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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Reunião do Núcleo Executivo 

ATA nº 2/2015 

 

 

Data: 09/11/2015 

Local: Câmara Municipal de Peniche 

Hora de começo: 10h00 

Hora de encerramento: 12h10 

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 no âmbito do 

Programa Escolhas 6ª Geração. 

 

 

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

 

1. INFORMAÇÕES 

Depois de cumprimentar os presentes, a Sra. Vereadora passou à abordagem ao ponto 1 

da ordem de trabalhos referente às informações. Fez o ponto de situação dos trabalhos 

de construção do Plano de Desenvolvimento Social, dando conta, a propósito, do 

agendamento dos seguintes workshops de discussão e reflexão temática destinados à 

participação dos parceiros: 

 Workshop 1: “Famílias em situação de pobreza e/ou exclusão social – Crianças 

e jovens” - 3 de novembro, 14h30; 

 Workshop 2: “Qualificações escolares – Mercado de trabalho” - 11 de 

novembro, 14h30; 

 Workshop 3: “População idosa – Dependência física, intelectual, psicológica e 

deficiências” - 17 de novembro, 14h30; 

 Workshop 4: “Doença mental, consumos, comportamentos de risco e 

consequências” – Respostas e serviços locais de saúde - 19 de novembro, 14h30. 

Divulgou a realização da 1ª Gala da Juventude do concelho de Peniche, a qual é 

promovida pelo Conselho Municipal da Juventude e terá lugar no dia 28 de novembro, 

às 21 horas, no MH Hotel, em Peniche. Esclareceu que o objetivo desta iniciativa é de 

distinguir jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 35 anos, que se destaquem 
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nas categorias da moda, artes plásticas, letras, música, teatro, investigação, 

empreendedorismo social e empresarial, desporto, e profissões. 

 

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Posta à apreciação, foi aprovada por unanimidade a ata relativa à última reunião do 

Núcleo executivo que se realizou no dia 5 de março de 2015. 

 

3. EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À CANDIDATURA DA 

ADEPE NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLHAS 6ª GERAÇÃO 

No âmbito da emissão de parecer do Núcleo Executivo relativamente à candidatura 

proposta pela ADEPE ao Programa Escolhas 6ª Geração, a representante da ADEPE, 

Dra. Ana Claudia Silva, fez uma apresentação sumária do projeto, explicando, 

nomeadamente, que o mesmo surge no desenvolvimento da intervenção social que a 

ADEPE tem vindo a realizar no quadro do Programa Escolhas. Na sequência, o Núcleo 

Executivo fez a apreciação da candidatura, utilizando para o efeito a grelha para 

emissão de parecer da Rede Social e, com base na avaliação efetuada, 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 23 de novembro, às 

11 horas, com a finalidade de preparar a próxima reunião plenária do CLAS destinada à 

aprovação do Plano de Desenvolvimento Social. 

                          ____________________________________ 

 

O Técnico Superior 

 

Victor Ramos 
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