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I N F O R M A Ç Ã O  M U N I C I P A L

FICHA TÉCNICA

Álvaro Beijinha

As pessoas 
em 
primeiro 
lugar!

Atraímos investimento
Após a tomada de posse, o executivo municipal realizou uma série de reuniões 
com o objetivo de reforçar as relações institucionais com as empresas e de apro-
fundar o conhecimento sobre as mesmas.

Álvaro Beijinha visita Repsol e reforça proximidade. O encontro visou o reforço das relações institucionais 
entre as entidades e a criação de várias sinergias em assuntos de interesse comum.

Emprego uma das maiores preocupações do executivo. O Presidente, Álvaro Beijinha, e o Vereador 
Norberto Barradas reuniram com os responsáveis do Centro de Emprego e Formação Profissional do 
Alentejo Litoral.

“Santiago do Cacém quer 
parques empresariais 
do Município abertos ao 
mundo...”

Á l v a r o  B e i j i n h a

O reforço da qualidade de vida dos cidadãos do 
Município de Santiago do Cacém é a nossa maior prio-
ridade. Nem os fortes constrangimentos económico-
-financeiros nos demovem. Trabalhamos, todos os 
dias, para encontrar soluções, alternativas e caminhos 
seguros para o desenvolvimento do território e para o 
bem-estar das pessoas. E sempre num regime de proxi-
midade, como atestam as Presidências nas Freguesias 
e muitas outras iniciativas em que estamos no terreno.

Apostamos, cada vez mais, nos estímulos à criação 
de emprego e na criação de condições ímpares para que 
as empresas e os empresários se fixem no Município. 
Nestes últimos dois anos, concentrámos esforços e in-
vestimos fortemente no turismo e desenvolvimento eco-
nómico, quer na promoção e/ou reforço de eventos que 
atraem milhares de visitantes, quer na dinamização e 
articulação com os próprios agentes turísticos. Estamos 
na linha da frente no apoio a grandes eventos culturais 
como a Mostra de Teatro de Santo André, o Alvalade 
Medieval, as iniciativas dos Grupos Corais, as Festas de 
Santa Maria em Ermidas, o Jazz Alémtejo e as Cextas de 
Cultura, o Festival Terras sem Sombra, entre outros. Na 
cultura e no desporto, os nossos equipamentos muni-
cipais continuam a demonstrar dinâmicas e programas 
de qualidade, que permitem satisfazer todo o tipo de 
públicos. Vamos continuar nesse caminho!

Mesmo privados das condições ideais para levar 
a cabo obras de grande envergadura, vamos avançar 
para uma intervenção de fundo entre a Aldeia e a ci-
dade de Santo André, numa das vias mais movimen-
tadas do Município. Estamos em todas as freguesias, 
com obras de melhoramentos, de pavimentações, e 
que são pensadas sempre, em primeira instância, para 
satisfazer as necessidades mais prementes das popu-
lações e nunca descurando preocupações ambientais. 
Concluímos, em conjunto com a Polis Litoral Sudoeste, 
uma requalificação marcante na Costa de Santo André.

Continuamos com um forte investimento na Educa-
ção e no reforço da Rede Social, e somos uma referência 
na obra social de proximidade. Na saúde, num trabalho 
conjunto com as Juntas de Freguesia e as populações, 
vamos conseguindo melhorar, progressivamente, os ser-
viços e cuidados prestados. Apoiamos as iniciativas des-
tinadas quer à juventude, quer à população sénior, na 
certeza de que os respetivos papéis no desenvolvimento 
do Município se revestem de inegável importância.

Já na segunda metade do nosso mandato, estamos 
mais motivados e empenhados que nunca para elevar 
bem alto o Município de Santiago do Cacém, na rota da 
modernidade e do desenvolvimento que o nosso terri-
tório e as nossas gentes merecem.
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Álvaro Beijinha deslocou-se a Bruxelas, na Bélgica, com os objetivos de conhecer melhor as oportunidades do 
novo quadro comunitário e de contactar diretamente com os decisores do processo, no sentido de “captar o 
maior investimento possível para o Município”.

