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UM MUNICÍPIO PARA TODOS

A governação nas autarquias

implica, além de um grande

espírito de dedicação e respeito 

pelas pessoas, opções seguras 

para servir todos.

editorial

Num contexto de fortes constrangimentos, estamos certos de que avançámos 

sempre no melhor sentido. O nosso trabalho centra-se no reforço da qualidade 

de vida dos cidadãos do Município de Santiago do Cacém. Tentamos sempre 

mais, sempre melhor.

Ao longo dos últimos anos, procurámos estimular a criação de emprego,  

construindo infraestruturas de acolhimento a empresas.

Apostámos fortemente no turismo. Incentivaram-se novos projetos de turismo 

rural e o aumento das unidades de restauração. Com as Entidades Regionais de 

Turismo, criámos pacotes de promoção turística.

A cultura e o desporto continuaram a desenvolver-se, quer através da abertura 

do Museu da Abela e da construção do Auditório Municipal, quer pelo cada vez 

maior número de inscrições nas Piscinas Municipais, onde, como nos restantes 

equipamentos, continuámos a promover programação, eventos e atividades.

Foram apoiados grandes eventos culturais como a Mostra de Teatro, Alvalade 

Medieval, iniciativas dos Grupos Corais, Festas de Santa Maria, Jazz Alémtejo, 

Cextas de Cultura, Festival Terras sem Sombra, entre outros.

As nossas duas cidades foram qualificadas, concretizando o Programa Integrado 

de Qualificação Urbana de Vila Nova de Santo André e a Qualificação do Cen-

tro Histórico de Santiago do Cacém. Qualificámos São Francisco da Serra e as 

restantes freguesias através de um conjunto de intervenções, quer nos arrua-

mentos e nas vias, quer nos arranjos exteriores.

Sempre em parceria, investimos na Educação, reforçámos a Rede Social, incen-

tivámos o apoio social de proximidade, continuámos o programa de apoio mu-

nicipal a melhoramentos em habitações de famílias carenciadas, prosseguimos 

com a valorização pessoal e com o convívio da população sénior. 

Apoiámos a criação e o funcionamento de uma Unidade Móvel de Saúde.

Garantimos a Acreditação do Laboratório Municipal de Águas com as normas 

internacionais de qualidade.

Promovemos a participação dos cidadãos em diversas decisões e estivemos ao 

lado da população na defesa dos seus direitos.

Por tudo o que realizámos, estamos convictos de que cada vez é melhor viver 

em Santiago do Cacém.

Vitor Proença

Presidente 
da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém
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A Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia e empresas da região associam-se na oferta de cabazes de Natal a 
famílias carenciadas do Município.



A Comissão arrancou, em 2003, como instituição oficial não judiciária que visa promover os direitos 

da criança e do jovem e prevenir, ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, 

saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.

A CPCJSC exerce as suas atribuições em conformidade com a lei e delibera com imparcialidade e 

independência. A Câmara Municipal está representada na Comissão Alargada.

Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Santiago do Cacém 

Bombeiros, Rede Social, Apoios na recuperação 
de habitações a famílias carenciadas.
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Solidariedade

436.783 euros



participam anualmente

nas Férias Jovens

promovidas pela

Câmara Municipal

200
crianças
e jovens

cerca de

A Cercisiago - Cooperativa de 
Educação desenvolve atividades 
interdisciplinares que visam 
estimular os utentes portadores 
de deficiência, ao nível cognitivo, 
social e físico.   

Cerca de 200 crianças e jovens 
do concelho, entre os 7 e os 14 
anos, participam anualmente nas 
Férias Jovens promovidas pela 
Câmara Municipal e dinamizadas 
nos equipamentos desportivos e 
culturais do concelho: Parque 
Urbano Rio de Figueira, Auditó-
rio Municipal António Chainho, 
Escola Municipal de Música, 
Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca e Museu Municipal. 
Integradas no Programa de Fé-
rias, promovido pela Rede Social 
de Santiago do Cacém durante 
quatro dias, muitas crianças 
e jovens das diversas fregue-
sias participaram em iniciativas 
desportivas e culturais.

A Loja Social de Alvalade abriu 
portas em dezembro de 2010. 

Desde maio de 2001 que o Con-
selho Local de Ação Social de 
Santiago do Cacém trabalha 
para promover a inclusão social 
de crianças e jovens em risco e 
para reforçar a coesão social e a 
igualdade de oportunidades para 
os seus cidadãos.

A Loja Social de Vila Nova 
de Santo André ajuda as famílias 
carenciadas com roupa, calçado 
e acessórios. 
É uma loja com um conceito ino-
vador: quem entra escolhe o que 
gosta, mas não tem de pagar.

O projeto Sénior Ativo conta atual-
mente com 120 inscritos e com a 
participação de várias instituições 
do Município.
Tem como objetivos estimular a 
prática desportiva, o desenvolvi-
mento de estilos de vida saudáveis, 
a promoção do convívio social, 
o bem-estar físico e psíquico, 
e a melhoria da qualidade de vida.
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O Lar de Idosos em Alvalade, construído pela Casa do Povo, que terá capacidade para 60 utentes, está a ser 
construído em terreno cedido pela Câmara Municipal. Trata-se de um investimento de cerca de 2 milhões e 100 
mil euros, sendo a comparticipação da Casa do Povo de cerca de 900 mil euros. O restante foi assegurado pelo 
Programa Operacional Potencial Humano (POPH). 

