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Acta nº8/2010 da Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social 
de Palmela (CLAS Palmela)

Reunião Ordinária X Reunião Extraordinária  

Data: 28 Janeiro/2010

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela

Agenda de trabalhos: 

1 - Apresentação, análise e votação do Plano de Acção de 2010 ILogframe

2 - Apresentação, análise e votação da Proposta de Protocolo de Compromisso no 

âmbito do PA 2010 I Logframe

3 - Apresentação da proposta de adesão da empresa LOGZ – Atlantic Hub SA à 

Rede Social 

4 - Informações 

------------------------------ Acta n.º 08/2010 da Sessão Plenária do CLAS Palmela -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dez o Conselho Local de 

Acção  Social  de  Palmela,  adiante  designado  de  CLAS  Palmela,  reuniu  dando 

cumprimento ao seu Regulamento Interno,  reunião que aconteceu pelas dezassete 

horas no Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela com a presença dos elementos 

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

O Presidente do CLAS Palmela, Vereador da Câmara Municipal, Adilo Costa, iniciou a 

sessão  plenária  deste  fórum  social  local  dando  as  boas  vindas  ao  conjunto  dos 

parceiros  do  CLAS  Palmela  entre  eles,  aos  (às)  Senhores(as)  Presidentes  das 

Comissões  Sociais  de  Freguesia;  ao  Dr.  Pedro  Antunes  da  LOGFRAME,  ao 

representante da LOGZ enquanto elemento convidado e aos Elementos do Núcleo 

Executivo.  O  Senhor  Presidente  do  CLAS  Palmela  relembrou  que  este  plenário 
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acontece ao abrigo do Regulamento Interno do CLAS Palmela, o qual tem a duração 

de 2h e que a  agenda de trabalhos da reunião,  conforme convocatória,  tem num 

primeiro ponto a apresentação, análise e votação do Plano de Acção (PA) de 2010 da 

Rede  Social  Palmela,  num segundo  ponto  a  apresentação,  análise  e  votação  da 

proposta de Protocolo de Compromisso no âmbito do Plano de Acção (PA) 2010, num 

terceiro ponto a apresentação da proposta de adesão da empresa – LOGZ – Atlantic 

Hub SA ao CLAS Palmela, sendo o quarto ponto dedicado às Informações. ---------------

Em seguida, informou que os representantes da Associação de Idosos de Palmela, da 

APPACDM, do Banco Alimentar Contra a Fome, da CPCJ, da Sociedade Filarmónica 

dos Loureiros, e dos Bombeiros voluntários de Aguas de Moura justificaram as suas 

ausências nesta reunião. -------------------- ------------------------------------------------------------

O  Presidente  do  CLAS  Palmela  ainda  antes  de  passar  à  agenda  de  trabalhos 

submeteu à votação dos parceiros a acta da reunião anterior do CLAS Palmela, acta 

n.º 7 de 18 de Dezembro de 2009, a qual foi aprovada por unanimidade com quatro 

abstenções e relembrou que as actas do plenário estão disponíveis para consulta e 

download no Microsite da Rede Social Palmela. Em seguida o Senhor Presidente do 

CLAS Palmela passou a palavra ao Pedro Antunes da LOGFRAME para apresentação 

do PA 2010. Este iniciou a apresentação do documento, de acordo com os seus Eixos 

de intervenção, estratégias e projectos, tendo ainda referido a existência de objectivos 

que  se  apresentam  sem  projectos  associados  e  a  listagem  de  outros  projectos 

propostos pelos parceiros que por apresentarem outras áreas de intervenção, não se 

encontram  inseridos  nos  eixos  de  intervenção.  Pedro  Antunes  referiu  ainda  a 

necessidade do documento se fazer acompanhar de um cronograma que permita a 

visualização dos projectos no decorrer do ano de 2010. -----------------------------------------

Em seguida deu-se lugar a um momento para as intervenções do Plenário, tendo sido 

referido  pelo  representante  da  Associação  de  Convívio  de  Cabanas,  Sr.  Vieira,  a 

ausência de iniciativas na freguesia de Quinta do Anjo. A representante do Centro de 

Saúde,  Eugénia  Costa,  referiu  igualmente  a  inexistência  no  Plano  de  Acção  de 

iniciativas na área da saúde, frisando a sua pertinência para alguns projectos que se 

veriam enriquecidos com a colaboração da área da saúde. O representante do Centro 

