
 

Palmela    

Rede Social 
                      

 

 

 

Plano de Acção 

2011 

 

Rede Social de 

Palmela 
 

 

 

Cliente:  Município de Palmela 

Coordenação técnica: 
 

 
 
Logframe – Consultoria e Formação, Lda 
 
 
 
Elaborado por:  
 
Paulo Teixeira e Pedro Antunes, Logframe – Consultoria e Formação, Lda 
 
Conselho Local de Acção Social de Palmela 
 

Março de 2011 

 



 

1 

 

 

Introdução 

Após um ano de implementação do Plano de Acção do Conselho Local de Acção 

Social de Palmela foi necessário construir um novo instrumento de planeamento 

operacional. Sob o enquadramento do actual Plano de Desenvolvimento Social surgiu 

uma nova etapa e, consequentemente, um novo desafio, a definição participada do 

Plano de Acção de 2011. 

A identificação dos projectos que integram este Plano de Acção resultou de um 

conjunto de oficinas realizadas com os parceiros da Rede Social durante o mês de 

Dezembro de 2010. Este ano porém, ao contrário do sucedido em 2009, os grupos de 

trabalho não foram organizados por temáticas mas sim por territórios. Nomeadamente, 

através das Comissões Sociais de Freguesia, procurando assim devolver a estas 

estruturas da rede um papel mais activo na definição dos instrumentos que enquadram 

o trabalho dos parceiros da rede social de Palmela, tendo em vista o desenvolvimento 

social do Concelho.   

Deste processo resultaram um conjunto de projectos, enquadrados nos eixos e 

estratégias previamente definidos, os quais irão contribuir para a concretização dos 

objectivos específicos e concorrer para a resolução ou minimização dos problemas 

identificados como prioritários na fase de construção do Diagnóstico e Plano de 

Desenvolvimento Social de Palmela. 

 

Estrutura do Plano de Acção 

Este Plano de Acção terá a vigência de um ano, encontrando-se cada projecto 

enquadrado respectivamente, no eixo de desenvolvimento, no objectivo geral, na 

estratégia de intervenção e no objectivo específico para os quais contribui.  

Para além dos projectos enquadrados em cada objectivo geral e específicos, existem 

ainda outros projectos propostos que, apesar de não contribuírem directamente para a 

prossecução dos objectivos específicos que integram o Plano de Desenvolvimento 

Social de Palmela, são importantes instrumentos de promoção do desenvolvimento 

social no âmbito de cada um dos eixos prioritários. Por último, surge ainda um 

conjunto de projectos transversais, não estando enquadrados em nenhum eixo 

específico. 
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Objectivos (re)definidos 

Ao longo do processo que construção do actual Plano de Acção foi identificada a 

necessidade de reequacionar alguns dos objectivos específicos que integraram o 

Plano de Acção de 2010.  

Esta revisão dos objectivos resultou em dois tipos de correcções. Quando a 

pertinência do objectivo se mantinha mas o tempo para o alcançar se revelou 

demasiado ambicioso, alterou-se a data prevista para a sua concretização (objectivos 

alterados). Quando os objectivos deixaram de ser pertinentes ou foram totalmente 

cumpridos, foram eliminados do Plano de Acção de 2011 (objectivos eliminados). 

Objectivos alterados: 

Apresentamos aqui todos os objectivos cujos prazos de concretização foram 

reequacionados. Referindo em primeiro lugar a sua redacção original e em seguida a 

forma como surgem no actual Plano de Acção.  

• OE3.2. 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.). 

 
o OE3.2. Até final de 2012, 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.). 

• OE3.3. Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Creche é pelo menos de 33%. 

o OE3.3. Até final de 2012, a taxa de cobertura da resposta de Creche é pelo menos de 33%. 

• OE3.5. 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. 

 
o OE3.5. Até final de 2012, garantir que 100% dos pedidos de Apoio Complementar para 

alargamento de horário (de Creches, Pré-Escolar e 1º Ciclo) são satisfeitos. 

• OE5.2. Até final de 2010, existe um levantamento exaustivo das necessidades e expectativas de formação 
profissional no concelho (jovens e entidades empregadoras). 

 
o OE5.2. Até final de 2012, existe um levantamento exaustivo das necessidades e expectativas de 

formação profissional no concelho (jovens e entidades empregadoras). 

• OE6.1. 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. 

 
o OE6.1. Até final de 2011, 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. 

• OE7.1. Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é pelo 
menos de 30%. 

 
o OE7.1. Até final de 2012, a taxa de cobertura da resposta de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é 

pelo menos de 30%. 

• OE7.2. Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Lar para Idosos é pelo menos de 30%. 
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o OE7.2. Até final de 2012, a taxa de cobertura da resposta de Lar para Idosos é pelo menos de 
30%. 

 

• OE7.3. Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Centro de Dia é pelo menos de 30%. 
 

o OE7.3. Até final de 2012, a taxa de cobertura da resposta de Centro de Dia é pelo menos de 30%. 

• OE8.1. Até final de 2010, são concretizadas pelo menos 5 intervenções com vista ao reforço das redes 
familiares e de vizinhança da população idosa do concelho. 

 
o OE8.1. Até final de 2011, são concretizadas pelo menos 5 intervenções anuais  com vista ao 

reforço das redes familiares e de vizinhança da população idosa do concelho. 

• OE8.2. Até final de 2010, são concretizadas pelo menos 5 intervenções com carácter lúdico e intergeracional, 
garantindo a participação de pelo menos 200 idosos isolados. 

 
o OE8.2. Até final de 2011, são concretizadas pelo menos 5 intervenções anuais  com carácter lúdico 

e intergeracional, garantindo a participação de pelo menos 200 idosos isolados. 

• OE9.2. Até final de 2010, são criados 24 novos lugares em Lar Residencial. 
 

o OE9.2. Até final de 2011, são criados 24 novos lugares em Lar Residencial. 
 

• OE9.3. Até final de 2010, são criados 5 novos lugares em Residência Autónoma. 
 

o OE9.3. Até final de 2011, são criados 5 novos lugares em Residência Autónoma. 
 

• OE10.1. Até final de 2010, são concretizadas 5 intervenções, garantindo a participação de 50 pessoas com 
deficiência em actividades da comunidade. 

o OE10.1. Até final de 2011, são concretizadas 5 intervenções anuais, garantindo a participação de 
50 pessoas com deficiência em actividades da comunidade. 

