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Introdução 

A construção do Plano de Acção do Conselho Local de Acção Social de Palmela é 

uma etapa essencial do processo que passou pela elaboração do Diagnóstico Social e 

pela definição do Plano de Desenvolvimento Social. Nesta fase, os significativos níveis 

de participação e envolvimento das diversas entidades parceiras na Rede Social, são 

canalizados para a definição das acções a executar, com vista ao desenvolvimento 

social do Concelho de Palmela. 

Estas acções concretizam-se por via de projectos, enquadrados pelas estratégias 

definidas no Plano de Desenvolvimento Social, contribuindo para a concretização dos 

objectivos específicos que irão concorrer para a resolução ou minimização dos 

problemas identificados como prioritários nas fases anteriores deste processo global. 

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

processo participado pelos parceiros da Rede Social e outras entidades locais, iniciado 

com oficinas de trabalho temáticas, realizadas durante o mês de Dezembro de 2009. 

 

Estrutura do Plano de Acção 

O 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. Esta 

estrutura poderá ser facilmente verificada nas grelhas apresentadas no ponto 

seguinte.  

Para além dos projectos enquadrados em cada eixo, 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, evitando o 

crescimento e diversificação do número de problemas que exigem uma intervenção 

prioritária. 
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Este Plano de Acção não deverá ser entendido como um instrumento fechado mas sim 

um registo presente das intervenções propostas. Neste sentido, durante o período de 

vigência deste documento, poderão surgir novos projectos e intervenções que 

resultem das dinâmicas e parcerias locais, da concretização de medidas de política e 

do recurso a oportunidades que entretanto se manifestem. Estes eventuais novos 

projectos, para além de complementarem as intervenções já planeadas, poderão 

contribuir para a concretização de alguns dos objectivos específicos com resultados 

previstos para 2010, para os quais não estão, de momento, identificados quaisquer 

projectos. 

Por outro lado, existem projectos planeados cujos recursos e possibilidades de 

execução não estão ainda totalmente garantidos, nomeadamente, projectos que se 

encontram dependentes de candidaturas e aqueles que resultam da celebração ou 

revisão de acordos entre entidades executoras e financiadoras, permitindo a criação 

ou adaptação de respostas e equipamentos sociais. 
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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 Dados a monitorizar 

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. 

        

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. 

        

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. 

Projecto Reedificar - 
Trabalhar com as famílias 
sensibilizando a sua maior 
participação na vida escolar 
dos seus filhos, e também 
trabalhar nas diferentes 
dificuldades relacionais 
(incluindo actividades lúdicas e 
pedagógicas) 

 Igreja Baptista 
de Pinhal Novo 

Associação Baptista 
Shalom, Câmara 
Municipal de Palmela 
e Junta de Freguesia 
de Pinhal Novo 

- Nº de acções realizadas 
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Eixo: Promoção da protecção social das crianças (cont.) 

       

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

Entidades 
responsáveis Entidades parceiras Dados a monitorizar 

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. 

Abono de Família Pré-Natal - 
Realização de uma sessão de 
esclarecimento sobre a medida em 
cada freguesia do concelho. 

Segurança Social   
- Nº de sessões de 
esclarecimento realizadas por 
freguesia 

Majoração do Abono de Família para 
Crianças e Jovens - Realização de 
uma sessão de esclarecimento sobre a 
medida em cada freguesia do 
concelho. 

Segurança Social   
- Nº de sessões de 
esclarecimento realizadas por 
freguesia 

Subsídio Social na Maternidade 
Parentalidade e Adopção - 
Realização de uma sessão de 
esclarecimento sobre a medida em 
cada freguesia do concelho. 

Segurança Social   
- Nº de sessões de 
esclarecimento realizadas por 
freguesia 

Projecto Reedificar - Trabalhar com 
as famílias sensibilizando a sua maior 
participação na vida escolar dos seus 
filhos, e também trabalhar nas 
diferentes dificuldades relacionais 
(incluindo actividades lúdicas e 
pedagógicas) 

 Igreja Baptista 
de Pinhal Novo 

Associação Baptista 
Shalom, Câmara 
Municipal de Palmela 
e Junta de Freguesia 
de Pinhal Novo 

- Nº de acções realizadas 

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 - Acções de 
sensibilização com vista ao reforço das 
redes familiares 

CAFAP (Centro 
Social de 
Palmela) 

  - Nº de acções de 
sensibilização realizadas. 
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Eixo: Promoção da protecção social das crianças (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e 

descrição sumária) 
Entidades 

responsáveis Entidades parceiras Dados a monitorizar 

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. 

