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Introdução 

 A construção do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) é um passo 
importantíssimo do processo de planeamento estratégico de base territorial no 
âmbito do Programa Rede Social. Neste plano concretizam-se, em linhas 
estratégicas e objectivos, as ideias de mudança e desenvolvimento para o 
concelho e inicia-se, de facto, o processo de intervenção. É também um 
documento que deve ter um carácter orientador, deve ser um referencial para 
todos os que, aos mais diversos níveis, actuam nas áreas sobre as quais o PDS 
incide. 

 O PDS é também um desafio. Um desafio à criação de novos projectos, 
parcerias e sinergias entre os actores locais e também um renovar do 
compromisso das instituições e técnicos para com a sua missão de ajudar 
quem necessita e de promover o desenvolvimento social local. 

 O compromisso colectivo acima enunciado deve posteriormente 
materializar-se em intervenções concretas que contribuam para a realização 
dos objectivos definidos no PDS e que serão inscritas nos diversos Planos de 
Acção anuais que permitirão a operacionalização da estratégia aqui definida. 

 Estamos portanto no processo contínuo de planeamento, em que as 
instituições do Concelho de Palmela se mobilizarão numa lógica de melhoria 
permanente, orientada por princípios e objectivos claros. 

 

O Desafio está lançado. 
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Metodologia 

 Em termos metodológicos a passagem do Diagnóstico Social para o 
Plano de Desenvolvimento Social 2009-2013 (PDS) é algo bastante “lógico e 
directo”. No fundo, trata-se de encontrar uma forma de estruturar a mudança 
da situação actual para a situação desejada face às problemáticas 
caracterizadas, aos recursos existentes e constrangimentos colocados pelo 
contexto. 

 Neste caso a passagem do Diagnóstico para o PDS 2009-2013 foi 
concretizada novamente com a participação como pano de fundo. Foram 
realizados três workshops de planeamento estratégico organizados em função 
das temáticas identificadas em sede de Diagnóstico Social: Crianças e Jovens, 
Imigração e Deficiência e Idosos, nos dias 15, 16 e 17 de Junho de 2009 
respectivamente. 

 Nestes workshops os participantes priorizaram problemas para a 
intervenção em cada uma das áreas e posteriormente identificaram as 
intervenções que na sua opinião deveriam ser desenvolvidas. Esta informação 
foi posteriormente sistematizada e devolvida a todos os participantes, para a 
recepção de novas informações ou aprofundamento do trabalho realizado em 
workshop. 

 Após esta etapa, a equipa da Logframe apreciou esta informação e 
analisou-a, dando-lhe um formato de planeamento, adequando a linguagem 
aos objectivos do PDS 2009-2013. Foi uma etapa de transferência de uma 
linguagem menos técnica para uma linguagem de planeamento. Esta “nova” 
informação foi inscrita numa matriz de planeamento que seria o “esqueleto” do 
PDS 2009-2013, a qual foi devolvida ao Núcleo Executivo (NE) para “filtragem” 
de informação e análise crítica. 

 O NE analisou o documento e fez sugestões que foram debatidas em 
reunião de planeamento com a equipa da Logframe, da qual resultou uma nova 
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versão da matriz de planeamento, já enriquecida com as informações e 
contributos do NE.  

 Esta nova matriz de planeamento foi posteriormente apresentada, 
discutida e aprovada em sessão plenária do Conselho Local de Acção Social 
(CLAS) de Palmela de 16 de Julho de 2009, constituindo o suporte e a essência 
do PDS 2009-2013 que aqui é apresentado. 

 Este PDS 2009-2013 respeita as directivas do Programa Rede Social, 
está em consonância com as linhas orientadoras do Plano Nacional de Acção 
para a Inclusão (PNAI) e, mais importante, contém os contributos e as 
informações recolhidas junto das organizações que no terreno dão corpo à 
intervenção social no concelho de Palmela. 
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Os eixos de intervenção social 
para o período 2009-2013 

Eixo 1 – Promoção da protecção social das crianças 

 
O PNAI assume as crianças como um dos grupos mais vulneráveis a 

situações de pobreza e exclusão social, nomeadamente aquelas que são 
atingidas por situações de abandono, negligência e maus-tratos, de exposição 
a modelos de comportamento desviante e de trabalho infantil. 

 Consciente desta realidade, o CLAS de Palmela decidiu, desde o 
momento de Diagnóstico Social do concelho, acolher aquele grupo enquanto 
uma área de intervenção autónoma que justifica uma actuação específica e 
direccionada, procurando enquadrar a primeira e a segunda prioridade do 
PNAI: combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de 
medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania e corrigir as 
desvantagens na educação e formação/ qualificação.  

 Foi com base nestas orientações que se identificaram os principais 
problemas que afectam este grupo populacional no concelho, a saber: 

 Negligência, abandono e maus-tratos; 

 Enfraquecimento da rede de suporte familiar das crianças; 

 Absentismo e abandono escolar precoce; 

 Violência em contexto escolar; 

 Défice e inadequação de algumas respostas sociais (creche e pré-
escolar); 

 Desadequação entre horários escolares e horários das carreiras da rede 
de transportes públicos; 

 Isolamento geográfico. 
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A resposta a estes problemas passa pela concretização de uma estratégia 
complexa, que acolhe quatro apostas distintas: i) trabalhar no sentido de uma 
crescente aproximação entre os diferentes ciclos de ensino, de modo a 
minimizar eventuais impactes negativos provocados pela transição de ciclo; ii) 
trabalhar com os encarregados de educação e famílias das crianças, com vista 
a uma maior sensibilização para importância da sua participação no percurso 
escolar dos seus educandos; iii) aumentar a participação familiar no processo 
educativo da criança, apostando na intergeracionalidade e em redes de 
vizinhança de apoio, e; iv) apostar no reforço da rede de respostas sociais e na 
articulação e cooperação entre actores locais com intervenção nesta área. 

 De forma a dar corpo a esta estratégia, o PDS 2009-2013 contempla um 
conjunto de objectivos gerais, o primeiro dos quais visa diminuir, até final do 
ano lectivo 2011/2012, a taxa de retenção e desistência em crianças com 10 
ou mais anos em pelo menos 65%. Esta diminuição terá de passar, 
necessariamente, pela realização de acções que facilitem a integração das 
crianças no início de cada ciclo de ensino, bem como pela sensibilização dos 
encarregados de educação sobre a importância de uma participação mais 
activa no percurso escolar dos seus educandos. O segundo propósito releva a 
importância de, até final de 2013, existir e estar implementada uma estratégia 
de reforço das redes familiares e de vizinhança no concelho, o que deverá 
passar por iniciativas de promoção da parentalidade e da criação de redes de 
vizinhança e apoio intergeracional. O terceiro, e último propósito, visa 
aumentar a cobertura, até final de 2013, da rede de respostas sociais para a 
infância, designadamente ao nível das respostas de creche e pré-escolar. Esta 
iniciativa deverá ser alvo de um processo de planeamento prévio, que organize 
de forma concertada as respostas (número, capacidade, localização, horário de 
funcionamento, etc.), privilegiando a formação dos profissionais, a qualidade 
dos serviços (nível C dos manuais da Segurança Social), a adequação dos 
horários de funcionamento (Centro de Actividades de Tempos Livres para 
crianças até aos 12 anos) e a satisfação dos pedidos de Apoio Complementar 
para alargamento de horário (creche, pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico). 

