
  

 1 

  
Acta nº 15/2011 da Sessão Plenária Ordinária do Conselho Local de Acção Social de Palmela 
(CLASP Palmela)  
 
 

 

Data: 21 de Outubro de 2011 

Local: Centro Municipal para a Juventude, Mercado M unicipal de Pinhal Novo  

 

Ordem de trabalhos:  

 

1. Informações 

2. Balanço da Formação “Sustentabilidade das IPSS” promovida pela UIPSS e EAPN  

3. Entrega da “Listagem de Recursos da Rede”  

4. Apresentação do alinhamento do III Fórum Social Palmela  

5. Apresentação do calendário para as Oficinas de Avaliação e Planeamento 

6. Mesas redondas: funcionamento do CLASP 2012  

 

 

---------------------------------Acta nº15 /2011 da  Sessão Plenária do CLAS Palmela-----------------

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

Aos 21 dias de Outubro de 2011, o Conselho Local de Acção Social de Palmela, adiante 

designado CLASP Palmela, reuniu dando cumprimento ao seu Regulamento Interno, reunião 

que se realizou pelas catorze horas e trinta minutos nas instalações do Centro Municipal para 

a Juventude, Mercado Municipal de Pinhal Novo, com a presença dos elementos que constam 

na lista de presenças anexa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deste fórum dando as boas vindas ao conjunto dos parceiros do CLAS Palmela. O Senhor 

Presidente do CLAS Palmela relembrou que este plenário acontece ao abrigo do Regulamento 

Interno do CLAS Palmela, tem carácter ordinário, com uma duração de duas horas e meia 

com a seguinte agenda de trabalhos, conforme convocatória: ponto um Informações; ponto 

dois Balanço da Formação “Sustentabilidade das IPSS” promovida pela UIPSS e EAPN; ponto 

tres Entrega da “Listagem de Recursos da Rede” , ponto quatro Apresentação do alinhamento 

do III Fórum Social Palmela,  ponto cinco Apresentação do calendário para as Oficinas de 

Avaliação e Planeamento e, por ultimo, ponto sete Mesas redondas: funcionamento do CLASP 

2012.--------O Senhor Presidente do CLAS Palmela informou ainda que os seguintes parceiros 

justificaram a sua falta neste plenário, designadamente Junta de Freguesia de Pinhal Novo, 



  

 2 

representado pelo seu Presidente e Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. DRLVT - 

CRI da Península de Setúbal representado pela Dra. Celia Santos.------------------------------------- 

De seguida o Senhor Presidente do CLAS Palmela colocou à votação dos parceiros a acta da 

reunião anterior do CLAS Palmela, acta n.º 14 de 15 de Junho de 2011,a qual foi enviada aos 

parceiros juntamente com a convocatória, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---- 

Após a aprovação da acta do plenário anterior, o Senhor Presidente deu inicio à reunião, 

passando de imediato ao ponto da ordem de trabalhos relacionado com as Informações a 

partilhar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu o Senhor Presidente, que as Comemorações do Mês do Idoso já são tradição no 

Concelho de Palmela, sendo Outubro o mês em que se realizam as várias iniciativas que 

perfazem as Comemorações. No ano de 2011, o inicio destas comemorações foi marcado 

com o 2º Encontro Intergeracional, realizado no dia 4 de Outubro, no Centro Histórico de 

Palmela, sendo  este um momento de divulgação da rede wireless. Espectáculos musicais, 

atelieres, outros momentos de convivio foram  destacados neste programa dedicado à pessoa 

idosa. O Senhor Vereador referiu ainda que programa completo, com toda a informação 

necessária, se encontra disponivel no site da CMP.---------------------------------------------------------- 

Após esta apresentação, o Senhor Presidente passou de imediato a palavra à representante 

da CMP (Paula Lagarto) a qual partilhou informações relacionados com o projecto CLIQUE 

SEM IDADE. Foi referido que este é um projecto de sensibilização às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) para a população com idade a partir dos 55 anos, estando a 

decorrer desde a segunda quinzena de Setembro e até final de Outubro de 2011, nas 

freguesias de Marateca (13 de Setembro a 20 de Outubro de 2011) e de Poceirão (14 de 