        

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.). 

Pobreza 2010 - Observatório 
da pobreza e exclusão social 
(integrando a visão de todos os 
stakeholders - destinatários, 
técnicos, dirigentes…) 

Centro Social de 
Palmela 

Câmara Municipal de Palmela, 
Centro Social Quinta do Anjo, Junta 
de Freguesia de Palmela, Junta de 
Freguesia de Pinhal Novo, Junta de 
Freguesia da Marateca, Junta de 
Freguesia da Qta do Anjo, Paróquia 
de Palmela, Fundação COI, Casa do 
Povo de Palmela, 

- Observatório em 
funcionamento; 
- Nº de sub-grupos de trabalho 
constituídos; 
- Nº de acções desenvolvidas 
no âmbito do observatório; 
- Nº de Stakeholders 
envolvidos. 

União Sol Crescente Marateca, ARPI 
Pinhal Novo, CPCJ Palmela, Cáritas 
de Setúbal - Centro Comunitário São 
Pedro e ISS - CD de Setúbal 
(parceiro informal. 

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

Câmara Municipal 
de Palmela 

IPSS do Concelho (com valências na 
área da infância) 

- Planos de acção específicos; 
- Nº de reuniões realizadas e 
respectivo nº de participantes. 
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Eixo: Promoção da protecção social das crianças (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição 

sumária) 
Entidades 

responsáveis 
Entidades 
parceiras Dados a monitorizar 

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

Sala de Berçário - Abertura de Sala de 
Berçário (para 10 crianças). 

Centro Social 
Paroquial de Pinhal 
Novo 

Segurança Social 

- Sala de berçário em 
funcionamento; 
- Capacidade da nova sala de 
berçário. 

Creche - Construção de um novo 
equipamento de creche (para 66 
crianças). 

Fundação Robert 
Kalley   - Creche em funcionamento; 

- Capacidade da nova creche. 

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. 

        

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 - Garantir 
resposta aos pedidos de Apoio 
Complementar para alargamento de 
horário. 

Segurança Social IPSS do 
Concelho 

- Nº de pedidos de apoio 
complementar para 
alargamento de horário; 
- Nº de pedidos com 
diferimento. 

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 - 
Criação de duas salas para 50 crianças 

Câmara Municipal de 
Palmela 

Ministério da 
Educação 

- Nº de novas salas de jardim 
de infância em funcionamento; 
- Capacidade das novas salas 
em funcionamento. 

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. 
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Eixo: Promoção da protecção e inserção social dos jovens 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e 

descrição sumária) 
Entidades 

responsáveis 
Entidades 
parceiras Dados a monitorizar 

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. 

        

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. 

        

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 – Espaços de atendimento à 
população local 

Centro Social de 
Palmela 

Instituto 
Português da 
Juventude e 
Agência Nacional 
do Programa 
Juventude 

- Espaço de convívio e 
informação em funcionamento; 
- Sala de formação e 
conhecimento em 
funcionamento; 
- Espaços de atendimento à 
população local em 
funcionamento. 
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Eixo: Promoção da protecção e inserção social dos jovens (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e 

descrição sumária) 
Entidades 

responsáveis 
Entidades 
parceiras Dados a monitorizar 

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%. 

Cursos de Educação e 
Formação de Jovens (CEF) - 
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 

- Nº de acções realizadas; 
- Nº de participantes. 

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

        

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 (CEF) - 
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 

- Nº de acções realizadas;- Nº 
de participantes. 

 



 

9 
 

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

       

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

responsáveis Entidades parceiras Dados a monitorizar 

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 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 - Realização de uma sessão de esclarecimento 
sobre a medida em cada freguesia do concelho. 

Segurança 
Social   

- Nº de sessões de 
esclarecimento realizadas por 
freguesia 

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

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

Consultar lista de 
parceiros junto da 
documentação do 
projecto. 

- Nº de acções de divulgação 
realizadas 

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 (Loja Social) - Espaço de 
Encontros. Abertura de um espaço multifuncional 
no Centro Histórico de Palmela, para realização de 
actividades de sinalização e apoio social, 
distribuição de roupas, oficinas de artesanato e 
acesso à internet (para maiores de 60). 