 
 

Objectivos eliminados:  

Por se encontrarem concluídos ou por uma alteração ao nível do contexto e pela 

consequência perda de pertinência, foram eliminados os seguintes objectivos 

específicos: 

• OE3.6. Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Pré-escolar é pelo menos de 85%. 

• OE3.7. 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. 

• OE6.3. Até final de 2010, garantir um aumento de 25% do n.º de beneficiários de Complemento Solidário 
para Idosos. 

 
• OE9.4. Até final de 2010, é criado um Banco Local de Ajudas Técnicas. 

 
• OE9.5. 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. 

 
• OE13.1. Até final de Junho de 2010, estão identificadas as principais áreas específicas de formação exigidas 

para a concretização e manutenção dos investimentos estruturais previstos. 
 

• OE15.1. Até final de Dezembro de 2009, está constituído o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-
Abrigo (ou  identificado Interlocutor Local). 
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Sugestões (no âmbito da avaliação da execução do PA  2010) 

No âmbito da avaliação da execução do Plano de Acção de 2010, foi produzindo um 

conjunto de recomendações. Optámos por recuperar algumas dessas recomendações 

e integra-las no Plano de Acção de 2011, na medida em que se revelam pertinentes 

como elementos enquadradores da forma como os parceiros da rede social de 

Palmela irão executar e monitorizar este Plano e preparar, de forma cada vez mais 

consistente, a construção do próximo Plano de Acção.  

 

A análise efectuada aponta de facto para que as principais questões que se levantam 

ao processo de implementação da estratégia definida no PDS de Palmela através dos 

planos de acção previstos (utilizando apenas a informação deste primeiro Plano de 

Acção de 2010) é a da necessidade de trabalhar nos sistemas de recolha, 

sistematização, análise e devolução de informação e conhecimento sobre as 

intervenções no terreno, os seus resultados e toda a restante informação relevante 

para os decisores nos diferentes patamares de decisão. Qualquer processo de 

planeamento só pode ser eficaz, eficiente e promover os impactos pretendidos se for 

suportado por um sistema de gestão de informação que lhe possibilite de facto e em 

tempo útil introduzir os ajustamentos necessários face à realidade, contexto e 

necessidades existentes. 

 

A maior lição a retirar deste processo é que, apesar das virtudes do processo de 

planeamento e do investimento corajoso e real efectuado pela rede social no processo 

de avaliação, há a necessidade de, já em 2011, implementar o sistema de 

monitorização e acompanhamento que estava proposto desde a aprovação do PDS, e 

era considerado importante pelos parceiros do CLAS, Núcleo Executivo da Rede 

Social e Câmara Municipal de Palmela.  

(…) 

Assim sendo, podemos dizer que bastará a implementação da estratégia já 

previamente definida para aumentar de forma significativa o potencial de sucesso da 

implementação dos instrumentos de planeamento, estratégico e operacional, da Rede 

Social de Palmela. 

(…) 
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O desenho dos projectos e acções deve ser mais consistente e uniformizado. 

Apostando numa construção que facilite/promova a monitorização e avaliação, através 

da utilização de uma linguagem de planeamento partilhada; 

 

Deverão ser criados mecanismos de monitorização que facilitem o processo de 

recolha e actualização dos dados referentes à implementação dos projectos, acções e 

actividades que constam dos Planos de Acção; 

 

A preparação do PA do ano n+1 deverá ser feita ao longo do ano n, em torno das 

mudanças que se desejam para o território e não apenas centrada nas 

“disponibilidades/vontades” de cada parceiro. 
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Eixo: Promoção da protecção social das crianças 

       

Objectivos gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG1. 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%. 

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

OE1.1. No ano lectivo 
2011/2012, o número de 
desistências entre ciclos de 
ensino reduz 65% 
relativamente aos valores 
actuais. 

 
Diversificação da oferta formativa  - Realização de 
CEF e PCA, designadamente CEF de Fotografia e de 
Electricidade e PCA de Actividades de Orientação na 
Natureza. 
 

 Agrupamento Vertical de Escolas 
de Palmela Hermenegildo Capelo 

  
 
Gabinete de Apoio ao Aluno - Realização de 
Programas de competências sociais, pessoais e 
psicoeducacionais, no sentido da promoção do sucesso 
educativo. 
 

Agrupamento de Escolas José 
Saramago  

OE1.2. 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. 

Filho és… Pai serás  - O Projecto incide na interacção 
entre a família e a escola, trabalhando os afectos entre 
família e escola e a valorização do saber.  São 
desenvolvidas 3 actividades distintas: Papaletras: Ciclo 
de leitura para a promoção da leitura em família. Nova 
casinha dos Saberes: Visitas à escola  de forma a 
preparar integração das crianças no 1º ciclo. Notas 
Soltas: Festa para as crianças, que marca o final do 
ano lectivo, na qual os pais participam com a 
apresentação de um musical. 

União Social S. C. Marateca - “Os 
Cenourinhas” 

Escola Básica Águas de 
Moura e Junta de Freguesia 
da Marateca. 

Recepção aos novos alunos  - Realização de acções 
de recepção aos novos alunos no início do ciclo de 
ensino, que promovam a integração e um melhor 
conhecimento dos recursos educativos existentes. 

Escola Secundária de Palmela  
 
Agrupamento de Escolas José 
Saramago 
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Eixo: Promoção da protecção social das crianças (co nt.) 

       

Objectivos gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG1. 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%. 

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. 

OE1.3. 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. 

 
Acções de sensibilização para pais e encarregados d e 
educação (EE) - Realização de acções que promovam a 
participação dos pais e EE nos processo educativos, 
facilitando as aprendizagens. 
 

Escola Secundária de 
Palmela. 

 
 
Grupo de Ajuda Mútua – Realização de acções de formação 
e sensibilização para pais, no sentido do reforço dos papeis 
das famílias nos processos educativos. 
 

Agrupamento de Escola Jose 
Saramago  

Famílias POP (Planos de Orientação de Pais)  - Acções de 
treino de competências familiares com vista à promoção do 
bem-estar das famílias numa perspectiva integrada (físico, 
social, psicológico e espiritual) 

Centro Social de Palmela 
(CAFAP ComVida) 

Junta de Freguesia do Poceirão 
(a propor), Escola Secundária 
de Palmela (a formalizar), 
CPCJ de Palmela, FCOI e 
CSQA - Equipas de 
acompanhamento aos 
beneficiários de RSI de 
Poceirão e Palmela. 
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Filho és… Pai serás  - O Projecto vai incidir na interacção 
entre a família e a escola, trabalhando os afectos entre 
família e escola, a valorização do saber e o alargamento dos 
grupos sociais de forma tranquila. Para tal, vão ser 
desenvolvidas 3 actividades distintas: Papaletras: Ciclo de 
leitura em que as crianças vão levar para casa livros para 
serem lidos em família. Nova casinha dos Saberes: Ida à 
escola, das crianças que vão para o 1.º ciclo, de forma a 
preparar a sua integração. Notas Soltas: Festa para as 
crianças, que marca o final do ano lectivo, na qual os pais 
vão apresentar um musical. 