 A figura 1 elabora os objectivos definidos para o período 2009-2013 
em matéria de promoção da protecção social das crianças, com três objectivos 
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gerais1 (OG1, OG2 e OG3) e doze objectivos específicos (OE1.1, OE1.2 e OE1.3, 
no que diz respeito ao primeiro objectivo geral, OE2.1 e OE2.2, no que toca ao 
segundo objectivo geral e, OE3.1, OE3.2, OE3.3, OE3.4, OE3.5, OE3.6 e OE3.7, 
no que se refere ao terceiro objectivo geral). 

 

Figura 1 – Eixo 1 – Promoção da protecção social das crianças 

Objectivos gerais e específicos 

 

 

                                                
1 Todos os objectivos gerais dão resposta às primeira e segunda prioridades do PNAI - combater a pobreza 
das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de 
cidadania e corrigir as desvantagens na educação e formação/ qualificação. Os OG1 e OG2 dão resposta ao 
objectivo de intervenção do PNAI – Reforçar a protecção de crianças e jovens em risco; o OG3 dá resposta 
aos objectivos de intervenção do PNAI – aumentar a cobertura e qualificar os equipamentos e serviços 
sociais para crianças e jovens, diminuindo as situações de privação e alargar a taxa de cobertura do pré-
escolar até 2009. 

PNAI 

Prioridades 1 e 2 
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PNAI 

Prioridades 1 e 2 

PNAI 

Prioridades 1 e 2 
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Eixo 2 – Promoção da protecção e inserção social dos jovens 

 
 Segundo o Diagnóstico Social do concelho de Palmela 2009, “…as 
características das sociedades actuais [instabilidade económica, 
perda/alteração de referências sociais, dificuldade no acesso à habitação, etc.] 
e as dificuldades que assolam a população em geral, e a população juvenil em 
particular, colocam limitações à vivência plena desta fase da vida. […] Por 
conseguinte, este complexo contexto limita a concretização das aspirações 
dos jovens e a sua inserção na sociedade”. 

 Tal situação justifica a preocupação que o CLAS de Palmela revela face à 
inserção social do jovens, o que está em linha com as orientações nacionais 
nesta matéria, expressas nas primeira e segunda prioridades do PNAI, a saber: 
combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas 
que assegurem os seus direitos básicos de cidadania e corrigir as 
desvantagens na educação e formação/ qualificação. 

 De facto, o PDS 2009-2013 acolhe ambas as prioridades do PNAI, 
vertendo-as numa estratégia local de actuação junto da população juvenil que 
procura dar resposta aos principais problemas diagnosticados ao nível desta 
população, nomeadamente: 

 Desemprego; 

 Défice de qualificações; 

 Dificuldades nos processos de inserção profissional; 

 Formação profissional; 

 Absentismo e abandono escolar; 

 Desvalorização de determinadas profissões e sectores de actividade; 

 Dificuldades no acesso à primeira habitação; 

 Défice de competências pessoais e sociais; 

 Isolamento geográfico; 

 Fraca participação cívica; 

 Défice de oferta de actividades de ocupação para jovens com idades 
entre os 14 e os 18 anos; 
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 Associativismo juvenil. 

Tendo em conta os problemas enunciados, o CLAS de Palmela optou por 
gizar uma estratégia que contempla, por um lado, a aposta no trabalho com as 
famílias e com os jovens para a valorização dos percursos educativos, bem 
como no acompanhamento e aconselhamento dos jovens; por outro lado, a 
aposta no conhecimento das necessidades reais do mercado de trabalho e na 
adequação da oferta à procura. 

 Esta estratégia materializa-se na prossecução de dois objectivos chave, 
o primeiro dos quais visa diminuir, até final do ano lectivo de 2011/2012, a 
taxa de retenção e desistência em jovens com 14 ou mais anos em pelo menos 
65%. A prossecução deste objectivo deverá passar: i) pela formação dos 
profissionais de educação em áreas relacionadas com a detecção de sinais de 
desmotivação e desvalorização da escola e da aprendizagem em geral; ii) pela 
sensibilização dos encarregados de educação e dos jovens em risco de 
abandono escolar ou em situação de absentismo, com vista à valorização do 
percurso escolar, e; iii) pelo incremento dos níveis de conhecimento e 
valorização de profissões com bons níveis de empregabilidade, por parte dos 
jovens e das suas famílias. 

 No segundo objectivo chave propõe-se aumentar, até final de 2012, as 
condições de inserção profissional dos jovens do concelho, por via, 
nomeadamente, do aumento do número de jovens integrados em medidas de 
educação e formação e do número de cursos de qualificação, bem como pela 
realização de um levantamento exaustivo das necessidades e expectativas de 
formação profissional no concelho (jovens e entidades empregadoras). 

A figura 2 organiza os objectivos definidos para o período 2009-2013 ao 
nível da promoção da protecção e inserção social dos jovens, com dois 
objectivos gerais2 (OG4 e OG5) e seis objectivos específicos (OE4.1, OE4.2 e 
OE4.3, no que diz respeito ao primeiro objectivo geral, e OE5.1, OE5.2 e 
OE5.3, no que se refere ao segundo objectivo geral). 

 

                                                
2 Ambos os objectivos gerais dão resposta às primeira e segunda prioridades do PNAI - combater a pobreza 
das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de 
cidadania e corrigir as desvantagens na educação e formação/ qualificação. O OG4 dá resposta ao objectivo 
de intervenção do PNAI – reforçar a protecção de crianças e jovens em risco; o OG5 dá resposta ao objectivo 
de intervenção do PNAI – facilitar o acesso às oportunidades de qualificação e emprego. 
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Figura 2 – Eixo 2 – Promoção da protecção e inserção social dos jovens 

Objectivos gerais e específicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

PNAI 

Prioridades 1 e 2 

PNAI 

Prioridades 1 e 2 
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Eixo 3 – Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas 
idosas 

 
 A população idosa, as suas principais necessidades e expectativas têm 
constituído uma das preocupações centrais em matéria de intervenção social 
no concelho de Palmela desde há longa data. Esta centralidade está bem 
expressa no anterior quadro de programação do desenvolvimento social do 
concelho. 

 Pese embora o facto de este novo PDS 2009-2013 alargar o âmbito da 
intervenção estratégica de cariz social a outros grupos vulneráveis, os idosos 
não deixam de representar uma área fundamental de intervenção. 