O Festival da Enguia da Lagoa de Santo André já 
conta com duas edições que superaram as melho-
res expectativas com milhares de visitantes.

O “1.º Festival do Tomate de Alvalade – Mostra 
gastronómica nos restaurantes”, teve comt  o ob-
jetivo primordial de impulsionar a economia local 
através da promoção da gastronomia.

A Câmara Municipal e a ADL promoveram uma reunião com os presidentes e membros dos executivos das 
Juntas de Freguesia do município para apresentação do Plano de Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL), 
no âmbito do qual poderão ser financiáveis algumas das intenções de investimento das Juntas de Freguesia.

A MareDeus, sediada no Parque de Empresas de Ermidas-Sado fez um investimento na ordem dos 2,5 mi-
lhões de euros. O Grupo MareDeus é uma sociedade que se dedica ao processo de transformação e embala-
mento de bacalhau congelado e exporta toda a sua produção para Espanha.
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Plano Estratégico de Desenvolvimento do Alentejo Litoral 2014-2020 
apresentado em Santiago do Cacém

O Centro de Apoio às Empresas de Santiago do Cacém visa incentivar e apoiar 
a criação, o desenvolvimento e o crescimento sustentado de ideias de negócio 
inovadoras e de micro e pequenas empresas recém-criadas.

“As Tasquinhas – Mercado à Mesa”, iniciativa que tem como objetivo a promoção 
e a divulgação do que melhor se faz na região, nomeadamente nas áreas da gas-
tronomia, do artesanato, dos serviços e da cultura, conta com duas edições (2014 
e 2015) de sucesso.

A 1.ª Feira do Empreendedorismo organizada pela Câmara Municipal em parceria 
com a Associação de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL). 

A SANTIAGRO – Feira Agropecuária e do Cavalo é uma Feira que engran-
dece o Município, em que os expositores promovem o seu negócio e os seus 
produtos. É um dos eventos que mais projeção dá a Santiago do Cacém.

Santiago do Cacém no “Top 10” dos Municípios alen-
tejanos
O ranking “City Brand”, que mede o valor das marcas dos 
308 Municípios portugueses, coloca Santiago do Cacém 
entre os dez melhores concelhos do Alentejo (7.º lugar). 
No estudo da Bloom Consulting, publicado no “Negócios 
Online”, é possível ainda verificar que Santiago do Cacém 
está no primeiro terço da tabela nacional.
O Município de Santiago do Cacém ocupa o 7.º lugar entre 
os 58 municípios alentejanos, num ranking elaborado atra-
vés do cruzamento de diversos dados estatísticos, como o 
desemprego, número de hospitais, salário médio, taxa de 
criminalidade ou dormidas turísticas por município.
A nível nacional, entre os 308 Municípios portugueses, 
Santiago do Cacém ocupa o 85.º lugar e situa-se no pri-
meiro terço da tabela.
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Pelo segundo ano consecutivo, os executivos da Câ-
mara Municipal e das respetivas Juntas de Freguesia, 
acompanhados por técnicos da autarquia, percorre-
ram todo o território num trabalho árduo, mas pro-
veitoso e com um balanço positivo.

Esta iniciativa realiza-se com o objetivo de contactar 
diretamente com empresários, instituições e popula-
ção das localidades do Concelho. Nesta ronda pelas 
freguesias, realizaram-se, pela primeira vez, Reuni-
ões de Câmara fora do edifício-sede dos Paços do 
Concelho, facto histórico no nosso Município.