Dois novos lares 
para idosos

O Lar de Idosos de Abela, construído no âmbito do pro-

grama PARES pela Casa do Povo local, tem capacidade 

para 32 utentes, com 16 quartos duplos e seis simples. 

A Câmara Municipal, além de apoiar financeiramente, co-

laborou na elaboração do projeto e isentou a instituição 

do pagamento de taxas. A Junta de Freguesia de Abela 

comparticipou monetariamente na construção deste equi-

pamento.

solidariedade
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Saúde
    A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) conta, desde junho de 2008, com uma 
Unidade de Cuidados Paliativos, criada para melhorar a qualidade de vida de doentes e famílias 
através da prevenção e do alívio do sofrimento.

Cuidados Paliativos
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A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano tem, des-
de setembro de 2009, uma Viatura Médica de Emergência  
e Reanimação (VMER). A funcionar 24 horas por dia, conta 
com equipas constituídas por um médico e um enfermeiro, 
transportando equipamentos similares aos de uma unidade 
de cuidados intensivos. 
Esta viatura permite prestar um atendimento urgente 
adequado à situação clínica do doente, garantindo o seu 
transporte já devidamente estabilizado para o hospital.

Liga Portuguesa Contra o Can-
cro (LPCC). Rastreio do cancro 
da mama nas mulheres com 
idades compreendidas entre 
os 45 e os 69 anos.

O concelho de Santiago 
do Cacém conta com uma 
Unidade de Cuidados Continua-
dos a funcionar no edifício antigo 
do Hospital Conde do Bracial.
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Desenvolver ações
de formação junto
da população escolar.

Tensão arterial e diabetes.

Higiene e segurança alimentar, 
alimentação saudável, 
prevenção do cancro da mama,
esclarecimento sobre a diabetes.

Higiene oral, nutricionismo, educação física, terapia da 
fala, enfermagem, enfermagem de reabilitação, serviço 
social, psicologia e animação sociocultural.

saúde 
escolar

PROJETOS APOIADOS

rastreios  

ações
de formação 

diversas 
especialidades 

A Unidade Móvel, que iniciou
a sua atividade a 22 de setembro
de 2010, é reconhecida por todos como
um poderoso recurso de saúde,
trazendo satisfação aos utentes
do concelho, principalmente 
aos que residem em locais mais isolados.

saúde
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Educação
   A Câmara Municipal tem investido no Ensino Pré-Escolar, com a renovação de mobiliário dos 
estabelecimentos de ensino (mesas, cadeiras e armários). A autarquia abriu mais duas novas sa-
las de pré-escolar nas Escolas nº 1 e nº 2 de Vila Nova de Santo André. 

Câmara Municipal investe no Ensino Pré-Escolar

10.062.492 euros
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Na ação social escolar, são abrangidas 543 crianças do pré-escolar 
e 1º ciclo, com apoio na aquisição de material escolar e nas refeições 
escolares. São, ao todo, 334 crianças em escalão A e 209 crianças em 
escalão B; um investimento anual de 25 mil euros.



A Câmara Municipal atribui 

anualmente 35 bolsas para o 

Ensino Superior e Politécnico, 

um investimento anual superior 

a 45 mil euros.

A Câmara Municipal comparticipou com 50% do valor das obras 

de requalificação e beneficiação da Escola Básica de Alvalade. 

Os alunos passaram a poder circular em todas as valências da 

escola em espaço coberto.

Bolsas 
de estudo Escola Básica de Alvalade

Também os parques infantis da rede do pré-escolar foram reabilitados pela 
autarquia. As nossas crianças têm agora espaços melhores para brincar.

Comunidade escolar, presidentes 
de juntas de freguesia e popu-
lação em geral têm lutado contra 
o encerramento de escolas rurais.
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A sede da Academia Sénior de 
Artes e Saberes (ASAS) 
de Santo André foi inaugurada 
em abril de 2012.

A Câmara Municipal dotou as 
escolas do 1º Ciclo com material 
informático, no âmbito 
de uma candidatura do PRODEP, 
investindo mais de 46 mil euros.

A Câmara Municipal cedeu, a título gratuito e em propriedade plena, o 
terreno para a construção da Escola Básica Integrada Frei André da Veiga 
e comparticipou com 10% do valor da obra, orçada em 4 milhões e 500 
mil euros. Procedeu também aos arranjos exteriores, um investimento no 
valor de 290 mil euros.



O Plano de Transporte Escolar abrange gratuitamente todos os alunos do Ensino Básico, 

e a Câmara Municipal comparticipa com 50% o transporte dos alunos que frequentam 

o Ensino Secundário. Diariamente são transportados 766 alunos, um investimento anual de 650 mil euros.

No último ano, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém entregou, a todos os alunos das Escolas Básicas 

do Concelho, uma lancheira, num total de 1.032; ação integrada na iniciativa “Comer Bem, Crescer Melhor”, 

que visa alertar os alunos para a importância de hábitos alimentares saudáveis.

Transporte escolar

“Comer bem, Crescer melhor”

educação

650.000

460.000

euros/ano

euros/ano

alunos

refeições
diarias

766

1600
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A educação, a cultura e a cidadania reunem-se na 

Quinta de Educação e Ambiente, na Lagoa de Santo 

André. O projeto, que se desenvolve na Reserva 

Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, 

nasceu a partir do núcleo de escolas que integram o 

projeto “Escolas Rurais, de Obstáculo a Recurso”. 

Trata-se de uma parceria entre a Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, a Junta de Freguesia de Santo 

André, o ICE – Instituto das Comunidades Educativas e 

o ICN – Instituto de Conservação da Natureza.

