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Ata nº 20/2013 da Sessão Plenária Ordinária do Conselho Local de Ação Social de Palmela 
(CLAS Palmela)  
 
 

Data: 14 de Fevereiro de 2013 

Local: Agrupamento de Escolas José Saramago  

 

Ordem de trabalhos:  

 

1. Informações 

2. Eleição dos membros não obrigatórios do Núcleo Executivo 

3. Apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação 2012 

4. Apresentação do Plano de Ação 2013 

5. Apresentação de proposta para a Atualização do Diagnóstico Social do Concelho de 

Palmela  

 

------------------Ata nº20/2013 da Sessão Plenária Ordinária do CLAS Palmela---------------------

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

  

Aos catorze dias de Fevereiro de 2013, o Conselho Local de Ação 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 Agrupamento de 

Escolas José Saramago, na freguesia de Poceirão, 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 

presente sessão dando as boas vindas ao conjunto dos parceiros do CLAS Palmela e 

relembrou que este plenário é de carácter ordinário, acontece ao abrigo do Regulamento 

Interno do CLAS Palmela, com uma duração de duas horas e meia com a seguinte agenda de 

trabalhos, conforme convocatória: ponto um informações; ponto dois eleição dos membros não 

obrigatórios do Núcleo Executivo; ponto três apresentação do Relatório de Execução do Plano 

de Ação 2012; ponto quatro apresentação do Plano de Ação 2013; e, por ultimo, ponto cinco, 

apresentação de proposta para a Atualização do Diagnóstico Social do Concelho de Palmela. -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente do CLAS Palmela colocou à votação dos parceiros a acta da reunião 

anterior do CLAS Palmela, acta n.º 19 de 11 de Setembro de 2012, enviada aos parceiros 

juntamente com a convocatória, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes, com 

quatro abstenções. Relembrou o Senhor Presidente que as atas dos plenários estão 

disponíveis para consulta e download no site da Rede Social Palmela (http://clasp.cm-

palmela.pt/).------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu o Senhor Presidente que a sessão de hoje, primeiro plenário do ano e sessão 

ordinária, pretende dar continuidade a um princípio que norteia a intervenção do CLAS 

Palmela e que se prende com o trabalho de avaliação e planeamento. O Senhor Presidente do 

CLASP apresentou ainda um agradecimento ao Agrupamento de Escolas José Saramago, 

fazendo referencia ao esforço conjunto deste agrupamento e de todos os seus parceiros no 

combate ao insucesso e abandono escolar. Agradeceu igualmente à Diretora do Centro 

Distrital de Segurança Social de Setúbal (Clara Birrento) pela sua presença neste plenário. 

Referiu também que pela extensão da ordem de trabalhos da presente sessão, seria possível 

a realização de uma outra reunião, tal como prevê o Regulamento Interno. Foram também 

justificadas as ausências do Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo, Casa do Povo de 

Palmela, Associação de Dadores de Sangue de Pinhal Novo e Instituto Português de Desporto 

e Juventude por incompatibilidade de agenda. Relembrou o Senhor Presidente da importância 

do compromisso dos parceiros, sendo crucial que cada entidade proceda à atualização dos 

seus membros neste fórum de parceiros, de forma a garantir um vínculo com esta parceria. ---- 

De seguida, o Senhor Presidente passou para o ponto da ordem de trabalhos relativo a 

partilha de informações, passando a palavra ao representante do CAMPS – Centro de Apoio 

Medico Psicológico e Social do Poceirão (Antonio Isaías). Referiu o representante do Núcleo 

da Liga de Combatentes de Pinhal Novo que o CAMPS se encontra em funcionamento desde 

Janeiro, de acordo com previsto pelos parceiros que dinamizam este projeto (Comenda 

Templária de Setúbal, Núcleo da Liga dos Combatentes de Pinhal Novo, Junta de Freguesia 

de Poceirão). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a partilha desta informação, o Senhor Presidente passou a palavra ao representante da 

Comenda Templária de Setúbal, tendo o parceiro informado que foram disponibilizados livros 

infantis ao Agrupamento de Escolas Jose Saramago, assim como foram também doados livros 

aos parceiros Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Poceirão e Associação de 

Dadores de Sangue de Pinhal Novo. ----------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o Senhor Presidente do CLASP passou a palavra à representante da área da 

Saúde (Fatima Semedo) para a partilha de uma informação relacionada com a alteração do 

seu representante neste Conselho Local. Informou, assim, a representante que a partir desta 

data, a participação deste parceiro será assegurada pela Enfª Isabel Santos. ----------------------- 

http://clasp.cm-palmela.pt/
http://clasp.cm-palmela.pt/


 3 

Após esta informação, o Senhor Presidente do CLASP passou a palavra à Diretora do Centro 

de Emprego e Formação Profissional de Setúbal (Ana do Carmo Guia) para a partilha de 

informações relacionadas com medidas de emprego e formação, designadamente CEI, CEI+  

e estágios profissionais. Referiu a Diretora que se encontra a ser preparada uma sessão 

pública para a apresentação das medidas. ---------------------------------------------------------------------   

Após este momento, o Senhor Presidente passou a palavra à Senhora Diretora do Centro 