Fundação 
Robert Kalley 

Associação de Idosos 
de Palmela 
Junta de Freguesia de 
Palmela 
Câmara Municipal de 
Palmela 

- Nº de actividades 
executadas das quais resulta 
o acesso a descontos ou 
bens gratuitos (por parte das 
pesoas idosas). 

Cartão Municipal Sénior - realização de acções 
tendentes à celebração de protolos com diversas 
entidades. 

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

Consultar lista de 
parceiros junto da 
documentação do 
projecto. 

- Nº de entidades que 
disponibilizam os serviços 
com redução do preço. 

Solução Sénior - Banco de Ajudas Técnicas. Fundação COI   - Banco de ajudas técnicas 
em funcionamento. 

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

CSI - Realização de uma sessão de esclarecimento 
sobre a medida em cada freguesia do concelho. 

Segurança 
Social   

- Nº de sessões de 
esclarecimento realizadas por 
freguesia 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição 

sumária) 
Entidades 

responsáveis 
Entidades 
parceiras Dados a monitorizar 

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 familias 

na adequação às 
suas 

necessidades 
específicas. 

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. 

 Associação de 
Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
do Bairro Alentejano 

Segurança Social e 
Saúde 

 Nota: este projecto, apesar de 
em execução em 2010, só 
contribuirá para um aumento da 
taxa de cobertura nos anos 
seguintes. 

OE7.2. Até final de 2010, 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 

 Nota: este projecto, apesar de 
em execução em 2010, só 
contribuirá para um aumento da 
taxa de cobertura nos anos 
seguintes. 

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 - 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 
- Nº de novos lugares 
disponíveis na resposta de 
centro de dia. 

Elaboração de Projecto de Centro de 
Dia. 

 Associação de 
Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
do Bairro Alentejano 

Segurança Social e 
Saúde 

 Nota: este projecto, apesar de 
em execução em 2010, só 
contribuirá para um aumento da 
taxa de cobertura nos anos 
seguintes. 

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 - 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 
- Horário alargado em 
funcionamento na resposta 
serviço de apoio domiciliário. 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos específicos Projecto (designação e descrição 

sumária) 
Entidades 

responsáveis Entidades parceiras Dados a monitorizar 

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

Fitas de todos os tempos, tempo para 
ver e rever as fitas - Apresentação de 
filme e lançamento de questões para 
debate. 

Câmara Municipal de 
Palmela IPSS do Concelho - Nº de actividades realizadas; 

- Nº de participantes. 

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 

- Circuito de recolha e 
circulação de informação em 
funcionamento. 

Aqui mesmo ao lado - Espaço de 
Encontros. Abertura de um espaço 
multifuncional no Centro Histórico de 
Palmela, para realização de actividades de 
sinalização e apoio social, oficinas de 
artesanato,  acesso à internet (para 
maiores de 60) e aconselhamento jurídico. 

Fundação Robert 
Kalley 

Associação de Idosos 
de Palmela 
Junta de Freguesia 
de Palmela 
Câmara Municipal de 
Palmela 

- Nº de actividades executadas 
com vista ao reforço das redes 
familiares e de vizinhança da 
população idosa do concelho. 

 

 



 

12 
 

Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos 

específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 
responsáveis Entidades parceiras Dados a monitorizar 

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 
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 - Recolha junto da 
população idosa dos jogos da sua infância,  com vista a 
ensina-los às crianças e jovens de hoje. Em 
contrapartida, será feita uma recolha de jogos actuais 
junto das  crianças e jovens, para que estes os possam  
ensinar aos idosos. 

União Social Sol 
Crescente da 
Marateca 

Junta de Freguesia de 
Marateca 
Cáritas Diocesana de 
Setúbal 
Centro Comunitário de 
S. Pedro 

- Nº de actividades executadas nas 
quais participam idosos isolados; 
- Nº de idosos isolados que 
participam nas acções realizadas. 

Aqui mesmo ao lado (Loja Social) - Espaço de 
Encontros. Abertura de um espaço multifuncional no 
Centro Histórico de Palmela, para realização de 
actividades de sinalização e apoio social, distribuição 
de roupas, oficinas de artesanato,  acesso à internet 
(para maiores de 60) e aconselhamento jurídico. 