Quinta de Educação 
e Ambiente





Ocupação dos Tempos Livres

    A Câmara Municipal de Santiago do Cacém promove, entre os meses de julho e agosto, a animação lúdico-despor-
tiva no Parque Urbano Rio de Figueira. A ocupação de tempos livres abrange cerca de 250 crianças, entre os 7 e os 
14 anos, provenientes das 11 freguesias do concelho. 

“Atreve-te, Apresenta o teu Projecto” foi o desafio lançado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém aos jovens  
do concelho entre os 14 e os 35 anos de idade. O objetivo é apoiar e estimular a participação e intervenção destes 
jovens de uma forma pró-ativa e dinâmica na zona onde residem e estudam.

A Quinzena da Juventude, organizada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém e por jovens de todo o conce-
lho, decorre, anualmente, no mês de março. A iniciativa é um sucesso, contando sempre com uma forte participação.

15

Juventude

214.146 euros
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Segurança
Câmara Municipal de mãos dadas com

os Bombeiros Voluntários 

   A Câmara Municipal presta anualmente, às quatro corporações de bombeiros do Município, 
apoio logístico e financeiro, reconhecendo o importante contributo dado na segurança, proteção 
e socorro da população,  louvando o esforço, coragem e altruísmo dos “soldados da paz” e ex-
pressando o reconhecimento a quem arrisca a sua vida na ajuda ao próximo.

A GNR do Cercal do Alentejo tem um posto 
novo, em instalações cedidas pela autar-
quia, no edifício da antiga Escola Primária 
de Pouca Farinha, com condições funcionais 
para a plena execução da sua missão.
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898.629 euros
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Requalificação da Estrada das Ruínas
   A autarquia investiu 900 mil euros na requalificação de um troço de cerca de 1,5 km da EM 550.

O objetivo é melhorar as condições de segurança dos munícipes que utilizam esta via, bem como o 

acolhimento às Ruínas Romanas de Miróbriga. Esta obra, no valor de 1.026.724 euros, foi compar-

ticipada pelo FEDER em 60,78%.
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Acessibilidades

4.079.102 euros



O que importa é a segurança

A autarquia de Santiago do Cacém e a Estradas de Por-

tugal efetuaram uma obra no cruzamento entre a Estra-

da Nacional 261 e a Estrada Municipal 517 (cruzamento 

Azinhal / Santo André).

Trata-se de um ponto de confluência de tráfego onde 

se registam vários acidentes automóveis e que apresen-

tava deficiências de construção, bem como vias aper-

tadas. Esta obra resulta de uma proposta apresentada 

pela Câmara Municipal à EP, em que a autarquia se 

disponibilizou para elaborar o projeto, tratar de todo o 

processo de expropriação, compra ou permuta com os 

proprietários dos terrenos.

Esta obra resulta de uma proposta 
apresentada pela Câmara Munici-
pal à Estradas de Portugal.

Foi construída a Estrada 
Municipal 573 (Areal), 
que liga a EN 120 (junto 
à Sonega) e Vale de Água; 
uma obra reivindicada 
pelas Juntas de Freguesia 
do Cercal do Alentejo, 
de Vale de Água e de
São Domingos, e pelas 
associações de mo-
radores e população. 
Trata-se de um eixo 
rodoviário fundamental 
para a ligação ao interior 
do concelho.

Estrada do Areal era uma necessidade

20 10 ANOS DE TRABALHO INTENSO | 2003-2013



Abertura de valas e construção da rede de 

águas pluviais, abertura de caboucos e assen-

tamento de lancil, abertura de caixa e execução 

de drenos, com enchimento em tout-venant da 

respetiva caixa, e aplicação de tapete.

O Presidente da autarquia convidou o Secretário 

de Estado das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, Sérgio Silva Monteiro, a visitar os 

troços do IP8 / A26 entre Santiago do Cacém e 

Sines, cujas obras foram canceladas por deter-

minação da Estradas de Portugal após “acordo” 

com a Estradas da Planície.

O Intercidades passou a fazer paragem na estação de Ermidas-Sado, uma reivindicação da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia que foi ouvida.

Troços do IP8/A26

InterCidades

acessibilidade

Estrada da Cativa
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Requalificação

12.323.689 euros
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Investimentos comparticipados 
por fundos comunitários
A Requalificação do Laboratório de Águas Municipal; a Qualificação de S. Francisco 

(sectores D e B) e a candidatura conjunta entre os Municípios de Santiago do Cacém 

(Munícipio Líder), Alcácer do Sal, Grândola, Sines e Odemira, e que visa a “Animação 

e Gestão da Rede de Cidades do Alentejo Litoral”, Academia Sénior de Artes e Saberes, 

Parque Central, Bairros: Pôr do Sol, Atalaia e Azul, Eixos Estruturantes, Ilhas Ecológicas, 

Ciclovia, Acolhimento a Miróbriga, Renovar a História valorizar o Centro Histórico 

de Santiago do Cacém, Estrada de Vale de Zebro, Relvado do Campo Municipal de Santo 

André receberam fundos comunitários através da Autoridade de Gestão do Inalentejo.

Estas intervenções representam um investimento no total de 6 milhões e 600 mil euros.



Foram inauguradas as infraestruturas do Loteamento 
do Olival da Vinha, obra municipal que visa requalifi-
car a vila de Alvalade.

