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Ata nº 17/2012 da Sessão Plenária Ordinária do Conselho Local de Ação Social de Palmela 
(CLASP Palmela)  
 
 

Data: 31 de Maio de 2012 

Local: Auditório da Junta de Freguesia de Pinhal Novo  

 

Ordem de trabalhos:  

 

1. Informações 

2. Apresentação de dados da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela 

3. Apresentação das propostas de adesão da Cooperativa CASCA, Comenda Templária 

de Setúbal e SerHogarSystem  

4.  Apresentação de proposta para o I Plano Municipal de Combate e Prevenção à 

Violência Doméstica  

5.  Apresentação de dados de diagnóstico para elaboração de parecer relativo à criação 

das respostas de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário pela Associação de Idosos 

e Reformados de Poceirão  

6. Apresentação de dados de diagnóstico relativos à resposta de creche, na rede solidária, 

nas freguesias de Palmela e Quinta do Anjo 

 

 

------------------Ata nº17/2012 da Sessão Plenária Ordinária do CLAS Palmela---------------------

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

  

Aos trinta e um dias de Maio de 2012, 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 da Junta de Freguesia 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 

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 apresentação de dados 

da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela, ponto três apresentação das 
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propostas de adesão da Cooperativa CASCA, Comenda Templária de Setúbal e 

SerHogarSystem; ponto quatro apresentação de proposta para o I Plano Municipal de 

Combate e Prevenção à Violência Doméstica, ponto cinco apresentação de dados de 

diagnóstico para elaboração de parecer relativo à criação das respostas de Centro de Dia e 

Serviço de Apoio Domiciliário pela Associação de Idosos e Reformados de Poceirão, e por 

último, ponto seis apresentação de dados de diagnóstico relativos à resposta de creche, na 

rede solidária, nas freguesias de Palmela e Quinta do Anjo.-----------------------------------------------

O Senhor Presidente do CLAS Palmela informou que os seguintes parceiros justificaram a sua 

falta neste plenário, designadamente a Equipa de Prevenção do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I.P. DRLVT - CRI da Península de Setúbal (Célia 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 16 de 13 de Março de 2012, enviada aos parceiros 

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

Relembrou o Senhor Presidente que as atas do plenário estão disponíveis para consulta e 

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

Referiu ainda o Senhor Presidente que o ponto três da ordem de trabalhos, dedicado à 

apresentação de propostas de adesão, apenas se centrará na proposta da Comenda 

Templária e da SerHogarSystem dado que não foi possível confirmar a presença da 

Cooperativa CASCA. Referiu ainda o Senhor Presidente que apesar de ter sido apresentado 

um pedido para a alteração da ordem de trabalhos, não havendo razão substantiva para essa 

alteração, a ordem de trabalhos seria mantida.---------------------------------------------------------------- 

Referiu o Senhor Presidente que o Plenário conta com a presença da Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género, na pessoa da Dra. Cláudia Mateus, do Núcleo de Violência 

Doméstica/Violência de Género, o que muito congratula o Conselho Local de Ação Social de 

Palmela. A presença da Comissão prende-se com a apresentação da proposta de trabalho do 

município ao nível da prevenção da violência doméstica, um dos pontos da ordem de 

trabalhos de hoje. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que o Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade 

Internacional, a CMP e a Associação In Loco se encontram a dinamizar um projeto de 

promoção da participação juvenil, pelo que passou a palavra ao Técnico da Juventude da 

CMP  (José Galambas) para uma breve apresentação dessa iniciativa que se encontra em 

curso, designada por Programa Juventude em Ação da União Europeia: Concurso de Ideias 

para o Fomento da Participação Juvenil nas decisões municipais e Concurso de Boas Práticas 

de Promoção da Participação Juvenil através do Orçamento Participativo. Referiu o Técnico 