 Esta preocupação segue de perto aquilo que são as prioridades 
nacionais expressas no PNAI, designadamente na sua primeira prioridade - 
combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias através de medidas 
que assegurem os seus direitos básicos de cidadania, e está em conformidade 
com as orientações do Diagnóstico Social do Concelho de Palmela. Segundo 
este último instrumento, a população idosa do concelho apresenta como 
principais problemas a minimizar no horizonte 2009-2013 os que se seguem: 

 Dificuldades de mobilidade, fruto da existência de barreiras 
arquitectónicas (domicílio e via pública) e da oferta deficitária da rede 
de transportes intraconcelhia; 

 Abandono familiar; 

 Má qualidade das habitações; 

 Fracos recursos económicos; 

  Número insuficiente e horários de funcionamento desadequados de 
algumas respostas sociais; 

 Isolamento social e geográfico; 

 Limitado acesso a bens e serviços básicos. 

 

Por conseguinte, o PDS 2009-2013 elegeu como estratégias de intervenção 
junto desta população: i) a divulgação das medidas existentes e a criação 
simultânea de um portefólio de serviços com condições especiais de acesso 
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para a população idosa do concelho; ii) a aposta no aumento das taxas de 
cobertura das respostas sociais para a população idosa e famílias na 
adequação às suas necessidades específicas, e; iii) a aposta no fortalecimento 
do papel das redes familiares e de vizinhança, bem como no incremento das 
relações intergeracionais. 

 O cumprimento das estratégias mencionadas passa pela prossecução de 
três grandes desígnios, respectivamente: i) aumentar, até final de 2013, em 
pelo menos 20%, o número de idosos que usufruem de apoios que minimizam 
as suas dificuldades económicas. Este reforço do número de pessoas a usufruir 
dos apoios disponíveis centra-se, preferencialmente, em mecanismos como o 
Complemento Solidário para Idosos, a rede local de serviços e bens gratuitos 
ou com descontos e o leque de medidas, programas públicos e respostas 
locais de apoio social; ii) aumentar, até final de 2010, a cobertura da rede de 
respostas sociais para a população idosa para 30%, com especial destaque para 
as respostas de Serviço de Apoio Domiciliário, Lar para Idosos e Centro de Dia; 
iii) reduzir, até final de 2011, os níveis de isolamento social de 20% da 
população idosa do concelho, valorizando as redes familiar e de vizinhança da 
população idosa do concelho, bem como promovendo intervenções com 
carácter lúdico e intergeracional, que apelem à participação de um número 
significativo de idosos.  

A figura seguinte organiza os objectivos definidos para o horizonte 2009-
2013 em matéria de promoção da melhoria das condições de vida das pessoas 
idosas, com três objectivos gerais3 (OG6, OG7 e OG8) e nove objectivos 
específicos (OE6.1, OE6.2 e OE6.3, no que diz respeito ao primeiro objectivo 
geral, OE7.1, OE7.2, OE7.3 e OE7.4, no que toca ao segundo objectivo geral e, 
OE8.1 e OE8.2, no que se refere ao terceiro objectivo geral). 

 

 

 

                                                
3 Todos os objectivos gerais dão resposta à primeira prioridade do PNAI - combater a pobreza das crianças, 
dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania. O OG6 
dá resposta ao objectivo de intervenção do PNAI – melhorar as condições de rendimento e habitação dos 
idosos; o OG7 dá resposta ao objectivo de intervenção do PNAI – aumentar a cobertura e qualificar as 
respostas sociais para idosos; o OG8 dá resposta ao objectivo de intervenção do PNAI – promover a melhoria 
das condições de vida das famílias que integram idosos e pessoas dependentes. 
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Figura 3 – Eixo 3 – Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas 
idosas 

Objectivos gerais e específicos 

 

 
 

 

PNAI 

Prioridade 1 

PNAI 

Prioridade 1 
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Eixo 4 – Promoção da integração plena da pessoa com deficiência 

 
 No que diz respeito às questões associadas à integração plena da 
pessoa com deficiência, o CLAS de Palmela decidiu acolher esta área de 
intervenção no quarto eixo estratégico do PDS 2009-2013. De facto, e pese 
embora o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no concelho, esta é uma 
área que exige um maior investimento no futuro próximo, no sentido de 
garantir, ao maior número possível de pessoas com mobilidade, orientação e 
comunicação condicionadas, uma vivência plena da sua cidadania e, por essa 
via, trabalhar no sentido de uma comunidade local mais justa e mais coesa. 

 Também a nível nacional esta é uma preocupação prioritária, estando 
enquadrada na terceira prioridade do PNAI – ultrapassar as discriminações, 
reforçando a integração de grupos específicos, nomeadamente: pessoas com 
deficiências e incapacidades, imigrantes e minorias étnicas. Ainda a nível 
nacional, foi gizado o I Plano de Acção para a Integração das Pessoas com 
Deficiências ou Incapacidade, reconhecendo-se, assim, a premência da 
intervenção a este nível. 

 O PDS 2009-2013, tendo por base as orientações daqueles planos 
nacionais, bem como o diagnóstico realizado a este respeito acerca da 
realidade concelhia e a experiência dos agentes locais nesta área, elege como 
estratégias de intervenção nesta matéria, o aumento da cobertura de respostas 
sociais e outras para este público-alvo, a melhoria do enquadramento dos 

PNAI 

Prioridade 1 
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deficientes no seio das suas famílias e a integração das pessoas com 
deficiência em actividades da comunidade. Estas estratégias têm em 
consideração, como não poderia deixar de ser, os principais problemas 
identificados para esta área no Diagnóstico Social do Concelho de Palmela, a 
saber: i) falta de respostas institucionais no concelho; ii) isolamento; iii) 
limitações/dificuldades na inserção em meio escolar; iv) problemas ao nível 
das acessibilidades e mobilidade; v) dificuldades de inserção na vida activa, e; 
vi) contextos familiares pouco estimulantes/estruturados. 

 A implementação das estratégias enunciadas passa pela concretização 
de dois grandes desígnios. O primeiro prende-se com a rede de respostas 
sociais, sendo intuito do CLAS de Palmela garantir que, até final de 2012, 
existem mais 45 lugares para o apoio institucional a pessoas com deficiência e 
suas famílias. Este apoio privilegia, preferencialmente, as respostas de Centro 
de Actividades Ocupacionais, Lar Residencial e Residência Autónoma. No 
entanto, pretende-se qualificar e alargar a intervenção a outro tipo de 
respostas, como sejam um Banco Local de Ajudas Técnicas, o Serviço de 
Intervenção Precoce (já existente) e um serviço de informação e mediação para 
pessoas com deficiência e suas famílias. 

 O segundo desígnio é referente à redução, até final de 2011, dos níveis 
de isolamento social de 20% da população com deficiência. A prossecução 
deste objectivo passa, fundamentalmente, pela concretização de 5 
intervenções comunitárias, garantindo a participação de 50 pessoas com 
deficiência em actividades da comunidade. 

