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Acta nº11/2010 da Sessão Plenária do Conselho Local  de Acção Social de 
Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 
Reunião Ordinária X   Reunião Extraordinária   
 
Data:  14 de Dezembro /2010  
 
Local : Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela  
 
  

Agenda de trabalhos:  

1. Apresentação da proposta de adesão do Agrupament o Vertical de Escolas de 

Palmela Escola Básica Hermenegildo Capelo   

2. Apresentação dos resultados de avaliação do II F órum Social Palmela  

3. Apresentação dos resultados da avaliação do Plan o de Acção 2010 

4. Apresentação da versão provisória do Plano de Ac ção 2011 

5. Apresentação do projecto “Direitos Humanos, Segu rança e Migrações – o 

combate ao trafico de seres humanos”, pelo Institut o de Estudos Estratégicos e 

Internacionais  

6. Informações  

 
 
------------------------------ Acta n.º 11/2010 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- ----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dez o Conselho Local de Acção Social de 

Palmela, adiante designado de CLAS Palmela, reuniu dando cumprimento ao seu Regulamento Interno, 

reunião que aconteceu pelas dezassete horas na Biblioteca Municipal de Palmela com a presença dos 

elementos que constam na lista de presenças em anexo. -------------------------------------------------------------- 

O Presidente do CLAS Palmela, Vereador da Câmara Municipal, Adilo Costa, iniciou a sessão plenária 

deste fórum social local dando as boas vindas ao conjunto dos parceiros do CLAS Palmela entre eles, 

aos (às) Senhores (as) Presidentes das Comissões Sociais de Freguesia e a todos os presentes neste 

fórum de parceiros. O Senhor Presidente relembrou que esta sessão corresponde ao quarto e ultimo 

plenário de 2010 do CLAS Palmela, reforçando a pertinência e a urgência na eliminação das 

assimetrias sociais num contexto de grandes fragilidades e constrangimentos económicos. Referiu 

ainda que a sessão plenária tem a duração de 2h e que a agenda de trabalhos da reunião, conforme 

convocatória, tem como primeiro ponto a apresentação da proposta de adesão do Agrupamento Vertical 

de Escolas de Palmela Escola Básica Hermenegildo Capelo; como segundo ponto a apresentação dos 

resultados de avaliação do II Fórum Social Palmela; como terceiro ponto a apresentação dos resultados 

de avaliação do Plano de Acção 2010; como quarto ponto a apresentação da versão provisória do Plano 
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de Acção 2011; como quinto ponto a apresentação do projecto “Direitos Humanos, Segurança e 

Migrações – o combate ao trafico de seres humanos”, pelo Instituto de Estudos Estratégicos e 

Internacionais e, por ultimo, o sexto ponto relativo às informações.--------------------------------------------------- 

Após a apresentação da agenda de trabalhos, o Senhor Presidente colocou à consideração de todos os 

presentes no plenário a alteração da ordem de trabalhos, atendendo a que a Escola Secundária de 

Palmela e a Associação Aires da Boa Vontade se encontravam  presentes na sessão plenária para a 

sua adesão formal a este fórum de parceiros, tal como se prevê no Regulamento Interno do CLASP. 

Informou ainda que devido a constrangimentos de agenda, não foi possível ao Instituto de Estudos 

Estratégicos e Internacionais proceder à apresentação do projecto Direitos Humanos, Segurança e 

Migrações, tal como se encontrava previsto pelo que se propõe que este momento seja adiado para um 

próximo plenário.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente solicitou, assim, autorização para a alteração da ordem de trabalhos, a qual foi 

aprovada por unanimidade tendo o plenário iniciado com a apresentação das propostas de adesão dos 

novos parceiros presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou ainda o Senhor Presidente que o parceiro Instituto da Droga e da Toxicodependência (Célia 

Santos, Coordenadora da Equipa de Prevenção) não esteve presente devido a incompatibilidade de 

agenda, justificando assim a sua falta neste plenário. -------------------------------------------------------------------  

O Presidente do CLAS Palmela antes de passar à agenda de trabalhos submeteu à votação dos 

parceiros a acta da reunião anterior do CLAS Palmela, acta n.º 10 de 30 de Setembro de 2010, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Relembrou ainda que as actas do plenário estão disponíveis para 

consulta e download no site da Rede Social Palmela (http://clasp.cm-palmela.pt/). ----------------------------- 

 

1. Apresentação da proposta de adesão do Agrupament o Vertical de Escolas de Palmela 

Escola Básica Hermenegildo Capelo   

 

Em seguida, o Senhor Presidente referiu que a presente sessão, ultimo plenário do ano, pretende 

responder a um duplo exercício: por um lado, olhar para aquilo que foi a intervenção dos parceiros e 

dos seus projectos no ano de 2010 e, por outro, reflectir para aquilo que poderá ser a acção de 2011. 

