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1.Sumário Executivo  

 

O Conselho Local de Acção Social de Palmela tem vindo, ao longo do tempo, a unir esforços e a mobilizar os seus parceiros para um 

efectivo trabalho de planeamento e de avaliação. Desta preocupação emanam alguns instrumentos como: 

 o Plano de Desenvolvimento Social e o Diagnostico Social, actualmente em elaboração e atualização respectivamente;  

 os Planos de Ação de carácter anual; 

 os seus consecutivos relatórios de execução.  

 

Estes instrumentos procuram, no quadro de um trabalho de planeamento, dar lugar a uma acção que se deseja concertada, ajustada 

às dinâmicas territoriais capazes de responder às suas assimetrias. Também são estes os instrumentos que permitem aferir os 

caminhos e as opções que são tomadas por este colectivo de parceiros no quadro de uma intervenção global que pretende corrigir 

fracturas e desigualdades.  

 

O presente relatório pretende sistematizar e dar conta da execução do Plano de Ação de 2013, de acordo com os objetivos gerais e 

específicos constantes nos vários eixos do Plano de Ação.  

 

O presente relatório decorre da estrutura do Plano de Ação e apresenta os dados de acordo com a organização dos vários projectos 

que concorrem para a execução dos objectivos específicos e gerais.  

 

Para uma melhor compreensão e visualização da execução, integra-se uma coluna da avaliação da execução do PA e, por fim, uma 

síntese onde se elencam os objectivos cumpridos, não cumpridos e os objectivos que devem permanecer no próximo plano de ação.  
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2.Opções metodológicas: monitorização e reflexão em torno do PA  

 

O Núcleo Executivo assume-se como principal pivot para um trabalho de recolha de dados, de monitorização da execução do PA 

2013, sistematizando informação sobre o desenvolvimento e a progressão dos projectos. Tal como se verificou em 2012, também o 

PA 2013 contempla um “caderno de monitorização” contendo os projectos constantes em plano de acção, com a identificação de 

um conjunto de indicadores de monitorização para cada uma das iniciativas. 

Este é um trabalho que importa salientar com o intuito de perceber quais poderão ser os principais limites e obstáculos à acção, 

assim como, os elementos facilitadores para o desenvolvimento dos projectos.  

 

Contudo, este é um trabalho claramente insuficiente se a informação e os dados não forem partilhados e se não se conseguirem 

mobilizar recursos e respostas quando as iniciativas encontram obstáculos à sua acção. Mais do que recolher informação, importa 

situar os “limites da acção” e intervir nesse sentido, de forma transparente e participada. Conscientes desta premissa, considera 

o Núcleo Executivo, que se deve sublinhar a importância de canais de comunicação abertos a todos os parceiros no sentido da 

promoção da discussão e da construção colectiva das respostas.  

 

Importa referir igualmente a realização de momentos de reflexão com os parceiros em torno do desenvolvimento de Ações que 

nos propusemos executar, nomeadamente a actualização do Diagnóstico Social. Estes momentos têm como objetivo a promoção 

de espaços de encontro entre os parceiros, numa lógica de trabalho participado e transparente entre pares. As oficinas 

realizadas para este fim, promovidas pelo Núcleo Executivo não permitiram, contudo, um trabalho de avaliação de caráter mais 

qualitativo e prospetivo, pelo que considera o núcleo, que é fundamental encontrar outras alternativas que permitam, 

ultrapassar as causas destes bloqueios, como seja a participação reduzida dos parceiros. 
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3. Análise global de execução do Plano de Acção 2013 

 Eixo 1. “Promoção da protecção social das crianças e jovens” 

OG1. No final do ano letivo 2012/2013, a taxa de sucesso escolar aumenta 
em 2 %  
 

Estratégia 
OG1 e OG2 

Avaliação da 
execução 

 
OE1.1. No final do ano letivo 2012/2013, a taxa 
de sucesso aumenta em 2%  
 

Que projetos?  
Trabalho de parceria para o 
desenvolvimento de 
iniciativas e projetos para o 
sucesso educativo  
 

Que parceiros?  
 

