
Projecto (designação e descrição 

sumária)
Entidades responsáveis Eixos Objectivos específicos Objectivos gerais Dados a monitorizar Fontes

Totalmente 

executado

Parcialmente 

executado
Não executado Observações 

Iniciativas e projetos desenvolvidos 

em parceria para o sucesso 

educativo 

Escolas do concelho  e outros 

parceiros 

Crianças e 

jovens 

OE1.1. No final do ano letivo 2012/2013, a 

taxa de sucesso aumenta em 2% 

OG1. No final do ano letivo 2012/2013, a 

taxa de sucesso escolar aumenta em 2 % 
% de sucesso educativo 

Conselho Municipal de 

Educação 

Nota: não se encontram disponíveis dados para o ano letivo 

2012/2013,apenas para o ano letivo 2011/2012

Projeto “Empreendedorismo Jovem” 
Câmara Municipal de Palmela e 

outros parceiros

Crianças e 

jovens 

OE2.1. Até ao final  de 2013, existe uma 

resposta local para a promoção do 

Empreendedorismo Jovem

nº de iniciativas 

desenvolvidas 

Câmara Municipal de Palmela 

e outros parceiros 

a)      2012/2013    Empreendedorismo nas Escolas – Academia Empreender 

Jovem AIP. 

1 Turma Economia 12ª da Escola Secundária Palmela e 2 Cursos 

Profissionais na Escola Secundária Pinhal Novo (estes dois suspenderam ao 

longo de 2013)

b) 2013 

IT 1623/13 Programa Formação e Coaching em Empreendedorismo, para 

desempregados; 

c) 2013

Fórum Juventude Empreende na ESPAL a 14 de Março

d) Divulgação de noticias acerca Emprego/Formação/Empreendedorismo no 

Portal e facebook Juventude Interactiva

Ações de Educação e Formação 

para Jovens 

IEFP, I.P – Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Setúbal, 

Escolas do concelho  e outros 

parceiros

Crianças e 

jovens 

OE.2.2 Até ao final do ano de 2013 integrar 

300 jovens em Ações e Medidas de 

Educação e Formação de Jovens

Nº de jovens integrados

IEFP, I.P – Centro de 

Emprego e Formação 

Profissional de Setúbal, 

Escolas do concelho  e outros 

parceiros

678 Jovens integrados

Encontro de Famílias” – ativação de 

Programa de Competências - 

medida CAFAP

Centro Social de Palmela; 

Fundação COI, Agrupamento de 

Escolas José Saramago, Outros 

parceiros, designadamente 

escolas do concelho

Crianças e 

jovens 

OE3.1. Até final de 2013, são concretizadas 

entre 5 a 10 intervenções anuais de 

promoção da parentalidade.

OG3. Até final de 2013, existe e está 

implementada uma estratégia de reforço 

das redes familiares e de vizinhança no 

concelho

Nº de Intervenções

Centro Comunitário de S 

Pedro; Centro Social de 

Palmela;  Agrupamento de 

Escolas José Saramago, 

Outros parceiros, 

designadamente escolas do 

concelho

Realizado "Encontro de Familias" promovido pelo CCSP Marateca, 

Agrupamento Jose Saramago CSP. No  âmbito da intervenção do CAFAP Com 

Vida do Centro Social de Palmela, foram realizadas 12 sessões semanais 

dirigidas a familias com crianças dos 3 aos 8 anos de idade pertencentes à 

União das Freguesias de Poceirão Marateca e Freguesia de Palmela. 

Criação de Resposta de Serviço de 

Apoio Domiciliário 

Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos do Bairro 

Alentejano, Associação de Idosos 

e Reformados da Freguesia de 

Poceirão 

Pessoas Idosas

Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos do 

Bairro Alentejano, Associação 

de Idosos e Reformados da 

Freguesia de Poceirão 

Criação de Resposta de Lar para 

Pessoas Idosas  

Associação de Reformados e 

Idosos de Pinhal Novo 
Pessoas Idosas

Associação de Reformados e 

Idosos de Pinhal Novo 

Criação de Resposta de Centro de 

Dia

Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos do Bairro 

Alentejano

Pessoas Idosas

Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos do 

Bairro Alentejano

Medidas de Emprego e Medidas de 

Formação para Adultos
Emprego

OE.6.1. Até final de 2013, as respostas 

locais garantem a inserção profissional de 

pelo menos 200 pessoas

Nº de pessoas integradas 1777 pessoas integradas

Medidas de Emprego  Emprego

OE6.2. Até final de 2013 aumentar em pelo 

menos 10% a inserção de activos 

desempregados em programas e medidas de 

emprego

% de inserção de ativos + 51,90% de inserção de ativos

Medidas de Educação e Formação 

para Adultos
Emprego

OE6.3.Até final de 2013 aumentar, em pelo 

menos 10% a inserção de adultos em 

medidas de formação

% de inserção de adultos + 5,67% (valor absoluto = 9859 formandos Adultos)

