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Ata nº 16/2012 da Sessão Plenária Ordinária do Conselho Local de Ação Social de Palmela 
(CLASP Palmela)  
 
 

Data: 13 de Março de 2012 

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela  

 

Ordem de trabalhos:  

1. Informações 

2. Apresentação da proposta de adesão do Núcleo da Liga dos Combatentes de Pinhal 

Novo  

3. Apresentação do Programa “Estímulo” pelo IEFP – Centro de Emprego de Setúbal  

4. Apresentação de dados de 2011 e Plano de Ação 2012 do Núcleo Local de Inserção  

5. Apresentação do Relatório de Avaliação do Plano de Acão 2011  

6. Apresentação do Plano de Ação 2012   

 

---------------------------------Ata nº16/2012 da S essão Plenária do CLAS Palmela--------------------

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

Aos treze dias de Março 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 Biblioteca Municipal de 

Palmela, 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 e 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 apresentação da proposta de 

adesão do Núcleo da Liga dos Combatentes de Pinhal Novo, ponto três apresentação do 

Programa “Estímulo” pelo IEFP – Centro de Emprego de Setúbal, ponto quatro apresentação 

de dados de 2011 e Plano de Ação 2012 do Núcleo Local de Inserção, ponto 5 apresentação 

do Relatório de Avaliação do Plano de Ação 2011, e, por último, ponto 6 apresentação do 

Plano de Ação 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida o Senhor Presidente do CLAS Palmela colocou à votação dos parceiros a acta da 

reunião anterior do CLAS Palmela, acta n.º 15 de  21 de Outubro de 2011, a qual foi enviada 

aos parceiros juntamente com a convocatória, tendo sido a mesma aprovada por maioria com 

uma abstenção do Centro Distrital de Segurança Social do Instituto de Segurança Social, IP.. 

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/). ------------------------------- 

O Senhor Presidente do CLASP referiu que a sessão de hoje, primeiro plenário do ano e 

sessão ordinária, pretende dar continuidade ao trabalho da Rede Social, permitindo aos 

parceiros espaços e oportunidades de encontro que sejam facilitadores da partilha e da troca 

de informação. Referiu o Senhor Presidente que o Plenário de hoje conta com a presença da 

Diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto de Segurança Social, IP, Professora 

Doutora Clara Birrento, o que muito congratula o Conselho Local de Acção Social de Palmela, 

os seus parceiros e a sua intervenção. Após a apresentação o Senhor Presidente passou a 

palavra à Diretora para a partilha de algumas palavras neste fórum de parceiros. ---------------- 

A Senhora Diretora subscreveu as palavras do Senhor Presidente, referindo a importância dos 

valores e princípios da Rede Social. Referiu ainda a importância de momentos de partilha e de 

discussão que permitam informar de modo objetivo e claro. Sublinhou a importância de fazer 

chegar a informação, de se partilhar, para que seja possível construir de forma coletiva 

chegando a resultados. Partilhou a Diretora informação relacionada com as cantinas sociais, 

referindo que as mesmas se enquadram no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, 

cuja implementação no terreno se deseja o mais breve e urgente possível. Foi referido que no 

dia 20 do presente mês reuniria a Direção Geral da Segurança Social, com entidades 

representativas da União das IPSS, Mutualidades e Misericórdias para, em estreita 

articulação, se proceder à identificação das instituições com capacidade instalada para a 

confeção de 50 a 80 refeições diárias. Este apoio dirige-se às entidades com capacidade 

instalada não contemplando a aquisição de equipamento ou remodelação, prevendo-se 

igualmente o regime de take away salvaguardando a privacidade dos destinatários. Foi ainda 

referido que do estudo realizado a nível nacional, se prevê pelo menos a disponibilização de 

uma cantina social por concelho, sendo contudo tido em linha de conta a dispersão do 

território e a densidade demográfica. Os principais destinatários da medida são as pessoas 

idosas com baixos rendimentos, famílias em situação de desemprego com filhos a cargo e 

pessoas com deficiência, prevendo-se que estas pessoas possam contar com este apoio em 

