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Conclusões e Recomendações

Nesta secção do relatório de avaliação vamos sintetizar as principais conclusões da equipa 

de avaliação sobre o processo de operacionalização do Plano de Acção (PA) de 2010 do 

Plano de Desenvolvimento Social de Palmela (PDS) e também efectuar recomendações 

para acções a implementar com vista a corrigir situações ou optimizar o aproveitamento de 

processos que já são positivos.

As principais conclusões a que chegámos através das informações recolhidas e analisadas 

podem ser organizadas da seguinte forma:

ConclusõesConclusões

Aspectos Positivos Aspectos a Melhorar

+ Elevada taxa de execução (nº de 
projectos em execução);

+ Existência de uma implementação 
equilibrada nos diferentes eixos/áreas 
de intervenção (A excepção é o Eixo estratégico 
5 - Promoção do acesso à informação e integração 
da população imigrante e minorias étnicas);

+ Nível de participação nas sessões de 
planeamento do PA;

+ Preocupação com a avaliação do 
processo de implementação por parte 
dos parceiros do CLAS de Palmela

- Recolha e sistematização por parte 
das instituições dos dados relevantes 
para a monitorização e avaliação do 
processo de implementação dos Planos 
de Acção e Plano de Desenvolvimento 
Social;

- Mecanismos de partilha e distribuição 
de informação entre parceiros e para o 
exterior da Rede Social;

- Não existirem mecanismos de 
monitorização regular dos resultados 
alcançados pelos projectos;

- Inexistência de momentos intercalares 
ou plataforma de partilha (entre 
parceiros) de informação relativa à 
execução dos projectos no terreno;

- Taxa de execução de objectivos 
específicos.

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

processo de implementação da estratégia definida no PDS1 de Palmela através dos planos 
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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, era considerado 

importante pelos parceiros do CLAS, Núcleo Executivo da Rede Social e Câmara Municipal 

de Palmela. Aliás, é importante, por ser justo e relevante, referir que a Câmara Municipal e 

Núcleo Executivo sempre estiveram conscientes das dificuldades acrescidas que a 

impossibilidade, por razões de contexto e outras, da implementação de um sistema de 

monitorização e acompanhamento trariam à implementação do Plano de Acção de 2010.

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. 

Com a vantagem de que agora existem mais dados de suporte para a construção de um 

modelo de acompanhamento e monitorização para o Plano de Acção para 2011, dados 

esses que resultam da presente avaliação e cujas pistas deixaremos, em grande medida, 

nas nossas recomendações.

Ainda nesta fase de conclusões importa analisar, de forma obrigatoriamente sucinta, o 

processo de implementação do Plano de Acção de 2010 à luz dos critérios propostos de 

adequabilidade, pertinência, eficácia, eficiência e impacto.

Quanto à adequabilidade e pertinência estes critérios estavam em grande medida 

garantidos pelo processo de planeamento participado que sustentou a construção do PDS 

e Plano de Acção da rede Social de Palmela. De facto, seria de estranhar se as 

intervenções propostas em Plano de Acção não fossem relevantes e adequadas face ao 

diagnóstico de necessidades existente depois dos níveis de participação no processo de 

planeamento e a aprovação destes documentos em CLAS. No entanto, a falta de dados 

nalguns casos e a informação recolhida que aponta ora para a impossibilidade de realizar 

algumas actividades/projectos, ora para a necessidade de alterar estratégias de 
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intervenção face ao previsto, podem indicar algum nível de desadequação que será sempre 

marginal. Esta expectativa, é suportada pelos dados recolhidos que apontam, quase 

sempre, para a validade efectiva dos projectos e intervenções levadas a cabo pelos 

parceiros do CLAS de Palmela durante o ano de 2010. Há algumas situações pontuais que 

podem levantar algumas dúvidas e que sustentam, mais uma vez, a necessidade de 

apostar num processo de monitorização mais apertado em 2011 que confirme ou infirme a 

validade e adequação de algumas (poucas) intervenções que parecem ter uma menor 

validade que a percepcionada no momento de desenho estratégico da intervenção.

Quanto ao critério eficácia, este está em grande medida comprovado. Há uma taxa de 

execução efectiva elevada e que é verificável em todos os eixos, pelo que a implementação 

para além de eficaz é equilibrada (excepto o eixo 5).

O critério eficiência é o ponto mais frágil desta avaliação, pois a falta de dados relacionados 

com os recursos mobilizados para a intervenção por muitos parceiros, impossibilitou na 

prática uma análise de eficiência e custo-benefício que fosse relevante. Aliás, optámos 

mesmo por não tentar análises mais parciais de eficiência para não acabarmos por ser 

menos correctos para os parceiros que de facto forneceram a informação solicitada. Ao 

50%

28%

12%

10%

Taxa de Execução Global do Plano de Acção 2010

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não Executados
Sem Informação
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longo da análise de dados vamos deixando algumas considerações de eficiência mas não 

foi possível a análise mais aprofundada que todos desejávamos.

Por último, quanto ao critério impacto, sendo este o primeiro plano de acção de três e o 

início de implementação de uma estratégia é natural ainda não existirem dados para uma 

avaliação de impacto. No entanto, na análise eixo a eixo que consta do presente relatório 

vamos identificando as mudanças que já são observáveis mas sempre com a reserva de 

que o grau de consistência destas terá que ser verificado em momentos de análise 

posteriores. A avaliação de impactos é sempre um desafio e neste caso é um desafio 

prematuro face à natureza dos processos em causa.

Resta-nos abordar mais duas questões que nos parecem muito relevantes, a primeira, que 

era parte integrante do caderno de encargos desta avaliação, é a questão das boas 

práticas e/ou práticas inovadoras. A segunda é a questão da ligação do planeamento 

operacional ao planeamento estratégico.

Comecemos pelas boas práticas e/ou práticas inovadoras, aqui temos um número 

relativamente reduzido destas práticas sinalizadas pelos promotores dos projectos. 

Pensamos que ser o primeiro ano de implementação possa ter levado os parceiros, numa 

posição de ponderação que se louva, a quererem aguardar por mais resultados antes de 

catalogarem as suas práticas como “boas” ou “inovadoras”.