SÃO FRANCISCO DA SERRA

SÃO DOMINGOS

SANTIAGO DO CACÉM

ABELA

SANTO ANDRÉ

ALVALADE CERCAL

ERMIDAS

Proximidade com as populações
Oportunidade de contactar com empresas, movimento 

associativo e de estar no terreno com as pessoas

SANTA CRUZ

SÃO BARTOLOMEU

VALE DE ÁGUA

“Reunião de Câmara 
histórica, pela primeira 
vez efetuada fora dos 
Paços do Concelho ...”
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Concelho

Álvaro Beijinha foi eleito, em setembro 2014, 
Presidente da Comissão Permanente do Conse-
lho Regional da CCDR Alentejo. 
O Conselho Regional da CCDR Alentejo é 
composto pelos 47 Presidentes de Câmara dos 
municípios alentejanos e por representantes de 
várias entidades, entre as quais a Associação 
Nacional de Freguesias (ANAFRE), a Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo, Instituições de 
Ensino Superior, e a Confederação da Indústria 
Portuguesa (CIP).
O Conselho Regional é o órgão consultivo da 
CCDRA representativo dos vários interesses e 
entidades relevantes para a prossecução dos 
seus fins.

O Concelho de Santiago do Cacém, entre 2003 e 
2013, foi o 4.º a nível nacional que mais cresceu 
em termos de exportações. O valor absoluto de ex-
portações registado no concelho de Santiago do Ca-
cém, em 2013, foi de 7.896.237 milhões de euros.

A revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC), que se encontrava em vigor desde 
1993, está concluída. Os trabalhos arrancaram em 2008, num procedimento complexo, moroso e burocráti-
co com a participação de muitas entidades externas e de discussão e participação pública.
A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou, por maioria, 
aprovar a Versão Final do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém.

A Associação dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém comemorou, em outubro 2013, o seu centésimo 
aniversário. A data marcante foi comemorada com uma cerimónia dignificante e de reconhecimento público 
dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém pelo que representam para a nossa comunidade local.
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Saúde uma prioridade

O XXI Encontro de Idosos da Zona Sul do Distrito de Setúbal foi em Santiago 
do Cacém e contou com a presença de cerca de 1300 utentes dos concelhos de 
Santiago do Cacém, Sines, Grândola e Alcácer do Sal.

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Alvalade, um investimento de 
dois milhões e cem mil euros, que representa a concretização de um sonho de 
muitos alvaladenses.

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas na Abela, construída no âmbito do 
programa PARES, com financiamento também da Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém; num investimento de cerca de 2 milhões de euros.

Instituições assinaram protocolo de cooperação entre as entidades parceiras e as 
estruturas de parceria das Redes Sociais de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do 
Cacém, Sines e Odemira com a finalidade de criar a Rede Integrada de Resposta à 
Violência Doméstica no Alentejo Litoral e que reúne 24 entidades.
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Falta de médicos preocupa Autarquia. As preocupações são, principalmente, 
a diminuição dos cuidados de saúde primários e hospitalares, o encerramento 
de algumas extensões no Município e os já conhecidos problemas na Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA).

O Município de Santiago do Cacém tem vindo a receber médicos cubanos para 
reforçar o contingente de médicos existente. O Litoral Alentejano conta, neste 
momento, com 12 médicos ao abrigo do acordo entre Portugal e Cuba.
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Um Município em desenvolvimento

1.000.000 euros em Ermidas-Sado

366.000 euros de investimento

O Município de Santiago do Cacém conta com dois novos veículos para reforçar 
a recolha de resíduos sólidos urbanos, um investimento de cerca de 366 mil 
euros e a garantia de melhorar a qualidade do serviço de recolha de resíduos 
urbanos.

A nova ETAR do Cercal a cargo da Águas Públicas do Alentejo Litoral, num in-
vestimento de 1.255.000 €.Trata-se de um importante investimento na área 
ambiental, que se refletirá na qualidade de vida da população.

1.400.000 euros de investimento 
na ETAR de Alvalade

1.255.000 euros na ETAR do Cercal

A entrada em funcionamento de uma nova unidade para Resíduos Sólidos Urba-
nos (RSU) em Ermidas-Sado, no município de Santiago do Cacém, vai ser uma rea-
lidade até ao final do ano, num investimento de um milhão de euros da Ambilital.

