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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ACTA 

 

 

Data: 01/04/2010 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h00 

Hora de encerramento: 11h50 

Presenças: Conforme registo de presenças em anexo 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações;  

2. Aprovação da acta da reunião anterior; 

3. Relatório de Actividades relativo a 2009; 

4. Divulgação de projectos locais de intervenção social. 

 

 

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

 

 

1. INFORMAÇÕES 

 

Referindo-se à nova composição do Núcleo Executivo resultante das eleições decorridas 

na reunião plenária do CLAS de 17/12/2009, a Senhora Enf.ª Clara Abrantes saudou os 

novos membros, informando que os parceiros das áreas da Saúde e da Educação tinham 

indicado os seus representantes nas reuniões realizadas em 13/01/2010 e 28/01/2010, 

respectivamente, informando ainda acerca da constituição da equipa do Município ao 

nível do Núcleo Executivo. 

 

Fez o ponto de situação relativamente ao Grupo de Trabalho “Formação, Emprego e 

Empreendedorismo”, cuja composição, finalidade e modo de funcionamento foram 

aprovados pelo CLAS na reunião plenária de 17/12/2009, nomeadamente, informou que 

o Grupo reuniu em 22/01/2010, 18/02/2010 e 17/03/2010, que a Câmara Municipal 

tinha ficado responsável, nesta fase, pela coordenação do Grupo de Trabalho e que o 

Grupo de Trabalho estava a proceder à recolha das ofertas formativas no concelho. 

 

Deu informação acerca das iniciativas levadas a cabo no âmbito do Projecto GPS, 

salientando a realização dos fóruns comunitários nos quais foi envolvida a população 

residente no edifício de habitação social conhecido por “Coosofi” e sublinhando a 

importância dos fóruns enquanto instrumentos de fomento à participação dos moradores 

nos processos de decisão em torno do bairro e à mobilização para a acção. 

 

Deu informação quanto à implementação do Plano Local para a Promoção da Cidadania 

Sénior, fazendo uma avaliação positiva do trabalho em parceria desenvolvido pelo 

Município e pelas Instituições concelhias de Solidariedade que prestam serviços de 

apoio social a idosos. 
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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 10 de Dezembro, tendo sido dispensada a leitura da mesma, 

por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo. 

 

 

3. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO NÚCLEO EXECUTIVO RELATIVO A 

2009 

 

Depois de apresentado e discutido, foi aprovado por unanimidade o Relatório de 

Actividades do Núcleo Executivo relativo a 2009. 

 

 

3. DIVULGAÇÃO DE PROJECTOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

Foi apresentado o Projecto “Moinho da Fialha” pela Dra. Ana Luzia, com base no qual 

a Cercipeniche submeteu uma candidatura ao prémio BPI Capacitar e que se destina ao 

aprofundamento das respostas prestadas a pessoas com deficiência, nomeadamente, na 

vertente ocupacional, e ao desenvolvimento de funções de animação turística. 

 

Foi igualmente feita uma apresentação das respostas disponibilizadas pela ET-

CRIO/ESTE - Equipa de Tratamento do Centro de Respostas Integradas do Oeste, numa 

exposição a cargo do Dr. Manuel Luís e a da Dra. Rute Galaz, em que divulgaram os 

seus objectivos, áreas de intervenção, acções e composição da equipa de trabalho. 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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