
 

Conselho Local de Ação  

Social de Palmela 

 
Plano de Ação 

2016 - 2017  
 

 

Aprovado em  sede de Plenário ordinário, 27 de abril de 2016 

Junta de Freguesia de Palmela  

 



 

 

  

 
 

 

 

 

  
 

  

Plano de Ação 2016-2017: proposta  

•  Proposta que decorre do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 
2015 -2019  
 
•  Instrumento de planeamento com período de vigência de dois 
anos: 2016 e 2017 
 
• Dois cenários de intervenção possíveis, tendo em conta  a 
avaliação ainda em curso relativa ao “Contrato Local de 
Desenvolvimento Social – 3G”     
 
    
 
 
 



 

 

  

 
 

 

 

 

  
 

  

Eixo 1  

ORGANIZAÇÃO E TRABALHO EM 
REDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/

Projeto 
Entidades 

responsáveis 
Meta  

OG1. Promover 
a articulação 

entre as 
diferentes 

estruturas de 
parceria 

existentes no 
concelho  

OE1.1.Promover 
a dinamização 
das Comissões 
Sociais de 
Freguesia 
abrangendo 
todo o concelho  

A1.1. Reativação 
das Comissões 
Sociais de 
Palmela e da 
União das 
Freguesias de 
Poceirão 
Marateca 

Juntas de 
Freguesia, 
Núcleo 
Executivo 

Ate 2019 as 
Juntas de 
Freguesia de 
Palmela e da 
União das 
Freguesias de 
Poceirão 
Marateca estão 
ativas e reúnem 
com os seus 
parceiros  

A1.2. Promoção 
de uma reunião 
de troca de 
experiências 
relativa à 
atividade das 
CSF 

Núcleo 
Executivo 

Em 2016 é 
realizada a 
sessão de 
trabalho 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/

Projeto 
Entidades 

responsáveis 
Meta  

OG1. Promover a 
articulação entre 

as diferentes 
estruturas de 

parceria 
existentes no 

concelho  

OE1.2. Aproximar 
as estruturas de 
parceria, grupos 
formais e 
informais na 
definição e 
concretização dos 
documentos 
estratégicos da 
Rede Social  

A2.2. Realização 
do Fórum Social 
Palmela  

Núcleo Executivo  

Realizar até 2019, 
quatro Fóruns 
Sociais de forma 
participada  

OE1.3 Articular 
estratégias e 
financiamentos 
no âmbito do 
Portugal 2020 

A3.1 Divulgação 
dos avisos de 
candidatura e 
difusão de 
iniciativas e 
projetos 
relevantes 

Núcleo Executivo 
e ADREPES 

Em todos os 
plenários 
ordinários é 
divulgada 
informação sobre 
o Portugal 2020 

A3.2 Identificação 
de oportunidades 
de financiamento 
e estruturação de 
eventuais 
candidaturas 

Núcleo Executivo 
e CLAS  

Realização de, 
pelo menos uma 
reunião na 
parceria, para 
uma eventual 
candidatura 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/

Projeto 
Entidades 

responsáveis 
Meta  

OG3. Contribuir 
para a 
implementação 
do princípio da 
Igualdade de 
Género na 
atividade da 
Rede Social  

OE3.1. Definir 
uma estratégia 
local para a 
implementação 
da Igualdade de 
Género  

A3.1. Criação e 
implementação
de instrumentos 
locais para a 
promoção da 
Igualdade de 
Género, 
nomeadamente 
Plano Concelhio  

 CMP e outras 
entidades 

Até 2019, o 
Plano Municipal 
para a Igualdade 
está criado e 
implementado 



 

 

  

 
 

 

 

 

Eixo 2 

NASCER E CRESCER COM 
OPORTUNIDADE 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 
Entidades 

responsáveis 
Meta  

OG2.2. Adequar 
as respostas às 
necessidades de 
lazer e de 
ocupação dos 
tempos livres 
nas áreas rurais 
e isoladas do 
concelho 