José Galambas que esta informação encontra-se a ser divulgada por email para as diferentes 

entidades do concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------

http://clasp.cm-palmela.pt/
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A representante da Fundação COI (Maria João do Vale) referiu que esta entidade assinou 

acordo para a disponibilização de uma cantina social para a freguesia de Pinhal Novo, e que 

se encontra aberto período para apresentação de candidaturas.-----------------------------------------  

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

representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela (Vera Celestino) 

para a apresentação de um conjunto de dados de diagnóstico de janeiro e abril de 2012, ao 

nível da intervenção da Comissão junto de crianças e jovens do concelho. A representante da 

Comissão apresentou um agradecimento ao convite, e sublinhou a importância da partilha de 

dados relativos à Comissão no período. Referiu a representante da Comissão a importância 

do princípio de subsidiariedade, tendo também referido a que as instituições de primeira linha 

podem proceder à identificação de situações de perigo Referiu também que a Comissão pode 

integrar membros do exterior, vindos de outras organizações.----------------------------------------- 

Em seguida, após a apresentação da CPCJ, o Senhor Presidente passou a palavra aos 

representantes da Comenda Templária de Setúbal (Oliveira Pereira) para a apresentação 

desta organização. Referiu o Senhor Presidente que a Comenda Templária de Setúbal é uma 

associação histórico-cultural de direito privado, constituída em 2008, com atividade na 

propagação das tradições da antiga cavalaria, no patrocínio de estudos históricos, simbólicos, 

filosóficos e heráldicos.  Após a apresentação, a representante da Fundação COI (Maria João 

do Vale) questionou a entidade sobre a sua localização enquanto instituição, pelo que foi 

respondido que a Comenda se encontra disponível através dos contatos de telefone e email, 

sendo a Pousada de Palmela o seu local de referência no concelho. Também o representante 

do Centro Social de Palmela (Guilherme Bettencourt) questionou a entidade sobre os ganhos 

para o CLASP, para o Centro Social e para a entidade com esta adesão, pelo que o 

representante da Comenda referiu que os ganhos se encontram de parte a parte e que os 

mesmos estão relacionados com a partilha de recursos, de vontades e disponibilidades dos 

muitos membros da Comenda em fazer parte de processos de solidariedade que façam frente 

às necessidades das pessoas, e que contribuam para a defesa dos direitos humanos ----------- 

O Senhor Presidente colocou à votação dos presentes a proposta de adesão ao CLASP, 

tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

De imediato, o Senhor Presidente deu continuidade à ordem de trabalhos, passando a palavra 

ao representante da empresa SerHogarSystem (Luis Oriola) para a apresentação desta 

organização com sede no Montijo e com intervenção ao nível da prestação de cuidados de 

pessoas idosas e crianças. Após a apresentação, a representante da SEIES (Lucilia Santos) 

interrogou sobre a pertinência da adesão de uma empresa a um fórum de parceiros cuja 

atuação é com públicos carenciados. O representante da empresa enunciou que é através do 

equilíbrio entre ganhos efetivos resultantes de um trabalho com públicos diversificados que a 

empresa pode ter mais valias e que, para além dessa questão, a empresa apresenta serviços 
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sete dias por semana o que pode também interessar aos parceiros, que dispõem de uma 

resposta mais circunscrita. A empresa pode também apresentar propostas interessantes aos 

parceiros ao nível da aquisição de produtos, assim como pode fazer parte, por exemplo, do 

grupo de entidades que disponibiliza serviços mais económicos ao nível do cartão municipal 

sénior. Pode também a empresa, referiu o representante, contribuir com proveitos das vendas 

canalizando uma parte para a intervenção social.------------------------------------------------------------- 

Referiu também a representante da Fundação COI (Maria João do Vale) que no seu entender 

a adesão ao CLASP não era pertinente. O Senhor Presidente do CLASP referiu que a 

integração do sector privado para as redes sociais pode trazer novas dinâmicas, fomentar a 

responsabilidade social das empresas e promover a partilha de recursos.-----------------------------