A Câmara Municipal está a proceder a uma interven-
ção nas ruas e na rede pluvial da Zona de Expansão 
com a colaboração da Junta de Freguesia.

Foi reparada a EM 526 (Estrada Vale de Zebro), uma 
via fundamental no acesso aos municípios de Fer-
reira do Alentejo e Aljustrel utilizada pelos produtores 
agrícolas. 

A Câmara Municipal procedeu à limpeza e desobs-
trução da Ribeira de Corona e do Barranco do
Olheiro. Os trabalhos consistiram na limpeza de mato
e inertes soltos no leito das linhas de água.

A repavimentação de ruas e parques no Arealão foram, 
também, uma prioridade da autarquia. Os trabalhos 
consistiram na limpeza das vias, na aplicação de rega 
de colagem e na aplicação de massa de desgaste.

AlvaladeAbela
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A Câmara Municipal procedeu à recuperação es-
trutural do Moinho das Teimosas, um investimento 
estimado em 25 mil euros.

Uma das grandes obras realizadas nos últimos tem-
pos pela Câmara Municipal no Cercal do Alentejo são 
os arranjos exteriores do Chaparral/Espadanal.

A autarquia procedeu à construção da Estação 
Elevatória no Chaparral / Espadanal, freguesia do 
Cercal do Alentejo.

Pavimentação da ligação rodoviária entre a Rua Dr. 
Beja da Costa e a Rua Dr. Álvaro Cunhal, obra num 
valor total superior a 52 mil euros.

Cercal do Alentejo

�������	
���
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A Câmara Municipal reabilitou o reservatório elevado 
de Ermidas-Sado. A recuperação do depósito consis-
tiu na limpeza das superfícies, reparação das fissuras 
e tratamento das mesmas, pintura, recuperação das 
serralharias existentes e aplicação de rede antipás-
saro. Foi um investimento total de 36 mil euros.

Execução da 1.ª fase das infraestruturas do 
Loteamento do Pomarinho.

Requalificação urbana na Rua Trinta.

Arranjos exteriores no Bairro da Carrusca.

Ermidas-Sado
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A Câmara Municipal executou as infraestruturas 

do Loteamento Municipal das Ademas, na freguesia 

de Santa Cruz.

Os trabalhos contemplaram a instalação da rede 

de drenagem de águas pluviais e de águas residuais 

domésticas, a instalação de rede de eletricidade 

enterrada, o reperfilamento e pavimentação 

dos arruamentos, a execução de uma estação 

de tratamento de águas residuais e a remodelação 

da rede de águas existente.

A autarquia procedeu à melhoria do pavimento da Estrada Municipal (EM) 548 que liga Santiago do Cacém a 
Santa Cruz.

Santa Cruz

�������	
���
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A autarquia concluiu os arranjos exteriores 
do Loteamento Apoiado Licínio Rodrigues, 
nas Relvas Verdes.

A Junta de Freguesia de Santiago do Cacém, em 
colaboração com a Câmara Municipal, construiu uma 
escadaria entre o final da Rua Maria Pinela e a Rua Dr. 
Alves da Silva.

Novas instalações oficinais da Câmara Municipal no Parque de Empresas 
de Santiago do Cacém.
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Santiago do Cacém



O Plano de Pormenor do Centro Histórico de Santiago 
do Cacém é um instrumento de gestão territorial que 
desenvolve e concretiza propostas de organização da 
respetiva área de intervenção. 

A Câmara Municipal procedeu à reabilitação do 
pavimento da Avenida D. Nuno Álvares Pereira 
em Santiago do Cacém, um investimento 
superior a 126 mil euros que é imprescindível para a 
melhoria da circulação e segurança rodoviária 
da cidade há muito pretendida por todos os que 
utilizam esta via.

Valorização do Centro Histórico de Santiago na Pç. Conde do 
Bracial, Tapada do Palácio dos Condes de Avillez, Passeio das 
Romeirinhas, Lg. da Central Eléctrica e R. Condes de Avillez.

Santiago do Cacém

�������	
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1.526.000€
Valorização do Centro Histórico 

de Santiago do Cacém
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Com um vasto conjunto de operações nas diversas áreas, a cidade avança para uma modernidade 

sustentável, que vai proporcionar uma maior qualidade de vida aos seus habitantes e aos milhares de 

turistas que anualmente a visitam.

Este projeto ambicioso assenta em áreas distintas como ambiente, rede viária, espaços exteriores e 

animação / formação – rotundas, arruamentos, passadeiras, estacionamento, ciclovia, abastecimento 

de água, espaços verdes, equipamentos sociais.

A pensar nos 
cidadãos com 
mobilidade reduzida, 
a Câmara Municipal 
construiu rampas 
de acesso a 
passadeiras e 
a outros locais, 
possibilitando uma 
melhor circulação 
das pessoas com 
dificuldade motora.

A Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André já está 
operacional. São 11,2 quilómetros que fazem com 
que a cidade seja pioneira nesta matéria.

A  Vila Nova de Santo André foi renovada
no âmbito do Programa Integrado
de Qualificação Urbana (PIQURB).

Santo André



A Câmara Municipal procedeu 
a intervenções nos caminhos 
rurais na freguesia. Os trabalhos 
realizados com os meios opera-
cionais da autarquia pretende-
ram minimizar os impactos da 
chuva a quem por lá transita. A 
reparação contemplou a abertura 
de valetas e a regularização do 
piso da faixa de rodagem. 

Sempre a pensar na melhoria da qualidade de vida dos munícipes, os 
arruamentos de acesso à Igreja Paroquial foram visivelmente melhorados.

