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Acta nº6/2009 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 

de Palmela (CLAS Palmela) 
 
 
 

 
Reunião Ordinária   Reunião Extraordinária  X 

 
Data: 22 Setembro/2009  
 
Local: Auditório da Junta de Freguesia do Pinhal Novo 
 
 
Agenda de trabalhos:  
1 – Apresentação, discussão e votação do Plano de Desenvolvimento Social de 

Palmela (PDS) 2009 – 2013), pela LOGFRAME 

2 – Apresentação e análise da proposta de Microsite da Rede Social Palmela. pelo 

Núcleo Executivo do CLAS Palmela 

3 – CPCJ Palmela: prevenir o risco e proteger o perigo, uma responsabilidade de 

todos, apresentação a cargo da CPC J Palmela 

4 -  Informações diversas 

 
 
------------------------------ Acta n.º 06/2009 da Sessão Plenária do CLAS Palmela ------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro 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 técnicos da Logframe,  

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A presidente do CLASP, colocou à consideração dos parceiros a votação da acta da 

reunião de 16 de Julho de 2009, na qual foi apresentada a matriz de planeamento do 

PDS, com vista à prossecução do ponto 1 da agenda de trabalhos da presente 

sessão, “Apresentação, discussão e votação do Plano de Desenvolvimento Social de 

Palmela (PDS) 2009-2013”. Para o efeito, fez-se a sua distribuição, seguindo-se a sua 

leitura para que esta fosse submetida à votação do plenário, a qual foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois da votação da acta passou-se à referida análise da proposta final do PDS 

Palmela, ponto 2 da ordem de trabalhos, com vista à sua votação pelo plenário, o qual 

foi apresentado pelo sociólogo Paulo Teixeira. Seguidamente deu-se um momento de 

debate onde foram apresentadas sugestões e propostas pelos parceiros. No final foi 

colocado à votação dos parceiros o documento, o qual foi aprovado por maioria com 

uma abstenção por parte do parceiro: Educação. -------------------------------------------------- 

Posteriormente deu-se a apresentação e análise da proposta de Microsite da Rede 

Social Palmela, pela técnica superior da Câmara Municipal, Paula Lagarto,  realçando 

o facto da criação do Microsite da Rede Social Palmela corresponder, desde há algum 

tempo, a um desafio do CLAS Palmela por forma a facilitar a partilha, a divulgação e a 

circulação da informação por todos os interessados relativa às dinâmicas do fórum 

social bem como, às dinâmicas dos parceiros.------------------------------------------------------ 

Informou também que o Núcleo Executivo tem vindo a trabalhar a apresentação de 

uma proposta de conteúdos a qual tem vindo a ser ajustada pelo designer gráfico, 

enquanto elemento responsável pela concepção da imagem gráfica do Microsite da 

Rede Social no sentido de se conseguir uma boa articulação entre a imagem e os 

conteúdos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi solicitado aos parceiros, uma vez que a proposta do Microsite ainda não estava 

concluída, sugestões e opiniões no sentido de um maior enriquecimento da mesma. 

Seguidamente às considerações tecidas pelo plenário e integradas na proposta 

elaborada pelo Núcleo Executivo relativamente à missão, à visão e aos valores da 

Rede Social Palmela, foi a mesma aprovada por unanimidade.-------------------------------- 

Por último a CPCJ Palmela partilhou com o plenário a temática:  “prevenir o risco e 

proteger o perigo, uma responsabilidade de todos”, assim como os dados estatísticos 

referentes ao trabalho desenvolvido por esta Comissão até aquela data. Esta 

apresentação foi da responsabilidade da Sr.ª Presidente Sílvia Severino e da 

representante da Educação,  Ermelinda Machete.------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 e por quem a secretariou. 

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

A Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela 

   Adília Candeias 
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