Escolas do concelho e 
outros parceiros 

 
Trabalhar uma 

crescente 
aproximação 

entre os 
diferentes 

intervenientes – 
famílias, escola, 
comunidade – 

para a sua maior 
participação no 

processo 
educativo 

 
 

OG2. Até final de 2013, aumentar as condições de inserção profissional dos 
jovens do Concelho. 

Avaliação da 
execução 

 
OE2.1. Até ao final  de 2013, existe uma 
resposta local para a promoção do 
Empreendedorismo Jovem 

Que projetos? 
  
Projeto 
“Empreendedorismo 
Jovem”  

Que parceiros? 
  
Câmara Municipal de 
Palmela e outros 
parceiros 

 
 

 
OE.2.2 Até ao final do ano de 2013 integrar 300 
jovens em Ações e Medidas de Educação e 
Formação de Jovens 
 

Que projetos? 
 

Ações de Educação e 
Formação para Jovens  

Que parceiros?  
 
IEFP, I.P – Centro de 
Emprego e Formação 
Profissional de Setúbal, 
Escolas do concelho  
Outros parceiros 
 

 

OG3. Até final de 2013, existe e está implementada uma estratégia de 
reforço das redes familiares e de vizinhança no concelho 

Estratégia 
OG3 

 

Avaliação da 
execução 

 Que projetos?  Que parceiros?  Aumentar a 
participação familiar 
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OE3.1. Até final de 2013, são concretizadas 
entre 5 a 10 intervenções anuais de promoção 
da parentalidade. 
 
 
 

 
“Encontro de Famílias” – 
ativação de Programa de 
Competências  
 
Medida CAFAP  

 
Centro Social Palmela 

 
Fundação COI, 
Agrupamento de Escolas 
José Saramago 
Outros parceiros, 
designadamente escolas 
do concelho 

no processo 
educativo da criança, 

apostando na 
intergeracionalidade 
e redes de vizinhança 

de apoio. 

 

 
Eixo 2 “Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas idosas” 
OG5.  Até final de 2013 aumenta a cobertura da rede de 
respostas sociais para a população idosa  

Estratégia OG5 Avaliação da 
execução 

 
 
OE5.1. Até final de 
2013, os parceiros 
locais continuam a 
mobilizar os recursos 
necessários para a 
criação das respostas 
de SAD, Lar e Centro 
de Dia 
 
 
 
 
 
 

Que projetos?  
 

Criação de Resposta de 
Serviço de Apoio 
Domiciliário  

Que parceiros?  
Associação de Reformados Pensionistas 
e Idosos do Bairro Alentejano 
 
Associação de Idosos e Reformados da 
Freguesia de Poceirão  

Apostar no aumento da cobertura das 

respostas sociais para a população 

idosos e famílias e na adequação às 

suas necessidades específicas.  

 

 
 

 

 

 
Criação de Resposta de 
Lar para Pessoas Idosas   
 

 
Associação de Reformados e Idosos de 
Pinhal Novo  
  

 

 
Criação de Resposta de 
Centro de Dia 

 
Associação de Reformados Pensionistas 
e Idosos do Bairro Alentejano 
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Eixo 3 “Promoção da empregabilidade”  
 
OG6. Até final de 2013, o mercado de trabalho do concelho está mais 
qualificado e adequado às oportunidades futuras. 

Estratégia OG6 Avaliação da 
execução 

 
 
OE.6.1. Até final de 
2013, as respostas 
locais garantem a 
inserção profissional 
de pelo menos 200 
pessoas 

Que projetos?  
 
Medidas de Emprego e 
Medidas de Formação 
para Adultos 
 

Que parceiros? 
 
IEFP, I.P – Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Setúbal e outros parceiros   
 
 

 

Apostar na adequação da 

qualificação profissional às 

necessidades do mercado e 

na promoção do acesso a 

medidas de apoio ao 

emprego.  

 

 

 
OE6.2. Até final de 
2013 aumentar em 
pelo menos 10% a 
inserção de activos 
desempregados em 
programas e medidas 
de emprego 
 

 
Medidas de Emprego   
 

 
 
IEFP, I.P – Centro de Emprego e de Formação 
Profissional de Setúbal e outros parceiros  
 

 

OE6.3.Até final de 
2013 aumentar, em 
pelo menos 10% a 
inserção de adultos 
em medidas de 
formação 

 
Medidas de Educação 
e Formação para 
Adultos 

 
IEFP, I.P – Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Setúbal e outros parceiros 
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Eixo 4 “Promoção da integração plena da pessoa com deficiência” 
 
OG7. Até final de 2013,  Estratégia OG7 Avaliação da 

execução 
 
 
OE7.1. Conhecer, ao 
nível do Concelho de 
Palmela, a população 
portadora de 
deficiência  
 

Que projetos?  
 