Fundação Robert 
Kalley 

Associação de Idosos 
de Palmela 
Junta de Freguesia de 
Palmela 

- Espaço multifuncional em 
funcionamento; 
- Nº de actividades executadas nas 
quais participam idosos isolados; 
- Nº de idosos isolados que 
participam nas acções realizadas. 

+ 60 - Actividades gímnicas, aquáticas e danças de 
salão (integrando ainda Avós e netos - Aulas 
intergeracionais no período da Páscoa nas Freguesias 
do Concelho). 

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

Colectividades do 
Concelho 

- Nº de actividades executadas nas 
quais participam idosos isolados; 
- Nº de idosos isolados que 
participam nas acções realizadas; 
 
- Nº acções em que participam 
idosos e crianças; 
- Nº de crianças e idosos que 
participam nas actividades. 

Mexa-se em Palmela - Actividades ao ar livre com 
vista à promoção de hábitos de vida saudáveis. 

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

  

- Nº de actividades executadas nas 
quais participam idosos isolados; 
- Nº de idosos isolados que 
participam nas acções realizadas. 
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Eixo:  Promoção da melhoria das condições de vida das pessoas idosas (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos 

específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 
responsáveis Entidades parceiras Dados a monitorizar 

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

Comemorações do Dia Mundial do Teatro - 
Realização de vários espectáculos ao longo do 
mês de Março. 

Câmara Municipal de 
Palmela 

ARPI – Pinhal Novo 
(Grupo de Teatro 
Recordar é Viver), 
Grupo de Teatro da 
APPACDM e outros 
grupos de teatro 

- Nº de actividades executadas nas 
quais participam idosos isolados; 
- Nº de idosos isolados que 
participam nas acções realizadas. 

Comemorações do mês do idoso - 
Comemorações a realizar no decorrer do mês 
de Outubro. 

Câmara Municipal de 
Palmela IPSS do Concelho 

- Nº de actividades executadas nas 
quais participam idosos isolados; 
- Nº de idosos isolados que 
participam nas acções realizadas. 

Projecto Reedificar - actividades de cariz 
lúdico e cultural para os mais idosos, 
procurando ajudá-los, reduzindo o nível de 
isolamento. 

 Igreja Baptista de 
Pinhal Novo 

Associação Baptista 
Shalom, Câmara 
Municipal de Palmela 
e Junta de Freguesia 
de Pinhal Novo 

- Nº de acções realizadas 
- Nº de idosos isolados que 
participam nas acções realizadas 

Fitas de todos os tempos, tempo para ver e 
rever as fitas - Apresentação de filme e 
lançamento de questões para debate. 

Câmara Municipal de 
Palmela IPSS do Concelho 

- Nº de actividades executadas nas 
quais participam idosos isolados; 
- Nº de idosos isolados que 
participam nas acções realizadas. 
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Eixo: Promoção da integração plena da pessoa com deficiência 

       

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

responsáveis 
Entidades 
parceiras Dados a monitorizar 

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 2010, são criados 
24 novos lugares em Lar Residencial. Lar Residencial – 24 novos lugares. Fundação COI  Segurança 

Social 

- Lar Residencial em 
funcionamento; 
- Nº de novos lugares. 

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

Residência Autónoma – 5 novos lugares. Fundação COI  Segurança 
Social 

- Residência Autónoma 
em funcionamento; 
- Nº de novos lugares. 

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

Solução Sénior - Banco de Ajudas Técnicas. Fundação COI   
- Banco de Ajudas 
Técnicas em 
funcionamento. 

Serviço de Apoio Domiciliário  - Construção de 
uma nova sede para o Serviço de Apoio Domiciliário 
(+ ajudas técnicas) da Fundação Robert Kalley, 
criando as condições físicas necessárias ao 
alargamento do acordo com a Segurança Social para 
apoio a 60 idosos (actualmente 50). 

Fundação Robert 
Kalley   

- Banco de Ajudas 
Técnicas em 
funcionamento. 

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 

Segurança 
Social, Ministério 
da Saúde e 
Ministério da 
Educação 

  

OE9.6. 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 deficiência (cont.) 

       

Objectivos 
gerais Estratégias Objectivos 

específicos Projecto (designação e descrição sumária) Entidades 
responsáveis 

Entidades 
parceiras Dados a monitorizar 

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

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

Gang da 
Esclerose 

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

- Nº de acções realizadas com 
a participação de  pessoas com 
deficiência;- Nº de pessoas 
com deficiência que participam 
nas acções realizadas. 