OE2.2. 
Rentabilizar as 
respostas 
existentes ao 
nível da 
ocupação dos 
tempos livres e 
lazer nas pausas 
letivas                                                         

A.2.2.Criação de 
um grupo de 
trabalho 
interinstitucional 
para apresentação 
de uma  proposta 
de atividades de 
ocupação de 
tempos livres para 
as pausas letivas 
dirigidas a jovens 
com idades entre 
os 14 e os 18 anos 
(3º ciclo e 
secundário), 
residentes na União 
das freguesias 
Poceirão Marateca 

  

No concelho 
de Palmela, as 
zonas rurais e 
isoladas 
dispõem de 
oferta para os 
tempos livres 



 

 

  

 
 

 

 

 

Eixo 3 

TRABALHO E ATIVIDADE 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 
Entidades 

responsáveis 
Meta  

OG1. Promover 
a identificação 
de setores de 

atividade 
emergentes 

OE1.1. 
Promover um 
levantamento 
das áreas de 
qualificação 
ajustáveis às 
necessidades do 
mercado de 
trabalho 

A1.1. Identificação 
das necessidades 
formativas ao nível 
dos sectores 
emergentes e 

AML e 
Quaternaire  

Até 2019, 
encontra-se 
aprofundado o 
Diagnóstico 
relativo aos 
sectores de 
atividade 
emergentes no 
concelho  

OG2. Reforçar a 
qualificação dos 
ativos 
empregados 

OE2.1. 
Promover o 
levantamento 
de necessidades 
de qualificação 
dos ativos 
empregados 

A2.1. A2.1. 
Realização de ações 
de qualificação 
e/ou de 
requalificação de 
ativos empregados  

IEFP  

Até 2019 
abranger 0,5% 
dos ativos 
empregados 
em ações de 
formação 



 

 

  

 
 

 

 

 

Eixo 4 

VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 
Entidades 

responsáveis 
Meta  

OG1. Promover 
e incentivar 
respostas 

ocupacionais ao 
nível do 

voluntariado 
destinadas a 
pessoas do 

concelho em 
situação de 

vulnerabilidade 
e exclusão 

OE1. 
1.Identificar 
parceiros 
endógenos  e 
exógenos da 
rede social para 
a criação de 
respostas 
ocupacionais 

A1.1.Criação de um 
banco de dados de 
voluntariado 
recorrendo aos 
recursos existentes 
para as respostas 
ocupacionais 
emergentes ( Ex. 
"Dar e receber" e 
"Agir de Corpo 
Inteiro", entre 
outros e os 
recursos físicos 
institucionais e 
privados 
disponíveis) 

Até 2019, 
desenvolver e 
implementar 
uma 
metodologia 
local 
promotora do 
voluntariado 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
respons. 

Meta  

OG1. Promover  
e incentivar 
respostas 
ocupacionais ao 
nível do 
voluntariado 
destinadas a 
pessoas do 
concelho em 
situação de 
vulnerabilidade 
e exclusão 

OE1. 1.Identificar 
parceiros 
endógenos  e 
exógenos da rede 
social para a 
criação de 
respostas 
ocupacionais 

A.1.2. Realização de ações de 
formação ou outras 
iniciativas promotoras do 
voluntariado 

Até 2019, 
desenvolver e 
implementar 
uma 
metodologia 
local 
promotora do 
voluntariado 

A.1.3. Criação de um Grupo 
de Trabalho para a 
operacionalização de uma 
metodologia (…)  

Criação do “Banco do 
Tempo” de Palmela 

Fundação  
Robert 
Kalley 

OE1.2. Mobilizar as 
seguradoras, 
através da lei do 
mecenato, para 
apresentação de 
contratos de 
seguros a baixo 
custo 

A.1.2.Elaboração de uma 
proposta para a 
contratualização de seguros 
a baixo custo 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 