Jovem Tejo, Elísio Barros, questionou sobre a ausência de iniciativas direccionadas 

para a formação de adultos no Plano de Acção, tendo igualmente referido que por 

dificuldades inerentes ao Centro Jovem Tejo, não foi possível emitir contributos, pelo 

que propõem nesta fase, contribuir para o Plano de Acção com acções ao nível da 
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prevenção  de  toxicodependências  e  consumos.  A  Associação  de  Reformados 

Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano referiu também a ausência de actividades 

no âmbito do Plano de Acção. O representante da Equipa Multidisciplinar da Apoio às 

Escolas – Setúbal Sul, Pedro Meireles reiterou a importância da participação directa 

dos Agrupamentos das Escolas no CLAS Palmela, entendendo essencial o trabalho 

directo com cada um deles e sublinhou que cada vez mais, o papel do representante 

desta equipa é de acompanhamento do processo.e não de interlocutor.---------------------

A representante do Núcleo Executivo, Marina Vinhas, relembrou que os projectos que 

constam do Plano de Acção resultam do envio de fichas de projecto dos parceiros, 

solicitação e apelo que terá sido feito pelo NE a todos os parceiros. A representante do 

NE,  Patricia Matos  referiu  que  as  iniciativas  que  constam  no  PA,  resultam  da 

identificação de projectos que os parceiros entendem que podem contribuir para a 

minimização e/ou resolução dos problemas que constam no PDS. O Presidente do 

CLAS acrescentou  ainda  que  o  PA é  um documento  aberto  ou  seja,  passível  de 

actualização  acreditando  que  a  versão  apresentada  pela  Logframe  possa  ser 

enriquecida com os outros contributos dos parceiros.--------------------------------------------

A representante  do  Grupo  Airense,  veio  ainda  referir  que  se  encontra  a  mobilizar 

recursos para a iniciativa “Loja Social”, tendo já associado a este projecto um conjunto 

de profissionais que disponibilizarão o seu tempo para a concretização desta iniciativa 

sendo, contudo, ainda necessário concretizar algumas das dimensões do projecto. O 

Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Anjo, Valentim Pinto, referiu que as 

metodologias  adoptadas  para  o  diagnóstico  social  e  consecutivo  Plano  de  Acção, 

assentam em metodologias participativas, sendo fundamentadas pelas representações 

sociais  dos  actores  envolvidos.  A  representante  do  Instituto  da  Droga  e 

Toxicodependência,  Célia  Santos,  veio  a  referir  a  existência  de  uma  resposta  no 

concelho  para  a  área  dos  consumos  e  dependências,  tendo  frisado  que  a 

toxicodependência não se apresenta actualmente no concelho de Palmela como uma 

área de intervenção prioritária. Acrescentou que o alcoolismo vem a ganhar uma maior 

expressão e evidência no concelho.  O representante da Associação de Bombeiros 

Voluntários de Palmela, Octávio Machado, partilhou na sessão, o grande volume de 

bens oferecidos para a Loja Social, o que levou a associação a repensar o projecto e 

os seus níveis de abrangência. Após as observações e comentários o Presidente do 

CLAS Palmela colocou à consideração dos parceiros a proposta supramencionada 

tendo a mesma sido aprovada por maioria e quatro abstenções. ------------------------------
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Em seguida  o  Senhor  Presidente  do  CLAS Palmela  passou  a  palavra  ao  NE no 

sentido de ser abordada a proposta de articulação entre CLAS e as Comissões Sociais 

de Freguesia, no âmbito do PA 2010. Neste contexto, a representante do NE, Paula 

Lagarto referiu  que as Comissões Sociais  de Freguesia devem relacionar  os seus 

Planos  de  Acção  com  os  objectivos  do  PDS,  destacando  iniciativas  que  possam 

contribuir para os objectivos traçados no PA. Exemplo desta prática, é a CSF de Pinhal 

Novo, cuja intervenção contempla já este exercício de co-relação e articulação. Ainda 

a  este  respeito  foi  reforçada  a  proposta  apresentada  pela  Segurança  Social  de 

envolver  as CSF enquanto parceiros  nas acções de sensibilização a promover  no 

âmbito do Complemento Solidário para Idosos (CSI). --------------------------------------------