União Social S. C. Marateca - 
“Os Cenourinhas” 

Escola Básica Águas de Moura 
e Junta de Freguesia da 
Marateca. 

 

Eixo: Promoção da protecção social das crianças (co nt.) 

       
 
 

Objectivos gerais Estratégias Objectivos 
específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG2. Até final de 
2013, existe e está 
implementada uma 
estratégia de 
reforço das redes 
familiares e de 
vizinhança no 
concelho. 

Aumentar a 
participação familiar no 
processo educativo da 
criança, apostando na 
intergeracionalidade e 
redes de vizinhança de 
apoio. 

OE2.1. Até final de 
2013, são 
concretizadas entre 5 a 
10 intervenções anuais 
de promoção da 
parentalidade. 
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OE2.2. Até final de 
2013, são 
concretizadas entre 5 a 
10 intervenções anuais 
de promoção da 
criação de redes de 
vizinhança e apoio 
intergeracional. 

Famílias POP (Planos de Orientação de Pais)  - Acções de 
treino de competências familiares com vista à promoção do 
bem-estar das famílias numa perspectiva integrada (físico, 
social, psicológico e espiritual) 

Centro Social de Palmela 
(CAFAP ComVida) 

Junta de Freguesia do Poceirão 
(a propor), Escola Secundária 
de Palmela (a formalizar), 
CPCJ de Palmela, FCOI e 
CSQA - Equipas de 
acompanhamento aos 
beneficiários de RSI de 
Poceirão e Palmela. 

Espaço de Encontro  - Encontros de pais / educadores com 
vista à partilha, troca de saberes e valorização da relação 
humana e de cidadania 

Cáritas Diocesana de Setúbal 
– Centro Comunitário de S. 
Pedro 

 

 

Eixo: Promoção da protecção social das crianças (co nt.) 

       

Objectivos gerais Estratégias Objectivos 
específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG3. 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 

OE3.1. Até final de 
2012, participam em 
acções de formação 
50% dos profissionais 
ligados a actividades 
na área da infância. 

Formação contínua dos Recursos Humanos  - A presente 
acção insere-se no plano de actividades do Serviço de 
Recursos Humanos do Centro Social da Quinta do Anjo a 
qual procura promover o desenvolvimento de competências 
dos profissionais que prestam serviços de apoio à infância e 
ainda a todos os outros profissionais da Instituição. 

Centro Social da Quinta do 
Anjo 

Fundação Escola Profissional 
de Setúbal 
  

OE3.2. Até final de 
2012, existe um 
planeamento 

Grupo Interinstitucional na Área da Infância  - Aprofundar o 
conhecimento das principais problemáticas identificadas 
neste eixo de intervenção. 

Câmara Municipal de 
Palmela 

IPSS locais de apoio à infância, 
CD Setúbal do ISS, CPCJ 
Palmela e Educação (a 
convidar). 
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concertado da aposta 
do concelho no que diz 
respeito à rede de 
respostas sociais para 
a infância (número, 
capacidade, 
localização, horário de 
funcionamento, etc.). 

Carta Educativa  – Elaboração da proposta de programação 
dos equipamentos educativos  

Câmara Municipal de 
Palmela 

Instituto de Segurança Social 

 

Eixo: Promoção da protecção social das crianças (co nt.) 

       

Objectivos gerais Estratégias Objectivos 
específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG3. 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 

OE3.3. Até final de 
2012, a taxa de 
cobertura da resposta 
de Creche é pelo 
menos de 33%. 

Creche – construção de um novo equipamento de creche 
(para 66 crianças) Fundação Robert Kalley  

OE3.4. 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. 

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade  - A 
Fundação COI vai implementar o Sistema de Gestão de 
Qualidade em todas as suas respostas sociais através dos 
manuais do ISS e da ISO 9001:2008. 

 Fundação COI 
  
  

Certificação da Qualidade  - Implementação do Sistema de 
Certificação da Qualidade em todas as suas respostas 
sociais através dos manuais do ISS e da norma ISO 
9001:2008. 

Cáritas Diocesana de Setúbal 
(Centro Comunitário de S. 
Pedro). 
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OE3.5. Até final de 
2012, garantir que 
100% dos pedidos de 
Apoio Complementar 
para alargamento de 
horário (de Creches, 
Pré-Escolar e 1º Ciclo) 
são satisfeitos. 

   

Outros projectos propostos para a promoção da prote cção social das crianças: 

Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

Férias no Centro  - Realização de Ateliers na interrupção 
lectiva do Natal e da Páscoa, destinados a crianças do 1º ciclo. 
Apoio na realização dos trabalhos de casa; actividades de 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais e 
actividades lúdicas. 

Caritas Diocesana de Setúbal - Centro Comunitário de S. 
Pedro 

 

Sabor a Férias  - Colónia de férias em regime aberto dirigida a 
crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos, estruturada de 
forma a potenciar o seu desenvolvimento pleno através de 
actividades culturais e desportivas, actividades de expressão 
plástica, dramática e musical e através do conhecimento de 
locais diferentes e de novas realidades. 

Cáritas Diocesana de Setúbal – Centro Comunitário de S. 
Pedro 

 

Espaço de Encontro  - Encontros de pais / educadores com 
vista à partilha, troca de saberes e valorização da relação 
humana e de cidadania. 

Cáritas Diocesana de Setúbal – Centro Comunitário de S. 
Pedro 

 

A Vida é Assim…  - Projecto de Educação para a Saúde que 
visa promover o desenvolvimento global das crianças, 
encarando a saúde como mais um recurso; promover a auto 
responsabilização das crianças pela sua saúde e o 
desenvolvimento de atitudes e comportamentos saudáveis. 

Cáritas Diocesana de Setúbal – Centro Comunitário de S. 
Pedro 

Agrupamento dos Centros de Saúde de Setúbal e Palmela 
(ACES de Setúbal e Palmela) 

Agrupamento de Escolas Marateca / Poceirão 
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Eixo: Promoção da protecção e inserção social dos j ovens 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos 

específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 
responsáveis Entidades parceiras 

OG4. 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%. 