A Câmara Municipal executou 
o arruamento junto ao loteamento 
novo em São Domingos. 
Os trabalhos consistiram 
na construção da rede de esgotos 
e da rede de águas pluviais, 
o que incluiu a abertura da vala, 
a colocação de tubos 
e a execução de caixas de visita.

O Caminho Municipal 1075 foi alvo de uma intervenção. Os trabalhos 
englobaram a regularização do tout-venant e das bermas nos locais 
danificados pelas cheias.

São Bartolomeu da Serra

São Domingos

�������	
���
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A Câmara Municipal procedeu a 

uma intervenção em S. Francisco 

da Serra, requalificando toda a 

aldeia no que respeita a arruamen-

tos, redes de água e drenagem de 

águas pluviais, redes de telecomu-

nicações e eletricidade, bem como 

a arranjos exteriores.

Esta operação consistiu na 

construção de estradas e passei-

os, repavimentação de arruamen-

tos, uniformização dos elementos 

urbanísticos, criação de zonas de 

convívio, plantação de árvores, e 

colocação de mobiliário urbano.

Eletrificação rural dos montes de Corte-Chã avança na Cruz de João Mendes.

A localidade de S. Francisco da Serra foi requalificada.

São Francisco da Serra



A Câmara Municipal executou 

as infraestruturas e arranjos 

exteriores no Loteamento 

Apoiado de José Manuel Inácio: 

arruamentos, arranjos exterio-

res, muro de suporte, esgotos 

pluviais, infraestruturas elétricas 

e telefónicas.

A freguesia de Vale de Água inaugurou a sua nova sede em 2004. Esta obra conjunta da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém e da Junta de Freguesia de Vale de Água contou com um investimento superior a 218 mil 
euros. Apesar de todas as reivindicações contra a agregação/extinção da mais jovem freguesia do concelho, com 
a nova readministração territorial, Vale de Água vai ficar agregada a São Domingos.

Vale de Água

�������	
���
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    A SANTIAGRO é a maior feira agropecuária do Litoral Alentejano, virada essencialmente para 
os domínios da agricultura, da pecuária, da silvicultura e da agroindústria, afirmando-se também 
como a maior realização de atividades económicas a sul do Sado.

Desenvolvimento

7.680.871 euros

O Centro de Apoio às Empresas tem a mis-
são de incentivar e de apoiar a criação, o 
desenvolvimento e o crescimento sustentado 
de ideias de negócio inovadoras e de empre-
sas recém-criadas, através da promoção de 
ações de capacitação, da disponibilização 
de espaços equipados, de serviços e de uma 
rede de parceiros orientados para a criação 
de valor.



 
Novo relvado do Campo Municipal de Santo André, 
uma obra da responsabilidade da Câmara Municipal, 
num investimento global superior a 142 mil euros.

Pavilhão Municipal de Santo André Padre Amadeu 
Pinto – nasce da vontade de dotar o Município com 
as condições necessárias para a prática desportiva 
em recinto coberto.

Inauguradas em 2005, as Piscinas Municipais de 
Santiago do Cacém têm vindo a ganhar novos 
adeptos, que encontram neste equipamento ativi-
dades adequadas à sua faixa etária. Tem uma utili-
zação média diária de cerca de 300 utentes.

O Auditório Municipal António Chainho cumpre mais 
um compromisso do Município com a população: 
um novo recurso ao serviço das artes e da cultura.

Vila Nova de Santo André viu nascer a Biblioteca 
Municipal em setembro de 2005.

Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém − ampla, 
viva, participada e promotora de um serviço de leitura 
pública − está instalada em edifício próprio.
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A autarquia abriu, no Cercal, um Polo de Leitura Pública, 
onde é possível aceder à Internet, requisitar livros e CDs, 
consultar revistas, fazer jogos e participar em ateliês.



A prática desportiva tem sido uma constante 

prioridade para a Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém, que tem investido em novos equipa-

mentos e na melhoria dos já existentes.

A autarquia tem apostado nos 

polidesportivos em vários locais: 

Arealão, S. Domingos, Cercal do 

Alentejo e Cruz de João Mendes.

desenvolvimento
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A ADRAL é hoje um dos principais agentes de co-
operação das diversas entidades que promovem o 
investimento económico e o potenciamento do tecido 
empresarial da região Alentejo.

O Grupo Valouro inaugurou um estabelecimento 
indústrial de abate de aves na Herdade Daroeira, em 
Alvalade. Criou 160 postos de trabalho, num investi-
mento de 70 milhões de euros.

O 2.º cartório notarial do concelho de Santiago do 
Cacém, em Santo André, abriu no verão de 2008.

A empresa GMF (armazenista de ferro) instalou-se 
no concelho de Santiago do Cacém.

A multinacional alemã LIDL abriu, em 2008, um super-
mercado em Vila Nova de Santo André.

A Alensado, sediada em Alvalade, foi distinguida com 
a certificação GLOBALGAP e tornou-se a primeira 
produtora de tomate a obter esta certificação de 
grupo em Portugal.

A Câmara Municipal e a Associação Empresarial da 
Região de Setúbal (AERSET) estabeleceram protocolo.

Grupo Delta Cafés quer expandir o seu negócio 
em Santiago do Cacém.
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A Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém criou 
os Parques de Empresas 
do município com o obje-
tivo de promover e atrair 
investimento nas áreas das 
indústrias não poluentes e 
de atividades mais direta-
mente ligadas ao setor dos 
serviços.