36%

64%

Projectos e Recursos Utilizados/Investidos

Projectos com indicação de Recursos Utilizados
Projectos sem indicação de Recursos Utilizados
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Na ligação do Planeamento Estratégico ao Operacional temos que salientar a menor taxa 

de eficácia na concretização dos objectivos que estavam apontados no Plano de 

Desenvolvimento Social para o ano de 2010. Aqui a taxa foi baixa, seja por termos falta de 

dados ou mesmo por não execução suportada por indicadores recolhidos junto dos 

parceiros.

9%

91%

Práticas Potencialmente Inovadores e/ou Boas Práticas

Projectos onde estão identificadas práticas
Projectos onde não estão identificadas práticas
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Como pode ser facilmente verificado temos uma taxa de execução dos objectivos para  

2010 “positiva” (>= 50%) para apenas 47% dos objectivos inscritos em Plano de 

Desenvolvimento Social a serem concretizados em 2010. No entanto temos que ter em 

atenção que não temos informação dos parceiros para 29% dos objectivos e, como é 

óbvio, essa informação poderia alterar em muito a configuração deste gráfico. 

41%

6%6%

18%

29%

Execução de Objectivos Específicos Definidos para 2010

100%
99%-75%
74%-50%
49%-25%
24%-0%
Sem Informação

nota: todos os objectivos da categoria 24%-0% 
tiveram execução de 0%. 
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Resumindo, podemos de forma genérica considerar o processo de implementação do 

Plano de Acção de 2010 da Rede Social de Palmela como um processo positivo. A taxa de 

execução do Plano é elevada e verifica-se em quase todos os eixos do plano (A excepção é 

o Eixo estratégico 5 - Promoção do acesso à informação e integração da população 

imigrante e minorias étnicas), os parceiros continuam no terreno a implementar as 

intervenções que contribuem para os objectivos estratégicos definidos e o processo de 

participação continua a solidificar-se. As fragilidades do processo situam-se, 

essencialmente, ao nível dos procedimentos e sistemas de recolha, organização, análise e 

devolução de informação e conhecimento, sobre os processos de intervenção a 

decorrerem no território2. A exigir também alguma atenção é a aparente tendência de a 

concretização das acções planeadas nem sempre garante a concretização dos objectivos 

específicos.

Face ao atrás exposto, a equipa de avaliação formula as seguintes recomendações aos 

parceiros do CLAS de Palmela para que estes as considerem num futuro mais ou menos 

próximo... 

Recomendações

๏ 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;

๏ No âmbito do processo de monitorização serem criados momentos e instrumentos que 

possibilitem a partilha de informação importante pelos stakeholders relevantes;

๏ Associar ao processo de monitorização um modelo de avaliação contínua que possibilite 

a compreensão dos mecanismos de implementação de acções no terreno e possibilite a 

introdução de medidas correctivas, quando necessário. (aumento de eficiência, eficácia e 

maior enfoque na concretização de objectivos por parte dos promotores dos projectos);

๏ 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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monitorização e acompanhamento defendida desde sempre pelos parceiros do CLAS, Núcleo 
Excecutivo e Câmara Municipal de Palmela.



๏ Se forem implementadas as recomendações referentes à criação de um modelo de 

monitorização e avaliação julgamos ser importante ter acções/workshops  de trabalho que 

sensibilizem os parceiros para a utilização dos instrumentos definidos e os ajudem a 

rentabilizar o processo para ganhos nas suas próprias organizações;

๏ Criar um grupo de trabalho no seio do CLAS que fique responsável pelas questões da 

monitorização e avaliação (independentemente da existência de avaliação externa ou não) e 

que faça a ligação ao Núcleo Executivo. A criação deste grupo seria uma forma de co-

responsabilização dos parceiros e de promover um envolvimento mais alargado na 

monitorização e avaliação, também resulta da consciência que as recomendações que aqui 

deixamos obrigam a um trabalho intensivo que não pode ser assegurado pelo Núcleo 

Executivo que já acumula um número significativo de responsabilidades.

Consideramos que a Rede Social de Palmela está num momento decisivo para o seu 

futuro. Nos últimos anos houve um conjunto de investimentos efectuados em processos de 

apoio à gestão da Rede Social e de consultoria aos processos de planeamento estratégico 

e também um conjunto de actividades foram realizadas que colocam a Rede Social de 

Palmela numa situação privilegiada para dar o salto qualitativo que pode catapultar a 

intervenção social no Concelho para um outro patamar de eficiência, eficácia e impacto.

No entanto, este “salto” implica o continuar destes investimentos criando práticas 

continuadas, coerentes e consistentes de planeamento mas também de monitorização, 

avaliação, co-responsabilização e cidadania activa e responsável se algumas condições se 

verificarem...a principal condição é que os parceiros da Rede Social de Palmela invistam 

também eles nestes processos de forma consciente e os priorizem na sua acção. Só com a 

participação activa e responsável das organizações que compõem a Rede Social podem 

ser efectivamente aproveitados os investimentos que têm vindo a ser efectuados e se 

podem atingir os impactos que, estamos certos, todos os parceiros desejam.

Estas são as conclusões e recomendações a que a equipa de avaliação chegou e que são 

sustentadas pelos dados recolhidos e que podem ser consultados nos capítulos 

subsequentes do presente relatório de avaliação.
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Sumário Executivo

O processo de avaliação da implementação do Plano de Acção de 2010 da Rede Social de 

Palmela foi um processo ao mesmo tempo intensivo, desafiante, enriquecedor e 

pedagógico.

Foi intensivo, porque ao não ter existido o processo de monitorização preconizado 

aquando da apresentação do Plano de Desenvolvimento Social, acabámos por ter a recolha 

e análise de toda a informação dos projectos inscritos em Plano de Acção num espaço 

relativamente curto de tempo, com os consequentes impactos na qualidade e quantidade 

dos dados efectivamente disponibilizados. A concentração num espaço reduzido de tempo 

da recolha e análise da informação tornou este processo ainda mais desafiante.

Desafiante, por várias razões, sendo que a mais importante é que a avaliação de 

processos de implementação de Planos de Acção não é a prática comum (infelizmente) na 

generalidade das Redes Sociais existentes em Portugal. Mas o processo também era 

desafiante porque são conhecidas as dificuldades de em Portugal se conduzirem 

processos de avaliação, por falta de cultura avaliativa mas também pela dificuldade 

recorrente em ter dados de qualidade. Neste caso, respondendo ao primeiro desafio 

enunciado, há que elogiar a aposta e investimento da Câmara Municipal de Palmela e da 

Rede Social de Palmela que deram o passo que muitos defendem mas nunca assumem, o 

de tornar a avaliação dos seus processos de planeamento uma realidade e não apenas 

uma intenção. 