Aposta no trabalho 
com as famílias e 
com os jovens para 
a valorização dos 
percursos 
educativos bem 
como no 
acompanhamento e 
aconselhamento 
dos jovens. 

OE4.1. 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. 

 Acções de formação externa e interna para pessoal d ocente e não 
docente -  Realização de acções de formação interna e externa para a 
promoção da formação contínua dos agentes formativos privilegiando-
se áreas diversificadas de formação. 

 Escola Secundária 
de Palmela. 

  

  

Acções de formação e realização de workshops  para pessoal 
docente e não docente – Realização de acções de formação e 
workshops nas temáticas da gestão de conflitos e da motivação para 
as aprendizagens 

Agrupamento de 
Escolas Jose 
Saramago  

 

OE4.2. 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 

Espaço de Apoio e Orientação e de Actividades Lúdic o-
Pedagógicas  - É um espaço onde através do desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais e de actividades lúdicas se pretende 
promover as condições para a consolidação do sucesso escolar; 
prevenir e minimizar situações de risco e reforçar os factores sociais de 
protecção; contribuir para a reflexão e concretização do projecto de 
vida do jovem, tendo em conta as suas necessidades e 
potencialidades. 

Cáritas Diocesana de 
Setúbal - Centro 
Comunitário de S. 
Pedro 
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valorização do percurso 
escolar. Gabinete de Apoio ao Aluno – Estrutura que desenvolve programas 

de competências sociais, pessoais e psicoeducacionais, com os alunos 
e suas famílias, no sentido da promoção do sucesso educativo e do 
reforço da participação das famílias nos processos educativos.  

Agrupamento de 
Escolas José 
Saramago 

 

Eixo: Promoção da protecção e inserção social dos j ovens (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 

responsáveis Entidades parceiras 

OG4. 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%. 

Aposta no trabalho 
com as famílias e 
com os jovens para 
a valorização dos 
percursos 
educativos bem 
como no 
acompanhamento e 
aconselhamento 
dos jovens. 

OE4.2. 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. 

Famílias POP  (Planos de Orientação de Pais)  -  Acções de treino 
de competências familiares com vista à promoção do bem-estar das 
famílias numa perspectiva integrada (físico, social, psicológico e 
espiritual) 

Centro Social de 
Palmela (CAFAP 
ComVida) 

Junta de Freguesia do Poceirão (a 
propor), Escola Secundária de 
Palmela (a formalizar), CPCJ de 
Palmela, FCOI e CSQA - Equipas de 
acompanhamento aos beneficiários 
de RSI de Poceirão e Palmela. 

  

OE4.3. 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. 

OKUPA (Espaço de Juventude):  

1- Espaço de convívio e Informação  

2- Sala de formação e conhecimento 

        3 -   Espaço de Atendimento à população local 

Centro Social 
Palmela 

Instituto Português da Juventude e 
Agencia Nacional do Programa 
Juventude 
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Eixo: Promoção da protecção e inserção social dos j ovens (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis  Entidades parceiras 

OG5. Até final 
de 2012, 
aumentar as 
condições de 
inserção 
profissional dos 
jovens do 
Concelho. 

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

OE5.1. Até final de 2011, a 
oferta de Cursos de 
Qualificação aumenta em 
pelo menos 10%. 

Oferta Formativa: CEF e Cursos de Formação  - Realização de 
acções de Educação e Formação de jovens adequadas às 
necessidades e interesses do mercado, no sentido de uma 
promoção da inserção profissional dos jovens do concelho. 

Escola Secundária de 
Palmela 

 

Medidas Educação e Formação de Jovens - Acções de 
Educação e Formação de Jovens adequadas às necessidades e 
interesses do mercado. 

IEFP, I.P. – Centro de 
Formação Profissional de 
Setúbal e Ministério da 
Educação 

Centro de Emprego de Setúbal 

OE5.2. Até final de 2012, 
existe um levantamento 
exaustivo das necessidades 
e expectativas de formação 
profissional no concelho 
(jovens e entidades 
empregadoras). 

Diagnostico das necessidades e expectativas de form ação e 
emprego nos jovens no concelho – Levantamento das 
expectativas de formação profissional junto de jovens de 3º ciclo e 
nível secundário. 

 Núcleo Executivo do 
Conselho Local de Acção 
Social  

Agrupamentos de Escolas e 
IEFP. 
  

OE5.3. Até final de 2011, 
aumentar em 10% o número 
de jovens integrados em 
medidas de educação e 
formação. 

Oferta Formativa: CEF e Cursos de Formação  - Realização de 
acções de Educação e Formação de jovens adequadas às 
necessidades e interesses do mercado, no sentido de uma 
promoção da inserção profissional dos jovens do concelho. 

Escola Secundária de 
Palmela  

Medidas Educação e Formação de Jovens - Acções de 
Educação e Formação de Jovens adequadas às necessidades e 
interesses do mercado. 

IEFP, I.P. – Centro de 
Formação Profissional de 
Setúbal e Ministério da 
Educação 

Centro de Emprego de Setúbal 
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Outros projectos propostos para a promoção da prote cção e inserção social dos jovens : 

Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

Sabor a Férias  - Colónia de férias em regime aberto dirigida a crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos, estruturada de forma a 
potenciar o seu desenvolvimento pleno através de actividades culturais e desportivas, actividades de expressão plástica, dramática e 
musical e através do conhecimento de locais diferentes e de novas realidades. 

Cáritas Diocesana de 
Setúbal – Centro 
Comunitário de S. Pedro 

 

Dia Mundial da Criança  - Realização de uma actividade de cáracter lúdico, que integra acções de expressão plástica e musical 
(ateliers de pintura facial, instrumentos de percussão, danças tradicionais portuguesas-folclore infantil) e uso directo de insufláveis 
gigantes e parede de escalada/rappel para actividades de grupo ou individuais.A acção decorre no dia Mundial da Criança que é 
simultaneamente Feriado Municipal, atingindo por isso, um grande número de participantes (cerca de dois mil).  

Junta de Freguesia de 
Pinhal Novo Logz – Atlantic Hub 

TIC Júnior  - O programa consiste na oferta de acções de formação em competências básicas de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (vulgo informática), adaptada ao público-alvo (júnior – até 10/12 anos de idade), procurando oferecer meios que 
contribuam para a melhoria das suas condições de vida e de participação social. 