A figura 4 sistematiza, de forma clara, as opções de intervenção na área 
da deficiência, consubstanciadas em dois objectivos gerais4 (OG9 e OG10) e 
em sete objectivos específicos (OE9.1, OE9.2, OE9.3, OE9.4, OE9.5 e OE9.6, 
para o primeiro objectivo geral, e OE10.1, para o segundo objectivo geral). 

 

 

                                                
4 Ambos os objectivos gerais dão resposta à terceira prioridade do PNAI - ultrapassar as discriminações, 
reforçando a integração de grupos específicos, nomeadamente: pessoas com deficiências e incapacidades, 
imigrantes e minorias étnicas. O OG9 dá, igualmente, resposta aos objectivos de intervenção do PNAI - 
promover a melhoria das acessibilidades e informação, reforçar o acesso à educação, com vista à promoção 
da igualdade de oportunidades e melhorar e diversificar a protecção social às pessoas com deficiência, 
através da adequação das prestações e no reforço da rede de equipamentos e serviços sociais de apoio. 
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Figura 4 – Eixo 4 – Promoção da integração plena da pessoa com deficiência 

Objectivos gerais e específicos 

 

 
 

 
 

 

 

 

PNAI 

Prioridade 3 

PNAI 

Prioridade 3 
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Eixo 5 – Promoção do acesso à informação e integração da população 
imigrante e minorias étnicas 

 
O quinto eixo estratégico do PDS 2009-2013 é destinado, na sua 

totalidade, à intervenção junto da população imigrante e minorias étnicas 
residentes no concelho. Tal como no eixo estratégico anterior, também aqui se 
procura operacionalizar localmente a terceira prioridade do PNAI, mas 
actuando sobre grupos sociais diferentes do anterior e apostando, 
preferencialmente, no aumento do conhecimento da realidade da imigração no 
concelho e na informação e formação, como base de uma estratégia de 
integração plena.  

A selecção daquela estratégia de intervenção decorre das orientações do 
PNAI, mas sobretudo, do conhecimento (pese embora limitado) que se tem 
sobre esta população, o qual consta do texto de Diagnóstico Social do 
Concelho de Palmela 2009, e do qual se destaca: 

 Precariedade e exploração laboral de alguns imigrantes, nomeadamente 
de ilegais; 

 Dificuldade no acesso à habitação; 

 Dificuldades de inserção na vida activa, que advêm, sobretudo, de 
dificuldades de mobilidade/acesso a determinadas ofertas de trabalho; 

 Desconhecimento geral que existe sobre o fenómeno da imigração no 
concelho de Palmela. 

Do desconhecimento que foi possível registar, durante a fase de 
diagnóstico, sobre estes grupos, decorre o primeiro grande desígnio que os 
parceiros do CLAS de Palmela pretendem cumprir no horizonte do PDS 2009-
2013, e que se prende com a existência, até final de 2012, de um maior 
conhecimento sobre a realidade da população imigrante no concelho de 
Palmela. É de facto problemático pretender intervir num fenómeno que pouco 
se conhece. De onde, faz sentido iniciar a intervenção por um estudo 
aprofundado (diagnóstico) sobre o tema da imigração, de forma a: i) evitar a 
estigmatização/preconceito relativamente aos imigrantes; ii) afinar percepções 
muito empíricas sobre as práticas culturais destas pessoas; e iii) superar as 
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dificuldades sentidas no momento de planeamento de serviços e intervenções 
adequadas. 

 Simultaneamente, é importante iniciar a intervenção propriamente dita, 
tendo em conta aquilo que já se conhece. Neste sentido, foi definida uma outra 
prioridade, que incide sobre a melhoria, até final de 2013, da rede de difusão 
de informação específica para a população imigrante, em termos de acesso e 
qualidade. A prossecução deste objectivo depende da concretização de dois 
desafios chave: i) criar um Centro Local de Apoio ao Imigrante (CLAI); ii) 
proporcionar aos profissionais que desempenhem funções de atendimento 
directo à população imigrante, formação especializada em matérias associadas 
aos problemas, necessidades e expectativas da população imigrante. 

A figura 5 sistematiza os objectivos definidos para o horizonte 2009-
2013 em matéria de imigração e minorias étnicas, com dois objectivos gerais5 
(OG11 e OG12) e três objectivos específicos (OE11.1, no que diz respeito ao 
primeiro objectivo geral, e OE12.1 e OE12.2, no que diz respeito ao segundo 
objectivo geral). 

 

Figura 5 – Eixo 5 – Promoção do acesso à informação e integração da 
população imigrante e minorias étnicas 

Objectivos gerais e específicos 

 

 

                                                
5 Ambos os objectivos gerais dão resposta à terceira prioridade do PNAI - ultrapassar as discriminações, 
reforçando a integração de grupos específicos, nomeadamente: pessoas com deficiências e incapacidades, 
imigrantes e minorias étnicas – e ao objectivo de intervenção do PNAI - promover o atendimento e 
informação social adequado e de proximidade com a população imigrante. 

PNAI 

Prioridade 3 
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Eixo 6 – Promoção da Empregabilidade 

 
 O actual clima recessivo e de instabilidade económica e financeira exige 
por parte do Estado, do Poder Local, dos diversos agentes sociais e 
económicos e, em última instância, de cada cidadão, um esforço acrescido no 
sentido de, por um lado, criar as condições necessárias para a promoção ou 
manutenção do emprego e, por outro lado, qualificar o tecido empregador e a 
oferta de mão-de-obra no concelho de Palmela. 

Por se considerar o emprego um mecanismo central de inclusão social 
dos indivíduos e de coesão social em geral, o PDS 2009-2013 enquadra esta 
temática num eixo estratégico específico (eixo 6), elegendo como estratégia de 
trabalho a aposta na promoção do acesso a medidas de apoio ao emprego e na 
adequação da qualificação profissional às necessidades do mercado de 
trabalho. Uma chamada de atenção para o facto de se considerar a qualificação 
da população, nomeadamente da população adulta, como fundamental para a 
promoção da empregabilidade (e competitividade) do concelho, podendo, por 
esta via, associar-se este eixo estratégico à segunda prioridade do PNAI: 
corrigir as desvantagens na educação e formação/qualificação. 

A implementação desta estratégia não poderá, naturalmente, deixar de 
ter em consideração a estrutura do emprego e da actividade económica 

PNAI 

Prioridade 3 
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concelhia. Tal como foi referenciado no Diagnóstico Social do Concelho de 
Palmela, em 2001: 

 a população activa estava preferencialmente empregada nas indústrias 
transformadoras (5045 – 20,28%), no comércio por grosso e a retalho, 
reparação de veículos e de bens de uso pessoal e doméstico (4056 – 
16,31%) e na construção (3176 – 12,77%); 

 a grande maioria da população activa estava empregada no sector 
terciário (económico) – 34,59% - e no sector secundário – 34,16%. Esta 
tendência verifica-se para todas as freguesias do concelho, com a 
excepção do Poceirão, onde o peso do sector primário ainda é bastante 
relevante; 

 as profissões que mais registos apresentavam de população empregada 
eram, em primeiro lugar, os operários, artífices e trabalhadores 
similares, com 19,72%, logo seguidos pelos trabalhadores não 
qualificados, com 17,87%, pelo pessoal dos serviços e vendedores, com 
13,33% e pelo pessoal administrativo e similares, com 10,69%. 