Entidades 
responsávei

s 
Meta  

OG2. Promover 
a melhoria das 
respostas às 
necessidades 
alimentares das 
instituições 
sociais e das 
famílias em 
situação de 
vulnerabilidade 

OE2. Constituir 
um grupo de 
trabalho de 
âmbito 
supraconcelhio 
para a 
apresentação 
de uma 
proposta de 
projeto 

A.2.1. Implementar 
projeto experimental 
para a criação de uma 
rede supraconcelhia de 
circuitos curtos 
(produtores que 
fornecem IPSS)  

Plataforma 
Supraconcel
hia da 
Península de 
Setubal 

Até 2017, 
encontra-se 
implementa
do um 
Circuito 
Curto que 
contribui 
para a 
melhoria das 
respostas 
alimentares   



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 
Entidades 

responsáveis 
Meta  

OG3.Promover a  
melhoria das 
condições 
habitacionais das 
famílias  em 
situação de 
exclusão e 
vulnerabilidade 

OE3.1. Sensibilizar 
entidades 
arrendatárias para 
disponibilizarem 
recursos 
habitacionais a 
preços adequados às 
situações pontuais 
de precaridade 

A3.1.Crição de um 
Banco de Dados da 
oferta habitacional 
existente no 
concelho 

  

O CLASP 
dispõe de 
um Banco 
de Dados 
com as 
ofertas 
habitaciona
is com 
custos 
reduzidos  

OG4. 
Desenvolver 
estratégias de 
prevenção no 
âmbito 
comportamentos 
aditivos 

OE4. Promover 
fóruns de debate no 
âmbito dos 
comportamentos 
aditivos junto dos 
jovens 

A.4.1.Realização de 
debates nas escolas 
de 1º, 2º e 3º ciclo e 
escolas secundárias 
sobre os 
comportamentos 
aditivos 

ET, Centro 
Jovem Tejo 

Desenvolve
r uma ação 
por escola e 
por ciclo em 
todas as 
freguesias 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais Objetivos específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 
Entidades 

responsáveis 
Meta  

OG5. Promover 
a desocultação 
do fenómeno da 
violência 
doméstica  

OE5. 1. Desenvolver 
ações para a 
prevenção e o 
combate à violência 
doméstica 

A.5.1. Realização de 
ações  e outras 
iniciativas de 
combate à violência 
doméstica 

Centro Jovem 
Tejo, SEIES e 
parceria  

 
Desenvolver 
uma ação por 
escola e por 
ciclo em 
todas as 
freguesias 

OE5.2. Reforçar as 
competências dos 
profissionais para a 
identificação e 
intervenção em 
situações de violência 

A.5.2. Capacitação 
dos técnicos de 
intervenção social 
através de  ações de 
formação que visem 
a identificação/ 
sinalização de 
situações de 
violência  

CMP, SEIES e 
parceria  

Desenvolver 
uma ação 
anual que 
reforce as 
competência
s técnicas  
dos 
profissionais  



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
responsáveis 

Meta  

OG5. Promover 
a desocultação 
do fenómeno 
da violência 
doméstica  

OE5.3. Criar 
respostas para o 
Atendimento e 
Acompanhamento 
das vítimas  

 
A.5.3. Criação de 
uma resposta local 
de atendimento e 
acolhimento das 
vitimas (dando 
continuidade ao 
projeto VAI VEM) 

CMP, SEIES e 
parceria  

Até 2019, o 
concelho de 
Palmela 
dispõe de 
uma 
resposta 
local de 
atendimento 

Criação de uma 
resposta de 
Acolhimento 
Temporário  para 
vitimas de violência  

Fundação 
Robert Kalley  



 

 

  

 
 

 

 

 

Eixo 5 

INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
responsáveis 

Meta  

OG1. Aumentar 
o conhecimento 
da população 
com deficiência 
no concelho de 
Palmela  