ETAR de Alvalade, uma obra que terá como objectivo de tratar a totalidade dos 
efluentes gerados pelas populações de Alvalade e Mimosa e da responsabilidade 
da empresa Águas Públicas do Alentejo, S.A. num investimento de 1.400 mil euros. 
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Quercus atribui “Qualidade de Ouro” 
a duas praias do Município

As praias da Costa de Santo André e da Fonte do Cortiço foram as duas zonas balneares do Município galar-
doadas pela Quercus com “Qualidade de Ouro 2015”, uma distinção que premeia as praias de Portugal com 
melhor qualidade da água.

O projeto “recuperação e proteção de sistemas costeiros em Santo André” veio trazer um “novo rosto” à Costa de Santo André. A intervenção, a cargo da Polis 
Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A., teve um investimento total de 1 milhão e 56 mil 
euros, com uma comparticipação da Câmara Municipal cifrada em 150 mil euros.

A luz solar na região está a ser objeto de estudo 
por parte de investigadores da Universidade de 
Wuppertal, na Alemanha. O projeto está a decorrer 
desde setembro de 2014, em Santiago do Cacém, e 
é pioneiro no país. 
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Educar para o futuro

Câmara Municipal 
“trava” encerra-
mento de escolas 
de São Bartolomeu 
da Serra, Arealão 
e São Domingos

O Encontro “Pensar a Educação” foi marcado pela ampla discussão dos temas “quentes” ligados à Educação, com uma plateia interventiva e que aproveitou da melhor 
forma o conjunto de intervenções de qualidade de algumas figuras nacionais ligadas ao panorama da Educação: José Barata Moura, Paulo Guinote, Francisco Almeida, 
Bárbara Wong e Mário Nogueira. A moderação dos painéis esteve a cargo de Sérgio Pereira Bento e Manuel Estrela Raposo.
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O Plano de Transporte Escolar abrange gratuitamen-
te todos os alunos do Ensino Básico. A Câmara Muni-
cipal comparticipa em 50 % o transporte dos alunos 
que frequentam o Ensino Secundário. Diariamente 
são transportados 669 alunos, um investimento 
anual de 545 mil euros.

Transporte escolar
669 alunos
545.000 euros/ano

Refeições escolares

1.240 refeições
diárias
460.000 euros/ano
Taxa de cobertura 100 % 

Bolsas de estudo Rede escolar do Município

A Câmara Municipal atribui anualmente 35 bolsas 
para o Ensino Superior, um investimento anual su-
perior a 45 mil euros.

35 bolsas/ano
45.000 euros/ano

♦ 15 estabelecimentos de Educação Pré-Escolar

♦ 17 escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico

♦ 4 escolas dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico

♦ 2 escolas do Ensino Secundário com 3.º ciclo do 
Ensino Básico
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Município dinâmico

Jornadas Corais José Augusto, uma iniciativa que homenageou um dos ele-
mentos fundadores do Coral Harmonia, o coralista José Augusto.

O Auditório Municipal António Chainho foi pequeno para receber, em fevereiro, 
a banda sensação da música portuguesa – os D.A.M.A..

Milhares de pessoas assistiram ao concerto com os Amor Electro, que se reali-
zou no Parque Verde da Quinta do Chafariz, em Santiago do Cacém. 

Os Dead Combo, uma das bandas portuguesas do momento, foi recebida com 
“casa cheia” no Auditório Municipal António Chainho. 

Foi com casa cheia que Berg atuou na XXVII SANTIAGRO; um concerto que tão 
cedo os milhares de visitantes não irão esquecer.

The GIFT, banda que comemorou, no ano de 2015, 20 anos de carreira, atuou 
na Santiagro 2014, num concerto memorável.  
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O Mestre da Guitarra Portuguesa, António Chainho, recebeu a Chave da Ci-
dade de Santiago do Cacém, durante o espetáculo comemorativo do Dia do Mu-
nicípio, que se realizou no Parque Verde da Quinta do Chafariz, em Santiago do 
Cacém, e que registou uma enchente para uma noite de encantos e de emoções.

Organizado pela Banda da Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística de-
correu o 1.º Encontro de Bandas que reuniu três bandas: Banda da Sociedade de 
Instrução e Recreio de Janes e Malveira, Banda da Sociedade Musical Fraternida-
de Operária Grandolense e a banda anfitriã.