Abril. Foi também referida a importância de um trabalho de levantamento das pessoas idosas 

isoladas, trabalho que já começou a ser promovida pela Guarda Nacional Republicana. A 

Senhora Diretora referiu igualmente a linha de crédito no valor de 50 milhões de euros para 

reequilíbrio financeiro ao abrigo do Programa de Emergência Social. Foi também sublinhada a 
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importância da reativação do trabalho da Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal, 

fórum de parceiros que reunirá no próximo dia 19 de março. A Diretora referiu o reativar do 

trabalho das Comissões de Acompanhamento dos Protocolos.----------------------------------------

De seguida, o Senhor Presidente deu início ao ponto da agenda dedicado às informações, 

pelo que passou a palavra ao representante do Instituto de Segurança Social – Centro Distrital 

de Setúbal (Silvia Severino) no Núcleo Executivo que referiu que se encontra a ser realizado 

um Estudo sobre representações sobre a violência nas pessoas Idosas, trabalho a ser 

realizado em colaboração com o Instituto Ricardo Jorge. Este estudo conta com a 

implementação de um questionário que visa conhecer as representações, das pessoas com 

mais de 65 anos, sobre os diferentes tipos de violência.---------------------------------------------------- 

Após esta intervenção, o Senhor Presidente passou a palavra à representante da Fundação 

COI (Maria João do Vale) que veio reiterar a disponibilidade da instituição para desenvolver 

em parceria com a CMP e os parceiros do CLASP, um serviço de take away social. Esta 

vontade já tinha sido expressa no Fórum Social em 2010, tratando-se de uma iniciativa que 

visa a criação de um serviço de fornecimento de refeições quentes, a preços reduzidos, na 

modalidade de take away. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que esta proposta carecia de um momento de trabalho que 

permita aprofundar, em conjunto com os parceiros, o conhecimento sobre os recursos, dada 

também existência do projeto “Cozinha Partilhada” do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, 

pelo que propôs a realização de uma reunião para o dia 27 de Março. Esse momento ficou 

agendado com os parceiros, tendo a Senhora Presidente da Junta de Freguesia da Marateca 

disponibilizado o local para a sua realização.------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda o representante do Centro Social de Quinta do Anjo (António Alpendre) a 

importância do trabalho de identificação das famílias ser feito pelas equipas técnicas e equipas 

da medida de Rendimento Social de Inserção, referindo igualmente a necessidade de se 

proceder à reavaliação dos critérios de atribuição ao apoio alimentar. --------------------------------- 

Referiu ainda a representante da União Sol Crescente da Marateca (Cristina Felicíssimo) que 

a instituição já tinha promovido um trabalho de apoio alimentar, há cerca de dois anos, com a 

venda de refeições a um preço simbólico. A entidade referiu que procedia à identificação das 

famílias apoiando-as com a prestação de refeições a um preço reduzido. ---------------------------- 

Após esta intervenção, o Senhor Presidente deu início à ordem de trabalhos, pelo que passou 

a palavra ao representante do Núcleo da Liga dos Combatentes do Pinhal Novo (António José 

Isaías) para que iniciasse a apresentação desta entidade. O representante deu início à 

apresentação referindo que a Liga dos Combatentes é uma instituição de utilidade pública, de 

ideal patriótico e carácter social fundada em 1923 que procura apoiar os ex-combatentes 

portugueses. Consciente das necessidades destes combatentes e suas famílias, a Liga presta 
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apoio a estes homens (muitos deles vítimas de mutilações e traumatismos vários) através de 

um conjunto de serviços como o apoio social, o acompanhamento psicológico, apoio médico 

etc. Seguindo-se destes princípios nasceu o Núcleo da Liga dos Combatentes de Pinhal Novo, 

criado oficialmente em 13 Outubro de 2011, 94º Núcleo a nível nacional. Referiu o seu 

representante que o Núcleo tem como áreas de intervenção o apoio à saúde física e mental 

dos combatentes do ultramar e dos combatentes que prestaram serviço ao abrigo dos acordos 

internacionais em operações de paz; o apoio social e a inclusão social dos combatentes do 

ultramar e dos combatentes que prestaram serviço ao abrigo dos acordos internacionais em 

operações de paz; e o apoio às viúvas e órfãos dos combatentes que tombaram em combate.- 