Ainda com base no instrumento de diagnóstico acima referido, e 
considerando a temática do emprego para o intervalo temporal compreendido 
entre Janeiro de 2004 e Janeiro de 2009, de salientar que no último mês 
estatístico encontram-se inscritos nos ficheiros do IEFP 2412 indivíduos, o que 
traduz uma tendência de crescimento iniciada em Abril de 2008 e que se tem 
mantido, com alguns recuos pontuais. 

 Neste contexto, considera-se fundamental que, até final de 2013, o 
mercado de trabalho do concelho esteja mais qualificado e adequado às 
oportunidades futuras, não descurando, no entanto, as debilidades e os 
constrangimentos locais do presente. Para efeito, não se poderá deixar de: i) 
identificar as principais áreas de formação exigidas para a concretização e 
manutenção dos investimentos estruturais previstos; ii) garantir, através das 
respostas locais, a inserção profissional de um número significativo de pessoas 
em situação vulnerável; iii) aumentar a inserção de activos desempregados em 
programas e medidas de emprego, e: iv) aumentar a inserção de activos em 
medidas de formação.  

A figura 6 elabora a intervenção planeada para a área da promoção da 
empregabilidade, com um objectivo geral (OG13) e quatro objectivos 
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específicos (OE13.1, OE13.2, OE13.3 e OE13.4), os quais deverão ser 
operacionalizados até final de 2013. 

 

Figura 6 – Eixo 6 – Promoção da Empregabilidade 

Objectivo geral e objectivos específicos 

 

 
 

 

Eixo 7 – Promoção da Acessibilidade e Mobilidade 

 
No que diz respeito às questões alusivas à temática da mobilidade, as 

quais têm merecido, no concelho de Palmela, uma atenção especial por parte 
do poder político, bem como dos agentes sociais e económicos da sociedade 
civil (registe-se a existência de um Conselho Local de Mobilidade e a adesão, 
em 2004, por parte da Câmara Municipal de Palmela à Rede Nacional de 
Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos), é opção do CLASP definir um eixo 
estratégico – eixo 7 – específico para esta área de intervenção. 

Tendo em consideração que a problemática da mobilidade é vasta e 
complexa, enquadrando diversas sub-áreas de intervenção, considera-se que, 

PNAI 

Prioridade 2 
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no presente contexto de planeamento, é pertinente focar a intervenção no 
tema dos transportes colectivos, enquanto factor facilitador da coesão social e 
territorial do concelho de Palmela. 

O Diagnóstico Social do Concelho de Palmela – 2009 não deixa dúvidas 
relativamente à importância e transversalidade desta problemática em matéria 
de desenvolvimento social e territorial: i) a SWOT realizada é lapidar quando 
considera que o isolamento geográfico/os problemas de mobilidade (interna)/ 
a rede de transportes rodoviários deficitários/e a insuficiente ligação à rede 
ferroviária constituem uma ameaça ao desenvolvimento harmonioso do 
território; ii) no que diz respeito ao grupo populacional crianças, a pouca 
adequação entre horários escolares e horários dos transportes públicos, bem 
como o isolamento geográfico constituem problemas de intervenção 
prioritária; iii) relativamente aos jovens, mais uma vez o isolamento geográfico 
e as dificuldades de mobilidade para aceder às ofertas de trabalho constituem 
fonte de preocupação; iv) no que se refere aos idosos, novamente o isolamento 
geográfico e as dificuldades de mobilidade física condicionam a qualidade de 
vida destas pessoas, consequência de diversos factores, entre os quais, o facto 
de a rede de transportes públicos não disponibilizar, em alguns casos, os 
percursos, horários e meios mais adequados à condição física deste grupo 
populacional; v) no tocante a pessoas com deficiência, as dificuldades ao nível 
das acessibilidades/mobilidade são especialmente gravosas, nomeadamente 
por não existirem, no concelho, meios de transportes adaptados (com a 
excepção da vila de Palmela); vi) também ao nível da população imigrante, as 
sérias dificuldades de inserção na vida activa advêm, sobretudo, de 
dificuldades de mobilidade/acesso a determinadas ofertas de trabalho. Por 
todas estas razões, a temática da mobilidade é referenciada no PDS 2009-
2013 (eixo 7), merecendo um destaque especial em sede de planeamento 
estratégico do desenvolvimento social do concelho. 

Neste sentido, define-se como prioritário até final de 2013, aumentar 
em 10%, o território coberto pela rede de transportes intraconcelhia. Este 
propósito, que deve ser tido em consideração num enquadramento mais vasto 
que extravasa o âmbito do PDS 2009-2013 e que deverá seguir uma estratégia 
de melhoria da cobertura da rede de transportes e de promoção de soluções 
que criem respostas às necessidades de grupos específicos, deverá ser 
operacionalizado mediante a concretização de três ideias centrais: i) adaptação 



 

25 
 

dos transportes públicos às necessidades das pessoas com mobilidade 
condicionada; ii) criação de parcerias público-privadas que garantam a 
existência de circuitos de transporte essenciais no acesso da população a 
serviços e bens básicos, bem como de minimização do fenómeno do 
isolamento geográfico (mas também social); iii) aposta na criação de um 
consórcio entre IPSS e autarquias para a gestão de meios de transporte 
alternativos.  

A figura seguinte organiza a intervenção planeada para o horizonte 
2009-2013 em matéria de mobilidade, com um objectivo geral (OG14) e três 
objectivos específicos (OE14.1, OE14.2 e OE14.3). 

 

Figura 7 – Eixo 7 – Promoção da Acessibilidade e Mobilidade 

Objectivo geral e objectivos específicos 
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Eixo 8 – Integração de Pessoas Sem-abrigo 

 
Em matéria de população sem-abrigo, o CLAS de Palmela enquadra as 

problemáticas associadas a este grupo-alvo no oitavo e último eixo do PDS 
2009-2013. De facto, este é um grupo populacional onde a intervenção é, 
ainda, incipiente e onde é necessário, de facto, impulsioná-la. 

Por conseguinte, os parceiros do Conselho consideram pertinente 
definir, até final de 2012, uma estratégia local para a Integração de Pessoas 
Sem-Abrigo, tendo por referências a realidade concelhia nesta matéria (pouco 
conhecida e, por esse facto, não identificada, de forma expressa, no 
Diagnóstico Social 2009), bem como a Estratégia Nacional para a Integração de 
Pessoas Sem-Abrigo (a qual deverá merecer as devidas adaptações em função 
das especificidades locais e que deverá constituir a estratégia orientadora da 
intervenção em Palmela). 

