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Acta nº1/2009 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 

de Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 

 
Reunião Ordinária X  Reunião Extraordinária   

 
Data: 03 Fevereiro/2009  
 
Local: Junta de Freguesia do Poceirão 
 
 
Agenda de trabalhos:  
1 – Informações; 

2 – Apresentação dos Planos de Promoção das Acessibilidades (Local e Municipal) 

pela Câmara Municipal de Palmela; 

3 – Designação dos elementos com carácter não obrigatório do Núcleo Executivo do 

CLAS Palmela. 

 
 
------------------------------ Acta n.º 01/2009 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e nove o Conselho Local de Acção 

Social de Palmela, adiante designado de CLAS Palmela, reuniu pelas dezassete horas 

na sala de reuniões da Junta de Freguesia de Poceirão com a presença dos 

elementos que constam na lista de presenças em anexo.----------------------------------------     

A Presidente do CLAS Palmela, Vereadora da Câmara Municipal, Adília Candeias, 

iniciou a Sessão Plenária do CLAS Palmela cumprimentando todos os parceiros 

presentes, agradeceu também ao Senhor Presidente da Junta, pela sua 

disponibilidade e colaboração.--------------------------------------------------------------------------- 

Informou todos os presentes que, dando cumprimento ao Regulamento Interno do 

CLAS Palmela, esta reunião corresponde à primeira sessão plenária do CLAS Palmela 

de 2009, pelo que reforçou os votos da continuação de um bom trabalho para os 

parceiros da Rede Social Palmela, elementos do plenário, do Núcleo Executivo bem 

como, das cinco Comissões Sociais de Freguesia do Concelho.------------------------------- 

Partilhou também de que se perspectivava para 2009, um ano de maior consolidação 

da Rede Social Palmela com a apresentação pública de dois instrumentos de trabalho 
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muito importantes para cada um dos agentes sociais locais e para todo o Concelho em 

geral, o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento social 2009 – 2013. ----------- 

Seguidamente deu-se início ao Ponto 1 da agenda de trabalhos: informações. Foi 

apresentada uma proposta de calendarização das reuniões do plenário do CLAS 

Palmela para o presente ano de 2009, considerou-se positivo o planeamento das 

reuniões do plenário facilitando a definição das prioridades de trabalho do Núcleo 

Executivo, apostando-se na hipótese de realização de reuniões descentralizadas pelas 

cinco freguesias do Concelho.----------------------------------------------------------------- 

Informou-se, no âmbito do processo em curso de actualização do Diagnóstico Social 

concelhio, a Câmara Municipal ao abrigo da Rede Social Palmela e atenta às 

transformações económicas, socio-demográficas e culturais que o Concelho tem vindo 

a registar nas últimas décadas e outras que se avizinham num futuro próximo, realizou 

entre 14 e 17 de Janeiro de 2009, em cada uma das freguesias do Concelho de 

Palmela um Debate Público na área da intervenção social. Em conjunto com as 

comunidades locais participantes foram identificados e priorizados por um lado, os 

problemas e as necessidades com que cada freguesia se debate e por outro, os 

recursos existentes e as acções que se impõem.----------------------------------------------- 

Referiu-se que os Debates Públicos apontaram para a existência de alguns problemas 

que são transversais às cinco freguesias do Concelho como, a questão da mobilidade, 

o insuficiente número de respostas sociais para as crianças e os jovens bem como, 

para as pessoas idosas. Foram também levantadas problemáticas nas área da 

segurança/ insegurança das populações, da saúde (falta e insuficiência de infra-

estruturas, falta de recursos técnicos), do exercício da cidadania (deficit participativo 

da população) e outras mais estruturais como o desemprego, a precariedade do 

emprego, o empobrecimento das famílias, a sustentabilidade económico-financeira 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) locais.---------------------------

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

Informou-se, que os resultados dos Debates Públicos foram enviados para os 

parceiros por correio electrónico e traduzem os dados apurados nos debates.------------ 

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

Seguidamente passou-se para o ponto 2, Apresentação dos Planos de Promoção das 

Acessibilidades (Local e Municipal) pela Câmara Municipal de Palmela, contando  com 

a colaboração da Técnica Superior, Sandrine Palhinhas, por forma a explicitar 

algumas questões relativas aos planos. A mesma referiu, a título sumário, que os 

Planos de Promoção das Acessibilidades Local e Municipal têm um horizonte temporal 

máximo de 20 meses e resultam de duas candidaturas ao POPH – Programa 

Operacional de Potencial Humano, (Tipologia 9.6.5. Acções de Investigação, 
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Sensibilização e Promoção de Boas Práticas) da Câmara Municipal de Palmela. 

Através destas candidaturas foram aprovados financiamentos para a execução de dois 

projectos para a promoção das acessibilidades um local (o Plano Local de Promoção 

das Acessibilidades, direccionado para a Vila de Palmela e particularmente para o seu 

Centro Histórico) e outro municipal (vocacionado para o Concelho) permitindo ao 

município uma actuação estratégica em matéria de acessibilidades e mobilidade num 

contexto territorial e contribuindo assim, para um ordenamento mais participado e 

planeado.  A execução dos Planos apresenta ainda como pressuposto a participação 

activa da população e das organizações locais nos vários momentos de devolução e 

discussão das propostas de acessibilidade.---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último  passou-se  à designação dos elementos constituintes do Núcleo Executivo 

do CLAS Palmela, de 30 de Janeiro 2009 a 30 Janeiro 2011, ao abrigo do Decreto – 

Lei n.º 115 de 14 de Junho, do Programa da Rede Social, art. 27º, ponto 3 em que é 

referido que: “os elementos do Núcleo Executivo não abrangidos pelo nº1 são eleitos 

pelos CLAS de dois em dois anos” e de acordo com o ponto 2 deste mesmo artigo, 

“integram obrigatoriamente o Núcleo Executivo representantes da segurança social, da 

câmara municipal e de uma entidade sem fins lucrativos eleita entre os parceiros deste 

grupo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presidente do CLAS Palmela abriu o processo de eleição da constituição formal do 

Núcleo Executivo, o qual foi votado pela composição de 5 elementos, em que foram 

eleitas as seguintes entidades, por unanimidade: Câmara Municipal de Palmela, 

Centro social de Quinta do Anjo, Fundação COI, Instituto de Segurança Social , I.P.-

Centro Distrital de Setúbal.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

aprovada a presente acta assinada pela Presidente da Mesa. ---------------------------------

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

A Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela 

   Adília Candeias 
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