A aldeia de São Domingos viveu um “momento histórico”, na tarde do dia 15 de novembro de 2014, com a inauguração do Museu da Farinha, no local da antiga 
Fábrica de Moagem de José Mateus Vilhena, que contou com a presença não só da população de São Domingos, como também de pessoas de vários pontos do Mu-
nicípio e da Região.
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Feira do Monte afirma a identidade do Município. Este evento secu-
lar afirma-se com uma forte componente de artesanato que é bastante rico e 
variado no Município Santiago do Cacém.

Há 14 anos que o Alvalade Medieval recria, com todo o rigor, a vida quotidiana 
do homem da Idade Média, na freguesia de  Alvalade, que comemorou, em 
2015 os 505 anos da concessão do Foral Manuelino à vila de Alvalade.

As Festas de Santa Maria são um símbolo das festas tradicionais no Município e 
um símbolo da identidade e paixão dos ermidenses. A vila transforma-se numa das 
localidades mais bonitas de todo o Litoral Alentejano. 

O Festival Nacional de Folclore já vai na 17.ª edição e realiza-se todos os anos 
numa freguesia diferente do Concelho de Santiago do Cacém, numa grande mani-
festação da cultura popular.

A Câmara Municipal congratula-se com o reconhecimento, pela UNESCO, do Cante 
Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade. A distinção foi 
aprovada pelo Comité Intergovernamental da UNESCO para a Salvaguarda do Patri-
mónio Cultural Imaterial da Humanidade.
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A Mostra de Teatro Internacional de Santo André já vai na 16.ª edição e é um 
dos mais relevantes acontecimentos culturais do Município. É organizada pela 
Associação Juvenil Amigos do Gato (AJAGATO).

A sede do Vitória Futebol Clube Ermidense recebeu a Sessão Solene Evocativa do 
Centenário de Ermidas-Sado, uma organização da Junta de Freguesia local e do 
Grémio Ermidense Primeiro de Agosto, com o apoio da Câmara Municipal.

A inauguração do Centro Cultural de Ermidas marcou a história da Freguesia de 
Ermidas-Sado. A obra, um investimento de 38 mil euros, teve a comparticipação da 
Junta de Freguesia de Ermidas Sado e da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

Em 2002, nasceu o projeto cultural Quadricultura, que tem como principal 
objetivo desenvolver actividades na área cultural. Cextas de cultura é um dos 
seus projetos.

Desde o passado mês de outubro que há mais e melhores razões para ir ao cinema, 
no Auditório Municipal em Santiago do Cacém. A autarquia fez um investimento 
em equipamento digital de projeção, que possibilita visionamento de filmes em 3D.

162.000 euros/ano
Câmara Municipal assina, anualmente, protocolos 
com 30 coletividades desportivas do Município. 
A autarquia mantém uma assinalável cooperação 
com os clubes desportivos, representativos de vá-
rias modalidades, que visa o desenvolvimento des-
portivo do Município. 
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A Cercisiago garantiu a inscrição nos Recordes do Guinness, após juntar perto 
de 600 pessoas, entre miúdos e graúdos, numa Mega-Aula de Body Balance no 
Parque Central, em Vila Nova de Santo André. 

A prova Miróbriga Trail Run tem por objetivo promover e descobrir Santiago 
do Cacém através de novos trilhos percorridos entre o Centro Histórico da cida-
de e o interior das Ruínas Romanas de Miróbriga.

A prova de BTT Alvalade – Porto Covo – Alvalade já vai na 17.ª edição e redun-
dou em mais um significativo sucesso organizativo do Futebol Clube Alvaladense. 
Contou com um total de cerca de 2600 “bttistas” oriundos de vários pontos do país.

O Pavilhão Municipal de Desportos, em Santiago do Cacém, foi palco, no dia 31 de 
outubro de 2015, do 1.º Encontro de Dança e Fitness, organizado pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, pela Take Dance e pela Comissão Social da 
União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. 