OE1. Aprofundar o 
Diagnóstico da 
população com 
deficiência 

A1. Elaboração de um 
Plano de Trabalho 
para o Levantamento 
da População com 
deficiência no 
concelho com a 
colaboração de uma 
instituição do ensino 
superior 

CMP, Fundação 
COI e 
instituição do 
ensino superior 

Realizar, de 
forma 
participada, 
o 
Diagnóstico 
da 
população 
deficiente do 
concelho 

OG2. Contribuir 
para os estilos 
de vida 
saudáveis das 
pessoas com 
deficiência  

OE2. Promover no 
concelho o Desporto 
Adaptado  

A2.2. Ativação da 
equipa de 
basquetebol da 
Associação SCD “Os 
Trovões" 

Associação SCD 
“Os Trovões" e 
parceria  

Até 2019, 
existe no 
concelho de 
Palmela pelo 
menos uma 
resposta de 
Desposto 
Adpatado 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
responsáveis 

Meta  

OG3. 
Promover a 
integração 
profissional e 
o acesso à 
formação das 
pessoas com 
deficiência  

OE3. Aprofundar as 
medidas existentes 
para a promoção da 
integração 
profissional e acesso 
à formação  

A3.1. Divulgação 
das Candidaturas à 
Medida Contrato 
Emprego Inserção 
+ para pessoas 
com incapacidade 

IEFP  

Realizar uma 
ação de 
divulgação 
das 
diferentes 
Medidas aos 
Parceiros da 
Rede Social 

A3.2. Divulgação 
das Candidaturas à 
Medida Estágio 
Emprego para 
Pessoas com 
incapacidade 



 

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
responsáveis 

Meta  

OG4. Promover 
Palmela como 
um concelho 
Acessível a 

Todos  

OE4. 1.Promover a 
acessibilidade dos 
transportes públicos  

A4.1.Elaboração de uma 
proposta para uma Carta 
de Compromisso dos 
operadores de transporte 
a apresentar e retificar 
em sede de Conselho 
Local de Mobilidade 

CMP, ASCD "Os 
Trovões" 
outros 
parceiros com 
intervenção na 
área da 
deficiência 

O Concelho 
Local de 
Mobilidade e os 
operadores de 
transportes 
promovem a 
acessibilidade  

OE4.2. Promover a 
acessibilidade no 
espaço público 

A4.2. Realização de 
intervenções municipais 
decorrentes dos Planos de 
Promoção da 
Acessibilidades (PPA) ou 
outros instrumentos de 
promotores da 
acessibilidade  
no âmbito do Portugal 
2020 
 
 
 

CMP 

Até 2019, são 
implementadas 
pelo menos 
duas 
ações/projetos/
intervenções 
promotoras da 
acessibilidade 
no espaço 
público  



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
responsáveis 

Meta  

OG5. Reforçar 
a 
transversalida
de da área da 
deficiência 
contribuindo 
para a 
inclusão da 
pessoa 
deficiente  

OE5.1. Promover 
iniciativas de 
sensibilização 

relativas às 
problemáticas da 

pessoa com  
deficiência 

A5.1. Realização anual da 
Caminhada Acessível para 
Todos – Caminhar pela 
Inclusão, assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Deficiente 

Fundação COI e 
parceria local 

Realizar até 
2019 quatro 
iniciativas 
assinalando o 
Dia 
Internacional 
da Pessoa Idosa  

A5.2. Promoção anual do 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal 
alargando a parceria e o 
âmbito da sua intervenção  

APPACDM, CMP 
e outras 
entidades do 
concelho de 
Palmela, Setubal 
e Moita 

Realizar, 
anualmente, 
pelo menos 
uma iniciativa 
para a 
sensibilização 
para as 
problemáticas 
da pessoa com 
deficiência  

A5.3. Realização o Festival 
FIG – Festival Internacional 
de Gigantes, em parceria 
com a Redes de Cidades e 
Vilas de Excelência  

CMP e outras 
entidades  



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Eixo 6 

ENVELHECER COM QUALIDADE 



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
respon. 