Num ano particularmente difícil, num contexto de fragilidade económica, a intervenção dos parceiros 

que diariamente trabalham com as franjas da população que vivem situações de carência e pobreza é 

fundamental, sendo por isso, a concertação das nossas acções, a mobilização de outras entidades e a 

partilha de recursos premissas do trabalho a desenvolver no próximo ano de 2011. ---------------------------- 

Sublinhou ainda o Senhor Presidente, que a sessão plenária inicia com a proposta de adesão de novos 

parceiros, pois no decorrer dos anos de 2009 e 2010,a definição das intervenções da Rede Social 

Palmela sempre privilegiou o trabalho com as crianças e jovens, tendo como fim último o seu 

desenvolvimento, integração e bem-estar. Foi neste sentido que se procedeu, em conjunto com a 

Equipa Multidisciplinar de Apoio às Escolas, a um trabalho de mobilização das escolas para que a sua 

acção fosse integrada neste colectivo de parceiros. Assim, o Senhor Presidente referiu que, neste 
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domínio, o plenário conta com a presença do Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela Escola 

Básica Hermenegildo Capelo, tendo passado de imediato a palavra ao seu representante, para uma 

breve apresentação. De imediato colocou à votação dos presentes a proposta de adesão do 

Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela Escola Básica Hermenegildo Capelo ao CLASP, sendo a 

mesma aprovada por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao representante da Escola 

Secundária de Palmela, Maria do Céu Couto, uma breve apresentação da intervenção desta instituição, 

apos a qual o Senhor Presidente colocou à votação a sua adesão formal ao CLASP, tendo o plenário 

aprovado a adesão por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, o Senhor Presidente solicitou ao representante da Associação Aires da Boa Vontade, 

António Santos, uma breve apresentação desta instituição de solidariedade social, tendo sido a sua 

adesão formal ao CLASP aprovada por unanimidade pelos parceiros presentes. -------------------------------- 

Informou ainda o Senhor Presidente da presença e intenção do Agrupamento de Escolas José 

Saramago em aderir ao CLASP, contudo, não tendo sido possível a sua presença física neste fórum, 

devido a incompatibilidades de agenda, esta proposta de adesão será apresentada num próximo 

plenário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2 - Apresentação dos resultados de avaliação do II Fórum Social Palmela  

 

Em seguida, e após o momento das adesões formais ao CLASP, o Senhor Presidente passou a palavra 

ao representante do Núcleo Executivo (Sandrine Palhinhas) para a apresentação sumária dos 

resultados das fichas de avaliação preenchidas pelos participantes no II Fórum Social da Rede Social 

Palmela, encontro que se realizou nos dias 21 e 22 de Outubro, no Auditório da Biblioteca Municipal de 

Palmela. Nesta apresentação foram referidos os valores absolutos e percentuais relativos às questões 

fechadas, assim como identificadas as respostas apresentadas pelos participantes ás questões 

qualitativas referentes às fragilidade e potencialidades do II FSP e também às áreas chave a debater 

em próximos encontros da Rede. Foi ainda referido que esta apresentação seria disponibilizada no site 

da Rede Social, para download e consulta. Após a apresentação seguiu-se um momento para 

esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões face aos conteúdos apresentados. ---------------------------------- 

  

 

3 - Apresentação dos resultados da avaliação do Pla no de Acção 2010 

 

Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra ao representante da Logframe (Pedro Antunes), 

entidade responsável pela avaliação, para a apresentação sumária da execução de 2010. o Senhor 

Presidente referiu que, em resultado da partilha desta informação em sede de Comissão Social de 

Freguesia, tendo alguns dos participantes conhecimento prévio desta informação, a apresentação 
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centrou-se, sobretudo, nos dados de execução dos projectos. Foi igualmente referido pelo Senhor 

Presidente, que a execução de 2010 ainda não espelha toda a intervenção pois para alguns parceiros, 

ainda não foi possível recolher e devolver junto do Núcleo Executivo, toda a informação necessária 

relativa aos dados de monitorização. Este processo de recolha e tratamento de dados, a concluir em 

Janeiro, irá possibilitar a conclusão do Relatório Final, a ser entregue a todos os membros do CLASP. 