Junta de Freguesia de 
Pinhal Novo Logz – Atlantic Hub 

Férias Vivas  - O Programa Férias vivas visa proporcionar a cerca de 200 crianças jovens da freguesia, dos 6 aos 12 anos, a ocupação 
saudável dos seus tempos livres, através de umas mini-férias lúdicas e educativas. O programa destina-se, sobretudo, às crianças e 
jovens oriundos das classes sociais mais desfavorecidas, que terão prioridade na selecção dos candidatos, como forma de combater a 
exclusão e promover a solidariedade social, proporcionando-lhes a oportunidade de tomar contacto com experiências de animação e 
outras iniciativas das quais se encontram geralmente arredados. 

Junta de Freguesia de 

Pinhal Novo 
Logz – Atlantic Hub 

Projecto “Eu e os Outros”  - O projecto pretende através da promoção de actividades que vão ao encontro das necessidades e 
curiosidades dos jovens, trabalhar, especificamente, o tema das drogas e toxicodependência fazendo a ligação a diferentes áreas com 
importância central no desenvolvimento destes. Desta forma aplicar-se-á uma metodologia de acção-reflexão, que privilegie e estimule o 
debate crítico, a construção partilhada de conhecimentos e atitudes e que valorize o facto de todos terem capacidade e competências 
para a resolução de problemas. 

Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I.P. 

EB 2,3 Hermenegildo 
Capelo 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida d as pessoas idosas 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG6. 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. 

OE6.1. Até final de 2011, 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. 

Cartão Municipal Sénior  - realização de acções de 
divulgação do Cartão Sénior. 

Câmara Municipal de 
Palmela 

Consultar lista de parceiros 
junto da documentação do 
projecto. 

OE6.2. 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. 

Aqui mesmo ao lado (Espaço de Encontros)  - espaço 
multifuncional no Centro Histórico de Palmela, para 
realização de actividades de sinalização e apoio social, 
que sirva de: 

- Pólo de apoio ao serviço de apoio domiciliário, num 
regime de maior proximidade com a população residente. 
Para além do SAD, haverá apoio a pequenas obras no 
domicílio para melhoria das acessibilidades; 
- Local de produção de artesanato “ao vivo”, 
nomeadamente tecelagem, pintura, tapeçaria; 
 

Fundação Robert Kalley 
Associação de Idosos de 
Palmela 
Junta de Freguesia de Palmela 

Cartão Municipal Sénior  - realização de acções de 
divulgação do Cartão Sénior. 

Câmara Municipal de 
Palmela 

Consultar lista de parceiros 
junto da documentação do 
projecto. 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida d as pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG6. 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. 

OE6.2. 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. 

Loja Social - Resposta de apoio social inserida no local, 
assegurando a distribuição de bens e alimentos junto da 
população idosa com carências económicas. 

Comissão Social de 
Freguesia da Marateca 

Câmara Municipal de Palmela, 
Agrupamento de Escolas, 
Grupo Sócio Caritativo e Junta 
de Freguesia da Marateca. 

Oficina Domiciliária  - Constitui-se como um serviço 
móvel que visa apoiar, sobretudo, a população mais 
carenciada da freguesia, idosos e munícipes com 
mobilidade condicionada, através da realização de 
pequenas reparações ao domicílio, nomeadamente ao 
nível de canalização, electricidade, serralharia e 
intervenções consideradas de pequena bricolage. O 
serviço será totalmente gratuito e os utilizadores do 
serviço poderão ter de suportar apenas os custos dos 
materiais/equipamentos a instalar/reparar.  

Junta de Freguesia de 
Pinhal Novo Logz – Atlantic Hub 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida d as pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG7. Até final 
de 2010, a rede 

de respostas 
sociais para a 

população 
idosa aumenta 
a sua cobertura 

para 30%. 

Apostar no 
aumento das 

taxas de 
cobertura das 

respostas sociais 
para a população 
idosa e famílias 

na adequação às 
suas 

necessidades 
específicas. 

 
OE7.1. Até final de 2012, a taxa de 
cobertura da resposta de Serviço de 
Apoio Domiciliário (SAD) é pelo 
menos de 30%. 
 

 Conclusão de Projecto de Serviço de Apoio Domiciliá rio  
 Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Bairro 
Alentejano 

Segurança Social e 
Saúde 

 
OE7.2. Até final de 2012, a taxa de 
cobertura da resposta de Lar para 
Idosos é pelo menos de 30%. 
 

Elaboração de Projecto de Lar para Pessoas Idosas 
(estrutura residencial para pessoas idosas). 

Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de Pinhal Novo 

Segurança Social 

OE7.3. Até final de 2012, a taxa de 
cobertura da resposta de Centro de 
Dia é pelo menos de 30%. 

Elaboração de projecto de melhoria das instalações do 
Centro de Dia  – Elaboração de projecto de construção de um 
novo edifício com vista à melhoria das condições em que são 
prestados os serviços de centro de dia e( e apoio domiciliário). 

Centro Social da Quinta do 
Anjo 

ISS, QREN/Fundo 
Social Europeu e 
Câmara Municipal de 
Palmela. 

Alargamento de Centro de Dia  - Pedido de alargamento do 
acordo de cooperação para a resposta social Centro de Dia 
(para mais 10 clientes). 

Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de Pinhal Novo 

Segurança Social 

Conclusão de Projecto de Centro de Dia  
 Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Bairro 
Alentejano 

Segurança Social e 
Saúde 

OE7.4. Até final de 2012,100% dos 
pedidos de alargamento do horário 
de funcionamento de Serviço de 
Apoio Domiciliário, são satisfeitos. 

Alargamento do horário do Serviço de Apoio Domicili ário - 
Pedido de alargamento do horário da resposta social Serviço 
de Apoio Domiciliário. 

Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de Pinhal Novo 

Segurança Social 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida d as pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG8. Até final 
de 2011, reduz-
se os níveis de 

isolamento 
social de 20% 
da população 

idosa do 
concelho. 

Aposta no 
fortalecimento do 
papel das redes 
familiares e de 

vizinhança, bem 
como no 

incremento das 
relações 

intergeracionais.  

OE8.1. Até final de 2011, são 
concretizadas pelo menos 5 
intervenções anuais  com vista 
ao reforço das redes familiares e 
de vizinhança da população 
idosa do concelho. 

Acções de prevenção para a segurança das pessoas 
idosas  - Identificação periódica à Guarda Nacional 
Republicana das situações de idosos a viver isolados. 