O Município está a apostar 
forte nesta área para atrair 
o investimento, promo-
vendo também a criação 
de novos postos de tra-
balho.

Foram criados seis 
Parques de Empresas – 
Santiago do Cacém, Vila 
Nova de Santo André, 
Ermidas-Sado, Vale de 
Água, Alvalade e, mais 
recentemente, Cercal do 
Alentejo.

Parques Municipais de Empresas 
Boas oportunidades de negócio 

Investimento Empresarial

desenvolvimento
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Ambiente
Praia da Costa de Santo André considerada pela Quercus praia com “Qualidade de Ouro”.

A Praia da Fonte do 
Cortiço foi galardoada 
com Bandeira Azul 
e recebeu uma passadeira 
e uma cadeira anfíbia.

41

19.425.267 euros

A varredora compacta de 
2 m3, para a limpeza de 
algumas freguesias, veio 
facilitar a limpeza dos es-
paços públicos.

10 ANOS DE TRABALHO INTENSO | 2003-2013



Na 6.ª operação de limpeza da praia da Costa de 
Santo André à praia das Areias Brancas, colaboraram 
200 pessoas e foram recolhidos 3500 kg de lixo. 

Santiago do Cacém aderiu à 
iniciativa “Limpar Portugal”, 
que incidiu na cidade de Vila 
Nova de Santo André e no Cer-
cal do Alentejo. 
Várias brigadas de voluntários 
limparam matas e a praia da 
Costa de Santo André, reco-
lhendo 8 toneladas de lixo, que 
foram depositadas na estação 
da Ambilital.

As iniciativas de reflorestação de 
Vila Nova de Santo André já arran-
caram com a plantação de 2300 
árvores, uma ação que irá decor-
rer até 2014.

4000
árvores
plantadas em 2013

Município supera meta na recolha 
seletiva de óleos alimentares usa-
dos. Já há 15 oleões no concelho.

Educação e Sensibilização
Ambiental nas escolas do Ensino
Básico, a Lixoteca Itinerante.

A Câmara Municipal aprovou 
o lançamento de uma candida-
tura para a otimização da rede 
de recolha de resíduos, que visa 
criar as condições físicas de su-
porte que permitam dotar o con-
celho de uma rede mais disse-
minada de pontos de deposição/ 
recolha seletiva de resíduos sóli-
dos urbanos.
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O Laboratório Municipal de Águas 
já está acreditado pelo Instituto 
Português de Acreditação (IPAC). 
É o primeiro laboratório municipal 
a receber este reconhecimento.

Na sequência da reabilitação/
remodelação urbana em Ademas, 
freguesia de Santa Cruz, foi cons-
truída uma Estação de Tratamento 
de Águas Residuais (ETAR).

A Câmara Municipal procedeu 
à montagem de sistemas para 
tratamento de água em S. Barto-
lomeu da Serra e Catifarras.

Foram executados os esgotos do-
mésticos e a rede de águas pluviais 
na localidade de Foros do Locário, 
na freguesia de S. Domingos.

A assinatura do contrato entre 
a Águas de Santo André e a 
Guedol torna possível a ligação 
do emissário de Santiago 
do Cacém à ETAR (Estação de 
Tratamento de Águas Residuais) 
de Ribeira de Moinhos.

A assinatura do contrato de consignação da ETAR do Cercal do Alentejo 
entre a Águas Públicas do Alentejo (AgdA) e o Consórcio responsável 
pela construção do equipamento realizou-se no final de 2012.

Investimento em Tratamento de Água

ambiente
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Turismo
    O Monte do Giestal – Casas de Campo & Spa, na freguesia de Abela, situado em pleno montado, 

venceu o Prémio “Turismo do Alentejo” na categoria “Melhor Turismo Rural”.

O Badoca Safari Park é um 
espaço natural de rara beleza 
em pleno Alentejo. O parque 
conta, atualmente, com cerca 
de 600 animais selvagens.

O Hotel Rural Monte Xisto 
está localizado numa zona 
rural do concelho de Santiago 
do Cacém, na freguesia de Vale 
de Água.

O Monte da Lezíria, em Santo 
André, é o local ideal para umas 
férias repousantes, onde se pode 
aliar a praia ao campo.

O Hotel Vila Park, também em 
Santo André, recebeu diversos 
galardões, entre os quais a cer-
tificação ambiental de Eco-Hotel 
e o Passaporte Ambiental.
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552.032 euros





   Recriação dos Banhos de S. Romão, que se realizavam nas primeiras décadas do século XX, 
reunindo, uma vez por ano, na praia, os habitantes das localidades rurais mais próximas
de Santo André.

Cultura
e Património
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Equipamentos culturais, Escolas de Música, 
Apoios a Associações de Moradores e

 Associações de Cultura. 

3.936.610 euros



A Câmara Municipal associou-se à Alvalade Me-
dieval, onde todos somos transportados 
para um mundo imaginário: desde o tradicional 
cortejo histórico às representações de todas as 
classes sociais, à Feira Medieval, às bancas de 
artesãos, artífices e mercadores, à música, 
danças e teatro, e à Ceia Medieval.

Uma exposição inédita que reuniu, na Igreja Matriz de 
Santiago do Cacém, cerca de 120 obras de arte.

Em 2002, nasceu o projeto cultural Quadricultura, 
que tem como principal objetivo desenvolver 
atividades na área cultural. 

Coral Harmonia, 25 anos ao serviço da música, 
espírito de equipa, amizade, inovação e arrojo, 
por Santiago do Cacém.