Este foi também um processo enriquecedor. Enriquecedor para a equipa de avaliação que 

teve a oportunidade única, pelas razões já enunciadas, de avaliar a operacionalização, 

embora parcial, de um processo de planeamento estratégico e, no caso específico da 

Logframe, continuar a interagir com os parceiros da Rede Social de Palmela solidificando o 

seu entendimento da realidade social local e os laços que já a unem a Palmela e às suas 

instituições. É na relação continuada e sustentada que as boas práticas têm mais 

condições para surgirem e terem sucesso e o trabalho continuado da nossa equipa em 

Palmela dá-nos mais condições de sucesso e também, passe a imodéstia, dá maiores 

condições de sucesso aos processos de planeamento e avaliação da Rede Social de 

Palmela. Pensamos também que este processo foi e será enriquecedor para as 

instituições parceiras da Rede Social de Palmela, porque cria a necessidade de recolha de 

informações, reflexão sobre as intervenções e introduz uma “disciplina” que pode ser útil, 
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se não decisiva, para o sucesso futuro das estratégias de intervenção das instituições do 

concelho.

Por último, este foi também um processo com uma dimensão pedagógica importante. O 

processo de avaliação teve desde logo a dimensão pedagógica que é inerente a todos os 

processos desta natureza, a necessidade de reflectir sobre a intervenção e todos os 

conteúdos produzidos que constam do presente relatório, encerram uma dimensão 

pedagógica para a intervenção das organizações e de todos os técnicos e profissionais 

envolvidos nessa mesma intervenção. Trata-se de um processo de co-responsabilização 

pelos resultados obtidos até agora e, principalmente, pelas estratégias e metodologias de 

intervenção futuras. De facto, mais relevante do que os resultados do presente processo 

avaliativo é o que todos os interventores sociais do concelho, mas também a própria 

equipa da Logframe enquanto permanecer envolvida no processo de planeamento 

estratégico, vão fazer com os dados recolhidos, conclusões e recomendações que 

constam deste relatório.

Comecemos por aqueles que eram os objectivos definidos para este processo de 

avaliação.

Com a implementação deste processo e avaliação pretendia-se que as entidades parceiras 

da Rede Social de Palmela passassem a ter:

a) Um modelo de monitorização e avaliação do trabalho da Rede e da implementação dos 

seus instrumentos operacionais;

b) Um relatório de Avaliação da implementação do Plano de Acção de 2010 que:

- Permitisse conhecer os níveis de realização das acções inerentes ao Plano de 

acção de 2010;

- Identificar e sistematizar as boas práticas e experiências inovadoras;

- Identificar a adequação entre recursos e acções;

- Analisar a forma como o PA promove/aprofunda a articulação entre os parceiros e 

os seus próprios instrumentos de planeamento;

- Formular um conjunto de recomendações estratégicas com vista a eventuais 

alterações. 

c) Draft da Matriz do Plano de Acção para o ano de 2011.

Ao olhar para os resultados pretendidos com este processo poderemos dizer que de facto 

ficam disponíveis mecanismos de recolha de informação que podem e devem ser 

consolidados mas que dão às organizações locais condições de atempadamente e de 
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forma continuada irem recolhendo e sistematizando as informações relevantes em 

processos desta natureza. 

Há também uma efectiva avaliação dos níveis de execução do Plano de Acção de 2010 que 

podem ser consultados neste documento e que estão sustentados em dados recolhidos 

junto das entidades parceiras do CLAS de Palmela.

A identificação de boas práticas ou práticas inovadoras é difícil neste momento se 

quisermos ser correctos e coerentes com o processo de planeamento estratégico. Ainda se 

trata da avaliação do primeiro plano de acção que operacionaliza uma estratégia a três 

anos, só mais à frente haverá condições de identificar e registar práticas que de facto sejam 

“boas” e/ou inovadoras. No entanto, há ao longo do relatório a identificação daquilo a que 

nos atreveríamos a chamar “práticas prometedoras” ou “potencialmente inovadoras”.

A adequação entre recursos mobilizados e acções desenvolvidas não foi fácil de fazer 

devido à maior dificuldade encontrada no presente processo de avaliação, a recolha 

generalizada de dados sobre os recursos efectivamente utilizados. Sem essa recolha todas 

as análises sobre a eficiência e relações custo-benefício das estratégias e mecanismos de 

intervenção ficaram comprometidas ou mesmo impossibilitadas pelo que a equipa de 

avaliação elege esta como a maior fragilidade do presente processo de avaliação3.

Há neste relatório um ponto dedicado às conclusões e recomendações para o futuro pelo 

que esse item está também coberto e em paralelo foi desenvolvido um draft de Plano de 

Acção para 2011 que resulta do processo de planeamento estratégico que já existia mas 

também é influenciado pelo processo de avaliação que agora terminamos.

13
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Processo e Abordagem Metodológica

A metodologia adoptada teve por objectivo garantir a participação dos parceiros do CLAS 

de Palmela, dos elementos técnicos do Núcleo Executivo e de outros stakeholders 

relevantes no processo de avaliação. 

Procurou-se a recolha exaustiva de todas as informações que permitissem verificar os 

níveis de execução dos indicadores previstos no Plano de Acção para 2010. Esta recolha 

de informação foi efectuada em colaboração estreita com o Núcleo Executivo sendo que 

aquela que estava já sistematizada foi recolhida por análise documental e a restante foi 

recolhida junto das fontes/instituições que a possuíam. Esta recolha foi efectuada utilizando 

as metodologias de investigação social ao nosso dispor e que foram definidas indicador a 

indicador de acordo com a situação no terreno. As dificuldades de recolha de alguns 

indicadores e evidências relevantes obrigaram-nos, muitas vezes, a redefinir indicadores ou 

mesmo a abandonar alguns dos inicialmente pensados.

Com vista à configuração e afinação dos instrumentos e documentos propostos foram 

realizadas reuniões com o Núcleo Executivo para validação do modelo de recolha de 

informação definido e verificação de possíveis situações onde a recolha de informação 

pudesse ser impossível por motivos contextuais.

Depois de validado, o plano de recolha foi implementado e os instrumentos nele previstos 

aplicados com a colaboração do Núcleo Executivo e restantes parceiros do CLAS de 

Palmela.

