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Acta nº3/2009 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 

de Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 
 

 
Reunião Ordinária   Reunião Extraordinária  X 

 
Data: 27 Maio /2009  
 
Local: Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
 
 
Agenda de trabalhos:  
 
 
Ponto 1 – Apresentação, análise e aprovação do Diagnóstico Social do Concelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ Acta n.º 03/2009 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e 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 Sessão Plenária do CLAS Palmela (reunião extraordinária) teve como agenda de 

trabalhos um único ponto, a apresentação, análise e votação do Diagnóstico Social 

concelhio, documento elaborado pela equipa da Logframe. ------------------------------------ 

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, o apoio logístico. ------------------------ 
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A Senhora Presidente informou que foi enviado por correio electrónico a 

documentação de suporte à reunião.------------------------------------------------------------------- 

Sublinhou ainda que este processo de actualização do Diagnóstico Social tem 

correspondido a um desafio para o nosso Concelho e a sua abertura a outros eixos 

estratégicos de intervenção é uma prioridade da Rede Social Palmela. --------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela frisou a preocupação do envolvimento e da 

participação dos diferentes agentes sociais locais enquanto elementos chave na 

identificação dos problemas, das necessidades bem como, dos recursos do nosso 

Concelho. Acrescentou que o Diagnóstico Social é um documento aberto, sujeito a 

actualizações e sem dúvida que é muito importante a sua partilha em sede de 

plenário, no sentido de possibilitar a introdução de outras sugestões. ----------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela informou que estão agendadas três oficinas de  

planeamento no âmbito da realização do Plano de Desenvolvimento Social (eixo: 

Crianças e Jovens, a quinze de Junho; eixo: Deficiência e Imigração, a dezasseis de 

Junho; eixo: Pessoas Idosas, a dezassete de Junho).-------------------------------------------- 

Em seguida passou-se à apresentação do Diagnóstico Social do Concelho, pelo Dr. 

Pedro Antunes, enquanto  elemento da equipa da Logframe, com especial enfoque 

para o enquadramento, objectivos, opções metodológicas e principais eixos de 

intervenção, sublinhando a estreita articulação com o Plano Nacional de Acção para a 

Inclusão (PNAI) 2008-2010. Frisando o carácter participado que Palmela tem dado a 

este processo, Pedro Antunes referiu a possibilidade de envio de sugestões ao 

documento, até ao dia três de Junho para o email do CLAS Palmela (clasp.cm-

palmela.pt) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela convidou os parceiros a pronunciarem-se acerca do 

documento, valorizando, uma vez mais, a importância da participação de todos, 

acreditando que só desta forma o Diagnóstico de Palmela poderá sair mais 

enriquecido. O debate foi profícuo e dele saíram diferentes sugestões relevantes. O 

Centro Distrital de Setúbal reforçou a importância da articulação dos Diagnósticos 

Sociais com o PNAI e referiu como boa prática na elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Social: 2009 - 2013,  o formato do Plano de Desenvolvimento Social 

da Plataforma Supra-concelhia. Logo após passou-se ao processo de votação do 

Diagnóstico Social do Concelho apresentado, o qual foi aprovado por unanimidade,  
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com as alterações enviadas pelos parceiros até ao referido dia três de Junho.------------

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

A Presidente do CLAS Palmela informou que: 

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

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

presente acta, assinada pela Presidente da Mesa e por quem a secretariou. -------------- 

 

A Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela 

   Adília Candeias 
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