Após a apresentação seguiu-se um momento para esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões face aos 

conteúdos apresentados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4 - Apresentação da versão provisória do Plano de A cção 2011 

 

De imediato e dando continuidade à ordem de trabalhos, o Senhor Presidente passou novamente a 

palavra ao representante da Logframe (Pedro Antunes) para a apresentação do draft do Plano de Acção 

2011. O Senhor Presidente referiu, ainda, que neste domínio importa sublinhar dois aspectos que 

cremos importantes: por um lado, informou que esta primeira versão resulta de um conjunto de sessões 

de trabalho dinamizadas em sede de Comissão Social de Freguesia, promovendo a necessária 

aproximação com as instituições locais e com as CSF; e em segundo lugar, referiu que este é um 

desenho inicial pois os parceiros ainda se encontram a concluir Planos de Actividades para 2011, não 

espelhando este draft, de modo algum, o conteúdo e desenho final do Plano de Acção 2011. Foi 

referido pelo representante da Logframe, Pedro Antunes, que alguns dos objectivos constantes no 

Plano de Desenvolvimento Social, nas áreas da promoção social das crianças e jovens que em 2010 

não apresentavam projectos associados, em 2011 terão uma nova configuração em resultado da 

adesão formal das escolas e da sua intervenção directa nestas áreas. Após a apresentação seguiu-se 

um momento para esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões, tendo a representante da Fundação COI, 

Maria João do Vale apresentado os seus projectos para 2011, designadamente uma Loja Social, um 

serviço de Take Away Social, uma Unidade de Cuidados Continuados e uma Comunidade de Inserção. 

O representante do Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo, Fátima Almeida, referiu também a 

manutenção da Boutique Amiga para 2011, informando que a Boutique apoiou 430 indivíduos no mês 

de Novembro e 311 indivíduos no mes de Dezembro. O parceiro partilhou ainda com o plenário o 

sucesso das actividades de final de ano, referentes à realização de um lanche participado por 140 

crianças e à entrega de cabazes a famílias em situação de fragilidade económica. –--------------------------- 

O representante do Centro Social de Quinta do Anjo, Patrícia Matos, referiu que no ano de 2011 se 

prevê a manutenção do serviço do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), assim como a realização de 

um projecto de melhoramento das instalações do Centro de Dia. ---------------------------------------------------- 

A representante do Agrupamento de Centros de Saúde de Setúbal e Palmela, Fátima Semedo, partilhou 

com o plenário o projecto “Farmácia Comunitária”, já em funcionamento e dirigido a todos os munícipes 

que necessitem de medicação. Informou ainda que os parceiros podem solicitar apoio na administração 

de medicamentos aos seus utentes.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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O representante da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano, referiu 

ainda a necessidade de cuidados médicos através de um médico de família e a urgência na melhoria 

dos serviços de transportes, fundamentais para a mobilidade das pessoas idosas e para o acesso aos 

serviços de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 - Apresentação do projecto “Direitos Humanos, Seg urança e Migrações – o combate ao trafico 

de seres humanos”, pelo Instituto de Estudos Estrat égicos e Internacionais  

 

O Senhor Presidente do CLAS Palmela referiu novamente que a apresentação do projecto “Direitos 

Humanos, Segurança e Migrações – o combate ao trafico de seres humanos”, pelo IEEI  terá lugar num 

próximo plenário do CLASP.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 – Informações 

 

Após a apresentação dos pontos anteriores, o Senhor Presidente do CLAS Palmela referiu a partilha de 

algumas informações apresentadas pelos diferentes parceiros. Informou que no âmbito do PRODER, se 

encontra a decorrer o período para a apresentação de candidaturas passando de imediato a palavra à 

representante Câmara Municipal de Palmela, Sandrine Palhinhas, que informou:    

 
 
Apresentação de candidaturas ao PRODER – Subprogram a 3; Medida 3.2.; Acção 3.2.2. - 
Serviços Básicos para a população rural 
 
 
a) Na sequência dos contactos da Câmara Municipal estabelecidos com as IPSS locais ao longo do 
mês de Novembro de 2010, no âmbito de apresentação de candidaturas ao PRODER reforça-se em 
sede de CLAS Palmela a seguinte informação: 
 