Setembro a 26 de Outubro de 2011), depois de se ter realizado entre Maio e Junho, nas 

freguesias de Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo. Foi sublinhado que na freguesia da 

Marateca este projecto se realiza no Pólo da Biblioteca Municipal, às terças e quintas feiras e 

na freguesia de Poceirão no Centro Cultural, às quartas e sextas-feiras, abrangendo um 

número total de 22 participantes. O interesse por experienciar e descobrir o mundo global das 

TIC, a necessidade de aperfeiçoar conhecimentos, a importância de adquirir saberes neste 

domínio, também para quem ainda está no activo, bem como, a necessidade de compreender 

melhor o tempo que os netos passam ao computador, foram algumas das razões referidas 

para participação neste projecto no presente ano.------------------------------------------------------------ 

Após a partilha de informação do projecto CLIQUE SEM IDADE, o Senhor Presidente passou 

de imediato a palavra a representante do Núcleo Executivo (Sandrine Palhinhas) para a 

apresentação de um ponto de situação sobre a Metodologia SPIRAL. Foi referido que o 

Conselho da Europa, em articulação com o Instituto de Segurança Social, promoveu no âmbito 

do Plano de Acção para a Coesão Social, a apresentação de uma metodologia designada de 
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SPIRAL, orientada para a auscultação das pessoas. No seguimento deste trabalho, foi 

realizado nos dias 26 e 27 de Outubro a segunda parte da formação. A participação da Rede 

Social Palmela nesta formação teve como objectivo conhecer esta metodologia e as suas 

ferramentas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após a partilha de informação, o Senhor Presidente do CLAS passou novamente a palavra 

para o representante do Núcleo Executivo (Sandrine Palhinhas) para a divulgação de uma 

informação relativa ao IEEI – Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais. Foi referido 

que na sequência das acções realizadas por esta entidade, ao nível do trafico de seres 

humanos, foi registado o interesse de alguns parceiros em conhecer mais sobre esta temática. 

É nesse sentido que o IEEI (Claudia Pedra e Miguel Neves) fizeram chegar ao CLASP uma 

proposta para a realização de formação nesta área. Caso os parceiros manifestem interesse 

em participar, devem contactar directamente o Instituto. --------------------------------------------------- 

De imediato, o Senhor Presidente do CLAS, passou a palavra à representante da EAPN – 

Rede Europeia Anti Pobreza (Ana Vizinho), para a partilha de informação relacionada com um 

tema central para as ISS. Ana Vizinho procedeu a uma apresentação breve da Formação 

“Sustentabilidade das IPSS” promovida pela UIPSS e EAPN, recentemente realizada. Referiu 

que a acção formativa contou a presença de alguns parceiros da Rede Social Palmela, 

considerando ainda que o custo da formação pode ter sido um condicionante para a adesão 

das entidades. A acção focou a importância da gestão de recursos humanos, a qualificação 

das respostas, os processos de qualidade com componentes cruciais na sobrevivência das 

instituições ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após esta apresentação, o Senhor Presidente passou de imediato a palavra à representante 

do Núcleo Executivo (Sandrine Palhinhas) para a devolução da versão final da “listagem de 

recursos da rede”, documento que contem a informação actualizada sobre os parceiros que 

compõem actualmente a Rede. Foi referido ainda que esta informação, já apresentada no 

anterior plenário, passaria, também a estar disponível, no site da Rede Social.---------------------- 

Cumprindo com a ordem de trabalhos, a representante apresentou o alinhamento do III Fórum 

Social Palmela, dedicada a terceira edição ao tema do voluntariado. Foi partilhada a data de 

realização do Fórum – dias 29 e 30 de Novembro - assim como as principais componentes 

deste evento, para que os parceiros registassem este evento nas suas agendas.------------------- 

Foi também referido pelo representante do Núcleo Executivo, que este grupo operativo se 

encontra a planear as oficinas de planeamento e avaliação, tendo sido apresentadas as datas 

destes momentos (Oficina de Avaliação a 8 de Novembro, Oficinas de Planeamento a 6 e14 

de Dezembro). Na sequência do trabalho promovido ao nível dos instrumentos de 

planeamento, foi referido que o Núcleo Executivo se encontra a organizar dois momentos para 

que os parceiros da Rede Social, possam avaliar a execução deste ano e criar, 

consequentemente, as linhas de acção para o plano de 2012. ------------------------------------------- 
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Após a apresentação da informação relacionada com a agenda do CLAS Palmela, o Senhor 