Neste processo foram realizadas duas oficinas de trabalho de avaliação que faziam parte 

integrante do caderno de encargos do processo de avaliação. A organização destas 

oficinas teve preocupações quanto à representatividade dos stakeholders do processo e ao 

potencial efectivo dos seus contributos.

Depois de recolhidos todos os dados possíveis, de acordo com o plano de avaliação 

validado anteriormente, estes foram apresentados aos Núcleo Executivo e validados por 

este.

Posteriormente a equipa da Logframe analisou os dados e produziu um conjunto de 

conclusões sobre as quais também elaborou um conjunto de recomendações e sugestões 

para acções futuras.
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Esta informação é parte integrante do relatório final de avaliação que aqui apresentamos.

Após o termo do processo de recolha de informação para a avaliação foram também 

realizadas duas oficinas de trabalho para recolha de informação que possibilitasse a 

construção da matriz para o Plano de Acção de 2011.4

15

4 Toda a informação recolhida e que serviu de base às conclusões e recomendações constantes 
deste relatório está disponível para todas as organizações parceiras da Rede Social de Palmela. 
esses instrumentos de sistematização da informação podem ser utilizados para a actualização 
incremental da mesma pelo CLAS de Palmela.



Análise de Dados

Introdução

No âmbito do processo de planeamento estratégico de base territorial preconizado pelo 
programa Rede Social, o CLAS de Palmela aprovou o seu Plano de Desenvolvimento Social 

que definiu estratégicas adaptadas ao contexto local e repartidas por oito (8) eixos 
estratégicos.

 
Este trabalho de definição colectiva de prioridades para a Rede Social de Palmela 

operacionaliza-se através do desenho e implementação  de Planos de Acção. Este relatório 
tem por objectivo a avaliação do processo de implementação do Plano de Acção para 2010 

da Rede Social de Palmela, nomeadamente a avaliação da sua taxa de execução e 
dinâmicas de implementação sendo que esta última será avaliada à luz de critérios 

universais de avaliação como a relevância, adequabilidade, eficiência, eficácia e impacto.

De acordo com uma lógica de melhoria contínua, o presente documento, tem o objectivo já 
enunciado de avaliar a implementação dos projectos para o ano 2010 e ao mesmo tempo de 

relacionar esta implementação com a lógica global do PDS. Parece-nos que este 
procedimento permite fazer um ponto de situação sobre as acções realizadas mas também 

preparar a sequência de implementação das estratégias de intervenção inscritas no PDS 
para o Plano de Acção 2011.

Abordamos esta avaliação numa lógica de Qualidade Global, procurando identificar os 

obstáculos encontrados e sinalizar as boas práticas ou práticas inovadoras numa lógica de 
suporte ao processo de melhoria contínua preconizado pela Rede Social de Palmela para a 

intervenção social no concelho.
 

Esta diligência de avaliação-acção comporta contudo requisitos : 

• Uma transmissão dos dados que permita assegurar um acompanhamento e uma análise 

da implementação do plano de acção;

• Uma reflexão em torno dos objectivos definidos para incorporação de eventuais 

ajustamentos;

• A continuação de um trabalho de parceria entre os stakeholders locais: Câmara Municipal 

de Palmela, as Instituições com intervenção na área social, outras organizações ou grupos 
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relevantes para a intervenção e os beneficiários directos ou indirectos dessas mesmas 

intervenções. 

 

Análise Global

Optámos, para facilitar a análise e leitura dos dados, por categorizar os projectos em 

função do seu nível de execução face ao planeado: 

1) Projecto totalmente executado;  

2) Projecto parcialmente executado; 

3) Projecto Não Executado; 

4) Sem Informação.

Nesta sucinta análise global sobre a implementação do Plano de Acção 2010 da Rede 

Social de Palmela vamos tentar graficamente dar uma imagem, tão completa quanto 

possível, do processo de implementação e dos seus resultados de acordo com a 

informação recolhida.

É importante ter presente que nem toda a informação relevante para esta análise foi 

disponibilizada em tempo útil pelo que temos a perfeita noção que estas análises serão 

sempre consideradas “à luz dos dados efectivamente recolhidos”, que aliás é a única forma 

de trabalhar em avaliação.

Vamos também ter atenção às dimensões/critérios de análise solicitadas e ter alguns 

dados, os possíveis, que nos comecem a dar uma imagem mais aproximada do 

desempenho do processo de implementação ao nível da eficiência, boas-práticas e outras.

O gráfico seguinte mostra o nível de execução dos projectos por Eixo. Cada projecto pode 

ser contabilizado mais do que uma vez se responde a vários objectivos específicos em 

diferentes eixos.
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De seguida considerámos relevante ter uma imagem da taxa de execução global do Plano 

de Acção para 2010.

0

2

4

5

7

4

2

7

6

4

1
1

4

7

3

1
1

1

2

1

2
2

11 2 3 4
5

6
7

8
Eixos Estratégicos

Nível de Execuçao dos Projectos (por Eixo)

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não Executados
Sem Informação

18



Também temos dados relevantes no que concerne à informação recolhida sobre os 

investimentos efectuados no processo de implementação do Plano de Acção para 2010.

50%

28%

12%

10%

Taxa de Execução Global do Plano de Acção 2010

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não Executados
Sem Informação

36%

64%

Projectos e Recursos Utilizados/Investidos

Projectos com indicação de Recursos Utilizados
Projectos sem indicação de Recursos Utilizados
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E finalmente, uma outra informação importante para a continuação do processo de 

intervenção no contexto do Planeamento Estratégico de base territorial da Rede Social de 

Palmela é a sinalização das práticas que apresentam o potencial para se tornarem boas 

práticas ou práticas inovadoras.

Uma análise a estes dados já foi realizada nas conclusões e recomendações deste relatório 

pelo que neste momento ficam só os dados e a sua representação gráfica.

Seguidamente vamos, de forma sintética identificar eixo a eixo os projectos que 

contribuíram para a execução do plano de Acção 2010.

9%

91%

Práticas Potencialmente Inovadores e/ou Boas Práticas

Projectos onde estão identificadas práticas
Projectos onde não estão identificadas práticas
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Apresentação por Eixos e por 
Objectivos
Para cada Eixo apresentamos os objectivos inscritos no PDS, a verde os objectivos 

inscritos no Plano de Acção 2010 e à sua frente os projectos que para eles concorrem, a 

vermelho os objectivos para 2010 sem projectos previstos.  

