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Acta nº10/2010 da Sessão Plenária do Conselho Local  de Acção Social de 
Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 
Reunião Ordinária X   Reunião Extraordinária   
 
Data:  30 Setembro/2010  
 
Local : Cine Teatro S. João  
 
  

Agenda de trabalhos:  

 

1. Apresentação da metodologia de avaliação do Plan o de Acção de 2010 e apresentação 

sumária da actual execução;  

2. Apresentação da proposta de adesão da SPEM - Soc iedade Portuguesa de Esclerose 

Múltipla Delegação Distrital SPEM – Setúbal;  

3. Apresentação da proposta para alinhamento do pro grama II Fórum Social Palmela; 

4. Apresentação dos resultados do II Fórum Social, promovido pelo Centro Social Palmela no 

âmbito da candidatura aprovada do Ano Europeu de Co mbate à Pobreza e Exclusão Social; 

5. Devolução dos resultados do Encontro “IPSS de pa lmela, que papel?”, realizado a 23 de 

Setembro e promovido pela União das IPSS do Concelh o de Palmela; 

6. Apresentação da Unidade de Cuidados da Comunidad e de Palmela e respectivo Plano de 

Acção, pelo Agrupamento de Centros de Saúde de Setú bal/Palmela;  

7. Informações.  

 
------------------------------ Acta n.º 10/2010 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- ----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos trinta dias do mês de Setembro 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 no Cine Teatro de S. João 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 terceiro plenário 

de 2010 do CLAS Palmela, neste ano designado de Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão 

Social, reforçando a pertinência e a urgência na eliminação das assimetrias sociais. 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 metodologia de avaliação do Plano de Acção de 2010 e 

apresentação sumária da actual execução; como ponto 2 a presentação da proposta de adesão da 

SPEM - Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla Delegação Distrital SPEM – Setúbal; como ponto 
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3 a apresentação da proposta para alinhamento do programa II Fórum Social Palmela; como ponto 4 a 

presentação dos resultados do II Fórum Social, promovido pelo Centro Social Palmela no âmbito da 

candidatura aprovada do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social; como ponto 5 

devolução dos resultados do Encontro “IPSS de Palmela, que papel?”, realizado a 23 de Setembro e 

promovido pela União das IPSS do Concelho de Palmela; como ponto 6 a apresentação da Unidade de 

Cuidados da Comunidade de Palmela e respectivo Plano de Acção, pelo Agrupamento de Centros de 

Saúde de Setúbal/Palmela e, por ultimo, o ponto relativo às informações.------------------------------------------ 

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

presentes no plenário a alteração da ordem de trabalhos, atendendo a que o Dr. Paulo Teixeira da 

Logframe, apenas poderia comparecer às 17h 30 para a apresentação do Plano de Avaliação do Plano 

de Acção 2010. Ainda em relação à ordem de trabalhos, o Senhor Presidente do CLASP, informou da 

necessidade em adiar a adesão da SPEM pois, por razões de saúde dos seus membros dirigentes, não 

foi possível proceder à apresentação e votação da proposta de adesão da SPEM ao CLASP, prevendo 

assim, que este momento aconteça no Plenário de 9 de Dezembro.------------------------------------------------- 

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 proposta de alinhamento do II Fórum Social 

Palmela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 9 de 15 de Abril 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 para alinhamento do pro grama II Fórum Social Palmela; 

 

Em seguida o Senhor Presidente referiu que o II Fórum Social Palmela, a realizar em Outubro, será o 

próximo momento de encontro entre os parceiros que integram o CLASP e outras entidades com 

intervenção no desenvolvimento e na intervenção social. Sublinhou o Senhor Presidente que este 

momento pretende cumprir com três grandes objectivos: 1º dar a conhecer, entre pares, o trabalho que 

o conjunto dos parceiros realiza nos seus territórios, procurando responder às necessidades das 

famílias; 2º disseminar o trabalho, possibilitando a todos os que queiram melhor conhecer a intervenção 

da Rede Social Palmela, e 3º possibilitar a partilha, a troca, a discussão e o debate para que a Rede se 

consolide para que, colectivamente, se procurem as melhores soluções para os problemas do concelho. 

