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Acta nº2/2009 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 

de Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 
 

 
Reunião Ordinária  X  Reunião Extraordinária   

 
Data: 7 Maio /2009  
 
Local: Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
 
 
Agenda de trabalhos:  
1- Reflexão conjunta sobre a situação social do Concelho no quadro da actual 
conjuntura nacional de crise; 

2- Análise e discussão da proposta de integração de novos parceiros do CLAS 
Palmela: Associação de Dadores de Sangue de Pinhal Novo e a SEIS - Sociedade de 
Estudos  e Intervenção em Engenharia Social com a valência Centro de Cidadania 
Activa; 

3- Apresentação do Centro de Apoio a Trabalhadores Estrangeiros – CATE Palmela: 
um recurso local para a população imigrante; 

4- Informações. 

 
 
 
 
------------------------------ Acta n.º 02/2009 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos sete dias do mês de Maio 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 Pinhal Novo 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 reunião cumprimentando os parceiros e agradeceu ao Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo, Álvaro Amaro, a disponibilidade do espaço, e 

também agradeceu à Senhora  Presidente da CM Palmela pela sua participação nesta 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A presidente do CLAS Palmela, informou que tendo a autarquia de Palmela uma 

cultura de diálogo e de participação e sendo o CLAS Palmela o espaço privilegiado de  
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debate e reflexão de diferentes problemáticas de interesse para a realidade social 

concelhia, considerou oportuno trazer para este plenário uma reflexão sobre o impacto 

social  no nosso Concelho da crise social, económica e financeira  do país. ---------------

Referiu que naquele contexto, o Núcleo Executivo do CLAS Palmela reflectiu sobre as 

principais forças e fraquezas enquanto aspectos positivos e negativos que se referem 

à realidade interna presente do Concelho e sobre as ameaças e as oportunidades 

enquanto tendências e factores externos à problemática, foram apresentadas algumas 

orientações para a reunião, que se puderam retirar da análise SWOT do Concelho de 

Palmela: situação social no quadro da actual conjuntura nacional de crise. Neste 

sentido e no decurso do debate destacamos a participação da Sr.ª Directora do Centro 

de Emprego de Setúbal, que identificou alguns dados referentes ao número de 

desempregados no concelho de Palmela bem como as politicas sociais de emprego 

que contribuem para minorar este fenómeno. Pela Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal também foi referido e tendo em conta o quadro social actual, que todos os 

agentes sociais locais têm, mediante as suas competências e disponibilidades, o dever 

de proporcionar condições que de facto permitam dar resposta a esta problemática, e 

deu como exemplo o facto de a Câmara Municipal estar receptiva ao estabelecimento 

de protocolos com o Centro de Emprego. ------------------------------------------

Seguidamente passou-se para o ponto 2 da agenda de trabalhos, em que foi colocado 

à consideração dos parceiros a proposta de integração de novos parceiros do CLAS 

Palmela, realçando o facto de que essa integração é sempre positiva na medida em 

que representa um enriquecimento deste fórum social pela introdução de outras ideias, 

sugestões e contributos em prol da melhoria da qualidade de vida da comunidade de 

Palmela. As entidades propostas para integrarem o CLAS Palmela, foram 

designadamente a Associação de Dadores de Sangue de Pinhal Novo e a SEIS – 

Centro de Cidadania Activa, que fizeram a sua apresentação de acordo com as 

formalidades inerentes ao processo. Uma vez que nenhum parceiro se opôs à sua 

integração, passaram a partir daquela data a fazer parte formalmente da Rede Social 

Palmela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto 3 o Centro Social de Palmela apresentou o Centro de Apoio a Trabalhadores 

Estrangeiros – CATE Palmela como um recurso para a população imigrante. Este 3º 

ponto da agenda da reunião inseriu-se no âmbito dos momentos de partilha e 

divulgação em sede de plenário do CLAS Palmela e foi da responsabilidade do Centro 

Social Palmela. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No 4º e último ponto da agenda de trabalhos, foram destacadas em primeiro plano, 

informações mais específicas relacionadas com as dinâmicas da Rede Social Palmela 

em que foi feito um breve ponto de situação da metodologia de trabalho do Núcleo 

Executivo e também da situação do processo de actualização do Diagnóstico Social 

Concelhio. Seguidamente abordou-se outras informações, relativas à realidade 

concelhia onde os parceiros puderam partilhar informações que consideraram 

relevantes, tais como:  encontrava-se  em funcionamento o Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental – CAFAP “Com Vida”, valência do Centro Social Palmela, 

regulamentada através de um acordo de cooperação com o Instituto de Segurança 

Social. IP / Centro Distrital de Setúbal direccionado para dar uma resposta continuada 

na área do apoio familiar e aconselhamento parental, integrada nas novas políticas 

sociais nacionais  e na definição de novos paradigmas de apoio à família; a Fundação 

Robert Kalley apresentou uma candidatura ao Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN – POPH, Tipologia 9.6.12 – Apoio ao investimento a respostas 

integradas de Apoio Social), para a construção de uma sede para o Serviço de Apoio 

Domiciliário e consequente demolição do edifício existente, de forma a permitir alargar 

a resposta social para 60 utentes; e por último a informação que estão a funcionar no 

Concelho de Palmela Gabinetes de Inserção Profissional –GIP da responsabilidade 

das IPSS’s mediante protocolo efectuado com Centro de Emprego de Setúbal.----------- 

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

presente acta, assinada pela Presidente da Mesa-------------------------------------------------- 

 

A Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela 

   Adília Candeias 
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