Após a apresentação o Senhor Presidente de imediato colocou à votação dos presentes a 

proposta de adesão ao CLASP pelo que a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------

Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra à Diretora do Centro de Emprego de 

Setúbal (Carla Amante) para a apresentação do Programa “Estímulo”, uma iniciativa recente 

que visa a promoção da empregabilidade. Referiu a Diretora que esta é uma medida 

enquadrada pela Portaria nº 45/2012 de 13 de Fevereiro, que tem por objeto a concessão à 

entidade empregadora, de um apoio financeiro, mediante a celebração de contrato de trabalho 

com desempregado inscrito no centro de emprego há pelo menos seis meses consecutivos, 

com a obrigação de proporcionar formação profissional. Tem como destinatários 

desempregados inscritos no centro de emprego há pelo menos seis meses consecutivos. Foi 

referido que a informação relativa a esta medida se encontra disponível em 

www.netemprego.gov.pt---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após esta apresentação o Senhor Presidente passou a palavra à coordenadora do Núcleo 

Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção de Palmela (Sílvia Severino) para a 

apresentação de uma síntese do trabalho do NLI no ano de 2011 e para a partilha das 

principais linhas de ação e preocupações para 2012. Foi referido o número total de agregados 

familiares com prestações deferidas no concelho (433), referindo- se a sua distribuição pelas 

freguesias. Foram igualmente referidas as boas práticas e constrangimentos da medida. -------- 

De seguida, referiu a representante da União Sol Crescente da Marateca (Cristina Felicíssimo) 

a necessidade dos parceiros trabalharem mais em conjunto em prol das comunidades e das 

famílias em situação de fragilidade. Referiu de seguida o representante da Fundação Robert 

Kalley (José Salvador) a sua preocupação relativa à abertura de um novo equipamento de 

creche, projeto aprovado no âmbito do Programa PARES, dados os desajustes face aos 

orçamentos iniciais. Referiu o representante a necessidade de se refletir sobre a necessidade 

efetiva desta creche no atual contexto, pelo que carece de um parecer do CLAS. De imediato, 

o represente do Centro Social de Palmela (Guilherme Bettencourt) referiu o contexto atual da 

instituição, afirmando as suas dificuldades económicas. Referiu os elevados valores imputados 
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aos custos com pessoas (cerca de 80%), afirmando a necessidade de se declarar para o setor 

das IPSS, setor em reestruturação. Referiu também a necessidade de se pensar a parceria 

CLAS enquanto estrutura de cariz politico. --------------------------------------------------------------------- 

Após a intervenção, a representante da União Sol Crescente da Marateca (Cristina 

Felicíssimo) referiu a sua última intervenção na reunião realizada em Marateca, sublinhando 

que considera de todo legitimo os serviços prestados nas várias áreas, mas que importa 

pensar o que queremos para as instituições. Referiu que todos os dias as instituições recebem 

inúmeras solicitações das famílias, das organizações e dos funcionários, pelo que importa 

pensar na criação de novas respostas que possam criar concorrência entre parceiros. ----------- 

De seguida, o Senhor Presidente de CLASP referiu que, efetivamente, a Associação de Idosos 

e Reformados da Freguesia de Poceirão é uma instituição particular de solidariedade social e 

que houve um lapso na designação da sua figura.----------------------------------------------------------- 

