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Acta nº13/2011 da Sessão Plenária do Conselho Local  de Acção Social de 
Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 
 
Reunião Ordinária   Reunião Extraordinária  x 
 
Data: 30 de Março de 2011 
 
  
Local : Junta de Freguesia de Pinhal Novo  
 

 

1. Apresentação da proposta de adesão do Agrupamento de Escolas José Maria dos 

Santos e do grupo informal Gang Esclerose Múltipla   

3. Relatório Final de Avaliação 2010 

4. Plano de Acção 2011 (documento final) e Declaração de Compromisso  

5. Apresentação do SIM PD - Sistema de Informação e Mediação para Pessoas com 

Deficiência pelo Instituto Nacional para a Reabilitação*  

6. Informações  

 
------------------------------ Acta n.º 13/2011 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- ----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Aos trinta dias de Março de dois mil e onze, o Conselho Local de Acção Social de Palmela, adiante 

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

aconteceu pelas catorze horas e trinta minutos na Junta de Freguesia de Pinhal Novo 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 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. Referiu ainda o Senhor Presidente que a sessão plenária de carácter extraordinário, tem a 

duração de duas horas e que a agenda de trabalhos da reunião, conforme referido na convocatória, tem 

como primeiro ponto a apresentação da proposta de adesão do Agrupamento de Escolas José Maria 

dos Santos e Gang da Esclerose Múltipla, como segundo ponto a apresentação do Relatório Final de 

Avaliação 2010, como terceiro ponto a apresentação do Plano de Acção 2011 (documento final) e 

Declaração de Compromisso, como quarto ponto a apresentação do SIM -PD Sistema de Informação e 

Mediação para Pessoas com Deficiência pelo Instituto Nacional para a Reabilitação e como quinto e 

último ponto, a apresentação de informações. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Após a apresentação da agenda de trabalhos, o Senhor Presidente informou os parceiros que por 

motivos de agenda não foi possível ao Instituto Nacional para a Reabilitação estar presente, pelo que a 

apresentação do SIM –PD deveria acontecer num próximo plenário. ------------------------------------------------ 

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

Santos e Associação de Dadores de Sangue não estiveram presentes devido a incompatibilidade de 

agenda, justificando assim as suas faltas 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 12 de 27 de Janeiro de 2011, a qual foi 

aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Apresentação da proposta de adesão do Agrupament o de Escolas José Maria dos Santos   

e do Grupo Informal Gang da Esclerose Múltipla  

 

O Senhor Presidente, após a votação da acta do plenário anterior, deu início à sessão referindo que a 

mesma se pauta por dois momentos distintos: um primeiro momento dedicado aos processos de 

mobilização de parceiros para a sua adesão à Rede Social, e um segundo momento dedicado ao 

encerramento do ciclo de avaliação do ano de 2010 e à conclusão da ferramenta de planeamento para 

o presente ano – o Plano de Acção 2011. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Relembrou o Senhor Presidente que a sessão, segundo plenário do ano, é uma sessão extraordinária, 

tendo sido a mesma proposta aos parceiros para que se proceda ao encerramento formal do primeiro 

ciclo de avaliação da Rede Social Palmela. É este continuum entre o processo de avaliação, e a 

integração das medidas correctivas na acção que poderão contribuir substancialmente para a 

qualificação do trabalho da Rede Social.------------------------------------------------------------------------------------  

Em seguida, e de acordo com a convocatória, o Senhor Presidente passou a palavra ao representante 

do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos para uma breve apresentação. De imediato colocou 

à votação dos presentes a proposta de adesão ao CLASP, sendo a mesma aprovada por unanimidade, 

com vinte votos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida, e de acordo com a convocatória, o Senhor Presidente passou a palavra ao representante 

do Grupo Informal Gang da Esclerose Múltipla (Inês Santos) para uma breve apresentação. De imediato 

colocou à votação dos presentes a proposta de adesão ao CLASP e informou o Plenário que de acordo 

com a lei em vigor, os grupos informais podem aderir às redes sociais, porém, não lhes é permitido 

votar nas propostas apresentadas (Artigo 21º, 2, b) e 3).--------------------------------------------------------------- 

 

2. Relatório Final de Avaliação do Plano de Acção 2 010  

 

Em seguida, o Senhor Presidente referiu que o Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2010 se 

encontra concluído tendo o mesmo sido enviado aos parceiros, em conjunto com a convocatória para a 

presente sessão. De seguida passou a palavra ao representante da Logframe (Paulo Teixeira) para a 

apresentação de algumas observações gerais, tal como constam no relatório de Avaliação. Informou 
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ainda o Senhor Presidente que se encontravam afixados na sala, alguns dados de síntese relativos à 

execução do Plano de Acção de 2010. Após este breve momento de apresentação, o Relatório foi 

colocado à votação do plenário, tendo o mesmo sido aprovado com vinte votos a favor. ---------------------- 

 

3. Plano de Acção 2011: apresentação de projectos e  assinatura da Declaração de 

Compromisso  

 

Dando continuidade à ordem de trabalhos, o Senhor Presidente deu início à apresentação do Plano de 