Em seguida, passou a palavra ao representante do Núcleo Executivo (Sandrine Palhinhas) para a 

apresentação do conteúdo programático do II Fórum Social da Rede Social Palmela, encontro que se 

realiza nos dias 21 e 22 de Outubro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela. Na apresentação 

foi referida a composição do primeiro dia – 21 de Outubro – o qual continha uma apresentação 

enquadradora do tema da Pobreza e Exclusão por parte do CESIS, um conjunto de apresentações por 

parte das Comissões Sociais de Freguesia e, ainda, uma dinâmica de avaliação e reflexão para os 

parceiros locais. Foi referido que o segundo dia – 22 de Outubro -, como sessão temática, seria 

dedicado à Acessibilidade e Mobilidade tendo, ainda, sido referido que a introdução de painéis 
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temáticos seria uma característica a manter nos próximos encontros, dando a possibilidade de se 

conhecer e debater temáticas importantes para a Rede Social Palmela. Após a apresentação seguiu-se 

um momento para esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões.-------------------------------------------------------

----- 

 

2. Apresentação dos resultados do II Fórum Social, promovido pelo Centro Social 

Palmela no âmbito da candidatura aprovada do Ano Eu ropeu de Combate à Pobreza e Exclusão 

Social  

 

O Senhor Presidente do CLAS Palmela referiu a continuidade dos projectos no âmbito do Ano Europeu 

de Luta contra Pobreza e Exclusão Social e que, neste domínio o Centro Social Palmela realizou um 

conjunto de diversos fóruns comunitários com famílias abrangidas por medidas de apoio social. Para 

uma apresentação deste percurso passou a palavra ao representante do Centro Social Palmela 

(Guilherme Bettencourt).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste momento, e antes de se dar inicio ao ponto 2, o representante do Centro Social Palmela, lançou a 

questão, ao nível da constituição do CLAS, da necessidade de se rever o regulamento interno do 

CLASP, para que outros parceiros como associações juvenis, empresas, associações de bombeiros 

possam fazer parte deste fórum de parceiros, reforçando a necessidade de uma composição 

diferenciada num colectivo que promove a coesão social. Referiu, ainda, a importância do papel social 

das empresas e que este deveria ser um tema a debater. -------------------------------------------------------------- 

Em seguida, o Centro Social de Palmela, referiu a realização das actividades do projecto, sublinhando a 

importância do envolvimento dos destinatários directos das medidas de protecção social. Referiu o 

percurso já realizado para a constituição do Observatório da Pobreza, uma das acções do projecto, 

fazendo notar a necessidade da participação das instituições locais na identificação e recolha de dados 

através do preenchimento de um questionário. Após a apresentação seguiu-se um momento para 

esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Devolução dos resultados do Encontro “IPSS de pa lmela, que papel?”, 

realizado a 23 de Setembro e promovido pela União d as IPSS do Concelho de Palmela; 

 

O Senhor Presidente do CLAS Palmela referiu que no âmbito do trabalho realizado pelas instituições  

privadas de solidariedade social no concelho de Palmela, realizou-se no dia 23 de Setembro, um 

encontro dedicado ao funcionamento, preocupações e visões das IPSS. Para uma devolução sucinta 

desses resultados, atendendo a que muitos dos presentes, certamente, presenciaram o encontro, o 

Senhor Presidente passou a palavra ao representante do Centro Social de Quinta do Anjo (Antonio 

Alpendre) para uma breve restituição dos resultados. -------------------------------------------------------------------

O Centro Social de Quinta do Anjo referiu que o encontro, bastante participado, focou questões 

relevantes para o funcionamento das IPSS, relativas a questões jurídicas e financeiras, e que estes 

momentos são importantes para a melhoria do funcionamento destas instituições, num contexto actual 

de adversidade. Após a apresentação, a Associação de Convívio para os Idosos de Cabanas, 
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questionou a forma como melhorar a intervenção das IPSS, referindo a necessidade de uma melhor 

articulação com o ISS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Apresentação da Unidade de Cuidados da Comunidad e de Palmela e respectivo Plano 

de Acção, pelo Agrupamento de Centros de Saúde de S etúbal/Palmela;  