Eixo 1 - Promoção da protecção social das crianças

Memória do Plano de Desenvolvimento Social 

Partindo da 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”, o PDS indentificou as 

problemáticas seguintes:

• 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

A implementação do plano de acção 2010

No plano de acções 2010, 11 projectos foram previstos. O quadro seguinte mostra a 

distribuição destes projectos em função do seu nível de execução. 
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Projectos 
Totalmente 
Executados

Projectos 
Parcialmente 
Executados

Projectos Não 
Executados

Sem 
Informação

Total de 
Projectos

4 4 1 2 11

Abaixo são apresentados os objectivos gerais do Eixo 1 do PDS bem como os objectivos 

específicos a si associados. 

36%

36%

9%

18%

Eixo 1: Promoção da protecção social das crianças 

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não Executados
Sem Informação
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Estratégias

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.

Objectivos específicos

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.

PROJECTO REEDIFICAR

Não é possível avaliar este projecto porque o parceiro não disponibilizou dados.
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Estratégias

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

intergeracionalidade e redes de vizinhança de apoio.

Objectivos específicos

OE2.1. Até final de 2013, são concretizadas  entre 5 a 10 intervenções  anuais  de promoção 

da parentalidade.

ABONO DE FAMÍLIA PRÉ-NATAL

MAJORAÇÃO DO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E JOVENS 

SUBSÍDIO SOCIAL NA MATERNIDADE PARENTALIDADE E ADOPÇÃO 

Estes projectos realizaram 60% do objectivo especifico fixado para 2010 com a realização 

de 3 sessões destinadas a promover a parentalidade. Duas sessões foram canceladas. A 

ausência de dados qualitativos não permite estabelecer outro tipo de análise a estas 

sessões.
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PROJECTO REEDIFICAR

Não é possível avaliar este projecto porque o parceiro não disponibilizou dados.

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.

TESOURO DAS FAMÍLIAS

Este projecto tem realizado todas as intervenções e duplicou mesmo o número de 

intervenções previstas inicialmente. Os efeitos sobre o grupo-alvo foram considerados 

positivos e permitiram criar momentos de envolvimento familiar e melhorar o reforço 

individual dos participantes num maior número de temáticas do que as previstas 

inicialmente. 

Segundo os dados qualitativos recolhidos, os recursos mobilizados foram adequados em 

termos de tempo (40 horas de sessões e 40 horas de preparação das sessões), recursos 

humanos (3 técnicos por sessão)  e materiais (3 carinhas).

Menos positivo neste projecto foi a taxa de 1/3 de desistência das famílias. No final apenas 

3 famílias e 7 crianças participaram nas intervenções. 
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Estratégias

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

locais com intervenção nesta área. 

Objectivos específicos

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.).
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POBREZA 2010

O observatório da “Pobreza 2010” está em funcionamento e já com os primeiros 

resultados. O planeamento concertado para a rede de respostas sociais para a infância não 

está no entanto ainda concretizado. Contudo, um trabalho conjunto com as organizações 

sociais do Concelho, as escolas e as crianças/jovens e encontros comunitários por 

freguesia, permitiram aos beneficiários exprimir a sua opinião e debater as suas posições 

com outros stakeholders-chave, nomeadamente os representantes do poder local e de 

serviços desconcentrados do Estado. Além disso, outras acções previstas no âmbito do 

observatório foram concretizadas.  Assim foram realizadas:

-‐ Base de dados na área da PES no Concelho com folheto de divulgação dos 

resultados.

-‐ Caracterização concelhia das famílias com folheto de apresentação dos resultados 

-‐ Construção e divulgação do Cartaz do Concelho do AECPES

GRUPO INTERINSTITUCIONAL NA ÁREA DA INFÂNCIA 

Um grupo foi constituído por 11 participantes e realizaram-se 2 reuniões. Este projecto tem 

como objectivo melhorar o conhecimento das problemáticas na área da infância.  Um 

elevado número de actividades planeadas em conjunto foram implementadas e mais ainda 

vão ser realizadas num futuro próximo.

No entanto, como já foi referido, não foi concretizado o plano concertado para a rede de 

respostas sociais para a infância.  

As respostas implementadas cumpriram as acções previstas mas elas ainda não resultaram 

na concretização efectiva do objectivo para que ambas trabalharam.

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

SALA DE BERÇÁRIO
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Esta sala foi aberta e pode acolher 10 crianças. Mas está a ser difícil encontrar clientes para 

preencher as vagas existentes. 

CRECHE

A construção de um novo equipamento de creche (para 66 crianças) estava previsto mas 

não foi executado.

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

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DAS CRECHES, DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO 

Não é possível avaliar este projecto, porque o parceiro não disponibilizou dados.

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

85%.

JARDIM DE INFÂNCIA DE LAGAMEÇAS

Foram criadas duas salas com capacidade, em conjunto, para 50 crianças, mas uma delas 

não pôde ser aberta por falta de utentes. 

A taxa de cobertura associada ao objectivo específico 3.6 é de 91,8% (inclui privados, 

públicos e IPSS). 
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Eixo 2 - Promoção da protecção e inserção social dos jovens

Memória do Plano de Desenvolvimento Social 

O PDS 2009-2013 acolhe as prioridades do PNAI e 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;

• D e s v a l o r i z a ç ã o d e d e t e r m i n a d a s 

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;

• Associativismo juvenil.

A estratégia escolhida pelo PDS comporta duas vertentes : 

1) 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

2) A aposta no conhecimento das necessidades reais do mercado de trabalho e na 

adequação da oferta à procura.

A implementação do plano de acção 2010

No plano de acção 2010, estavam previstos 2 projectos. O quadro seguinte mostra a 

distribuição destes projectos em função do nível de execução. 

Projectos 
Totalmente 
Executados

Projectos 
Parcialmente 
Executados

Projectos Não 
Executados

Sem 
Informação

Total de 
Projectos

2 0 0 0 2
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Estratégias

100%

Eixo 2:  Promoção da protecção e inserção social dos jovens 

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não Executados
Sem Informação
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Aposta no trabalho com as famílias e com os jovens para a valorização dos percursos 

educativos bem como no acompanhamento e aconselhamento dos jovens.

