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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ACTA 

 

 

Data: 10/12/2009 

Local: Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche 

Hora de começo: 9h30 

Hora de encerramento: 11h30 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da acta da reunião anterior;  

3. Preparação da próxima reunião plenária do CLAS (de dia 17 de Dezembro de 

2009).  

- Eleição do Núcleo Executivo 

- Proposta editorial para o Boletim nº0 da Rede Social; 

- Proposta para constituição do Grupo de Trabalho “Formação, Emprego 

e Empreendedorismo”.  

 

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

 

 

 

PERÍODO PRÉVIO À ORDEM DE TRABALHOS 

 

Conforme tinha ficado determinado na reunião anterior na sequência do convite do 

Senhor João Augusto Barradas, a reunião do Núcleo Executivo realizou-se nas 

instalações do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, tendo sido proporcionado aos 

membros do Núcleo Executivo uma visita guiada às instalações da nova creche desta 

Instituição no período que precedeu a abordagem à ordem de trabalhos. 

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

A Enf.ª Clara Abrantes informou que no dia 11 de Dezembro irá decorrer uma reunião 

da Plataforma Supraconcelhia do Oeste, que tem por objectivo a aprovação do Plano de 

Desenvolvimento Social supraconcelhio do Oeste.  

 

Informou também que foi solicitada uma reunião com o Município de Peniche por parte 

de interlocutores locais do Movimento “Pais em Rede”, que manifestaram a intenção 

em constituir uma delegação da associação em Peniche e, para esse efeito, pretendem 

divulgar a associação e as suas iniciativas junto da Rede Social. 

 

Por fim, o Prof. Raúl Santos fez a divulgação da candidatura apresentada pela Junta de 

Freguesia da Conceição tendo em vista a implementação de 5 Cursos Modelares para 

formação profissional, a iniciar em 2010.  
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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 26 de Novembro, tendo sido dispensada a leitura da mesma, 

por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. PREPARAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO PLENÁRIA DO CLAS (17 DE 

DEZEMBRO 2009)  

 

No âmbito da preparação da próxima reunião plenária do CLAS, a ter lugar no dia 17 de 

Dezembro, começou-se por abordar a questão da eleição do Núcleo Executivo para o 

biénio 2009-2011. Tendo em conta que, em conformidade com a prorrogação deliberada 

pelo CLAS na reunião do passado dia 16 de Julho, o mandato do actual Núcleo 

Executivo finda no final do ano, a Enfª. Clara Abrantes informou que a eleição do novo 

elenco executivo terá lugar na próxima reunião do CLAS e que foram convidados os 

três Agrupamentos de Escolas do Concelho de Peniche a aderir ao CLAS e a participar 

nessa reunião, dando-se assim cumprimento à recomendação de alguns parceiros de se 

alargar a representação do sector da Educação no âmbito do CLAS. Foram ainda 

discutidas e aprovadas, por unanimidade, duas propostas a levar à apreciação do CLAS, 

uma relativa à edição de um boletim informativo da Rede Social e ao conteúdo e 

formato editorial do primeiro número, e outra proposta para a constituição de um Grupo 

de Trabalho temático focalizado nas áreas da Formação, Emprego e Empreendedorismo. 

 

 

                          ____________________________________ 

 

A Assistente Técnica 

 

Maria das Neves Calmeiro 
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