A Festa dos Vizinhos é 

um evento de âmbito 

europeu que tem por 

objetivo a mobilização 

da população. Cente-

nas de pessoas em Vila 

Nova de Santo André 

aderiram ao convite e 

juntaram-se para uma 

Mostra Gastronómica 

com pratos típicos de 

vários países.
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A Junta de Freguesia de Abela, em parceria 
com a Câmara Municipal, inaugurou o Museu 
do Trabalho Rural, uma referência para todos 
os que recordam os tempos da lavoura. É um 
museu que dá a conhecer aos mais jovens 
parte da história.

Com o Prémio Nacional de Conto Manuel da Fon-
seca, o Município de Santiago do Cacém presta 
homenagem ao escritor santiaguense, figura ímpar da 
literatura portuguesa.

O projeto Jazz AlémTejo, um verdadeiro encontro de 
ritmos, sons, pessoas e emoções.

cultura e património

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
comemorou, em 2011, o centenário do nascimento 
do escritor Manuel da Fonseca.
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O Festival Nacional de Folclore realiza-se todos os anos numa freguesia diferente do concelho de Santiago do Cacém.

As Festas de Santa Maria, em Ermidas-Sado, são 
um símbolo das festas tradicionais no Município. 
O seu ex-líbris são os milhares de flores de papel 
nas ruas da terra.

Terras sem Sombra – 6.º Festival de Música 
Sacra do Baixo Alentejo – Jordi Savall esgotou a 
Igreja Matriz de Santiago do Cacém.

A Igreja da Misericórdia de Alvalade recebeu a 
exposição Posto de Culturas Regadas D. Manuel 
de Castello Branco – Aprender primeiro, para 
ensinar depois.

A exposição Desenhos, do conceituado artista plástico 
português João Cutileiro, esteve no Museu Municipal de 
Santiago do Cacém.
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Obra, Vontades e Desenhos de Álvaro Siza Vieira. 

A exposição Álvaro Siza – 
Obra, Vontades e Desenhos 

levou ao Museu Municipal 

de Santiago do Cacém algu-

mas obras do arquiteto: 

o Pavilhão de Gondomar, a 

Adega Maior, o Museu Mi-

mesi, a Biblioteca de Viana, 

o edifício do ISQ- C. de 

Incubação de Empresas, 

a Adega Qta. do Portal, 

a Estação São Bento e o 

edifício da Fundação Ibere 

Camargo.

Aurea, considerada uma das vozes revelação de 2010, 
nasceu em Santiago do Cacém.  

Mostra de Teatro de Santo André, um dos mais 
relevantes acontecimentos do município, organizada 
pela Associação Juvenil Amigos do GATO (AJAGATO).

cultura e património
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   As Piscinas Municipais de Santiago do Cacém promovem todos os anos várias mega-aulas 
e todas são um sucesso de adesão do público.

Desporto
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4.197.574 euros

Em 2013, o espaço das Piscinas Municipais foi palco de um concerto inédito.
O espetáculo foi protagonizado pelo Grupo de Percussão da Escola Municipal
de Música e por músicos da Orquestra Sinfónica Juvenil, que atuaram perante 
inúmeros espetadores. 



O Corta Mato Escolar, organizado pelo Município de Santiago do Cacém, é um evento que já faz parte 
do calendário anual.

Santiago do Cacém volta a estar na rota do 4.º Grande Prémio Crédito Agrícola Costa Azul.

O campeão da Liga Europeia de Voleibol, João Malveiro, 
conquistou a distinção individual de “Melhor Bloco”.
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É o maior evento desportivo 
em toda a Costa Alentejana, 
dado o elevado número de 
participantes e de público.

Raid BTT 
Alvalade / 
Porto Covo

O Grande Prémio Nossa Senhora do Livramento contou com a participação de muitos atletas e munícipes.

Os Chaparros BTT Team inauguraram, em 2012, 
a sua sede, no centro histórico de Santiago do Cacém.

Santiago do Cacém recebeu os Campeonatos 
Nacionais de Desporto Escolar, com competições 
regionais de natação, ténis de mesa e futsal.

desporto
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Vitor Proença é membro da Comissão de Recursos 

Naturais do Comité das Regiões da União Europeia. 

O Comité das Regiões é a assembleia da União Europeia 

dos representantes regionais e locais.

A missão dos seus 344 membros, 

oriundos dos 27 Estados-Membros, 

consiste em fazer participar os órgãos 

de poder regional e local, e as comunidades 

que representam, no processo decisório 

da União Europeia, e informá-los 

sobre as políticas comunitárias.  

A missão do Comité das Regiões consiste 

em apresentar os pontos de vista locais 

e regionais no que se refere à legislação 

da UE, através da emissão de pareceres sobre 

as propostas da Comissão.

Representação

   O acordo de geminação celebrado entre Santiago do Cacém e Santiago de Compostela vem ao 
encontro da grande preocupação existente com a preservação e divulgação de um património 
histórico de grande valia cultural, e abre portas a um novo cenário de cooperação e proximidade.

Projeção do 
Concelho
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A atriz Susan Sarandon esteve no concelho 
e prometeu voltar.

Belmiro de Azevedo visitou o Município para 
conhecer as suas potencialidades de investimento.

Dom Ximenes Belo, Prémio Nobel da Paz, 
esteve em Santiago do Cacém nas comemorações 
do Septenário de Nossa Senhora das Dores.

Uma delegação de embaixadores da América Latina 
visitou o concelho de Santiago do Cacém. 

