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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 
ATA 

 

 

Data: 11/10/2012 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 14h35 

Hora de encerramento: 16h10 

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 da ADEPE – Associação para o 

Desenvolvimento de Peniche ao Programa Escolhas 5ª Geração, com vista a 

implementação do Projeto “OJE – Olhares de Jovens Empreendedores”; 

4. Diagnóstico Social. 

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

 
 

1. INFORMAÇÕES 
 

Depois de saudar os presentes, a Senhora Vereadora Clara Abrantes começou por 

transmitir que informaram da impossibilidade em participar na presente reunião os 

representantes do Centro de Emprego de Caldas da Rainha e da Unidade de Cuidados 

na Comunidade de Peniche. 

 

Considerando a necessidade de uma participação o mais alargada possível no que diz 

respeito à discussão do Diagnóstico Social, colocou à consideração dos membros do 

Núcleo Executivo presentes a transferência da abordagem ao ponto 4 da ordem de 

trabalhos para uma reunião subsequente, proposta que foi aprovada. 

 

Fez a divulgação do programa das Jornadas Sénior que irão ser promovidas em Peniche, 

entre os dias 22 de outubro e 3 de novembro, referindo que esta é uma iniciativa que é 

organizada pelo Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e 

Intergeracionalidade”, no âmbito do Plano Local de Promoção da Cidadania Sénior para 

2012. 

 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

Posta à apreciação, a ata relativa à reunião anterior, realizada no passado dia 10 de 

setembro de 2012, foi aprovada por unanimidade, 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 
ADEPE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE AO 

 



 

 2

PROGRAMA ESCOLHAS 5ª GERAÇÃO, COM VISTA A IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROJETO “OJE – OLHARES DE JOVENS EMPREENDEDORES” 
 

A fim de emitir parecer, o Núcleo Executivo fez a apreciação da candidatura 

apresentada pela ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche - ao 

Programa Escolhas 5ª Geração, com vista a implementação do Projeto “OJE – Olhares 

de Jovens Empreendedores”. 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, emitir o parecer 

favorável relativamente à referida candidatura. 

 
 
AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO 
 

Ficou agendada a próxima reunião do Núcleo Executivo para o dia 24 de outubro, 

quarta-feira, às 9h30, para validação da proposta para aprofundamento do Diagnóstico 

Social. 

 

 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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