Objectivos específicos

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)

Os três espaços previstos foram efectivamente criados :

 Espaço de convívio  e informação                                         

 Espaço de formação com cinco(5)computadores com internet 

 Espaço de atendimento à população local 

Este projecto tem ao nível da recolha qualitativa algumas informações que parecem indicar 

práticas positivas e/ou inovadoras.

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

procura.

Objectivos específicos

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

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

educação e formação.

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS

Segundo os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, foram realizadas 28 

acções. Uma diminuição de 17,6% em comparação a 2009/2010 é observada. 492 

participantes foram envolvidos, o que representa uma diminuição de 10,4% em 

comparação com o ano 2009. 

Segundo os dados da Educação, foram realizadas 6 acções (o mesmo número que em 

2009) com 92 participantes envolvidos, o que representa um aumento de 35%  em 

comparação com o ano 2009. 

Estas acções permitiram uma maior presença no território e um melhor conhecimento da 

realidade local.

Um aumento do número de participantes de 25% foi observado. Mas a oferta mostra uma 

diminuição de 17,6%. 
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Eixo 3 - Promoção da melhoria das condições de vida das 
pessoas idosas

Memória do Plano de Desenvolvimento Social 

Na base das prioridades nacionais expressas no PNAI, - combater a pobreza das crianças, 

dos idosos e das famílias através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de 

cidadania – o PDS apresenta como principais problemas:

• Dificuldades de mobilidade, fruto da 

existência de barreiras arquitectónicas 

(domicílio e via pública)  e da oferta 

deficitár ia 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 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.

A implementação do plano de acção 2010

No plano de acção 2010, estavam previstos16 projectos neste eixo. O quadro seguinte 

mostra a distribuição destes projectos em função do nível de execução. 
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Projectos 
Totalmente 
Executados

Projectos 
Parcialmente 
Executados

Projectos Não 
Executados

Sem 
Informação

Total de 
Projectos

7 7 1 2 17

41%

41%

6%

12%

Eixo 3: Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas idosas 

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não Executados
Sem Informação
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Estratégias

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

condições especiais de acesso para a população idosa do concelho

Objectivos específicos

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

CSI


Foram realizadas três sessões de esclarecimento em 3 freguesias do concelho e 2 sessões 

foram canceladas por decisão da entidade responsável.

CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR
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Foram realizadas 22 acções em 2010. A divulgação, recorrendo a carrinha, permitiu difundir 

a informação em zonas rurais. O resultado destas acções foi observado através do 

aumento do número de adesões ao cartão.

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  
  

Foram realizadas seis (6) actividades, das quais resultou o acesso a descontos ou bens 

gratuitos, foram envolvidos 65 participantes. A adesão às actividades superou as 

expectativas iniciais e melhorou de alguma forma a qualidade de vida da população que as 

frequentou.

CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR
   

Cinquenta e sete (57) propostas para protocolo foram enviadas a instituições e três (3) 

protocolos foram assinados. Um número significativo de entidades procuraram aderir ao 

cartão. 

 
SOLUÇÃO SÉNIOR 

   

O Banco de Ajudas Técnicas está em funcionamento e constitui uma resposta efectiva ao 

número elevado de pedidos das famílias.  O funcionamento das parcerias foi considerado 

positivo mas o seu aprofundamento é ainda necessário.
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OE6.3. Até final de 2010, garantir um aumento de 25%  do n.º de beneficiários de 

Complemento Solidário para Idosos

CSI

Entre o ano 2009 e o ano 2010 existiu um aumento de 6,74% no número de beneficiários 

da medida. Isto representa que se ficou aquém do esperado embora o mais importante seja 

as entidades envolvidas analisarem as razões dessa situação.
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Estratégias

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

e famílias na adequação às suas necessidades específicas

Objectivos específicos

OE7.1. Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Serviço de Apoio Domiciliário 

(SAD) é pelo menos de 30%.

ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

       

Este projecto, apesar de estar em execução em 2010, só contribuirá para um aumento da 

taxa de cobertura nos anos seguintes. O projecto está entregue na Câmara Municipal de 

Palmela e aguarda parecer do ISS e da DGSS.
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OE7.2. Até final de 2010, a taxa de cobertura da resposta de Lar para Idosos é pelo menos 

de 30%.

ALARGAMENTO DE CENTRO DE DIA

       

Este projecto, apesar de em execução em 2010, só contribuirá para um aumento da taxa 

de cobertura nos anos seguintes. A IPSS já iniciou a elaboração do projecto de 

arquitectura.

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

30%.

ALARGAMENTO DE CENTRO DE DIA
    

Este projecto está em execução (obra concluída). Aguarda decisão do Instituto da 

Segurança Social para alargamento do acordo de cooperação.

ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE CENTRO DE DIA


Este projecto só contribuirá para um aumento da taxa de cobertura nos anos seguintes. O 

projecto entregue na Câmara Municipal de Palmela, aguarda parecer do ISS e da DGSS.
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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 DOMICILIÁRIO 

    

Este projecto esta em execução (Obra concluída). Aguarda decisão do Instituto da 

Segurança Social para alargamento do acordo de cooperação.

Estratégias

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

incremento das relações intergeracionais

Objectivos específicos 

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.
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FITAS DE TODOS OS TEMPOS, TEMPO PARA VER E REVER AS FITAS

A acção não decorreu nos moldes inicialmente previstos e foi, posteriormente, integrada 

nas Comemorações do mês do Idoso, tendo sido realizadas três projecções mas não tendo 

sido realizados os debates inicialmente previstos.

ACÇÕES DE PREVENÇÃO PARA A SEGURANÇA DAS PESSOAS IDOSAS

Foi apenas feita a identificação dos idosos.

AQUI MESMO AO LADO

Foram realizadas seis (6) actividades que envolveram sessenta e cinco (65) participantes . A 

adesão às actividades superou as expectativas iniciais e terá melhorado de alguma forma a 

qualidade de vida da população que o frequenta.

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.

JOGOS DAS NOSSAS INFÂNCIAS 
                                         

Não é possivel avaliar este projecto, porque o parceiro não disponibilizou dados.

AQUI MESMO AO LADO
  

Foram realizadas seis (6) actividades que envolveram sessenta e cinco (65) participantes . A 

adesão às actividades superou as expectativas iniciais e terá melhorado de alguma forma a 

qualidade de vida da população que o frequenta.
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+ 60

Este projecto contribui para a promoção da saúde e qualidade de vida dos participantes e 

foi possível, graças às parcerias estabelecidas, ter actividades em todas as freguesias do 

concelho. Já foram realizadas doze (12) actividades envolvendo 32 crianças e 231 idosos.  