O Comendador Rui Nabeiro esteve no concelho para 
discutir um futuro investimento do Grupo Delta Cafés 
no Parque de Empresas.
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Vanessa Oliveira, modelo e apresentadora, é o rosto 
da campanha de promoção ao Município.

Santiago do Cacém recebeu, em setembro de 2008, na Quinta da Ortiga, a final da Especial do PAX Rally, labelled 
by Dakar Series. Nomes sonantes do automobilismo mundial marcaram presença no evento, caso 
de Carlos Sainz, Stephane Peterhansel e dos portugueses Ruben Faria e Filipe Campos.

Eusébio da Silva Ferreira, o maior intérprete 
do desporto-rei de todos os tempos em Portugal, 
esteve em Santiago do Cacém em 2007.

Paulo Futre, antigo jogador de futebol, visitou o Mu-
nicípio na 25.ª edição da Santiagro.

projeção do concelho
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Paulo Bento, Fernando Santos e João Alves.Sociedade Histórica da Indepen-
dência de Portugal.

D. Duarte de Bragança Jaime Gama Embaixador de Espanha

Maria Cavaco SilvaJerónimo de Sousa
Isabel Pires de Lima, Ministra da 
Cultura.

Pedrito de Portugal Aníbal Cavaco Silva Ramalho Eanes
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A Cooperativa Agrícola do Sado, a Alensado, sediada 
em Alvalade, é uma das maiores produtoras de tomate 
do país.

A Eneida, em Santo André, é uma empresa de engenha-
ria especializada em instrumentação, energia e comuni-
cações dedicada à grande indústria.

O empreendimento do Grupo Valouro em Alvalade 
estende a sua atividade desde a produção de milho e 
de ração, passando pelo pinto do dia e terminando na 
criação e subsequente abate de frangos na Herdade 
Daroeira.

A empresa INNOLIVA inaugurou, em 2011, o lagar de 
azeite que fica no Monte do Carapetal, em Alvalade.

O Parque de Empresas do Cercal do Alentejo recebeu 
um reforço, a Glowood, S. A. – fábrica de pelettes.

Empresas
de sucesso

projeção do concelho
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As nossas 
causas
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   A Câmara Municipal, em conjunto com as Juntas de Freguesia de Vale de Água, Santa Cruz e 
São Bartolomeu da Serra, lutou ao lado das populações contra a extinção das freguesias e pelo 
direito à proximidade dos serviços públicos; pelo direito à identidade cultural e pelo direito à de-
fesa de séculos de história.
Tendo em conta que a posição do Município de Santiago do Cacém é contra a extinção de 
qualquer freguesia, a Câmara Municipal, em conjunto com as Juntas de Freguesia, promoveu 
plenários com as populações das freguesias que o Governo pretende extinguir.



Alternativa ao traçado da REFER 
para a ligação ferroviária de transporte 

de mercadorias Sines-Grândola

A Comissão que integra as Câmaras Municipais de Santiago do Cacém, Grândola e Beja, o Núcleo Regional 
do Litoral Alentejano da Quercus e, ainda, a Associação Protectora do Montado Contra a Ferrovia Relvas Verdes 
Grândola Norte pediu uma audiência ao Ministro das Obras Públicas.
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As autarquias, desde Juntas de Freguesia a Câ-
maras e Assembleias Municipais, empenharam-
-se na abertura da Unidade Local de Saúde do 
Litoral Alentejano com a realização de várias ini-
ciativas públicas para reivindicar o direito a cui-
dados de saúde primários (médicos de família, 
centros de saúde) e secundários (hospital). 
A Câmara Municipal esteve sempre empenhada 
e envidou todos os esforços no sentido de mini-
mizar os prejuízos nos cuidados de saúde das 
populações, inclusive com o apoio à fixação de 
profissionais da área da saúde no concelho com 
a disponibilização de habitações.



sensibilização
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A Câmara Municipal fez todos os esforços e tomou 
várias medidas para exigir uma solução para o aban-
dono das obras e suspensão dos trabalhos de cons-
trução dos lanços IP8 / A26, entre Relvas Verdes e 
Grândola. A suspensão das obras prejudica a vida 
das populações.

Os presidentes das Juntas de Freguesia de Alvalade, Cercal do Alentejo e Ermidas-Sado manifestaram-se con-
tra o encerramento das estações de correios nas três localidades. 
O município de Santiago do Cacém lutou ao lado das populações e fez tudo o que estava ao seu alcance para 
evitar o encerramento destas estações de correios, um serviço público essencial.





Modernidade
O Parque Verde da Quinta do Chafariz veio trazer uma nova beleza a Santiago do Cacém.
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1.739.873 euros
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A autarquia dispõe de um 
autocarro, que custou 18.000 
euros, ilustrando com as suas ima-
gens o melhor do nosso concelho.

Vila Nova de Santo André tem um dos melhores 
parques verdes do Alentejo. O Parque Central foi 
requalificado e inaugurado no dia 25 de abril pela 
Câmara Municipal e Junta de Freguesia, envolvendo 
vários parceiros que têm contribuído para a reflo-
restação da cidade.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem em curso a Revisão do 
Plano Diretor Municipal (PDM) e conta com a participação dos cidadãos.

A Câmara Municipal disponibilizou, em Vila Nova de Santo André, o Gabi-
nete Municipal de Santo André, um projeto que visa a aproximação dos 
serviços à população.
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2003-2013

10Uma década de 
trabalho intenso 

anos