Núcleo Executivo do 
Conselho Local de Acção 
Social 

Núcleo Local de Inserção (do 
Rendimento Social de Inserção) e 
Grupo concelhio para as questões 
do envelhecimento 

Aqui mesmo ao lado (Espaço de Encontros)  - Espaço 
multifuncional no Centro Histórico de Palmela, para 
realização de actividades de sinalização e apoio social, que 
sirva de: 

- Pólo de apoio ao serviço de apoio domiciliário, num 
regime de maior proximidade com a população residente. 
Para além do SAD, haverá apoio a pequenas obras no 
domicílio para melhoria das acessibilidades; 
- Local de produção de artesanato “ao vivo”, 
nomeadamente tecelagem, pintura, tapeçaria; 
 

Fundação Robert Kalley Associação de Idosos de Palmela 
Junta de Freguesia de Palmela 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida d as pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos 

específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 
responsáveis Entidades parceiras 

OG8. Até final 
de 2011, reduz-
se os níveis de 
isolamento 
social de 20% 
da população 
idosa do 
concelho. 

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

OE8.2. Até final de 
2011, são 
concretizadas pelo 
menos 5 intervenções 
anuais  com carácter 
lúdico e 
intergeracional, 
garantindo a 
participação de pelo 
menos 200 idosos 
isolados. 

+60 (Programa Municipal de Actividade Física)  - Aulas 
de actividades gímnicas, actividades aquáticas e dança, 
adaptadas à idade e condição física e funcional dos 
participantes 

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Palmela; Clube Portais da Arrábida – Quinta do Anjo; 
Grupo Popular e Recreativo Cabanense – Cabanas; Junta 
de Freguesia S. Pedro de Marateca; Palmela Desporto, 
EEM; Sociedade Filarmónica União Agrícola – Pinhal Novo; 
Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro 
Alentejano; Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de 
Janeiro – Lagoa do Calvo. 

Viver Melhor, Viver com Autonomia  - Aulas de 
exercício e mobilidade articular, uma vez por semana, 
para os utentes das instituições parceiras. 

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas; 
Associação de Idosos de Palmela; Casa do Povo de 
Palmela – Centro Social de Lagameças; Centro Social de 
Quinta do Anjo; Centro Social Paroquial de Pinhal Novo; 
Santa Casa da Misericórdia de Palmela e União Social Sol 
Crescente da Marateca. 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida d as pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos 

específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 
responsáveis Entidades parceiras 

OG8. Até final 
de 2011, reduz-
se os níveis de 
isolamento 
social de 20% 
da população 
idosa do 
concelho. 

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

OE8.2. Até final de 
2011, são 
concretizadas pelo 
menos 5 intervenções 
anuais  com carácter 
lúdico e 
intergeracional, 
garantindo a 
participação de pelo 
menos 200 idosos 
isolados. 

Aqui mesmo ao lado (Espaço de Encontros)  - espaço 
multifuncional no Centro Histórico de Palmela, para 
realização de actividades de sinalização e apoio social, 
que sirva de: 

 -Pólo de apoio ao serviço de apoio domiciliário, num 
regime de maior proximidade com a população residente. 
Para além do SAD, haverá apoio a pequenas obras no 
domicílio para melhoria das acessibilidades; 
- Local de produção de artesanato “ao vivo”, 
nomeadamente tecelagem, pintura, tapeçaria; 
 

Fundação Robert 
Kalley 

Associação de Idosos de Palmela 
Junta de Freguesia de Palmela 

Mexa-se em Palmela - Conjunto de actividade físicas de 
participação livre que apelem à adopção de hábitos de 
vida saudável. Estas actividades, sempre que possível, 
decorrerão em espaços públicos, promovendo as 
actividades de ar livre e em contacto com a natureza, 
garantindo a acessibilidade a todos, independentemente 
da idade e condição física. 

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

Associação Académica Pinhalnovense, Associação de 
Dadores Benévolos de sangue de Pinhal Novo, Corpo 
Nacional de Escutas - Agrupamento 643 de Pinhal Novo, 
Centro do Yoga de Quinta do Anjo, EB1/JI Bairro 
Alentejano, Escola Básica com 2.º e 3.º Ciclos 
Hermenegildo Capelo – Palmela, Escola Secundária de 
Palmela, Escola Secundária com 3.º Ciclo de Pinhal Novo, 
Fundação Portuguesa de Cardiologia, Gotas de Lys - 
Pinhal Novo, Junta de Freguesia de Pinhal Novo, Palmela 
Desporto – EM, Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de 
Janeiro, Lagoa do Calvo, Viva Fit - Pinhal Novo, Vivência 
Explosiva - Pinhal Novo e Fitness Worx - Pinhal Novo. 

 

 

 



 

22 

 

Outros projectos propostos para a promoção da melho ria das condições de vida das pessoas idosas: 

Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

TIC Sénior  - O programa consiste na oferta de acções de 
formação em competências básicas de Tecnologias de 
Informação e comunicação (vulgo informática), adaptada ao 
público-alvo (sénior – terceira idade), procurando oferecer 
meios que contribuam para a melhoria das suas condições de 
vida e de participação social. 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo 

 

Logz – Atlantic Hub 
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Eixo: Promoção da integração plena da pessoa com de ficiência 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis  Entidades parceiras 

OG9. 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 

OE9.1. Até final de 2012, são criados 
entre 15 a 20 lugares em Centro de 
Actividades Ocupacionais. 

    
  
  

OE9.2. Até final de 2011, são criados 
24 novos lugares em Lar Residencial. 
 

Lar Residencial – Criação de equipamento com 24 
novos lugares Fundação COI  Segurança Social  

OE9.3. Até final de 2011, são criados 5 
novos lugares em Residência 
Autónoma. 
 

Residência Autónoma – Criação de equipamento 
com 5 novos lugares  Fundação COI  Segurança Social  

OE9.4. Até final de  2013 é criado um 
serviço de informação e mediação para 
pessoas com deficiência e suas 
famílias. 
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Eixo: Promoção da integração plena da pessoa com de ficiência (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos 

específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 
responsáveis Entidades parceiras 

OG10. 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. 

OE10.1. Até final de 
2011, são 
concretizadas 5 
intervenções anuais, 
garantindo a 
participação de 50 
pessoas com 
deficiência em 
actividades da 
comunidade. 
 

EM Formação  - Projecto direccionado para os portadores de EM e que 
pretende: 

Aumentar o nível de conhecimento de si próprio e de gestão da doença; 

Aumentar a motivação e capacidades de empregabilidade ; 

Aumentar o networking, isto é, a criação de redes de apoio e de 
alavancagem entre participantes, comunidade EM, autarquias, instituições 
de apoio e empresas da região. 