 Nº de actividades executadas nas quais participam idosos: 1127;

 Nº de idosos isolados que participam nas acções realizadas: 417

MEXA-SE EM PALMELA

Foram realizadas 14  actividades  envolvendo 233 idosos. Estas actividades acolheram um 

número de participantes maior que o esperado e demostram uma adequação e “vitalidade” 

que se mantém desde 2005. 

A Newsletter mensal permite uma sensibilização mais directa sobre a importância dos 

hábitos de vida saudável  e a promoção dos projectos. 

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TEATRO

     

Não foram realizadas acções para este segmento da população concelhia (idosos).

COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO


Foram realizadas 12  actividades envolvendo 266 idosos. O número de idosos não pode ser 

contabilizado de forma cumulativa com outros projectos porque esta é uma actividade que 

agrega outras, algumas já referidas acima. Estas actividades permitiram uma sensibilização 

sobre as questões ligadas à sexualidade, TIC, desporto, Osteoporose, prevenção de 

quedas, Cultura (filme) . 
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PROJECTO REEDIFICAR
   

Não é possível avaliar este projecto porque o parceiro não disponibilizou dados.

FITAS DE TODOS OS TEMPOS, TEMPO PARA VER E REVER AS FITAS

A acção não decorreu nos moldes inicialmente previstos e foi, posteriormente, integrada 

nas Comemorações do mês do Idoso, tendo sido realizadas três projecções mas não tendo 

sido realizados os debates inicialmente previstos.
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Eixo 4 - Promoção da integração plena da pessoa com 
deficiência

Memória do Plano de Desenvolvimento Social 

O CLAS de Palmela decidiu inscrever esta área de intervenção no quarto eixo estratégico 

do PDS 2009-2013. 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.

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.

O PDS 2009-2013, tendo por base as orientações daqueles planos nacionais, bem como o 

diagnóstico realizado elege como eEstratégias de intervenção 

• o aumento da cobertura de respostas sociais

• a melhoria do enquadramento dos deficientes no seio das suas famílias

• a integração das pessoas com deficiência em actividades da comunidade. 

A implementação do plano de acção 2010

No plano de acção 2010, estavam previstos dez (10) projectos neste eixo. O quadro 

seguinte mostra a distribuição destes projectos em função do nivel de execução. 

Projectos 
Totalmente 
Executados

Projectos 
Parcialmente 
Executados

Projectos Não 
Executados

Sem 
Informação

Total de 
Projectos

6 3 0 1 10
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60%

30%

10%

Eixo 4: Promoção da integração plena da pessoa com deficiência 

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não Executados
Sem Informação
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Estratégias

Aumentar a cobertura de respostas sociais e outras para este público-alvo e na melhoria do 

enquadramento dos deficientes no seio das suas famílias

Objectivos específicos

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

LAR RESIDENCIAL

As obras estão concluídas, permitindo 24 novos lugares. A aguardar assinatura acordo de 

cooperação.

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

RESIDÊNCIA AUTÓNOMA

As obras estão concluídas com cinco (5) lugares disponíveis e a aguardar acordo de 

cooperação.

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

SOLUÇÃO SÉNIOR 

O Banco de Ajudas Técnicas está em funcionamento e constitui uma resposta efectiva ao 

elevado número de pedidos das famílias.  O funcionamento das parcerias foi considerado 

positivo mas o seu aprofundamento é ainda necessário.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Banco de ajudas técnicas em funcionamento.
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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.

OS SIGNATÁRIOS CUMPREM OS OBJECTIVOS PREVISTOS NO ÂMBITO DO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO MULTILATERAL. (APPACDM)

Não é possivel avaliar este projecto porque o parceiro não disponibilizou dados.

Estratégias

Integrar as pessoas com deficiência em actividades da comunidade.

Objectivos específicos

OE10.1. Até final de 2010, são concretizadas  5 intervenções, garantindo a participação de 

50 pessoas com deficiência em actividades da comunidade
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MOVE-TE PELA ESCLEROSE MÚLTIPLA  

Foram realizadas duas acções com a participação de 200 pessoas com deficiência. A 

população que, na maioria das vezes, desconhece os contornos desta doença, recebeu 

informação actualizada e relevante ganhando assim consciência desta realidade.

ESPAÇO DA JUNTA MARATECA ACESSÍVEL  

O projecto de arquitectura  para remodelação das instalações da Junta de Freguesia está 

em elaboração.

ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DO CINE TEATRO SÃO JOÃO DE PALMELA 

Este projecto foi elaborado e executado. Constata-se uma maior frequência e utilização do 

Cine Teatro por parte de alguns munícipes com mobilidade condicionada.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TEATRO   

Este projecto foi executado. Foram realizadas duas (2) acções com a participação de  12 

pessoas com deficiência.

XI ENCONTRO DE TEATRO E DANÇA DA APPACDM 

Foi realizada a acção envolvendo doze (12) pessoas.
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Eixo 5 - Promoção do acesso à informação e integração da 
população imigrante e minorias étnicas

Memória do Plano de Desenvolvimento Social 

Também inscrita na 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 existe 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.

A implementação do plano de acção 2010

No plano de acção para 2010, estava previsto um (1) projecto. O quadro seguinte mostra a 

distribuição destes projectos em função do nivel de execução. 

Projectos 
Totalmente 
Executados

Projectos 
Parcialmente 
Executados

Projectos Não 
Executados

Sem 
Informação

Total de 
Projectos

0 0 1 0 1
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Eixo 5: Promoção do acesso à informação e integração da população 

imigrante e minorias étnicas

Estratégias

Aumentar o conhecimento da realidade da imigração no concelho e apostar na informação 

e formação como base de uma estratégia de integração plena.

100%

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não executados
Sem Informação
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Objectivos específicos

OE11.1. Até final de  2012, estará elaborado um Diagnóstico sobre a realidade da população 

imigrante no concelho

POBREZA 2010

O observatório da “Pobreza 2010” esta em funcionamento e com primeiros resultados. Mas 

o projecto não considerou esta problemática em particular, nomeadamente na dimensão de 

observatório. 
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Eixo 6 - Promoção da Empregabilidade

Memória do Plano de Desenvolvimento Social 

Sustentado no diagnóstico local e segunda prioridade do PNAI - corrigir as desvantagens 

na educação e formação/qualificação -, com o PDS pretende-se 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.

