CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL (CLAS)
Reunião do Núcleo Executivo
ACTA
Data: 14/07/2011
Local: Câmara Municipal de Peniche
Hora de começo: 10h00
Hora de encerramento: 12h15
Presenças: Conforme registo de presenças em anexo
Ordem de Trabalhos:
1. Informações;
2. Aprovação da ata da reunião anterior;
3. Emissão de parecer relativamente à candidatura proposta pela CERCIPENICHE
- Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Peniche,
para a implementação no Concelho de Peniche de um Projecto de Intervenção
Precoce, intitulado “De mãos dadas com a Infância”.

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

1. INFORMAÇÕES
Depois de saudar os presentes, a Senhora Vereadora Clara Abrantes informou que o
Município estava a trabalhar na elaboração de uma Carta Local do Associativismo.
Deu conhecimento da agenda de trabalhos da próxima reunião do Grupo de Trabalho
“Formação, Emprego e Empreendedorismo” que se irá realizar no dia 21 de Julho,
quinta-feira, às 14h30, a qual se destina a avaliar o relatório de atividades relativo ao
ano anterior e a fazer a programação dos próximos encontros entre os sectores social e
empresarial.
Fez também a divulgação das próximas atividades previstas no âmbito do Plano
Interinstitucional de Promoção da Cidadania Sénior, nomeadamente:
• Dias 12 e 14 de Julho – Visita à Caravela Vera Cruz;
• Dia 13 de Julho – “Tarde da Saúde”, atividade dedicada ao tema “A importância
da atividade física” dinamizada pela UCC – Oeste Norte, a realizar no auditório
dos Bombeiros Voluntários de Peniche;
• Dia 25 de Julho – Teatro: “A Escola de Antigamente”, atividade dinamizada
pelo grupo de formando do Curso de Operador de Transformação de Pescado;
• Dia 26 de Julho – Comemoração do Dia dos Avós, com um picnic no Pinhal de
Ferrel;
• Dia 30 de Julho, participação dos utentes das Instituições locais de apoio social a
idosos na Festa “Saberes, Tradições e Sabores” – que irá decorrer de 29 a 31 de
Julho.
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Por último, referindo-se ao apoio municipal à elaboração de candidaturas ao Programa
“Porta 65” de apoio ao arrendamento jovem, que foi assegurado entre Janeiro de 2011
até à presente data, a Senhora Vereadora informou que foram apoiados 25 agregados
familiares e que, destes agregados, já se sabe que 1 família viu a sua candidatura
aprovada, dizendo também que era preciso ter em conta que 20 candidaturas tinham
sido efetuadas numa fase mais recente e que, por isso, ainda estarão em fase de
apreciação.
2. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a acta relativa à reunião anterior,
realizada no passado dia 4 de Abril de 2011, tendo sido dispensada a leitura da mesma,
por ter sido previamente entregue aos membros do Núcleo Executivo.
3.
EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA
PROPOSTA PELA CERCIPENICHE - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE PENICHE, PARA A
IMPLEMENTAÇÃO NO CONCELHO DE PENICHE DE UM PROJECTO DE
INTERVENÇÃO PRECOCE, INTITULADO “DE MÃOS DADAS COM A
INFÂNCIA”
A fim de emitir parecer, o Núcleo Executivo fez a apreciação da candidatura
apresentada pela CERCIPENICHE - Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Peniche, para a implementação no concelho de Peniche de um
Projecto de Intervenção Precoce, intitulado “De mãos dadas com a Infância”. Para o
efeito, o Núcleo Executivo utilizou a grelha para emissão de parecer da Rede Social e,
na sequência da análise feita, deliberou, por unanimidade, como proposta a submeter à
ratificação do CLAS – Conselho Local de Acção Social, emitir o parecer favorável
relativamente à referida candidatura.

____________________________________

O Técnico Superior

Victor Ramos
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