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

Data: 01/07/2010
Local: Câmara Municipal de Peniche
Hora de começo: 10h00
Hora de encerramento: 12h00
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 da Acompanha ao Programa
ADIS/SIDA;
4. Recolha de informação no âmbito do Referencial Estratégico/Plataforma
Supraconcelhia do Oeste.

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

1. INFORMAÇÕES
Depois de saudar os presentes, a Senhora Vereadora, Clara Abrantes, fez o Ponto de
situação acerca das iniciativas do Grupo de Trabalho “Formação, Emprego e
Empreendedorismo”, tendo-se referido às 5 reuniões realizadas, designadamente em 22
de Janeiro, 18 de Fevereiro, 17 de Março, 25 de Maio e 30 de Junho e, ainda, aos
encontros a decorrer com os empresários do concelho, designados “Encontros entre o
Sector Social e o Sector Empresarial”. Explicou que estes encontros com os empresários
têm como principal finalidade facilitar a aproximação e a articulação entre o sector
social e o sector empresarial, com base no princípio de que esta ligação é tida como um
vector estratégico para a promoção do desenvolvimento social. Informou que tinham
sido dinamizados 2 encontros com os empresários da área da restauração, hotelaria e
turismo, um a 31 de Maio e outro a 16 de Junho. Deu conta que, no primeiro encontro,
estiveram representadas 41 organizações, das quais 28 eram do sector empresarial e 13
do sector social e de que, no segundo encontro, estiveram representadas 32
organizações, das quais 25 eram do sector empresarial e 7 do sector social.
A Senhora Vereadora informou do agendamento da próxima reunião plenária do
Conselho Local de Acção Social (CLAS) para o dia 29 de Julho e destacou que a
mesma visava fundamentalmente fazer a divulgação de projectos locais de intervenção
social e proporcionar a reflexão em torno de cada um deles, nomeadamente, quanto aos
efeitos, necessidade de continuidade e perspectiva para a sustentabilidade dos mesmos.
Relativamente aos projectos a divulgar na reunião plenária, os presentes foram do
entendimento de que a lista deveria integrar as iniciativas que foram recentemente
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divulgadas junto do Núcleo Executivo e, nessa base, foi proposta a seguinte relação de
projectos a convidar:
Associação “Movimento Pais em Rede”;
Plano Local de Promoção da Cidadania Sénior, promovido pelo Município
de Peniche em parceria com as Instituições Locais de Apoio Social a Idosos;
Projecto Azimute 270º, promovido pela ADEPE;
Projecto “GPS” – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade,
promovido pelo Município de Peniche;
Projecto “Moinho da Fialha”, promovido pela Cercipeniche;
Projecto para remodelação das actuais instalações do serviço educacional da
Cercipeniche tendo em vista a criação de um CAO – Centro de Actividades
Ocupacionais, proposto pela Cercipeniche;
Projectos “Sidadania” e “Sidade Aberta”, propostos pela Acompanha;
Projectos PRIMAR e CLIC, promovidos pela Acompanha.
Referindo-se às iniciativas do Projecto GPS, a Senhora Vereadora deu conhecimento de
que se vai iniciar um curso de alfabetização para adultos carenciados, que irá funcionar
na casa do Sítio da Bica, nesta fase, com uma turma de 15 a 20 alunos.

2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior,
realizada no passado dia 1 de Abril, tendo sido dispensada a leitura da mesma, por ter
sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.

3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA
ACOMPANHA AO PROGRAMA ADIS/SIDA
A fim de emitir parecer relativamente à candidatura apresentada pela Acompanha Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, ao Programa ADIS/SIDA, com vista a
instrução do respectivo processo de candidatura, o Núcleo Executivo procedeu à
apreciação do projecto com base na aplicação da grelha para emissão de parecer e, na
sequência, deliberou, por unanimidade, como proposta para submeter à ratificação do
CLAS, emitir o parecer favorável relativamente à referida candidatura.

4. RECOLHA DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO REFERENCIAL
ESTRATÉGICO/PLATAFORMA SUPRACONCELHIA DO OESTE
Foi dado conhecimento do processo de recolha de informação que está a ser levado a
cabo no âmbito do Referencial Estratégico da Plataforma Supraconcelhia do Oeste.
____________________________________
O Técnico Superior
Victor Ramos
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