Meta  

OG1. 
Contribuir 
para o 
envelheci-
mento  
ativo no 
Concelho de 
Palmela 

OE1.1. 
Promover 
respostas 
inclusivas 
que vão de 
encontro às 
necessida- 
des da 
população 
sénior  

A1.1. Criação de uma Bolsa de 
Voluntariado "Sénior": pessoas em 
situação de reforma ou outra para 
apoiarem pessoas idosas  

 Fundação Robert 
Kalley  

Até 2019, criar 
uma Bolsa de 
Voluntariado 
"Sénior" 

A1.2. Revitalização do modelo de 
intervenção do projeto "Academia 
de Saberes" 

Associação de 
Idosos de 
Palmela e 
parceria local 
 

Até 2019 existe 
no concelho de 
Palmela, uma 
"Universidade 
Sénior" A1.3. Criação no concelho  de uma 

"Universidade Sénior" 

Associação  
"Universidade 
Intergeracional 
de Palmela" e 
parceria local 

A1.4. Maximização do Projeto 
“Mesmo ao Seu Lado -  Espaço 
de Encontros”  

Fundação 
Robert Kalley e 
parceria  

Até  2017 o 
projeto consegue 
sustentabilidade 
financeira 



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais Objetivos específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 
Entidades 
responsá. 

Meta  

OG2. Garantir a 
valorização e 
participação das 
pessoas da 
população 
Sénior nos 
processos de 
mudança social, 
valorizando os 
laços 
intergeracionais 
 

OE2.1. Promover a 
divulgação de projetos 
e boas praticas 
existentes no 
concelho a nível da 
intergeracionalidade 

A2.1.Levantamento 
e divulgação de 
projetos e boas 
práticas existentes 
no concelho a nível 
da 
intergeracionalidade 

Núcleo 
Executivo 

Até 2018 o 
Levantamento 
está concluído 
e divulgado 
pela parceria 

OE2.2.Promover 
iniciativas de âmbito 
cultural, recreativo, 
desportivo e outros 
que envolvam as 
várias gerações 

A2.2. Comemoração 
do Dia da 
Solidariedade e 
Cooperação entre 
Gerações  
 

CMP e 
parceria  
 

Até 2019 
realizar quatro 
iniciativas 
promotoras da 
valorização dos 
laços 
intergeracionais  
 



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
responsáveis 

Meta  

OG3. 
Rentabilizar a 
resposta 
“Estrutura 
Residencial 
para Idosos” da 
rede privada de 
equipamentos, 
para melhor 
responder às 
necessidades 
da população 
sénior sem vaga 
na Rede 
Solidária 

OE3.1. Promover 
a articulação 
entre a 
segurança social 
e a rede de lares 
privados 
licenciados, para 
a criação de 
vagas a um 
custo social 
(adequado aos 
rendimentos) 

A3.1.Constituição de 
um grupo de trabalho 
para a elaboração de 
uma proposta a 
apresentar ao ISS  

Até 2017 
constituir um 
grupo de 
trabalho para 
a elaboração  
de uma 
proposta ao 
ISS 



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Eixo 7 

ACESSO À SAÚDE  



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 
Entidades 
responsá. 

Meta  

OG1. Promover 
uma maior 
divulgação dos 
Recursos da 
Saúde públicos e 
privados 
existentes na 
Comunidade 

OE1.1. Dinamizar 
uma iniciativa local 
que mobilize os 
parceiros com 
intervenção na 
Saúde e respetivos 
destinatários  

A1.1. Realização de  
uma Feira de Saúde 
para divulgação das 
respostas existentes 
no Concelho com 
realização de rastreios 
e dádivas de sangue 

ROTARY 
CLUB 
Palmela, 
ACES, ADS 
Poceirão, 
Fundação 
COI 

Realização de 
uma feira 
concelhia para 
a promoção dos 
recursos locais 
na área da 
saúde 

OE1.2. Promover 
ações de promoção 
da saúde   

A1.2.Realização de 
ações destinadas às 
crianças/jovens nos 
estabelecimentos de 
ensino 

Saúde 
Escolar e 
parceria 

Em todas as 
escolas do 
concelho são 
dinamizadas 
ações 
promotoras da 
saúde e de 
estilos de vida 
saudáveis 



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos 
específicos 

Ação/Iniciativa/ 
Projeto 

Entidades 
responsá. 