Presidente referiu que após esta informação, o plenário seguiria para um momento de trabalho 

em torno das áreas criticas identificadas no quadro da avaliação da parceria (resultados do 

guião de avaliação da parceria). Em seguida, o Senhor Presidente referiu que o Núcleo 

Executivo tem vindo a promover um trabalho de avaliação pelo que foi aplicado um guião de 

avaliação interna da parceria, cujos resultados foram apresentados em sede de Plenário. De 

seguida passou a palavra a um dos membros do Núcleo (Isabel Rodrigues) para a 

apresentação da dinâmica. Referiu o membro do Núcleo que esta dinâmica pretende mobilizar 

os parceiros para a discussão de questões chave em pequeno grupo. Nesse sentido, foram 

constituídos grupos de trabalho que debaterem um conjunto de questões criticas identificadas 

na avaliação. Os grupos, organizados por mesa, procederam a uma reflexão em torno dos 

temas identificados, designadamente “Tomar as decisões” ;“Identificar e mobilizar recursos” ; 

“Trabalhar de forma articulada/Aprender de forma recíproca”; “Alinhar os interesses individuais 

com os interesses da Rede” e, por ultimo “Mobilizar os parceiros e aprofundar o seu 

envolvimento”. Os grupos, organizados em torno de cada tema discutiram os temas, sendo 

que cada discussão foi apoiada por um animador/membro do Núcleo Executivo. pós a reflexão 

em torno dos temas, os grupos apresentaram as suas sínteses, partilhando ideias e propostas 

de acção. Foi referido que os resultados da discussão seriam disponibilizados aos parceiros.--- 

 

 

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 de 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 Justificou ausência  

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

  

5. Associação “Questão de Equilíbrio”   

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) 

  

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 x  

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

x  

13. Centro Social de Palmela 
 

x  

14. Centro Social de Quinta do Anjo 
 

x  

15. Centro Social  Paroquial de Pinhal 
Novo 

  

16. NLI de Palmela do Rendimento 
Social de Inserção 

x  

17. Fundação COI  
 

 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acção Social 

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

x  
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Áreas de 
intervenção 

 

Entidades 

 

Representante da 
Comissão Alargada 

Outros 
elementos 

20. Santa Casa da Misericórdia de 
Palmela 
 

  

21. União Social Sol Crescente da 
Marateca 
 

x  

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

Justificou ausência  

23. Sociedade de Estudos e Intervenção 
em  Engenharia Social 
 

  

24. Grupo Desportivo e Recreativo Airense 
 

 
  

 

25. Banco Alimentar  x  

26.  Escola Secundária de Palmela  Justificou ausência  

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

  

28. Agrupamento de Escolas José 
Saramago 

Justificou ausência  

 
Educação 

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

  

 
Emprego 

30Centro de Emprego de Setúbal 
 

x  

 
Formação  
Profissional 

31 Centro de Formação de Setúbal   

32. Câmara Municipal de Palmela 
 

x  

33. Junta de Freguesia de Marateca 
 Justificou ausência  

34 Junta de Freguesia de Palmela 
 

Justificou ausência  

35. Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
 

Justificou ausência  

37. Junta de Freguesia de Poceirão 
 

 x 

 
Autarquia  
 

38. Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 
 

  

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

  
Saúde 

40. Associação de Dadores de Sangue de 
Pinhal Novo 

  

41. Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários de Pinhal Novo 

  

40. Associação Humanitária Bombeiros de 
Palmela 
 

  

41. Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Águas de Moura 

  

 
Segurança 

42. Destacamento Territorial da Guarda 
Nacional Republicana de Setúbal 

  

 
Tecido 43. LOGZ - Atlantic Hub SA   
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Associação de Idosos da Freguesia de Poceirão       X 

42. Destacamento Territorial da Guarda 
Nacional Republicana de Setúbal  

x  
 
 
 
 
Tecido 
Empresarial  LOGZ – Atlantic Hub SA  x  


