
Rede Social 
       Concelho de Palmela 
 

 1

 
 
 
 

 
Acta nº4/2009 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 

de Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 

 
Reunião Ordinária   Reunião Extraordinária  X 

 
Data: 16 Julho /2009  
 
Local: Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
 
 
Agenda de trabalhos:  
 
 
Ponto 1 – Apresentação, análise e votação da matriz de planeamento do Plano de 
Desenvolvimento Social do Concelho de Palmela. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ Acta n.º 04/2009 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos dezasseis dias do mês de Julho 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 Sessão Plenária do CLAS Palmela cumprimentando todos os parceiros 

presentes, os elementos convidados, designadamente, os elementos da Logframe,  

Dr. Paulo Teixeira e Dr. Pedro Antunes e agradeceu ao Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Pinhal Novo, Álvaro Amaro, a cedência do auditório da Junta.  

Congratulou-se também, com a presença da Dr.ª. Cecília Cavalheiro, enquanto 

Interlocutora do Programa da Rede Social.----------------------------------------------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela informou que presente sessão plenária (reunião 

extraordinária) tem como agenda de trabalhos um único ponto, a apresentação, 

análise e votação da matriz de planeamento do Plano de Desenvolvimento Social do 
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Concelho de Palmela (PDS). No entanto, pela pertinência da temática, colocou à 

consideração dos parceiros, a possibilidade de inclusão na agenda da reunião da 

apresentação da Estratégia Nacional para integração de Pessoas Sem-Abrigo 2009-

2015, de acordo com a proposta do Centro Distrital de Setúbal do Instituto de 

Segurança Social. Não havendo qualquer objecção por parte dos parceiros, concluiu-

se pela sua apresentação antes da equipa da Logframe fazer referência ao eixo (7) da 

matriz de planeamento do PDS Palmela, referente à: Integração das Pessoas Sem-

Abrigo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela, salientou que este momento de apresentação e de 

discussão da matriz de planeamento do PDS traduz um novo ciclo de planeamento 

estratégico no Concelho. Relembrou que o PDS, enquanto documento elaborado pela 

Logframe é um documento de orientação estratégica da intervenção social local e ao 

mesmo tempo deverá ser visto como uma oportunidade e um desafio para os 

diferentes agentes sociais do Concelho, com vista a que Palmela seja uma 

comunidade cada vez mais inclusiva. ----------------------------------------------------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela, sublinhou a importância dos contributos e das 

sugestões de todos aqueles que têm participado neste processo, e salientou de igual 

modo que a matriz partilhada nesta sessão com o conjunto dos parceiros, deverá ser 

entendida como um documento de trabalho aberto, ao qual será de todo relevante 

acrescentarem-se outras propostas. Neste âmbito, sugeriu o dia vinte e dois de Julho 

como data limite para o envio de propostas ao PDS Palmela.----------------------------------  

A Presidente do CLAS Palmela antes de passar a palavra aos elementos técnicos da 

Logframe para apresentação da referida matriz, relembrou ainda que está agendada 

uma reunião extraordinária deste fórum social, para o próximo dia vinte e dois de 

Julho, no auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, pelas dez horas com a seguinte 

ordem de trabalhos: Apresentação, análise e votação da proposta de parecer do 

Núcleo Executivo ao projecto/ candidatura da Fundação Robert Kalley ao Programa 

Operacional do Potencial Humano (POPH), 6.12., ao abrigo  do processo de análise 

da candidatura da Fundação Robert Kalley  à tipologia de intervenção  6.12 – Apoio ao  

Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social do Eixo 6 – Cidadania e Inclusão 

e Desenvolvimento Social do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH)  

uma vez que é necessário a emissão de parecer pela Rede Social Palmela.--------------- 
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De imediato o Dr. Paulo Peixeira e o Dr. Pedro Antunes, elementos responsáveis da 

equipa da Logframe realizaram a apresentação da matriz do Plano de 

Desenvolvimento Social concelhio, respectivamente dos eixos 1 ao 6. De acordo com 

o inicialmente acordado pelos parceiros, seguiu-se a apresentação sumária da 

Estratégia Nacional para integração de Pessoas Sem-Abrigo 2009-2015, pela Dra. 

Sílvia Lopes, do Centro Distrital de Setúbal do Instituto de Segurança Social. Após a 

partilha do novo conceito de Sem–Abrigo, entendeu-se que os parceiros estariam em 

melhores condições para reflectirem e debaterem o eixo 7 do PDS, alusivo à 

integração das Pessoas Sem – Abrigo.---------------------------------------------------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela valorizou a relevância do debate em torno da análise e 

reflexão da matriz de planeamento do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho 

como uma oportunidade de enriquecimento da matriz apresentada.------------------------ 

Este debate foi muito positivo pelas ideias apresentadas e pelo compromisso por parte 

dos parceiros do envio de dados designadamente, pela Equipa dos Apoios Educativos 

da Península de Setúbal. O Centro Distrital de Setúbal do Instituto de Segurança 

Social reforçou a importância da articulação dos Diagnósticos Sociais e Planos de 

Desenvolvimento com o Plano Nacional de Acção para a  Inclusão (PNAI) e referiu 

como boa pratica à elaboração do PDS de Palmela o formato adoptado pelo PDS da 

Plataforma Supra-concelhia da Península de Setúbal. ------------------------------------------- 

A Presidente do CLAS Palmela colocou a matriz de planeamento do PDS à aprovação 

dos parceiros, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, com as alterações ao 

documento. Acordou-se ainda da partilha da proposta do PDS 2009-2013 em próxima 

sessão plenária. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 

 

 

 

       A Secretária 
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