Meta  

OG2. 
Proporcionar 
um maior 
conheciment
o sobre 
doença 
mental 

OE.2.1.Elaborar 
um Diagnóstico 
concelhio sobre 
a Doença 
Mental 

A2.1.Levantamento do 
número de pessoas 
Identificadas com 
diagnóstico de Doença 
Mental na Especialidade 
Clinica Psiquiatria (CHS) 

IPS - Escola 
Superior de 
Saúde no 
âmbito da 
Plataforma 
SCPS 

Até 2017 o 
Diagnóstico 
concelhio 
encontra-se 
concluído  

A.2.2.Levantamento do  
número de pessoas 
referenciadas pelo ACES 
da Arrábida com possível 
diagnóstico de saúde 
mental  

IPS - Escola 
Superior de 
Saúde no 
âmbito da 
Plataforma 
SCPS 

Até 2017 o 
Diagnóstico  
concelhio 
encontra-se 
concluído  



OG5. Reforçar a transversalidade 
da área da deficiência 

contribuindo para a inclusão da 
pessoa deficiente  

OE5.1. Promover iniciativas de 
sensibilização relativas às 

problemáticas da pessoa com  
deficiencia 

A5.1. Realizar, anualmente, a 
Caminhada Acessível para Todos 
– Caminhar pela Inclusão, 
assinalando o Dia Internacional 
da Pessoa Deficiente 

CMP e parceria local 

Realizar até 2019 quatro 
iniciativas assinalando o Dia 
Internacional da Pessoa 
Idosa  

A5.2. Promover, anualmente, o 
Festival EXPRESSARTE da 
APPACDM Setúbal alargando a 
parceria e o âmbito da sua 
intervenção  

APPACDM, CMP e outras 
entidades do concelho de 
Palmela, Setubal e Moita 

Realizar, anualmente, pelo 
menos uma iniciativa para a 
sensibilização para as 
problamáticas da pessoa 
com deficiência  

A5.3. Realizar o Festival FIG – 
Festival Internacional de 
Gigantes, em parceria com a 
Redes de Cidades e Vilas de 
Excelência  

CMP e outras entidades  

 

  

 
 

 

 

 

Objetivos gerais 
Objetivos 

específicos 
Ação/Iniciativa/ 

Projeto 
Entidades 
responsá. 

Meta  

OG3. Aumentar 
a capacidade de 
resposta 
instalada dos 
equipamento de 
saúde  no 
concelho  

OE3.1 Criar uma 
Unidade de 
Cuidados de Saúde 
de Proximidade no 
Pinhal Novo  

A3.1. Construção 
de equipamento 
de saúde 

Ministério da 
Saúde com a 
colaboração da 
CMP 

Até 2019, o 
concelho 
dispõe de mais 
um 
equipamento 
de saúde na 
Freguesia de 
Pinhal Novo 

OG4. Promover 
estilos de vida 
saudáveis  

OE4.1. Dinamizar 
ações no domínio 
da atividade física, 
da alimentação 
saudável, e outras 
promotoras da vida 
saudável  

A4.1. Dinamização, 
no concelho, do 
Programa "Saúde 
Palmela"; Mexa-se 
em Palmela", 
"Viver Melhor, 
Viver com 
Autonomia" 

CMP, parceria 
local e 
comunidade  

No concelho de 
Palmela, em 
todas as 
freguesias são 
dinamizadas 
iniciativas 
promotoras de 
estilos de vida 
saudáveis 



 

 
 

 

  