Elaboração de “Carta Concelhia dos 

cidadãos portadores de deficiência
Fundação COI, outros parceiros Deficiencia

OE7.1. Conhecer, ao nível do Concelho de 

Palmela, a população portadora de 

deficiência 

OG7. Até final de 2013, são desenvolvidas 

pelos menos duas iniaciativas que 

contribuem para a integração da pessoa 

com deficiência 

Nº de Pessoas 
Fundação COI, outros 

parceiros 

Não realizado. Dados sobre a população com deficiencia recolhidos no âmbito 

do Diagnóstico Social 

Celebração do Dia do Cidadão com 

Deficiência – promoção de 

atividades que estimulem a 

participação/interação do cidadão 

portador de deficiência 

Fundação COI, CMP, outros 

parceiros 
Deficiencia

OE7.2. Comemorar, a nível concelhio, o Dia 

do Cidadão Portador de Deficiência 

OG7. Até final de 2013, são desenvolvidas 

pelos menos duas iniaciativas que 

contribuem para a intergração da pessoa 

com deficiencia 

Nº de Iniciativas
Fundação COI, CMP, outros 

parceiros 
Não realizado. 

Criação, disponibilização e 

implementação de Roteiro de 

procedimentos da Estratégia 

ENIPSA 

ISS e parceiros locais
Pessoa Sem 

Abrigo

OE8.1. Até final de 2013, estão definidos e 

implementados os procedimentos no âmbito 

da estratégia ENIPSA

OG8. Até final de 2013, está 

implementada a estratégia local para a 

Integração de Pessoas Sem-Abrigo

Procedimentos e 

Estrategiaas
ISS e parceiros locais Procedimentos definidos no âmbito da Estratégia. 

Realização de uma Ação de 

Formação para Imigrantes – 

Português para Todos (PPT)

Centro de Emprego e de 

Formação Profissional de Setúbal, 

Escolas do Concelho e outros 

parceiros

Imigrantes e 

Minorias Etnicas

OE9.1 Até 2013 realizar uma ação de 

formação específica para imigrantes

OG9. Até final de 2013, a rede de difusão 

de informação específica para a 

população imigrante melhora em termos 

de acesso e qualidade

Nº de Ações

Centro de Emprego e de 

Formação Profissional de 

Setúbal, Escolas do Concelho 

e outros parceiros

3 ações IEFP (84 Formandos/Imigrantes)

“Semana da Mobilidade” – iniciativa 

realizada na semana de 16 a 22 de 

Setembro de 2013 

Conselho Local de Mobilidade, 

outros parceiros  

Acessibilidade e 

Mobilidade

OE10.1. Até final de 2013, é realizado um 

momento público de reflexão sobre a 

mobilidade/acessibilidade no concelho 

OG10. Até final de 2013, é realizado um 

momento público sobre o deficit da rede 

de transportes 

Nº de iniciativas Câmara Municipal de Palmela 

9 iniciativas desenvolvidas  no âmbito da Semana da Mobilidade : OAU'tocarro 

- Energia sustentada"; De 16 a 22 de Setembro: "eco-condução"; "Palmela em 

bicicleta”; "Estórias de mobilidade"; "De bicicleta para o trabalho", 

"+Mobilidade - Carbono"; "Cãominhada solidária"; "A Mobilidade às 5as" - 

Ciclo de Cinema sobre mobilidade" e "+ Acessibilidade" 

“Lavandaria Social e Cozinha 

Partilhada”

Centro Social e Paroquial de 

Pinhal Novo 

Familia e 

Comunidade

Centro Social e Paroquial de 

Pinhal Novo 
Não concretizado. 

Nivel de execução 

OG2. Até final de 2013, aumentar as 

condições de inserção profissional dos 

jovens do Concelho.

OE4.1. Até final de 2013, os parceiros locais 

continuam a mobilizar os recursos 

necessários para a criação das respostas de 

SAD, Lar e Centro de Dia

OG4.Até final de 2013 aumenta a 

cobertura da rede de respostas sociais 

para a população idosa 

OG6. Até final de 2013, o mercado de 

trabalho do concelho está mais qualificado 

e adequado às oportunidades futuras

IEFP, I.P – Centro de 

Emprego e Formação 

Profissional de Setúbal e 

outros parceiros

Nº de Respostas

As ipss realizaram diligências para o desenvolviento dos projectos, não tendo 

sido possivel ,contudo, registar o aumento dda cobertura da rede de respostas 

para as pessoas idosas. 

Nº de Respostas

IEFP, I.P – Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Setúbal 

e outros parceiros

OE11.1. Até final de 2013, é criada pelo 

menos uma nova resposta que contribua 

para a melhoria das condições de vida das 

famílias. 