Gang da Esclerose 
Múltipla 

Câmara Municipal de Palmela; Juntas 
de Freguesia do concelho de Palmela e 
Empresas do concelho (a definir). 

Move-te pela Esclerose Múltipla  - Caminhada na freguesia de Pinhal 
Novo e Caminhada pela Esclerose Múltipla  - caminhada a decorrer na 
Freguesia da Marateca (durante o período de festas da freguesia) 

Gang da Esclerose 
Múltipla 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo, 
Junta de Freguesia da Marateca e 
Câmara Municipal de Palmela 

FIG – Festival Internacional de Gigantes - Evento bienal com a duração 
de três dias que cruza as artes tradicionais e as expressões mais 
contemporâneas do teatro, da música e da dança. Assume como palco o 
espaço publico/  rua   e encara a acessibilidade como um dos seus valores.  

Câmara Municipal 
de Palmela 

Bardoada – O Grupo do Sarrafo, ATA – 
Acção Teatral Artimanha, Associação 
Juvenil COI e PIA – Projectos de 
Intervenção Artística 

Remodelação do edifício sede da Junta de Freguesia de Marateca  - 
Projecto de remodelação da estrutura do edifício sede garantindo 
acessibilidade e mobilidade no interior do próprio edifício e acesso ao 1.º e 
2.º piso. 

Junta de Freguesia 
da Marateca  
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Eixo: Promoção do acesso à informação e integração da população imigrante e minorias étnicas 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição 

sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG11. Até final 
de 2012, existe 
um maior 
conhecimento 
sobre a realidade 
da população 
imigrante no 
concelho de 
Palmela. 

Aumentar o 
conhecimento 
da realidade da 
imigração no 
concelho e 
apostar na 
informação e 
formação como 
base de uma 
estratégia de 
integração 
plena. 

OE11.1. Até final de 2012, 
estará elaborado um 
Diagnóstico sobre a realidade 
da população imigrante no 
concelho. 

  

 

OG12. Até final 
de 2013, a rede 
de difusão de 
informação 
específica para a 
população 
imigrante melhora 
em termos de 
acesso e 
qualidade. 

OE12.1. Até ao final de 2012, 
está em funcionamento um 
Centro Local de Apoio ao 
Imigrante (CLAI). 

      
  

OE12.2. 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.). 
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Outros projectos propostos para a promoção do acess o à informação e integração da população imigrante e minorias étnicas : 

Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

  
Português para Todos  (PPT) - Acções de Formação 
(Português) para imigrantes.   IEFP, IP e Ministério da Educação.  

 

Eixo: Promoção da Empregabilidade 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG13. 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. 

OE13.2. Até final de 2011, as 
respostas locais garantem a inserção 
profissional de pelo menos 200 
pessoas. 

Medidas de apoio ao emprego - Contrato Emprego 
Inserção e+, Estágios Profissionais e Estágios 
Qualificação-Emprego… 

IEFP, I.P. – Centro de Emprego 
de Setúbal IPSS, autarquias e outros. 

Serviço de proximidade de apoio aos 
desempregados  - Gabinete Inserção Profissional 
(jovens e adultos). 

Centro Social da Quinta do Anjo 
e IEFP - Centro de Emprego de 
Setúbal 

 

Serviço de proximidade de apoio aos 
desempregados  - Gabinete Inserção Profissional 
(jovens e adultos). 

Centro Social de Palmela e IEFP 
- Centro de Emprego de Setúbal  

Lar Residencial - Realização de formação adaptada 
em parceria com o IEFP  e consecutiva inserção 
profissional de formandos 

Fundação COI 
 IEFP, I.P. – Centro de Formação 
Profissional de Setúbal e 
Ministério da Educação 

 
Residência Autónoma - Realização de formação 
adaptada em parceria com o IEFP  e consecutiva 
inserção profissional de formandos 
 

Fundação COI 
 IEFP, I.P. – Centro de Formação 
Profissional de Setúbal e 
Ministério da Educação 
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Medidas de Formação para Adultos  - Acções de 
qualificação e de certificação, designadamente de 
dupla certificação e de RVCC, adequadas às 
necessidades do mercado de trabalho. 

IEFP, I.P. – Centro de Formação 
Profissional de Setúbal e 
Ministério da Educação 

  

 

Eixo: Promoção da Empregabilidade (cont.) 

       

Objectivos gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG13. 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. 

OE13.3. Até final de 2013, 
aumentar, em pelo menos 
10%, a inserção de activos 
desempregados em 
programas e medidas de 
emprego. 

EM Emprego  – Realização de sessões de formação a 
empresas no sentido da integração profissional de  
pessoas diagnosticadas com EM 
 

Gang da Esclerose Múltipla 

Câmara Municipal de Palmela; 
Juntas de Freguesia do concelho 
de Palmela e Empresas do 
concelho (a definir). 

Medidas de apoio ao emprego - Contrato Emprego 
Inserção e+, Estágios Profissionais e Estágios 
Qualificação-Emprego 

IEFP, I.P. – Centro de 
Emprego de Setúbal 

IPSS, autarquias e outros 

Serviço de proximidade de apoio aos 
desempregados  - Gabinete Inserção Profissional 
(jovens e adultos) 
 

Centro Social da Quinta do 
Anjo e IEFP - Centro de 
Emprego de Setúbal 
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Serviço de proximidade de apoio aos 
desempregados  - Gabinete Inserção Profissional 
(jovens e adultos). 

Centro Social de Palmela e 
IEFP - Centro de Emprego de 
Setúbal 

 

 

Eixo: Promoção da Empregabilidade (cont.) 

       

Objectivos gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG13. 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. 

OE13.4. Até final de 2013, 
aumentar, em pelo menos 
10%, a inserção de activos 
em medidas de formação. 

Realização de Cursos de Formação Profissional e 
RVCC - Realização de cursos de formação em áreas 

diversificadas  e de RVCC. 

Junta de Freguesia de 
Marateca e IEFP. 

Gabinete de Inserção Profissional e 
Câmara Municipal de Palmela. 

Medidas de Formação para Adultos - Acções de 
qualificação e de certificação, designadamente de 
dupla certificação e de RVCC, adequadas às 
necessidades do mercado de trabalho. 

IEFP, I.P. – Centro de 
Formação Profissional de 
Setúbal e Ministério da 
Educação 
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Eixo: Promoção da Acessibilidade e Mobilidade 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 

responsáveis Entidades parceiras 

OG14. 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. 

