parecer aplicada às candidaturas à 2ª fase do Programa PARES. 

Com base nos resultados obtidos a partir da operacionalização da grelha, o Núcleo 

Executivo deliberou, por unanimidade, e como proposta para submeter à ratificação do 

CLAS, emitir o parecer favorável no que diz respeito à candidatura apresentada pela 

ADEPE ao Programa Escolhas 4ª Geração – “Projecto Azimute 270º”. 

 

 

4. APROFUNDAMENTO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL 

 

No sentido de recolher contributos e analisar o documento de trabalho de 

aprofundamento do Diagnóstico Social produzido no âmbito do CET/ISCTE – Centro 

de Estudos Territoriais do Instituto Superior do Trabalho e da Empresa, foram 

constituídos grupos de trabalho sectoriais. Assim, para a área do “Apoio Social” foram 

indicados como elementos do grupo de trabalho a Enf.ª Clara Abrantes, a Dr.ª Susete 

Dias, a Dr.ª Manuela Gomes, a Dr.ª Ana Sofia e o Sr. João Augusto Barradas; para a 

área do “Emprego e Educação”, a Dr.ª Elsa Morais, a Dr.ª Célia Serôdio, o Dr. Victor 

Ramos e a Sr.ª Fernanda Tanqueiro; Para a área da “Saúde”, a Dr.ª Hélia Domingos, a 

Dr.ª Joana Cordeiro e a Dr.ª Joana Coutinho. 

 

 

                          ____________________________________ 

A Assistente Técnica 

 

 

Ana Caterine Sales 
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