O Presidente do CLAS Palmela no segundo ponto da agenda de trabalhos da reunião 

passou a palavra ao Pedro Antunes da LOGFRAME para apresentação da proposta 

de protocolo de compromisso no âmbito do PA 2010. A este propósito questiona a 

representante do Centro de Emprego, Marina Vinhas, o compromisso de uma entidade 

e consecutiva assinatura quando o objectivo é partilhado por várias instituições.  O 

representante  do  Centro  Jovem  Tejo,  refere  a  importância  de  um  compromisso 

colectivo, que espelhe a intervenção colectiva que se deseja para um Plano de Acção 

da Rede Social. O Senhor Presidente do CLAS Palmela coloca à votação a proposta 

de protocolo de compromisso colectivo no âmbito do Plano de Acção 2010, tendo a 

mesma sido aprovada por maioria com uma abstenção. -----------------------------------------

De imediato, o presidente do CLAS Palmela, no terceiro ponto da ordem de trabalhos, 

agradeceu  a  pronta  disponibilidade  da empresa  LOGZ em estar  hoje  presente  no 

plenário  do  CLAS  Palmela  e  referiu  que  a  sua  proposta  de  adesão  ao  CLASP 

representa uma mais valia a este fórum social, iniciando-se o ano de 2010 com a vinda 

do tecido empresarial para o CLAS Palmela. Neste contexto, o Presidente do CLAS 

Palmela congratulou a articulação entre o NE e a CSF de Pinhal Novo como meio 

facilitador  da  formalização  deste  processo  e  reforçou  a  necessidade  do  NE  dar 

continuidade a este trabalho. O Senhor Presidente do CLAS Palmela passou a palavra 

ao representante da LOGZ, Carla Manhoso, da LOGZ para apresentação da missão e 

objectivos da empresa. O Senhor Presidente do CLAS Palmela colocou à votação a 

proposta de adesão da LOGZ ao CLAS Palmela, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida, foi entregue a Ficha de Adesão à LOGZ para preenchimento. ----------------

O Presidente do CLAS Palmela no último ponto da agenda da reunião reservado às 

informações, passou a palavra à representante do NE, Paula Lagarto, que menciona 
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que: a calendarização das sessões plenárias do CLAS Palmela vai estar brevemente 

disponível na agenda do Microsite da Rede Social  e tem como objectivo facilitar  o 

sistema  de  comunicação  interno  da  Rede  Social  e  contribuir  para  uma  maior 

concertação das agendas dos parceiros. Refere as datas, sendo as mesmas: 15 de 

Abril, 30 de Setembro e 16 de Dezembro. Referiu ainda que em 30 de Dezembro de 

2009 foi partilhado via correio electrónico o endereço provisório do Microsite da Rede 

Social Palmela no âmbito da qualificação do sistema de informação e comunicação da 

Rede Social Palmela. O endereço provisório é: http://lab.voindo.eu/clasp/. -----------------

A representante do IEFP  - Centro de Emprego de Setúbal, Marina Vinhas, referiu que 

o Programa “Iniciativa Emprego 2010” (RCM n.º 5/2010, de 20 de Janeiro);apresenta 

neste momento candidaturas às Medidas de Emprego, designadamente CEI e CEI+. --

A Representante da Fundação COI, Gina Costa, referiu a realização do Seminário pela 

Fundação COI a 5 de Fevereiro de 2010, na Biblioteca de Pinhal Novo “Os novos 

paradigmas  da  Institucionalização  e  estratégias  de  intervenção  no  Concelho  de 

Palmela .” Refere ainda que no âmbito do Programa Contrato Emprego Inserção, a 

Fundação COI admitiu para os seus quadros de pessoal 6 dos 9 trabalhadores que se 

encontravam inseridos nos respectivos programas. -----------------------------------------------

A representante do Centro Social da Quinta do Anjo, Patricia Matos referiu que foram 

admitidas  na Instituição  a  contrato  a  Termo  Certo  3  pessoas,  2  provenientes  dos 

Programas Ocupacionais Subsidiados e 1, proveniente de um POC carenciado. ---------

O Centro Jovem Tejo solicita ao NE os contactos de correio electrónico dos parceiros 

que constituem a Rede Social Palmela. O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, 

informou a abertura de uma nova sala de berçário para Fevereiro. ---------------------------

O Centro Social Palmela referiu ainda que em sede de reunião da União Distrital das 

IPSS  de  Setúbal,  o  seu  Presidente  de  Direcção  alertou  as  IPSS  para  os 

procedimentos  a  ter  em  conta  com  os  donativos  em  género  destinados  aos 

carenciados ou às instituições, tendo Guilherme Bettencourt  sugerido que tal situação 

deve exigir uma abordagem por parte do CLASP.

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

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

O Presidente do Conselho Local de Acção Social Palmela

Adilo Costa
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