300 crianças e jovens participaram na iniciativa “Férias Jovens em Santiago do 
Cacém”, uma organização da Câmara Municipal, em colaboração com as Juntas 
de Freguesia do Município. A Autarquia proporciona a todos os participantes 
almoço, seguro e transporte ao longo da iniciativa.
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Apostamos no Turismo

Gastronomia tradicional, eventos com ementa gourmet e pratos sazonais são 
algumas das apostas do restaurante Mercado à Mesa, situado no primeiro 
andar do Mercado Municipal de Santiago do Cacém.

Zen Lounge Bar, um conceito diferente de um bar, um espaço relaxante, inserido 
na natureza, num ambiente calmo e descontraído, em Vila Nova de Santo André.

Deixe-se envolver na magia e nos sons do monte Tons da Terra, um novo inves-
timento de Turismo Rural em plena Freguesia de São Domingos. Aqui, encontra 
tudo o que procura para as suas férias, para o seu retiro, para o seu descanso.

O Monte do Giestal – Casas de Campo & Spa é um espaço de turismo rural para 
quem procura a beleza do campo, na Freguesia de Abela. O Monte do Giestal ven-
ceu, em 2013, o Prémio “Turismo do Alentejo” na categoria “Melhor Turismo Rural”.

A quietude da freguesia de Ermidas-Sado convida o visitante para uma estadia 
no Agroturismo Refúgio das Origens. Neste espaço vivo, pode apreciar e parti-
cipar nas atividades agrícolas e degustar sabores genuínos.



INFORMAÇÃO MUNICIPAL | SANTIAGO DO CACÉM   18  | 19

Um Município em desenvolvimento
Abela

Execução da rede de drenagem de águas pluviais da Rua Catarina Eufémia.

Alvalade
Execução da rede de águas pluviais no Outeiro do Lobo. 

Requalificação da rede de drenagem de águas pluviais da Rua Teófilo Braga no 
Cercal, pelo valor total de 21.096,48 €.

Cercal do Alentejo

Reabilitação de um troço da Rua Álvaro Cunhal. Trata-se de um investimento de 
43.383,87 €.
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Arranjos exteriores da Casa de Convívio da Aldeia do Cano, num investimento 
de 41.324,85 €.

A nova Estação de Tratamento de Águas para Abastecimento (ETAA) das Sil-
veiras.

Ermidas-Sado

Remodelação da rede de distribuição de água e da conduta elevatória de esgotos na 
Rua Cidade de Santiago e na Rua Manuel da Fonseca, um investimento  de 30.000 €.

Requalificação do Largo 1.º de Maio.

Cercal do Alentejo
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A Câmara Municipal procedeu à beneficiação da estrada de acesso à Aldeia dos 
Chãos, desde o entroncamento da EN 120 até à Casa de Convívio. 

Requalificação do Caminho Municipal 1101. Esta intervenção foi realizada com 
os meios da Câmara Municipal

Santiago do Cacém

Remodelação da rede de águas e ligação da nova Estação de Tratamento de 
Água (ETA), na localidade de Vale Seco.

Requalificação da Estrada Municipal 550, num investimento de 825.500 euros.
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Requalificação do Caminho Municipal 1087 (Monte Velho), num investimento 
global de 88.371,78 €.

Santo André

Execução do projeto de Mobilidade Urbana para a cidade de Santiago do Cacém.

Requalificação da Praça Zeca Afonso. 
Execução da rede de drenagem de águas pluviais no arruamento a tardoz da 
Zona de Atividades Mistas (ZAM).

Santiago do Cacém
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São Domingos e Vale de Água

Execução dos arranjos exteriores na envolvente do Loteamento de Maria José 
Fonseca. Esta intervenção foi realizada em colaboração com a Junta de Fregue-
sia da União de Freguesias de São Domingos da Serra e Vale de Água.

São Francisco

Intervenção na EM 544 com saneamento de raízes e argilas, devido às irregula-
ridades no pavimento.

Reformulação da rede de esgotos domésticos e de águas pluviais, bem como 
os trabalhos de prolongamento da rede de abastecimento de águas na Rua dos 
Electricistas.

Saneamentos na Estrada Municipal (EM) 553. 

Santo André
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