A implementação do plano de acção 2010

No plano de acção para 2010 estavam previstos sete (7) projectos para este eixo. O quadro 

seguinte mostra a distribuição destes projectos em função do seu nível de execução. 

Projectos 
Totalmente 
Executados

Projectos 
Parcialmente 
Executados

Projectos Não 
Executados

Sem 
Informação

Total de 
Projectos

4 0 2 0 6
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67%

33%

Eixo 6: Promoção da Empregabilidade 

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não executados
Sem Informação
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Estratégias

Apostar na adequação da qualificação profissional às necessidades do mercado e na 

promoção do acesso a medidas de apoio ao emprego.

Objectivos específicos

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

menos 200 pessoas.

MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO

Em 2010, 795  pessoas foram inseridas por medida/programa, em: 345 estágios; CEI = 323; 

CEI+ = 127. Um aspecto negativo é a suspensão de alguns cursos de formação de adultos 

que estavam inicialmente previstos.  
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SERVIÇO DE PROXIMIDADE DE APOIO AOS DESEMPREGADOS

Temos os seguintes dados de execução: Nº Pessoas Abrangidas GI -  479;  Nº 

Atendimentos GIP 3755.       

LAR RESIDENCIAL

Nenhuma pessoa foi inserida profissionalmente, por via do funcionamento do Lar 

Residencial.

RESIDÊNCIA AUTÓNOMA  

Nenhuma pessoa foi  inserida profissionalmente, por via do funcionamento da Residência 

Autónoma.

CRECHE

O projecto foi adiado.

MEDIDAS DE FORMAÇÃO

Segundo os dados  do IEFP , 305 acções foram realizadas, 4910 formandos foram 

envolvidos e 439 adultos fizeram um processo RVCC. 

Este projecto permitiu uma melhor cobertura do território e por conseguinte uma maior 

proximidade com o grupo-alvo. 

OE13.3. Até final de 2013, aumentar, em pelo menos  10%, a inserção de activos 

desempregados em programas e medidas de emprego.
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MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO

O número de pessoas (795) aumento de 5,3% em comparação ao ano 2009. Alguns cursos 

de formação de adultos previstos formam suspensos. 

SERVIÇO DE PROXIMIDADE DE APOIO AOS DESEMPREGADOS 

Temos os seguintes dados de execução: Mais de mil atendimentos média/mês (Prevê-se a 

continuação protocolo GIP para 2011 entre CSP e Centro Emprego Setúbal).

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

medidas de formação.

MEDIDAS DE FORMAÇÃO

Segundo os dados apenas do IEFP, 305 acções de formação foram executadas, e 

envolveram  4910 formandos. 

Entre o ano 2009 e 2010, o número de acções aumentou em 22,3% e o número de 

formandos aumentou 20,63%.

439 adultos estão em processo RVCC no concelho de Palmela o que representa uma 

diminuição de 35% em comparação com o ano de 2009. 
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Eixo 7 - Promoção da Acessibilidade e Mobilidade

Memória do Plano de Desenvolvimento Social 

O Diagnóstico Social do Concelho de Palmela não deixa dúvidas relativamente à 

importância e transversalidade desta problemática em matéria de desenvolvimento social e 

territorial: 

•  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; 

• 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;

• relativamente aos jovens, mais uma vez o isolamento geográfico e as dificuldades 

de mobilidade para aceder às ofertas de trabalho constituem fonte de 

preocupação; 

• 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; 

• 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); 

• 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.
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A implementação do plano de acção 2010

No plano de acção para 2010, estava previsto um (1) projecto. O quadro seguinte mostra a 

distribuição deste projecto em função do seu nível de execução. 

Projectos 
Totalmente 
Executados

Projectos 
Parcialmente 
Executados

Projectos Não 
Executados

Sem 
Informação

Total de 
Projectos

1 0 0 0 1

100%

Eixo 7: Promoção da Acessibilidade e Mobilidade 

Totalmente Executados
Totalmente Executados
Não executados
Sem Informação
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Objectivos específicos

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” 

Uma parceria foi efectivamente formalizada. Este projecto criou alguns hábitos de 

deslocações intramunicípio (mormente nas zonas rurais). 
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Eixo 8 - Integração de Pessoas Sem-Abrigo

Memória do Plano de Desenvolvimento Social 

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.

A implementação do plano de acção 2010

No plano de acção para 2010, estavam previstos três (3) projectos neste eixo. O quadro 

seguinte mostra a distribuição destes projectos em função do seu nível de execução. 

Projectos 
Totalmente 
Executados

Projectos 
Parcialmente 
Executados

Projectos Não 
Executados

Sem 
Informação

Total de 
Projectos

1 0 1 0 2
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50%
50%

Eixo 8: Integração de Pessoas Sem-Abrigo 

Totalmente Executados
Parcialmente Executados
Não Executados
Sem Informação
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Estratégias

Implementação adaptada ao nível concelhio da Estratégia Nacional para a integração de 

Pessoas Sem-Abrigo

Objectivos específicos

OE15.1. Até final de Dezembro de 2009, está constituído o Núcleo de Planeamento e 

Intervenção Sem-Abrigo (ou  identificado Interlocutor Local). 

Já concretizado em Dezembro de 2009!

OE15.2. Até final de Junho de 2011, está elaborado o diagnóstico local sobre o fenómeno 

sem-abrigo. Utilizando o conceito único de "pessoa sem-abrigo".

POBREZA 2010

O observatório da “Pobreza 2010” está em funcionamento e com os primeiros resultados. 

Mas o projecto não considerou esta problemática prioritária, nomeadamente na dimensão 

de observatório.

OE15.3. 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); 

- Acompanhamento (posterior ao acesso a alojamento e respectiva inserção).

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL

O objectivo era dinamizar e elaborar o diagnóstico local para a implementação da 

Estratégia Nacional ao nível do Concelho de Palmela.  
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Algumas etapas da estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo foram 

implementadas. Nomeadamente, foi efectuado um levantamento de informação relevante 

embora sem o diagnóstico concluído, até ao momento.

Nota Final

É importante referir que esta análise extensiva deve ser complementada com a consulta à 

tabela em anexo, que sintetisa toda a informação que foi possível recolher. Não se 

pretendeu fazer qualquer avaliação aos projectos per si mas antes ao seu contributo para a 

execução do Plano de Acção 2010.
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Anexos
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