Elaboração de “Carta concelhia 
dos cidadãos portadores de 
deficiência”  

 

Que parceiros?  
 

Fundação COI, outros 
parceiros  

Aumentar o conhecimento sobre a 

realidade da população deficiente no 

concelho de Palmela, conferindo 

visibilidade à problemática da 

deficiência  

 

 

 
OE7.2. Comemorar, a 
nível concelhio, o Dia 
do Cidadão Portador de 
Deficiência  

 
Celebração do Dia do Cidadão 
com Deficiência – promoção de 
atividades que estimulem a 
participação/interação do cidadão 
portador de deficiência  
 

 
Fundação COI, CMP, 
outros parceiros  

 

 

Eixo 5 “Integração de Pessoas Sem Abrigo ”  
OG8. Até final de 2013, está implementada a estratégia local 
para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo 

Estratégia OG8 Avaliação da 
execução 

 
 
OE8.1. Até final de 2013, 
estão definidos e 
implementados os 
procedimentos no 
âmbito da estratégia 
ENIPSA 

Que projetos? 
 
Criação, disponibilização e 
implementação de Roteiro de 
procedimentos da Estratégia 
ENIPSA  

Que parceiros? 
 
ISS e parceiros locais 

Implementação adaptada ao nível 

concelhio da Estratégia Nacional para a 

integração de Pessoas Sem-Abrigo 
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Eixo 6 “Promoção do acesso à informação e integração da população imigrante e minorias 
étnicas” 
 
OG9. Até final de 2013, a rede de difusão de informação 
específica para a população imigrante melhora em termos de 
acesso e qualidade. 

Estratégia OG9 Avaliação da 
execução 

 
OE9.1 Até 2013 realizar 
uma ação de formação 
específica para imigrantes 
 

 
 Realização de 
uma Ação de 
Formação para 
Imigrantes – 
Português para 
Todos (PPT) 

 
Centro de Emprego e de Formação 
Profissional de Setúbal, Escolas do 
Concelho e outros parceiros 

 

Apostar na informação e 

formação como base de uma 

estratégia de integração plena 

 

 
 

 

 
Eixo 7 “Promoção da acessibilidade e mobilidade”  
 
OG10. Até final de 2013, é realizado um momento público sobre 
o deficit da rede de transportes  

Estratégia OG 10 Avaliação da 
execução 

 
OE10.1. Até final de 2013, é 
realizado um momento 
público de reflexão sobre a 
mobilidade/acessibilidade no 
concelho   
 
  
 

Que projetos?  
 

“Semana da Mobilidade” – 
iniciativa realizada na 
semana de 16 a 22 de 
Setembro de 2013  . 

Que parceiros?  
 
Conselho Local de 
Mobilidade, outros 
parceiros   
 

 

Reforço na sensibilização e alerta 

para a melhoria da cobertura da 

rede de transportes  
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Eixo 8 “Promover a melhoria das condições de vida das famílias e a valorização da comunidade”  
 
OG11. Até final de 2013, as instituições locais concertam as suas 
respostas para a melhoria das condições de vida das famílias  

Estratégia OG11 Avaliação da 
execução 

 
OE11.1. Até final de 2013, é 
criada pelo menos uma nova 
resposta que contribua para a 
melhoria das condições de vida 
das famílias.  

Que projetos?  
 

“Lavandaria Social e 

Cozinha Partilhada” 

“Cantinas Sociais” – 

alargamento do 

número de refeições 

CAMPS – Centro de 
Apoio Medico 
Psicológico e Social  
“Casa Abrigo”  

Que parceiros?  
 