OE14.1. Até final de 2013, 
todos os meios de 
transporte público estão 
adaptados às necessidades 
das pessoas com 
mobilidade condicionada. 

Palmela Acessível (Plano Municipal de Promoção da A cessibilidade)  - É 
uma intervenção municipal que procura promover a acessibilidade com o 
desenvolvimento de acções de diagnóstico, de formação e de sensibilização 
junto de segmentos diferenciados. Ao nível dos transportes – uma das cinco 
componentes da acessibilidade - , a intervenção permitiu o diagnóstico dos 
veículos de transportes rodoviários colectivos (TST, Vai Vem social, mini bus do 
CH e Circuito Urbano do Pinhal Novo) e das suas infra-estruturas (postiletes e 
abrigos) em dez núcleos urbanos consolidados. 

 Câmara Municipal de 
Palmela 

 Articulação com os 
operadores de 
transporte com 
intervenção no 
município 
  

OE14.2. Até final de 2013, 
existem três parcerias 
público-privadas 
formalizadas, para a 
garantia de circuitos de 
transporte não existentes 
actualmente.  

 Vai-Vem Social  - A iniciativa consiste num circuito quinzenal que liga diversos 
pontos das zonas rurais da freguesia e o espaço urbano da Vila de Pinhal Novo, 
com passagem por equipamentos colectivos e zonas comerciais e/ou de 
serviços, assegurado por uma viatura de aluguer.  
O objectivo é facilitar aos munícipes, residentes nas zonas mais afastadas da 
sede de freguesia, e sobretudo aos mais carenciados (idosos e pessoas com 
mobilidade condicionada) a deslocação à Vila de Pinhal Novo para a realização 
de pequenas tarefas (levantar a “pensão”, marcar uma consulta ou adquirir um 
medicamento, por exemplo). 

 Junta de Freguesia 
de Pinhal Novo 

Logz – Atlantic Hub 
  

OE14.3. Até final de 2012, 
está em funcionamento um 
consórcio entre IPSS (em 
parceria com as autarquias 
locais) para a gestão de 
meios de transporte 
alternativos (numa 
perspectiva de 
rentabilização dos recursos 
existentes). 
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Eixo: Integração de Pessoas Sem-Abrigo 

       

Objectivos gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e 
descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

OG15. Até final de 
2012, 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. 

 
OE15.1. Até final de Junho de 2011, 
está elaborado o diagnóstico local 
sobre o fenómeno sem-abrigo. 
Utilizando o conceito único de "pessoa 
sem-abrigo". 
 

Implementação da 
Estratégia Nacional  – 
Dinamizar a elaboração do 
diagnóstico local e 
implementação da 
Estratégia Nacional ao 
nível do Concelho de 
Palmela  

Segurança Social   
 
OE15.2. Até final de 2012, está definido 
um Plano de Acção Especifico 
prevendo três níveis de actuação: 
Prevenção, Intervenção e 
Acompanhamento 

 

Outros projectos e recursos propostos para a integr ação das Pessoas Sem-Abrigo : 

Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

Cozinha partilhada -  Projecto que permite a disponibilização de uma refeição quente por dia  a 
pessoas sem abrigo e outras que se encontrem em situação de fragilidade económica  

Centro Social Paroquial de 
Pinhal Novo 

 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo e outras entidades privadas 

Lavandaria Solidária - Projecto que permite a lavagem de engomagem de roupa assim como 
pequenos arranjos, com um valor de custo reduzido. Este projecto destina-se sem abrigo e  
famílias carenciadas, possibilitando o acesso a um serviço de lavandaria a um valor simbólico. 
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Outros projectos propostos (transversais): 

   

Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

Comunidade de Inserção para mulheres e grávidas 
em risco  - Conclusão durante o ano de 2011 das obras 
de ampliação e remodelação da Comunidade de 
Inserção para mulheres/ mães grávidas em risco e suas 
crianças. 

Fundação COI  

Take Away Social  - Tem como objectivo responder às 
necessidades básicas ao nível da alimentação da 
população do Pinhal Novo que se encontre numa 
situação sócio económica e familiar vulnerável. Deste 
modo as famílias podem recorrer a um serviço 
personalizado, que lhes permita levar as refeições para 
o seu domicílio, a um preço simbólico. As famílias são 
sinalizadas pelos parceiros da Rede Social. 

Fundação COI  

Loja Social  - Loja que recebe bens usados ou novos 
doados por particulares/ empresas para posteriormente 
serem entregues às famílias que recorram á Loja 
mediante troca directa de bens ou através de 
pagamento de um valor simbólico. 

Fundação COI  

Unidade de Cuidados Continuados de Longa 
Duração  - Início da Construção de uma Unidade de 
Cuidados Continuados de Longa Duração localizada na 
Palhota (Freguesia de Pinhal Novo). As vagas desta 
unidade são geridas pelo Ministério da Saúde (rede de 
cuidados continuados). Capacidade para 39 camas. 

Fundação COI 
Ministério da Saúde – ARS – 
Administração Regional de 
Saúde 

Uma IPSS pode ser sustentável, hoje?  - II Encontro 
das IPSS do Concelho de Palmela. 

União das IPSS do Concelho de 
Palmela 

IPSS associadas e não 
associadas do Concelho e do 
Distrito de Setúbal, Câmara 
Municipal de Palmela, 
Assembleia Municipal de 
Palmela, Juntas de Freguesia 
e Empresas com 
responsabilidade social. 

Aproximar para Cuidar  – Referenciação e 
encaminhamento de puérperas e recém-nascidos para 
os vários elementos da equipa multidisciplinar e 
parceiros da comunidade envolvidos em projectos com 
crianças e jovens (CPCJP, IP, CAFAP) 
- realização de contactos para ajudas técnicas e 
financeiras; 
- observação da existência de contextos desfavoráveis 
relacionados com higiene corporal, higiene da 
habitação, higiene alimentar, situação sócio económica 
da família (desemprego, rendimentos, subsídios) …. 

ACES Setúbal/Palmela – Centro 
Saúde de Palmela – Unidade 
Cuidados da Comunidade Palmela 

Unidades Funcionais de 
Saúde do ACES de Setúbal e 
Palmela 

Prevenção de Quedas na Pessoa Idosa – Formação 
teórica e pratica aos idosos, com vista a identificar e 
modificar os factores de risco existentes e ensinar 
estratégias que reduzam o perigo da queda  

ACES Setúbal/Palmela – Centro 
Saúde de Palmela – Unidade 
Cuidados da Comunidade Palmela 

Centro Saúde Palmela e 
IPSS do Concelho  

 