De forma a prosseguir aquele desígnio, é fundamental desenvolver, num 
horizonte temporal ambicioso de 2 ½ anos, três tipos de esforços: i) constituir 
uma estrutura especializada responsável pela reflexão estratégica e 
operacional acerca da realidade do concelho de Palmela nesta matéria (ou, em 
alternativa, identificar um interlocutor local para esta área); ii) elaborar um 
diagnóstico sectorial e devidamente aprofundado sobre este grupo-alvo, e; iii) 
elaborar um plano de acção, que decorrerá naturalmente, do diagnóstico a 
realizar, centrado em três níveis de actuação – prevenção, intervenção e 
acompanhamento. 

A figura 8 sistematiza, de forma clara, esta opção de intervenção, 
consubstanciada num objectivo geral (OG15) e em três objectivos específicos 
(OE15.1, OE15.2 e OE15.3). 
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Figura 8 – Eixo 8 – Integração de Pessoas Sem-abrigo 

Objectivo geral e objectivos específicos 
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Considerações finais 

O Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Palmela 2009-2013 
consolida uma lógica de planeamento estratégico local que resulta, por um 
lado, de um intenso trabalho de diagnóstico da realidade concelhia em matéria 
de intervenção social e, por outro lado, de uma experiência continuada de 
intervenção em matérias fundamentais para a coesão e sustentabilidade do 
território e da sua comunidade. 

 O PDS 2009-2013 pretende, assim, dar sequência às áreas identificadas 
no Diagnóstico Social, procurando estabilizar intervenções locais que permitam 
fazer face às necessidades e problemas mais prementes da comunidade, 
mediante uma perspectiva integrada de desenvolvimento social local. Este 
instrumento visa, igualmente, dar continuidade e reforçar as intervenções 
contempladas no anterior PDS (área dos idosos), alargando a actuação do CLAS 
de Palmela a outras áreas/grupos de intervenção, designadamente: crianças, 
jovens, população com deficiência, imigrantes e minorias étnicas, 
empregabilidade, acessibilidade e mobilidade e população sem-abrigo. O PDS 
2009-2013 propõe-se, ainda e num terceiro plano, dar resposta aos desafios 
nacionais constantes no PNAI e para os quais os diferentes territórios devem 
contribuir, de forma proactiva, segundo uma abordagem de desenvolvimento e 
coesão social e territorial do país. 

 Neste contexto, foram estabilizadas 8 áreas de intervenção, 15 
objectivos gerais e 47 objectivos específicos. 

 As estratégias de operacionalização daqueles objectivos passam, de 
uma forma global: i) pelo reconhecimento da incontornabilidade e mais-valia 
do trabalho em rede, bem como do papel central que as entidades locais (das 
mais diversas áreas) desempenham na promoção do desenvolvimento social; ii) 
pelo reforço da dotação de equipamentos sociais do território e, por essa via, 
pelo contributo para a coesão territorial intra-concelhia; iii) pela aposta no 
trabalho de proximidade, valorizando uma abordagem de subsidiariedade e de 
intervenção individualizada (tanto quanto possível); iv) pelo reforço da 
perspectiva inovadora das intervenções; v) pela aposta numa abordagem de 
qualidade e de promoção da satisfação dos clientes; vi) pelo reforço das redes 
sociais dos indivíduos (família, vizinhos e outros grupos de socialização 



 

29 
 

secundária), numa lógica de promoção da solidariedade inter-individual, 
comunitária e inter-geracional. 

 Sistematizando, por área/grupo de intervenção, as principais linhas de 
actuação do CLAS de Palmela e das entidades que o constituem, salienta-se o 
seguinte: 

1. Crianças – i) actuar no sentido de uma crescente aproximação entre os 
diferentes ciclos de ensino, de modo a minimizar eventuais impactes 
negativos provocados pela transição de ciclo; ii) trabalhar com os 
encarregados de educação e famílias das crianças, com vista a uma 
maior sensibilização para importância da sua participação no percurso 
escolar dos seus educandos; iii) aumentar a participação familiar no 
processo educativo da criança, apostando na intergeracionalidade e em 
redes de vizinhança de apoio, e; iv) apostar no reforço da rede de 
respostas sociais e na articulação e cooperação entre actores locais com 
intervenção nesta área. 

2. Jovens – i) reforçar o trabalho com as famílias e com os jovens no 
sentido de uma maior valorização dos percursos educativos; ii) 
aprofundar os mecanismos de acompanhamento e aconselhamento dos 
jovens; iii) conhecer melhor as necessidades reais do mercado de 
trabalho, no sentido de assegurar uma maior adequação da oferta à 
procura. 

3. Idosos – i) divulgar, de forma mais eficaz, as medidas existentes e criar, 
em simultâneo, um portefólio de serviços com condições especiais de 
acesso para a população idosa do concelho; ii) aumentar as taxas de 
cobertura das respostas sociais para a população idosa e famílias, na 
adequação às suas necessidades específicas; iii) fortalecer o papel das 
redes familiares e de vizinhança, bem como no incremento das relações 
intergeracionais. 

4. População com deficiência – i) aumentar a cobertura de respostas 
sociais e outras para este público-alvo; ii) melhorar o enquadramento 
dos deficientes no seio das suas famílias; iii) assegurar níveis crescentes 
de integração das pessoas com deficiência em actividades da 
comunidade. 
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5. Imigrantes e minorias étnicas – i) aumentar o nível de conhecimento 
sobre a realidade da imigração no concelho; ii) apostar na informação e 
na formação, como base de uma estratégia de integração plena. 

6. Empregabilidade – i) promover o acesso a medidas de apoio ao 
emprego; ii) adequar a qualificação profissional às necessidades do 
mercado de trabalho. Uma chamada de atenção para o facto de se 
considerar a qualificação da população, nomeadamente da população 
adulta, como fundamental para a promoção da empregabilidade (e 
competitividade) do concelho. 

7. Acessibilidade e mobilidade – i) focar a intervenção no tema dos 
transportes colectivos (adaptar, alargar circuitos e envolver novas 
entidades), segundo uma lógica de complementaridade face à 
intervenção mais vasta que tem vindo a ser desenvolvida no concelho de 
Palmela em relação à acessibilidade e mobilidade. 

8. População sem-abrigo – i) desenvolver uma estratégia local para a 
integração de pessoas sem-abrigo, tendo por referências a realidade 
concelhia, bem como a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas 
Sem-Abrigo (conhecer, planear e intervir). 
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Grelhas de planeamento 2009-2013  

Prioridade PNAI
Object ivos de 

Intervenção PNAI
Objectivo(s) Geral(ais) Est ratégia(s) Objectivo(s) Específico(s)

No ano lectivo 2011/2012, o número de desistências entre ciclos de 
ensino reduz 65% relativamente aos valores actuais.

Até ao final do ano lectivo de 2011/2012, são concretizadas 10 
intervenções com vista à integração das crianças no início de cada 
ciclo de ensino.

Trabalhar com os encarregados de educação e 
famílias das crianças  com vista à sua sensibilização 
para importância da sua participação no percurso 
escolar dos seus educandos.