A Diretora do Centro Distrital de Segurança Social do Instituto de Segurança Social IP, referiu 

a necessidade de existir de uma forma rápida, ágil e dinâmica, o lugar a uma reflexão sobre a 

sustentabilidade das instituições, referindo que não se prevê a revisão de Acordos. Referiu a 

importância da capacidade das instituições nas suas tomadas de decisão para o seu equilíbrio 

financeiro, abrindo portas a quem possa pagar um pouco mais. Referiu ainda a reavaliação e 

reajuste dos projetos inscritos no QREN, sendo desejável que o mesmo aconteça aos projetos 

inscritos no âmbito do Programa PARES. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu as dificuldades de mobilização das verbas e que as mesmas 

poderão ser devolvidas à União Europeia pois não existem linhas de financiamento 

disponíveis, vivendo-se um estrangulamento financeiro. --------------------------------------------------

Referiu o representante do Centro Social Palmela (Guilherme Bettencourt) que a candidatura 

ao Programa PARES não faz sentido para esta instituição, dada a elevada carga de 

financiamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, o Senhor Presidente passou a palavra à representante da CMP no Núcleo 

Executivo (Sandrine Palhinhas) para uma apresentação do Relatório de Plano de Acção 2011, 

tendo sido referida a estrutura do relatório por áreas de intervenção; o nível global de 

execução (93%) das iniciativas previstas para o ano de 2011, tendo-se concluído com um 

conjunto de observações qualitativas sobre o plano e o seu desenvolvimento. De seguida, o 

Senhor Presidente colocou o relatório à votação, tendo o mesmo sido objeto de uma 

abstenção e de 27 votos favoráveis. ----------------------------------------------------------------------------- 

Referiu a interlocutora do Programa Rede Social do CDSS – ISS, IP (Ana Gomes) a 

importância do Diagnóstico e dos dados consensualizados em sede de Plataforma, na medida 

em que é fundamental existir uniformidade de dados e informação. Referiu ainda, na 
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sequência do relatório de execução do PA 2011, que ao nível da estratégia sem-abrigo, não 

sendo uma realidade premente no concelho de Palmela, não houve a necessidade de criar um 

núcleo pelo que existe um interlocutor que garante o trabalho de mediação e 

acompanhamento de eventuais casos registados no concelho. ------------------------------------------

Referiu também o representante do Centro Jovem Tejo (Elísio Barros) que o PA 2011 não 

engloba toda a intervenção dos parceiros mas apenas uma parte. Referiu que o Observatório 

da Exclusão é um bom exemplo de um trabalho que pode contemplar toda a intervenção dos 

parceiros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após a colocação do documento à consideração dos parceiros para votação, o Senhor 

Presidente passou novamente a palavra à representante da CMP no Núcleo Executivo 

(Sandrine Palhinhas) para uma breve apresentação do Plano de Acção 2012. Foram referidas 

as oito áreas de trabalhos, constantes do PDS, tendo sido referido que este é um plano com 

treze objetivos específicos para os anos de 2012 e 2013, de acordo com as metas traçadas no 

PDS, contendo ainda dois objetivos específicos não cumpridos, recuperados do plano de 

2011. Foram referidos os objetivos específicos que não contêm projeto associado alertando-se 

para o facto de se incorrer no seu incumprimento; foram apresentados os novos objetivos 

específicos para 2012, tendo sido igualmente referida a introdução de duas novas áreas de 

trabalho, uma delas referente ao Conhecimento da realidade do concelho de Palmela, com o 

projeto Observatório da Pobreza, e uma segunda área de trabalho relacionada com a 

Promoção da melhoria das condições de vida das famílias e a valorização da comunidade.----- 

De seguida, o Senhor Presidente colocou à votação o Plano de Ação 2012, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- 

Após este momento, solicitou a palavra a representante do Agrupamento dos Centros de 

Saúde de Palmela e Setúbal (Fátima Semedo), referindo o projeto farmácia comunitária e a 

necessidade da sua divulgação. Referiu que a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo tem 

apoiado este projeto através da divulgação do mesmo junto dos munícipes. O representante 

do Centro Social Palmela (Guilherme Bettencourt) referiu que seria importante que o 

Agrupamento dos Centros de Saúde de Palmela e Setúbal reenviasse informação aos 

parceiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Acão Social de Palmela 

 

Adilo Costa,  

Anexo: Lista de Presenças  