  

O Senhor Presidente referiu que na lógica da partilha e da construção colectiva, o Plenário apresenta-se 

como uma sede de excelência para que todos os parceiros apresentem as suas intervenções, iniciativas 

e novos projectos. Assim, informou o Senhor Presidente que a Unidade de Cuidados da Comunidade de 

Palmela, apresentaria o seu Plano de Acção, passando a palavra à Enfª Fátima Semedo para uma 

apresentação da Unidade de Cuidados da Comunidade de Palmela e respectivo Plano de Acção. A 

apresentação focou o painel diversificado de intervenções do Agrupamento de Centros de Saúde de 

Setúbal/Palmela, nas suas diversas áreas de actuação. Foi ainda referido que dado o volume de 

informação relevante contida na apresentação, a mesma seria enviada aos parceiros para uma consulta 

mais pormenorizada, tendo sido também referido o sitio na Web desta organização, sendo o mesmo  

http://uccpalmela.no.comunidades.net. Foi ainda solicitado pelo UCCP (Fátima Semedo) uma lista das 

instituições com Acordos de Cooperação para que, de acordo com orientações da DGS, se proceda a 

vacinação dos utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Apresentação da metodologia de avaliação do Plano d e Acção de 2010 e apresentação 

sumária da actual execução;  

 

Após o momento de partilha da UCCP, o Senhor Presidente do CLAS Palmela passou a palavra ao 

representante da LOGFRAME (Paulo Teixeira), entidade responsável pelo processo de avaliação e 

planeamento da Rede Social Palmela para apresentação do processo de avaliação que tem como 

objectivo último compreender a execução e o impacto dos projectos inscritos no Plano de Acção 2010. 

Este processo integra, ainda, um trabalho para a preparação do Plano de Acção 2011, o qual apela à 

participação e envolvimento de todos para que este seja um instrumento de trabalho eficaz, coerente e 

concertado. Foram referidos os três momentos do processo de avaliação, contendo o primeiro momento 

a validação do portefólio dos indicadores e a construção dos instrumentos de recolha de informação, 

sendo necessária a realização de duas oficinas de trabalho de avaliação com os parceiros. O segundo 

momento deve conter a sistematização e validação da informação recolhida e a redacção do Relatório 

Final da avaliação do PA. O terceiro e último momento deve ser dedicado à preparação do Plano de 

Acção para 2011, sendo necessária a realização de oficinas de trabalho para esse fim. Foi ainda 

partilhado com os presentes o documento com o Portefólio de Indicadores (ficheiro excell em suporte 

papel) tendo o mesmo sido colocado à disposição dos parceiros. Após a apresentação seguiu-se um 

momento para esclarecimento de dúvidas e/ ou sugestões. ----------------------------------------------------------- 
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6. Informações 

 

O Senhor Presidente do CLAS Palmela após a apresentação, seguiu de imediato para o ponto relativo 

às informações dos diferentes parceiros. O Senhor Presidente informou que no âmbito do protocolo 

estabelecido entre a Município do Montijo e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, realizou-se 

no dia 22 de Setembro a sessão “Mediação Escolar – do mito à realidade”, integrada nas 

Comemorações do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social. ------------------------------------- 

Foi ainda referida uma questão pelo Centro Social Palmela, relativa ao PCAC, tendo o representante do 

Centro Social Palmela (Guilherme Bettencourt) obtido resposta por parte do Instituto de Segurança 

Social – Centro Distrital de Setúbal (Ana Gomes), o qual informou que o mesmo existirá em 2011, 

encontrando-se a parceria com o Ministério da Agricultura e o processo com um relativo atraso. –---------

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

Foi ainda referida a constituição formal da nova instituição de Aires, designada por “Fonte da Boa 

Vontade“ referindo a mesma que se encontra em vigor um protocolo com Timor, sendo possível às 

IPSS a recolha de livros e a sua posterior devolução para crianças residentes em Timor. -------------------- 

O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo informou da actividade desenvolvida no âmbito da loja social.  

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 

 

 