Acção 2011 referindo que o documento foi também enviado em conjunto com a convocatória. O PA 

2011 decorre da matriz do Plano de Desenvolvimento Social, apresentando um conjunto de oito áreas 

de intervenção, para as quais os parceiros têm vindo a apresentar um conjunto diversificado de 

projectos. O Senhor Presidente informou ainda que se encontra disponível na sala, em suporte papel, 

os três documentos que integram o Plano de Acção 2011, designadamente a matriz do PA, o caderno 

de monitorização e o caderno de projectos. --------------------------------------------------------------------------------   

De imediato, deu início à apresentação do PA, sendo que a mesma decorreu com a apresentação de 

um projecto por cada eixo do Plano. Assim, para o Eixo Promoção da Protecção Social das crianças o 

Agrupamento de Escolas José Saramago: Grupo de Ajuda Mutúa, apresentou a sua intervenção; 

seguindo-se a apresentação das ofertas formativas pela Escola Secundária de Palmela para o Eixo 

Promoção da protecção e inserção social dos jovens; para o Eixo Promoção da melhoria das condições 

de vida das pessoas idosas foi apresentada a Loja Social pela Comissão Social Freguesia da Marateca; 

para o Eixo Promoção da integração plena da pessoa com deficiência, foram apresentados dois 

projectos do Gang da Esclerose Múltipla e, por último, para o Eixo Promoção da Empregabilidade, 

foram apresentadas as Medidas de apoio ao emprego pelo IEFP – Centro de Emprego tendo sido 

referido o período de candidaturas (Abril) para os Gabinetes de Inserção Profissional .------------------------  

Após a apresentação seguiu-se um momento para esclarecimento de dúvidas face aos conteúdos 

apresentados pelo que o ACS de Setúbal (Eugenia Costa) reforçou, no âmbito do Grupo de Ajuda 

Mútua, a importância do trabalho com as famílias. ------------------------------------------------------------------------ 

Após a apresentação dos projectos, o Senhor Presidente referiu que tal como ocorreu em 2010, se 

encontra disponível a “Declaração de Compromisso” relativa ao Plano de Acção 2011, pelo que se 

solicitou aos parceiros a sua assinatura na declaração que, apesar de não conferir validade jurídica, 

vem atestar o esforço conjunto dos parceiros que compõem esta rede. ------------------------------------------- 

 

4. Informações  

 

No ponto referente às informações, o Senhor Presidente do CLAS Palmela referiu que no âmbito da 

Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal, a proposta de linhas estratégicas das PSC para 

2011-2012 apresentam três pontos, designadamente: Gestão da implementação dos 

equipamentos/projectos nas áreas territoriais; Consolidação da actividade dos Conselhos Locais de 

Acção Sociais e Comissões Sociais de Freguesia e, por último, Consolidação da Coesão Social e a sua 

integração efectivas nos planos Directores Municipais e nos Instrumentos Estratégicos 
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SupraConcelhios. Nas linhas estratégicas referentes aos CLAS, as áreas de actuação implicam a) a 

harmonização de instrumentos e ritmos de produção de conhecimento e de actuação integrada e b) a 

eleição e divulgação de práticas de excelência.----------------------------------------- 

Referiu ainda o Senhor Presidente que a CITE  - Comissão para a Igualdade no trabalho e no Emprego, 

disponibilizou aos parceiros da Rede Social a sua publicação sobre a conciliação da vida família e do 

trabalho, encontrando-se a mesma disponível na sala para os parceiros. ----------------------------------------- 

Referiu também o Senhor Presidente, que a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública, 

em 16 de Fevereiro, manifestou a sua preocupação pelo isolamento das pessoas idosas e pelas 

condições de adversidade em que muito idosos se encontram. Com a preocupação por uma sociedade 

mais atenta aos seus idosos, apresentou uma Moção à Direcção Distrital da Segurança Social, ao 

CLAS, à Plataforma Supra concelhia, às Juntas de Freguesia do Concelho, às IPSS e associações que 

trabalham com pessoas idosas, ao Comando e Destacamento da GNR e ao Governo Civil.----------------- 

Ainda no âmbito da apresentação de moções, referiu o Senhor Presidente que a Câmara Municipal de 

Palmela, reunida a 2 de Março de 2011, em sessão pública, manifestou a sua preocupação face às 

necessidades sentidas pelos munícipes do Bairro dos Marinheiros, Bairro Alentejano, Bairro Assunção 

Piedade e Marquesas, na freguesia de Quinta do Anjo e de Brejos do Assa, na freguesia de Palmela 

confrontados com uma redução profunda ao nível dos cuidados de saúde. Assim, foi apresentada 

Moção no sentido de reclamar junto da Administração Regional de Saúde de Setúbal e Palmela a 

adopção de medidas que garantam aos munícipes o acesso pleno a serviços de saúde. --------------------- 

 

De imediato, o Senhor Presidente passou a palavra a um dos representantes do Núcleo Executivo 

(Sandrine Palhinhas) que informou o plenário que se encontra assegurada a participação da 

Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Ciências Humanas – Centro de Estudos de Serviço 

