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Ata nº 19/2012 da Sessão Plenária Ordinária do Conselho Local de Ação Social de Palmela 
(CLAS Palmela)  
 
 

Data: 11 de Setembro de 2012 

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela  

 

Ordem de trabalhos:  

 

1. Informações 

2. Circular Informativa do INFARMED  relativa à recolha e doação de medicamentos 

3. Apresentação da proposta da SerHogarSystem  

4. Apresentação e discussão das propostas de projetos da Comenda Templária de Setúbal  

 

 

------------------Ata nº19/2012 da Sessão Plenária Ordinária do CLAS Palmela---------------------

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

  

Aos onze dias de Setembro 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 

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 da Circular 

Informativa do INFARMED relativa à recolha e doação de medicamentos; ponto três 

apresentação da proposta da SerHogarSystem; e, por último, ponto quatro apresentação e 

discussão das propostas de projetos da Comenda Templária de Setúbal. --------------------------- 
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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 17 de 31 de Maio e ata nº 18 de 14 de Junho, enviadas 

aos parceiros juntamente com a convocatória, as quais foram aprovadas por unanimidade 

pelos presentes. 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/).-----------  

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

à Técnica da Divisão de Intervenção Social e Juventude da CMP (Conceição Machado) para a 

apresentação de uma nota informativa sobre o Programa das Comemorações do Mês do 

Idoso, a realizar em Outubro. Após esta nota, o Senhor Presidente passou a palavra ao 

representante da CMP no Núcleo Executivo (Sandrine Palhinhas) para a apresentação de uma 

breve nota sobre a realização da quarta edição do Fórum Social Palmela, a realizar nos dias 

25 e 26 de Outubro.---------------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, o Senhor Presidente referiu a realização da Receção à Comunidade Educativa, a 

realizar no dia 18 de Outubro, momento de convívio, e espaço de encontro aberto a todos os 

parceiros da comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda no espaço dedicado às informações, o Senhor Presidente passou a palavra ao 

representante do Centro Social de Palmela (Guilherme Bettencourt) que informou que a 

AutoEuropa liderou uma iniciativa de responsabilidade social, com o apoio de um conjunto de 

empresas, da qual resultou a melhoria significativa do espaço exterior da “Cegonha”, com a 

colocação de novo mobiliário, pinturas de exterior, novo pavimento, entre outras melhorias.---- 

Informou ainda o representante da Fundação Robert Kalley (Pastor Salvador), da realização 

de uma reunião com o Centro Distrital de Segurança Social, ISS, IP. Referiu que o projeto 

para a construção de um equipamento de creche se encontra suspenso e que a fundação já 

dispõe de alvará para a construção do novo edifício SAD, prevendo-se o alargamento do 

número de utentes apoiados por este serviço. ---------------------------------------------------------------- 

Informou ainda a representante da Unidade de Cuidados Continuados de Palmela (Enfª Chefe 

Fátima Semedo) que o centro dispõe de vacinas gratuitas, devendo os parceiros aguardar 

pelo envio de um email informativo com as respetivas orientações. ----------------------------------- 

Após a partilha desta informação, o Senhor Presidente, de acordo com a ordem de trabalhos, 

passou a palavra à representante da Unidade de Cuidados Continuados de Palmela (Enfª 

Chefe Fátima Semedo) para a apresentação de uma Recomendação a apresentar pelo 

Conselho Local de Ação Social de Palmela, no quadro da Circular Informativa do INFARMED 

nº 133/CD de 6 de Junho de 2012. Foi referido que esta Circular informativa dá a conhecer 

uma orientação que vem limitar o trabalho desenvolvido pela Farmácia Comunitária da UCC 

de Palmela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://clasp.cm-palmela.pt/
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Após a apresentação da recomendação proposta, o Senhor Presidente colocou à votação o 

texto aos membros presentes no Plenário, o qual foi aprovado por unanimidade. Referiu o 

Senhor Presidente que esta proposta será enviada ao INFARMED e Ministério da Saúde, com 

o conhecimento aos membros constantes na Plataforma SupraConcelhia da Península de 

Setúbal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A representante da SEIES, crl (Patricia Patricio) felicitou ainda a apresentação desta proposta. 

De acordo com a ordem de trabalhos e com o ponto relativo à apresentação da proposta do 

parceiro SerHogarSystem, o Senhor Presidente, passou a palavra ao representante da 

empresa (Luis Oriola) para a apresentação da mesma. A proposta da empresa 

SerHogarSystem encontra-se relacionada com uma aquisição facilitada a determinados 

produtos designadamente TCARE (preços mais acessíveis se solicitados em maior escala).--- 

De seguida, cumprindo a ordem de trabalhos proposta, o Senhor Presidente passou a palavra 

ao representante da Comenda Templária de Setúbal (João Goulão) para a apresentação das 

propostas deste novo parceiro. Relembrou o Sr. Presidente que estes projetos foram enviados 

aos parceiros para a sua análise, tendo o Núcleo Executivo rececionado algumas respostas, o 

que vem aferir a importância e pertinência de um trabalho conjunto e estreito entre os 

parceiros. O representante da Comenda Templária referiu a existência de cerca de 500 livros 

disponíveis para entrega junto de instituições que tenham respostas de apoio junto de pessoas 

idosas ou crianças. A Associação de Dadores de Sangue de Pinhal Novo manifestou o seu 

interesse em aceder a este acervo, tendo em conta as suas atividades. Voltou novamente a 

referir o representante da Comenda Templária a disponibilidade dos médicos em prestar 

cuidados médicos de acordo com as especialidades já apresentadas anteriormente, 

designadamente ortopedia, neurocirurgia, medicina dentária, optometria e psicologia. O Sr. 

Presidente referiu que o parceiro Junta de Freguesia de Quinta do Anjo manifestou interesse 

ao nível do apoio médico disponibilizando os espaços físicos da Junta; tendo igualmente o 

Centro Comunitário de S. Pedro – Cáritas Diocesana manifestado interesse em solicitar as 

especialidades de optometria. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal 

Novo disponibilizou as suas instalações para o projeto “Apoio Médico Voluntário”, caso o 

parceiro considere necessário.------------------------------------------------------------------------------------- 

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  