Distrital de Segurança Social de Setúbal, que referiu algumas das medidas desta estrutura 

designadamente Passaporte Emprego, Passaporte Emprego Economia Social, sendo que se 

encontra disponível a legislação em vigor. Referiu ainda a representante que ao nível do 

Programa PERA  surgiram dificuldades na obtenção de informação relacionada com as fichas 

de identificação das famílias; e que ao nível da medida Cantina Social, se prevê o alargamento 

do número de refeições para cem, sempre que se constata essa necessidade, não sendo 

justificável a existência de listas de espera. Referiu também a Diretora que se verificou um 

decréscimo ao nível dos beneficiários da medida de Rendimento Social de Inserção, facto que 

se prende com a alteração do enquadramento legal desta medida.-------------------------------------- 

De seguida referiu o representante da SEIES (Vasco Caleira) a aprovação de um projeto 

específico para Palmela designado de “Passa a Palavra”, co-financiado pelo Programa 

Operacional de Potencial Humano, projeto com intervenção ao nível do combate à violência de 

género/domestica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo outras informações, o Senhor Presidente passou para o ponto seguinte da 

ordem de trabalhos referente à eleição dos membros não obrigatórios do Núcleo Executivo. 

Assim, dando cumprimento ao Regulamento Interno do CLAS Palmela, e de acordo com o que 

se encontra previsto no Decreto-lei nº 115 de 14 de junho de 2006, Artigo 27º, 3 – os 

elementos do núcleo executivo não abrangidos pelo nº 1 são eleitos pelos CLAS de dois em 

dois anos – procedeu-se à eleição dos novos membros. -------------------------------------------------- 

Em primeiro lugar, o Senhor Presidente colocou à consideração do Plenário o número de 

membros do núcleo executivo, apresentando como possível uma composição com três, cinco 

ou sete elementos. De acordo com a experiencia anterior, considerou o plenário que este 

grupo de trabalho deveria manter a composição com cinco elementos. -------------------------------- 

Após esta votação, o Senhor Presidente colocou à consideração do Plenário a possibilidade 

de outros parceiros apresentarem as suas candidaturas para integração no núcleo executivo, 

sendo que os parceiros Associação de Reformados e Idosos de Pinhal Novo, Centro Social de 

Quinta do Anjo e União Social Sol Crescente da Marateca apresentaram a sua disponibilidade 

para integrar este grupo operativo. Após a identificação destes parceiros, procedeu-se à 

respetiva votação por voto secreto, tendo sido contabilizados vinte e três votos e uma 

abstenção. Após a respetiva contagem, os parceiros Centro Social de Quinta do Anjo e União 
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Social Sol Crescente da Marateca foram designados como os novos membros o núcleo 

executivo para o período compreendido entre 2013 e 2015. ---------------------------------------------- 

Após este momento, o Senhor Presidente passou para o ponto seguinte da ordem de 

trabalhos, relativa à apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação 2012. 

Neste âmbito, o Senhor Presidente sublinhou a importância dos instrumentos de planeamento 

do CLASP, nos quais se inserem os respetivos planos de ação e respetivos relatórios. É nessa 

lógica, que o núcleo executivo apresentou na presente sessão ordinária, o Relatório do Plano 

de Ação de 2012, dando conta da execução global dos projetos constantes neste instrumento 

de trabalho. Assim, o Senhor Presidente passou de imediato a palavra ao membro da CMP no 

núcleo (Sandrine Palhinhas) para a apresentação de uma síntese do relatório, o qual foi 

enviado aos parceiros em conjunto com a convocatória. Após a apresentação da síntese deste 

relatório, o Senhor Presidente colocou o documento à consideração do Plenário, tendo o 

mesmo sido aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, o Senhor Presidente passou para o ponto seguinte da ordem de trabalhos, 

relacionada com o Plano de Ação de 2013. Sublinhou o Senhor Presidente que uma 

intervenção ajustada às necessidades do território, concertada e qualificada não se pode 

desenvolver à margem destes instrumentos de trabalho e para que sejam instrumentos 

verdadeiramente coerentes, profícuos, capazes de trazer mais valias a este conselho local, é 

imprescindível que os parceiros os conheçam, e que deles se apropriem. Assim, o Senhor 

Presidente passou a palavra à representante do Agrupamento de Escolas José Saramago 

(Manuela Costeira) para a apresentação dos objetivos e ações relacionados com os eixos de 

intervenção de crianças e jovens. Atendendo à discussão gerada em torno de objetivos 

relacionados com as medidas para jovens ao nível do emprego/formação, e ao avançado da 

hora, foi proposto pelo Senhor Presidente a realização de uma oficina para o dia 25 de 

Fevereiro, no período da manhã, com consecutivo plenário extraordinário para o dia 28 de 

Fevereiro para nova apresentação deste documento.Com a aprovação da parte dos parceiros, 

foram agendados estes dois momentos de trabalho. --------------------------------------------------------  

 

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

aprovada a presente ata assinada pelo Presidente da Mesa.---------------------------------------------- 

 

O Presidente do Conselho Local de Ação Social de Palmela 

 

Adilo Costa,  

Anexo: Lista de Presenças  