 

• A apresentação de candidaturas ao PRODER com possível interesse para o eixo social reporta-
se ao Subprograma 3; Medida 3.2.; Acção 3.2.2. - Serviços Básicos para a população rural e as 
tipologias de intervenção a apoiar dizem respeito a: serviços de apoio à infância; 
acompanhamento domiciliário a idosos e pessoas com deficiência; serviços itinerantes de apoio 
social; serviços de animação cultural e recreativa de base local; serviços de apoio a novos 
residentes; outros serviços básicos. 

  
• O prazo para apresentação dos pedidos de apoio tem a data limite de 10 Janeiro de 2011. 

   
• A área geográfica elegível no Concelho de Palmela reporta-se às cinco freguesias do Concelho 

exceptuando os núcleos urbanos. 
 
• São beneficiários deste programa as “parcerias reduzidas a escrito através da celebração de 

contrato de parceria entre entidades privadas, sem fins lucrativos, ou entre entidades públicas e 
privadas sem fins lucrativos, não podendo neste caso a componente pública ser maioritária; 
IPSS ou instituições legalmente equiparadas; ONG” 

 
• Um dos critérios de análise consiste na avaliação de, “em que medida o projecto vem suprimir 

as necessidades diagnosticadas para a zona onde será implementado. 
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• Para mais informações, consulta do site da ADREPES onde poderão aceder ao conjunto da 

informação necessária tal como ao respectivo formulário de candidatura disponível para 
download. 

 
 
b) Neste contexto, convidam-se as IPSS a pronunciarem-se, brevemente, sobre a sua eventual 
intenção de apresentação de projecto candidatura, de modo a clarificarem-se áreas de intervenção 
e evitarem-se respostas sobrepostas. 
 
c) Recorde-se ao abrigo do Dec-Lei nº115 de Junho 2006, a necessidade de emissão de parecer da 
Rede Social relativamente a projectos candidatura locais 

 

Após a apresentação da informação, o Senhor Presidente referiu ainda que no âmbito das 

comemorações da época natalícia, realizar-se-á no dia 17 de Dezembro, no Centro Cultural do Poceirão 

o encontro Natal do Nada: um Natal de Afectos no Concelho de Palmela. De imediato, o Senhor 

Presidente passou a palavra à represente da CMP, Teresa Sousa, que informou que a Câmara 

Municipal de Palmela, em sede de reunião de Câmara, deliberou aderir ao Projecto “Cidades Amigas 

das Pessoas Idosas” – Projecto “CIDADES”, promovido pela Associação VIDA – Valorização 

Intergeracional e Desenvolvimento Activo. Este Projecto integra o Projecto da Rede Mundial de Cidades 

Amigas das Pessoas Idosas, da Organização Mundial de Saúde (OMS), que, com esta iniciativa, 

pretende responder de uma forma global ao rápido envelhecimento das populações, criando ambientes 

urbanos que possibilitem às pessoas idosas uma maior participação cívica e uma melhor qualidade de 

vida. Em Portugal, o Projecto é patrocinado pela Direcção Geral de Saúde e pela Fundação Calouste 

Gulbenkian. Em seguida, o representante do Centro Social Palmela, Guilherme Bettencourt, referiu que 

o Centro de Acolhimento, foi requalificado pela PalExpo, no âmbito de uma actividade que permitiu aos 

jovens um espaço completamente equipado e ajustados às suas necessidades.  ------------------------------- 

Após a apresentação das informações, o Senhor Presidente referiu ainda que o próximo Plenário terá 

como um dos pontos da ordem de trabalhos a eleição dos membros constituintes do Núcleo Executivo, 

tal como se encontra previsto no Regulamento Interno do CLASP e no Decreto Lei nº115 de 2006, pelo 

que os parceiros poderão, se o entenderem, apresentar as suas candidaturas. O Senhor Presidente 

informou e relembrou, ainda, que para a conclusão do Plano de Acção de 2011, os parceiros deverão 

fazer chegar rapidamente a sua informação, encontrando-se o Núcleo Executivo totalmente disponível 

para o apoio que for considerado necessário. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual foi lavrada e aprovada a 

presente acta assinada pelo Presidente da Mesa. --------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela, 

 

Adilo Costa 