Centro Social e Paroquial de 
Pinhal Novo  
 
 
Santa Casa da Misericórdia de 
Palmela, Centro Social de 
Quinta do Anjo, Fundação COI 
 
Núcleo da Liga dos 
Combatentes de Pinhal Novo, 
Comenda Templária de 
Setúbal, JF Poceirão 
 
Núcleo da Liga dos 
Combatentes de Pinhal Novo 

 

 

Concertar as respostas 

locais para a melhoria da 

qualidade de vida das 

famílias 

 

 
 
 
 
 
 
 

OG12. Até final de 2013, existe uma estratégia local de combate 
à discriminação de género e violência doméstica, promovendo 
novos padrões de masculinidade e feminilidade 

Estratégia  

OG12, OG13 

Avaliação da 
execução 

 
OE12.1. Até final de 2013, está 
disponível para o Concelho de 
Palmela uma resposta de 
acolhimento/acompanhamento 
para vítimas de violência 
domestica  
 

Que projetos?  
 

“Vai Vem” – Unidade 
de Atendimento a 
vítimas de violência 
doméstica  

Que parceiros?  
 

SEIES – Sociedade de Estudos e 
Intervenção em Engenharia 

Social, CRL 

 

Concertar as respostas locais e 

implementar uma estratégia de 

combate à discriminação de 

género e VD 
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OE 12.2. – Até final de 2013, são 
promovidas pelo menos 2 ações 
de prevenção comunitária de 
VD/VG 
 

Projeto “Passa 
Palavra” 
“Vaivém Contra a 
Violência” – Unidade 
de Atendimento a 
vítimas de violência 
doméstica 

SEIES, CMP, e outros parceiros 
a constar no Grupo “Palmela 
contra a violência” 
 

 
 

OE 12.3. – Até final de 2013, são 
promovidas ações para o 
desenvolvimento de 
competências de deteção, 
sinalização e encaminhamento 
precoce de situações de VD 
 

Projeto “Passa 
Palavra” 
Ação de Formação 
para técnicos 

Parceiros do CLASP, Grupo 
“Palmela contra a violência” 
 

 
 
 

OG13. Até final de 2013, está implementado um projeto de 
participação para a comunidade, valorizando o seu papel nos 
processos de cidadania 

Avaliação da 
execução 

  
OE13.1. Até final de 2013, está 
implementado um projeto de 
participação para o concelho de 
Palmela. 

 
“Projeto de 
sensibilização 
ambiente e 
requalificação 
urbana”  

 
Câmara Municipal de Palmela  
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Eixo 9 “Promover a sistematização de informação e a promoção de espaços de concertação 
sobre a realidade local do concelho”  
 
OG14. Até final de 2013, a rede social disponibiliza informação 
atualizada sobre a realidade e promove espaços participados 
de reflexão e concertação 

Estratégia OG14 Avaliação da 
execução 

 
 
OE14.1. Até final de 
2013 existe informação 
atualizada e 
sistematizada sobre a 
realidade social do 
concelho de Palmela 
 
 
 

Que projetos?  
 

“Observatório da Exclusão 
Social do Concelho de Palmela”  
 
 
Diagnóstico Social do Concelho 
de Palmela – Atualização  

Que parceiros?  
 

Centro Social Palmela 
Comissão  de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco 
, CMP, AIRP   
 
Núcleo Executivo e 
parceiros locais 

 

 

Implementação de um dispositivo 

de dados sobre a realidade social 

para o concelho, com a implicação 

dos parceiros e promoção de 

espaços de discussão e 

concertação 

 

 
 
 
 

  
OE14.2. Até final de 
2013, existe uma 
estratégia coletiva com 
vista a melhorar práticas 
de participação 
(parceiros do CLAS, 
estruturas de parceria, 
órgãos da rede e 
populações)  

 
Elaboração de estratégia para o 
aprofundamento da 
participação 

 
 

Núcleo Executivo e 
parceiros locais 
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4. Síntese da execução para os objectivos específicos para 2013 
  
De acordo com os projectos que se encontram associados à execução do Plano de Acção 2013, e após a análise sobre o 

desenvolvimento das várias iniciativas, verifica-se a seguinte execução relativa aos 25 projetos inscritos nos vários eixos de atuação:  

 
 

 12 foram totalmente executados 

 4 foram parcialmente executados 

 8 não foram executados 

 1 sem informação  
 
 