Social e Sociologia, através da Dra. Isabel Vieira, com o objectivo de promover um trabalho de 

acompanhamento e supervisão do Núcleo Executivo. ------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda informado o plenário do Dia Mundial da Saúde tendo sido referido o painel de actividades nos 

dias sete, oito e treze de Abril, com várias acções de promoção da saúde, dinamizadas pela Câmara 

Municipal de Palmela, com o apoio do Agrupamento dos Centros de Saúde de Setúbal e Palmela e da 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo. ----------------------------------------------------- 

De seguida, o Senhor Presidente passou a palavra à representes da SEIS (Lucilia Santos) para a breve 

apresentação de projectos. A SEIS, no quadro de um conjunto diversificado de linhas de financiamento, 

apresentou candidaturas nas áreas da promoção da igualdade de género, da formação e da prevenção 

da violência domestica, tendo algumas delas o concelho de Palmela na sua área de intervenção. ------- 

 

Ainda no ponto relativo a informações, o Senhor Presidente passou a palavra à representante da 

Fundação COI (Maria João do Vale) que referiu que no processo de composição do Plano de Acção 

2011, foram referidos pelos parceiros projectos cujo âmbito de actuação e destinatários não 

possibilitaram a sua introdução na matriz do PA. Neste domínio a Fundação COI propôs ao Plenário a 

introdução de um eixo no PA direccionado para as ”Famílias” ou “Famílias em Situação de Fragilidade 
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Social.” O Senhor Presidente solicitou aos parceiros as suas ideias e posições relativamente a este 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por ultimo, o Senhor Presidente passou a palavra ao representante do Centro Social de Palmela 

(Guilherme Bettencourt) que convidou os parceiros a visitarem a exposição já patente no 1º andar do 

Cine Teatro S. João em Palmela, até 8 de Abril, iniciativa da responsabilidade do CSP “A árvore” com o 

tema “as origens da história – os dinossauros” e que resultou da participação de pais e filhos.-------------- 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo:   

• Lista de presenças  
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LISTA DE PRESENÇAS 

      

Áreas de 
intervenção 

 

Entidades 

 
 

Representante do 
Plenário 

Outros 
elementos 

1. Associação Aires Fonte da Boa Vontade   

2. Associação de Convívio de Idosos de 
Cabanas   

3. Associação de Idosos de Palmela   

4. APPACDM –Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental   

5. Associação “Questão de Equilíbrio” x  

6. Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos da Freguesia de Pinhal Novo (ARPI) x  

7. Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos do Bairro Alentejano (ARPIBA) x x 

8. Centro Comunitário de S. Pedro - Cáritas 
Diocesana de Setúbal 
 

x  

9. Centro Distrital de Setúbal - Instituto de 
Segurança Social x  

11. Centro Jovem Tejo   

12. Casa do Povo de Palmela-   Centro Social 
em Lagameças   

13. Centro Social de Palmela 
 x  

14. Centro Social de Quinta do Anjo 
 x x 

15. Centro Social  Paroquial de Pinhal Novo x x 

16. NLI de Palmela do Rendimento Social de 
Inserção x  

17. Fundação COI  
 x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acção Social 

18. CPCJ – Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Palmela x  
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19. Fundação Robert Kalley 
  x 

20.Igreja Evangélica Batista 
   

21. Santa Casa da Misericórdia de 
Palmela 
 

  

22. União Social Sol Crescente da 
Marateca 
 

x  

23. CRIPS – Instituto da Droga e da 
Toxicodependência - Setúbal  
IP – CRI da Península de Setúbal  

Justificou ausência  

24. Sociedade de Estudos e Intervenção 
em  Engenharia Social 
 

x  

25. Grupo Desportivo e Recreativo 
Airense 
 

  

26. equipa multidisciplinar de Apoio às 
Escolas da península de setúbal, sul  

  

27.  Escola Secundária de Palmela  x  

28. Agrupamento Vertical de Escolas de 
Palmela Escola Básica Hermenegildo 
Capelo  

x  

29. Agrupamento de Escolas José 
Saramago 

x x 

30. Escola Secundária c/ 3º ciclo do EB 
Pinhal Novo  

  

31. Centro de Emprego de Setúbal 
 

x  

32. Centro de Formação de Setúbal x  

32. Câmara Municipal de Palmela 
 

x x 

33. Junta de Freguesia de Marateca 
 

x  

34. Junta de Freguesia de Palmela 
 

x x 

35. Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
 

 x 

36. Junta de Freguesia de Poceirão 
 

  

37. Junta de Freguesia de Quinta do 
Anjo 
 

  

38. Agrupamento de Centros de Saúde 
de Setúbal e Palmela (ACS) 
 

x x 
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39. Associação de Dadores de Sangue 
de Pinhal Novo 

 Justificou ausência 2011/37 

40. Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários de Pinhal Novo 

  

 
41. Associação Humanitária Bombeiros 
de Palmela 
 

  

42. Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Águas de Moura 

  

43. Destacamento Territorial da Guarda 
Nacional Republicana de Setúbal 

  

44. LOGZ - Atlantic Hub SA x  
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