De seguida o Senhor Presidente colocou a adesão da empresa ao CLASP, tendo a mesma 

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

O representante do Centro Social Tejo (Elísio Barros) congratulou ambas as adesões, 

felicitando a empresa por quere partilhar os seus recursos com uma rede social. ----------------- 

Dando continuidade à ordem de trabalhos, o Senhor Presidente referiu que o ponto seguinte 

se encontra associado a uma proposta de trabalho do município sobre a prevenção e combate 

à violência doméstica. Referiu que esta proposta foi discutida previamente com alguns 

parceiros com intervenção ao nível do combate à Violência Doméstica, designadamente 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, CPCJ Palmela e SEIES, sento contudo 

necessária uma partilha mais alargada em sede de rede social. De seguida o Senhor 

Presidente passou a palavra à representante da CMP no Núcleo Executivo (Sandrine 

Palhinhas) para a apresentação desta proposta municipal. Após a apresentação, o Senhor 

Presidente passou a palavra à representante da Comissão de Cidadania e Igualdade de 

Género (Cláudia Mateus) para a partilha de algumas notas, colocando à consideração/reflexão 

do Plenário a proposta de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------ 

A representante da Comissão (Cláudia Mateus) sublinhou que esta é uma problemática de 

todos, caracterizada por mitos e estereótipos, sendo portanto importante que as redes sociais 

abracem este tema. Referiu também que este é um fenómeno com muitos custos, 

designadamente vitimas que procuram sistemas de saúde, segurança pública, desemprego, 

abandono escolar, abstenção no trabalho, e que importa intervir no combate ao fenómeno da 

violência domestica. Sublinhou que este é um problema que se encontra presente em todos os 

estratos sociais e que até 2011 se registou um aumento do número de vítimas e que a partir 

dessa data, o número de vítimas diminui ligeiramente, fato que se pode encontrar relacionado 

com o conhecimento que as vítimas detêm dos recursos que se encontram ao seu dispor. 

Referiu a importância de redes municipais multidisciplinares e que todos os parceiros devem 

fazer parte destas redes. Por último, relembrou que se prevê, no âmbito do Programa 

Operacional de Potencial Humano, a abertura de linha de financiamento para a violência 
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doméstica, podendo ser este um recursos importante para os parceiros. Sugeriu a 

representante da SEIES (Lucilia Santos) um debate em torno desta temática, para facilitar a 

compreensão sobre este fenómeno e a consecutiva intervenção dos parceiros sobre o mesmo. 

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

Após este momento de partilha, o Senhor Presidente deu continuidade à ordem de trabalhos, 

passando a palavra à representante do Núcleo Executivo (Isabel Rodrigues, Centro 

Comunitário de S. Pedro – Cáritas Diocesana de Setúbal) para a apresentação de um 

conjunto de dados de diagnóstico com enfoque no envelhecimento da população do concelho 

e nas respostas socias para as pessoas idosas. Estes dados, elaborados pelo Núcleo 

Executivo, apresentam-se como elementos necessários à tomada de decisão coletiva sobre o 

parecer da Rede Social relativo ao alargamento das respostas de Centro de Dia e Serviço de 

Apoio Domiciliário pela Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Poceirão. No 

decurso da apresentação, referiu o representante do Centro Social de Lagameças (Fernando 

Martins) que não dispunha da informação enviada em conjunto com a convocatória, 

designadamente, a proposta para o parecer e a grelha de avaliação relativa ao projeto da 

Associação de Idosos e Reformados da Freguesia de Poceirão. Considerando que não se 

encontravam reunidas as condições necessárias para que o CLASP se pronunciasse sobre a 

criação de novas respostas para a freguesia de Poceirão, o Senhor Presidente sugeriu a 

realização um plenário extraordinário a 14 de Junho, pelas dez horas, nas instalações da 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo, proposta que foi aceite pelos presentes. ---------------------- 

 

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  

 

 

 