Espaço da Junta Marateca Acessível - Início da elaboração de 
projecto de arquitectura para remodelação das instalações da Junta 
de Freguesia.   

Junta de 
Freguesia da 
Marateca 

  - Projecto de arquitectura 
elaborado. 

Adaptação do espaço do Cine teatro São João de Palmela 
Câmara 
Municipal de 
Palmela 

  

- Projecto de arquitectura 
elaborado; 
- Projecto de arquitectura em 
execução. 

Comemorações do Dia Mundial do Teatro - Realização de vários 
espectáculos ao longo do mês de Março. 

Câmara 
Municipal de 
Palmela 

. ARPI – Pinhal 
Novo (Grupo de 
Teatro Recordar é 
Viver) 
. Grupo de Teatro 
da APPACDM 
. Outros grupos de 
teatro 

- Nº de acções realizadas com 
a participação de  pessoas com 
deficiência; 
- Nº de pessoas com 
deficiência que participam nas 
acções realizadas. 

XI Encontro de Teatro e Dança da APPACDM APPACDM Câmara Municipal 
de Palmela 

- Nº de acções realizadas com 
a participação de  pessoas com 
deficiência; 
- Nº de pessoas com 
deficiência que participam nas 
acções realizadas. 
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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 Dados a monitorizar 

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. 

Pobreza 2010 - Observatório 
da pobreza e exclusão social 
(integrando a visão de todos 
os stakeholders - 
destinatários, técnicos, 
dirigentes…) 

Centro Social de 
Palmela 

Câmara Municipal de Palmela, Centro Social 
Quinta do Anjo, Junta de Freguesia de 
Palmela, Junta de Freguesia de Pinhal Novo, 
Junta de Freguesia da Marateca, Junta de 
Freguesia da Qta do Anjo, Paróquia de 
Palmela, Fundação COI, Casa do Povo de 
Palmela, 

- Observatório em 
funcionamento; 
- Nº de sub-grupos de trabalho 
constituídos; 
- Nº de acções desenvolvidas 
no âmbito do observatório; 
- Nº de Stakeholders 
envolvidos. 

União Sol Crescente Marateca, ARPI Pinhal 
Novo, CPCJ Palmela, Cáritas de Setúbal - 
Centro Comunitário São Pedro e ISS - CD de 
Setúbal (parceiro informal. 

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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Eixo: Promoção da Empregabilidade 

       

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

responsáveis 
Entidades 
parceiras Dados a monitorizar 

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. 

OE13.1. Até final de Junho de 2010, 
estão identificadas as principais 
áreas específicas de formação 
exigidas para a concretização e 
manutenção dos investimentos 
estruturais previstos. 

        

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 

- Nº de candidaturas; 
- Nº de pessoas inseridas por 
medida/programa. 

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 

 
- Nº de pessoas abrangidas por 
actividade. 

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

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

 
- Nº de pessoas abrangidas por 
actividade. 

Lar Residencial Fundação COI   
- Nº de pessoas inseridas 
profissionalmente (por via do 
funcionamento do Lar Residencial). 

Residência Autónoma Fundação COI   

- Nº de pessoas inseridas 
profissionalmente (por via do 
funcionamento da Residência 
Autónoma). 

Creche Fundação Robert 
Kalley   

- Nº de pessoas inseridas 
profissionalmente (por via do 
funcionamento da Creche). 

Medidas de Formação - 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 

  - Nº de Acções; 
- Nº de formandos. 
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Eixo: Promoção da Empregabilidade (cont.) 

       

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

Entidades 
parceiras Dados a monitorizar 

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. 

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 

- Nº de candidaturas; 
- Nº de pessoas inseridas por 
medida/programa. 

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 

 
- Nº de pessoas abrangidas por 
actividade. 

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

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

 
- Nº de pessoas abrangidas por 
actividade. 

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

Medidas de Formação - 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 

  - Nº de Acções; 
- Nº de formandos. 
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Eixo: Promoção da Acessibilidade e Mobilidade 

       

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

parceiras Dados a monitorizar 

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. 

      

  

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

      

  

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 Dados a monitorizar 

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

Já concretizado em 
Dezembro de 2009     Interlocutor identificado e 

nomeado. 