Até final do ano lectivo de 2011/2012, são realizadas pelo menos 10 
acções de sensibilização para encarregados de educação sobre a 
importância de uma participação mais activa no percurso escolar dos 
seus educandos.

Até final de 2013, são concretizadas entre 5 a 10 intervenções anuais 
de promoção da parentalidade.

Até final de 2013, são concretizadas entre 5 a 10 intervenções anuais 
de promoção da criação de redes de vizinhança e apoio 
intergeracional.

Até final de 2012, participam em acções de formação  50% dos 
profissionais ligados a actividades na área da infância.

Até final de 2010, existe um planeamento concertado da aposta do 
concelho no que diz respeito à rede de respostas sociais para a 
infância (número, capacidade, localização, horário de funcionamento, 
etc.).

Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Creche é pelo 
menos de 33%.

Até final de 2013 todas as respostas sociais para a infância do 
concelho cumprem os requisitos do nível C dos manuais da qualidade 
do ISS.

Até final de 2010, garantir que 100% dos pedidos de Apoio  
Complementar para alargamento de horário (de Creches, Pré-Escolar e 
1º Ciclo) são satisfeitos.   

Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Pré-escolar é 
pelo menos de 85%.

Até final de 2010, 100% das respostas de Centro de Actividades de 
Tempos Livres até aos 12 anos funcionam com horário adequado às 
necessidades dos seus clientes.

Trabalhar uma crescente aproximação entre os 
diferentes ciclos de ensino de modo a minimizar 
eventuais impactes negativos provocados pela 

transição de ciclo.

Aumentar a participação familiar no processo 
educativo da criança, apostando na 

intergeracionalidade e redes de vizinhança de apoio.

Reforçar a 
protecção de 

crianças e jovens 
em risco

Aumentar a 
cobertura e 
qualificar os 

equipamentos e 
serviços sociais 
para crianças e 

jovens, diminuindo 
as situações de 

privação

+

Alargar a taxa de 
cobertura do pré-
escolar até 2009

Prioridade 1: Combater a 
pobreza das crianças, dos 

idosos e das famílias 
através de medidas que 

assegurem os seus direitos 
básicos de cidadania

+

Prioridade 2: Corrigir as 
desvantagens na educação 

e formação/ qualificação

Eixo: Promoção da protecção social das crianças

Até final do ano lectivo 2011/2012, a taxa 
de retenção e desistência em crianças 
com 10 ou mais anos diminui em pelo 

menos 65%.

Até final de 2013, existe e está 
implementada uma estratégia de reforço 
das redes familiares e de vizinhança no 

concelho.

Até final de 2013, a rede de respostas 
sociais para a infância  aumenta a sua 

cobertura em pelo menos 20%.

Aposta no reforço da rede de respostas sociais e na 
articulação e cooperação entre actores locais com 

intervenção nesta área
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Prioridade PNAI
Object ivos de 

Intervenção PNAI
Object ivo(s) Geral(ais) Estratégia(s) Object ivo(s) Específico(s)

Até final do ano lectivo de 2011/2012, pelo menos 50% dos 
profissionais de educação participam em acções de formação 
para a detecção de sinais de desmotivação e desvalorização da 
escola e da aprendizagem em geral.

Até final do ano lectivo de 2011/2012, realizam-se 10 acções 
para os encarregados de educação e para os jovens em risco 
de abandono escolar ou em situação de absentismo com vista 
à valorização do percurso escolar.

Até ao final do ano lectivo de 2011/2012, 50% dos jovens (e 
suas famílias) aumentam os níveis de conhecimento e 
valorização de profissões com bons níveis de empregabilidade.

Até final de 2011, a oferta de Cursos de Qualificação aumenta 
em pelo menos 10%.

Até final de 2010, existe um levantamento exaustivo das 
necessidades e expectativas de formação profissional no 
concelho (jovens e entidades empregadoras).

Até final de 2011, aumentar em 10% o número de jovens 
integrados em medidas de educação e formação.

Eixo: Promoção da protecção e inserção social dos jovens

Facilitar o acesso às 
oportunidades de 

qualificação e 
emprego

Reforçar a 
protecção de 

crianças e jovens 
em riscoPrioridade 1: Combater a 

pobreza das crianças, dos 
idosos e das famílias 

através de medidas que 
assegurem os seus direitos 

básicos de cidadania

+

Prioridade 2: Corrigir as 
desvantagens na educação 

e formação/ qualificação

Até final do ano lectivo de 2011/2012, a 
taxa de retenção e desistência em 

jovens com 14 ou mais anos diminuem 
em pelo menos 65%.

Até final de 2012, aumentar as 
condições de inserção profissional dos 

jovens do Concelho.

Aposta no trabalho com as famílias e com os 
jovens para a valorização dos percursos 

educativos bem como no acompanhamento 
e aconselhamento dos jovens.

Apostar no conhecimento das necessidades 
reais do mercado e na adequação da oferta à 

procura.
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Prioridade PNAI
Object ivos de 

Intervenção PNAI
Object ivo(s) Geral(ais) Estratégia(s) Object ivo(s) Específico(s)

Até final de 2010, são concretizadas pelo menos 5 
intervenções com vista a divulgar junto da 
população idosa, as diferentes medidas, programas 
públicos e respostas locais de apoio social.

Até final de 2011, é alargada em pelo menos 10% a 
rede de serviços e bens onde os idosos residentes 
no concelho têm descontos ou acesso gratuito.

Até final de 2010, garantir um aumento de 25%  do 
n.º de beneficiários de Complemento Solidário para 
Idosos.

Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de 
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é pelo menos de 
30%.

Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de 
Lar para Idosos é pelo menos de 30%.

Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de 
Centro de Dia é pelo menos de 30%.

Até final de 2012,100% dos pedidos  de alargamento 
do horário de funcionamento de Serviço de Apoio 
Domiciliário, são satisfeitos.

Até final de 2010, são concretizadas pelo menos 5 
intervenções com vista ao reforço das redes familiar 
e de vizinhança da população idosa do concelho.

Até final de 2010, são concretizadas pelo menos 5 
intervenções com carácter lúdico e intergeracional, 
garantindo a participação de pelo menos 200 idosos 
isolados.

Até final de 2010, a rede de respostas 
sociais para a população idosa aumenta 

a sua cobertura para 30%.

Até final de 2013 aumentam em pelo 
menos 20%, o número de idosos que 
usufruem de apoios que minimizam as 

suas dificuldades económicas.

Divulgar as medidas existentes e ao 
mesmo tempo criar um portefólio de 
serviços com condições especiais de 

acesso para a população idosa do 
concelho.

Apostar no aumento das taxas de 
cobertura das respostas sociais para a 

população idosa e familias na adequação 
às suas necessidades específicas 

Aposta no fortalecimento do papel das 
redes familiares e de vizinhança, bem 
como no incremento das relações 

intergeracionais. 

Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas idosas

Prioridade 1: Combater a 
pobreza das crianças, dos 

idosos e das famílias 
através de medidas que 

assegurem os seus direitos 
básicos de cidadania

Melhorar as 
condições de 
rendimento e 
habitação dos 

idosos

Aumentar a 
cobertura e 
qualificar as 

respostas sociais 
para idosos

Promover a 
melhoria das 

condições de vida 
das famílias que 

integram idosos e 
pessoas 

dependentes

Até final de 2011, reduz-se os níveis de 
isolamento social de 20% da população 
idosa do concelho.
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Prioridade PNAI
Objectivos de 

Intervenção PNAI
Objectivo(s) Geral(ais) Estratégia(s) Objectivo(s) Específico(s)

Até final de 2012, são criados entre 15 a 20 lugares 
em Centro de Actividades Ocupacionais.

Até final de 2010, são criados 24 novos lugares em 
Lar Residencial.

Até final de 2010, são criados 5 novos lugares em 
Residência Autónoma.

Até final de 2010, é criado um Banco Local de 
Ajudas Técnicas.

Até final de 2010, o Acordo de Cooperação 
multilateral, celebrado ao abrigo do Despacho 
Conjunto 891/99, que criou o Serviço de Intervenção 
Precoce de Palmela, é cumprido
pelos seus signatários.

Até final de  2013 é criado um serviço de informação 
e mediação para pessoas com deficiência e suas 
familias.

Até final de 2011, reduzem-se os 
níveis de isolamento social de 20% 

da população com deficiência.

Integrar as pessoas com deficiência 
em actividades da comunidade.

Até final de 2010, são concretizadas 5 intervenções, 
garantindo a participação de 50 pessoas com 
deficiência em actividades da comunidade.

Eixo: Promoção da integração plena da pessoa com deficiência

Prioridade 3: Ultrapassar 
as discriminações, 

reforçando a integração de 
grupos específicos, 

nomeadamente: pessoas 
com deficiências e 

incapacidades, imigrantes e 
minorias étnicas

Promover a 
melhoria das 

acessibilidades e 
informação

+
Reforçar o acesso à 
educação, com vista 

à promoção da 
igualdade de 

oportunidades
+

Melhorar e 
diversificar a 

protecção social às 
pessoas com 

deficiência, através 
da dequação das 
prestações e no 

reforço da rede de 
equipamentos e 

serviços sociais de 
apoio

Até final de 2012, existem mais 45 
lugares para o apoio institucional a 

pessoas com deficiência e suas 
famílias.

Aumentar a cobertura de respostas 
sociais e outras para este público-

alvo e na melhoria do 
enquadramento dos deficientes no 

seio das suas famílias
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Prioridade PNAI
Object ivos de 

Intervenção PNAI
Object ivo(s) Geral(ais) Estratégia(s) Object ivo(s) Específico(s)

Até final de 2012, existe um maior 
conhecimento sobre a realidade da 
população imigrante no concelho 

de Palmela.

Até final de  2012, estará elaborado um 
Diagnóstico sobre a realidade da população 
imigrante no concelho.

Até final de 2013, a rede de difusão 
de informação específica para a 
população imigrante melhora em 
termos de acesso e qualidade.

Até ao final de 2012, está em funcionamento um 
Centro Local de Apoio ao Imigrante (CLAI).

Até final de 2013, pelo menos 50% do pessoal 
que está no atendimento directo à população 
imigrante frequenta acções de formação 
específica para o cumprimento da sua função 
(legislação, direitos, estudos nacionais, 
tendências internacionais, etc.)

Prioridade 3: Ultrapassar as 
discriminações, reforçando 

a integração de grupos 
específicos, 

nomeadamente: pessoas 
com deficiências e 

incapacidades, imigrantes e 
minorias étnicas

Promover o 
atendimento e 

informação social 
adequado e de 

proximidade com a 
população imigrante

Eixo: Promoção do acesso à informação e integração da população imigrante e minorias étnicas

Aumentar o conhecimento 
da realidade da imigração no 

concelho e apostar na 
informação e formação 

como base de uma 
estratégia de integração 

plena.
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Prioridade PNAI
Object ivos de 

Intervenção PNAI
Object ivo(s) Geral(ais) Estratégia(s) Object ivo(s) Específico(s)

Até final de Junho de 2010, estão identificadas as 
principais áreas específicas de formação exigidas 
para a concretização e manutenção dos 
investimentos estruturais previstos.

Até final de 2011, as respostas locais garantem a 
inserção profissional de pelo menos 200 pessoas.

Até final de 2013, aumentar, em pelo menos 10%, a 
inserção de activos desempregados em 
programas e medidas de emprego.

Até final de 2013, aumentar, em pelo menos 10%, a 
inserção de activos em medidas de formação.

Eixo: Promoção da Empregabilidade

Prioridade 2: Corrigir as 
desvantagens na educação 

e formação/ qualificação

Até final de 2013, o mercado de 
trabalho do concelho está mais 

qualificado e adequado às 
oportunidades futuras.

Apostar na adequação da da 
qualificação profissional às 

necessidades do mercado e 
na promoção do acesso a 

medidas de apoio ao 
emprego.
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Object ivo(s) Geral(ais) Estratégia(s) Object ivo(s) Específico(s)

Até final de 2013, todos os meios de transporte 
público estão adaptados às necessidades das 
pessoas com mobilidade condicionada.

Até final de 2013, existem três parcerias público-
privadas formalizadas, para a garantia de 
circuitos de transporte não existentes 
actualmente. 

Até final de 2012, está em funcionamento um 
consórcio entre IPSS’s (em parceria com as 
autarquias locais) para a gestão de meios de 
transporte alternativos (numa perspectiva de 
rentabilização dos recursos existentes).

Eixo: Promoção da Acessibilidade e Mobilidade

Até final de 2013 aumenta em 10% o 
território coberto pela rede de 

transportes intraconcelhia.

Melhoria da cobertura da rede de 
transportes e promoção de 

soluções que criem respostas 
para necessidades específicas de 

determinados grupos-alvo.
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Object ivo(s) Geral(ais) Estratégia(s) Object ivo(s) Específico(s)

Até final de Dezembro de 2009, está constituído o 
Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (ou  
identificado Interlocutor Local).

Até final de Junho de 2011, está elaborado o 
diagnóstico local sobre o fenómeno sem-abrigo. 
Utilizando o conceito único de "pessoa sem-abrigo".

Até final de 2012, está definido um Plano de Acção 
específico, prevendo 3 níveis de actuação:
- Prevenção (junto de grupos de risco); 
- Intervenção (em situações de rua e alojamento 
temporário); e
 - Acompanhamento (posterior ao acesso a 
alojamento e respectiva inserção).

Eixo: Integração de Pessoas Sem-Abrigo

Até final de 2011, existe uma estratégia 
local para a Integração de Pessoas Sem-

Abrigo

Implementação adaptada ao nível 
concelhio da Estratégia Nacional 

para a integração de Pessoas Sem-
Abrigo

 