OG11. Até final de 2013, as instituições 

locais concertam as suas respostas para a 

melhoria das condições de vida das 

famílias 



Cantinas Sociais” – alargamento do 

número de refeições

Santa Casa da Misericórdia de 

Palmela, Centro Social de Quinta 

do Anjo, Fundação COI

Familia e 

Comunidade

Santa Casa da Misericórdia 

de Palmela, Centro Social de 

Quinta do Anjo, Fundação 

COI

Durante o ano de 2013, alargamento do numero de refeições disponibilizadas 

pelas instituições (Fundação COI 80 refeições e SCMP 100 refeições)

CAMPS – Centro de Apoio Medico 

Psicológico e Social  

Núcleo da Liga dos Combatentes 

de Pinhal Novo, Comenda 

Templária de Setúbal, JF Poceirão

Familia e 

Comunidade

Núcleo da Liga dos 

Combatentes de Pinhal Novo, 

Comenda Templária de 

Setúbal, JF Poceirão

Criada a resposta CAMPS - Centro de Apoio Medico Psicologico e Social, nas 

instalações da JF de Poceirão, no 1º trimestre de 2013

“Vai Vem” – Unidade de Atendimento 

a vítimas de violência doméstica 

Familia e 

Comunidade

OE12.1. Até final de 2013, está disponível 

para o Concelho de Palmela uma resposta 

de acolhimento/acompanhamento para 

vítimas de violência domestica 

Nº de Respostas
Resposta disponibilizada no ano de 2013 (até 31 de dezembro) nas 

instalações da JF de Pinhla Novo e Centro Cultural do Poceirao. 

Projeto “Passa Palavra”;                                                                   

“Vaivém Contra a Violência” – 

Unidade de Atendimento a vítimas 

de violência doméstica

Familia e 

Comunidade

OE 12.2. – Até final de 2013, são 

promovidas pelo menos 2 ações de 

prevenção comunitária de VD/VG

Nº de Ações
Desenvolvidas duas campanhas comunitárias contra a VD no concelho de 

Palmela 

Projeto “Passa Palavra”;                                                               

Ação de Formação para técnicos

Parceiros do CLASP, Grupo 

“Palmela contra a violência”

Familia e 

Comunidade

OE 12.3. – Até final de 2013, são 

promovidas ações para o desenvolvimento 

de competências de deteção, sinalização e 

encaminhamento precoce de situações de 

VD

Nº de Ações
Parceiros do CLASP, Grupo 

“Palmela contra a violência”
Não realizado por falta de inscrições. 

“Projeto de sensibilização ambiente 

e requalificação urbana” 
Câmara Municipal de Palmela 

Familia e 

Comunidade

OE13.1. Até final de 2013, está 

implementado um projeto de participação 

para o concelho de Palmela.

OG13. Até final de 2013, está 

implementado um projeto de participação 

para a comunidade, valorizando o seu 

papel nos processos de cidadania

Nº de Projetos Câmara Municipal de Palmela 

Realizadas iniciativas de sensibilização ambiental junto de diferentes publicos 

“Observatório da Exclusão Social do 

Concelho de Palmela” 

Centro Social Palmela, Comissão  

de Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco , CMP, AIRP  

Sistermatização 

da informação 
Base de Dados

Centro Social Palmela, 

Comissão  de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco , 

CMP, AIRP  

Não realizado. 

Diagnóstico Social do Concelho de 

Palmela – Atualização 

Núcleo Executivo e parceiros 

locais

Sistermatização 

da informação 
Indicadores

Núcleo Executivo e parceiros 

locais

Base de dados atualizada em 2013, e realizadas três oficinas no âmbito do 

Diagnóstico Social. Atraso na disponibilização do Diagnóstico aos parceiros.

Elaboração de estratégia para o 

aprofundamento da participação

Núcleo Executivo e parceiros 

locais

Sistermatização 

da informação 

OE14.2. Até final de 2013, existe uma 

estratégia coletiva com vista a melhorar 

práticas de participação (parceiros do CLAS, 

estruturas de parceria, órgãos da rede e 

populações) 

Nº de Ações
Núcleo Executivo e parceiros 

locais

Realizadas três oficinas com os parceiros e reuniões para recolha de 

dados(no âmbito do Diagnostico Social) dois momentos de debate alargados 

(Forum e Debate sobre a Economia Social), reforço de contactos para 

participação em plenários, sendo necessário melhorar e aprofundar a 

participação. 

OG12. Até final de 2013, existe uma 

estratégia local de combate à 

discriminação de género e violência 

doméstica, promovendo novos padrões de 

masculinidade e feminilidade

OG14. Até final de 2013, a rede social 

disponibiliza informação atualizada sobre 

a realidade e promove espaços 

participados de reflexão e concertação

OE14.1. Até final de 2013 existe informação 

atualizada e sistematizada sobre a realidade 

social do concelho de Palmela

SEIES, CMP, e outros parceiros a 

constar no Grupo “Palmela contra 

a violência

SEIES, CMP, e outros 

parceiros a constar no Grupo 

“Palmela contra a violência

Nº de Respostas

OE11.1. Até final de 2013, é criada pelo 

menos uma nova resposta que contribua 

para a melhoria das condições de vida das 

famílias. 

OG11. Até final de 2013, as instituições 

locais concertam as suas respostas para a 

melhoria das condições de vida das 

famílias 