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 - 
Observatório da pobreza e 
exclusão social (integrando 
a visão de todos os 
stakeholders - 
destinatários, técnicos, 
dirigentes…) 

Centro Social de 
Palmela 

Câmara Municipal de Palmela, 
Centro Social Quinta do Anjo, Junta 
de Freguesia de Palmela, Junta de 
Freguesia de Pinhal Novo, Junta de 
Freguesia da Marateca, Junta de 
Freguesia da Qta do Anjo, Paróquia 
de Palmela, Fundação COI, Casa 
do Povo de Palmela, 

- Observatório em 
funcionamento; 

- Nº de sub-grupos de 
trabalho constituídos; 

- Nº de acções 
desenvolvidas no âmbito 

do observatório; 
- Nº de Stakeholders 

envolvidos. 

União Sol Crescente Marateca, 
ARPI Pinhal Novo, CPCJ Palmela, 
Cáritas de Setúbal - Centro 
Comunitário São Pedro e ISS - CD 
de Setúbal (parceiro informal). 

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

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

Segurança Social   

- Etapas da estratégia 
Nacional para a 
Integração das Pessoas 
Sem-Abrigo 
implementadas. 
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Outros projectos propostos: 

   

Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

A Vida é Assim…  - Projecto baseado na Educação 
para a Saúde (do 1º ao 4º ano de escolaridade) 

Cáritas Diocesana de Setúbal – 
Centro Comunitário de S. Pedro e 
Agrupamento dos Centros de Saúde 
de Setúbal e Palmela 

Agrupamento Escolas de  
Marateca e Poceirão 

Férias Vivas - 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. 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo Logz -  Atlantic Hub, S.A 

Prevenção e combate à violência doméstica - 
Trabalhar a questão da violência doméstica através de 
actividades e sessões de esclarecimento e informação 
à população, nomeadamente às crianças e jovens em 
idade escolar 

Fundação Robert Kalley   

Eu e os Outros - Actividades que vão ao encontro das 
necessidades e curiosidades dos jovens, trabalhar, 
especificamente, o tema das drogas e 
toxicodependência 

Instituto da Droga e da 
Toxicodependência   

Espaço de Apoio e Orientação para 
Crianças/Jovens dos 2º e 3º ciclos - Actividades para 
o desenvolvimento de competências pessoais e sociais 
– “ Aprender a Ser”. 

Cáritas Diocesana de Setúbal – 
Centro Comunitário de S. Pedro   

Centro de Convívio “A Escola” - Criar na extinta EB1 
de Aldeia Nova da Aroeira, um Centro de Convívio.  Junta de Freguesia de Poceirão 

AIRP e Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
de Pinhal Novo 

Requalificação das IPSS - Levantamento das 
necessidades de cada IPSS do Concelho no sentido de 
fazer a adaptação dos espaços de respostas sociais à 
nova legislação sobre mobilidade, acessibilidade, 
segurança, incêndios, HACCP. 

Centro Social de Palmela, União 
Concelhia das IPSS de Palmela, 
Rede Social de Palmela 

 Segurança Social 

Grupos de Pais - Realização de sessões de grupo 
com pais, oferecendo um espaço e um tempo de 
reflexão, discussão e aprendizagem, com vista à 
partilha de conhecimentos, experiências, dificuldades e 
sucessos. 

Intervenção Precoce de Palmela 

Centro de Saúde de Palmela, 
APPACDM de Setúbal e 
Câmara Municipal de 
Palmela 

Centro de Convívio. Associação de Convívio para Idosos 
de Cabanas 

Junta de Freguesia de Quinta 
do Anjo, Câmara Municipal 
de Palmela e Segurança 
Social 

 

Elaboração de Projecto de Centro de Convívio. 
 Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Bairro 
Alentejano 

Segurança Social e Saúde   
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Outros projectos propostos (cont.): 

   

Projecto (designação e descrição sumária) Entidades responsáveis Entidades parceiras 

Aproximar para Cuidar - Referenciação e 
encaminhamento das 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; 
-Accionar contactos para ajudas técnicas ou financeira 
sempre que necessário; 
-Observação de existência de contextos desfavoráveis 
relacionados com: higiene corporal, higiene da 
habitação, higiene alimentar, situação sócio económica 
da família (desemprego, rendimentos, subsídios) 
violência, relações familiares, autonomia financeira do 
casal, espaço físico da habitação e saneamento básico. 

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

Unidades Funcionais de 
Saúde do ACES Setúbal 
Palmela 

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

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

Centro Saúde de Palmela e 
IPSS do Concelho 

 


