
Acta número três  
 

Aos vinte e nove dias do mês de Julho de dois mil e três, pelas nove horas, reuniu na 
sala de reuniões da Junta de Freguesia de Santiago do Cacém, sita na rua Ramos da 
Costa, em Santiago do Cacém, o Conselho Local de Acção Social da Rede Social, 
adiante denominado por CLAS, com a seguinte ordem de trabalhos: - a Sessão da 
Manhã com inicio às nove horas da manhã para apresentação das propostas Pré 
Diagnóstico, Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Santiago 
do Cacém, para discussão e aprovação. A Sessão da Tarde com inicio às catorze e trinta, 
para avaliação interna do Programa Rede Social no concelho de Santiago do 
Cacém.________________________________________________________________ 
A presidir a mesa, esteve o Senhor Presidente do CLAS, no uso da competência 
delegada, Vice Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, José Joaquim 
Caneca Baguinho.________________________________________________________ 

1) Para a Sessão Plenário foram convocadas cinquenta e sete entidades que 
compõem este CLAS, (em anexo). Compareceram dezoito representantes das 
seguintes entidades, Dr.ª. Laura Tavares do Serviço de Acção Social de Santo 
André do Centro Regional de Solidariedade e Segurança Social de Setúbal, a 
Dr.ª. Dina Calado do Centro Cultural de Santo André, a Dr.ª Carla Pacheco do 
Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Santa Cruz, a Doutora Filomena 
Marquês da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a Dr.ª Teresa Galrão do 
Instituto das Comunidades Educativas, o Dr. Luís Passão da Cercisiago, a Dr.ª 
Otilia Gonçalves da Junta de Freguesia de Santo André, a Drª. Manuela Tavares 
da Associação de Apoio ao Desenvolvimentos Integrado de Ermidas Sado, a 
senhora dona Maria José Brás Silva da Associação de Moradores da Sonega, a 
senhora Elina Alexandra Pereira da Casa do Povo de Abela, o senhor Dinis 
Januário da Silva do Juventude Atlético Clube, o senhor Fernando Gonçalves 
Santos Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Água, o senhor Artur 
Faustino da Junta de Freguesia de São Francisco da Serra, a Dr.ª. Marta Teixeira 
do Centro de Dia de São Francisco da Serra, a Dr.ª Raquel Hilário da Associação 
de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, a Dr.ª. Lénia Machado da Casa do 
Povo de Alvalade, o Dr. Rui Calado do Centro de Saúde de Santiago do Cacém. 

2) Para a mesma sessão foram também convidadas as seguintes entidades do 
concelho de Santiago do Cacém, Destacamento Territorial da Guarda 
Republicana, o Centro de Formação de Professores de Santiago do Cacém, Sines 
e Grândola, Centro de Formação de Santiago do Cacém, Equipa de Coordenação 
dos Apoios Educativos do Litoral Alentejano, Presidente do Conselho Executivo 
da Escola Secundária de Santiago do Cacém, Instituto de Gestão Habitacional de 
Santo André, que colaboraram nos grupos de trabalho constituídos ao longo do 
processo (elaboração do Diagnóstico Social Participado e Plano de 
Desenvolvimento Social), e compareceu a Dr.ª Maria José Serra do Centro de 
Formação de Santiago do Cacém. _____________________________________ 

3) Passados trinta minutos de tolerância verificou-se que não estava reunido o 
quorum suficiente para proceder à aprovação das propostas apresentadas, Pré 
Diagnóstico, Diagnóstico Social Concelhio e Plano de Desenvolvimento Social. 
Sendo que, a Sessão Plenária tendente à aprovação das propostas supra 
mencionadas transitou para o mês de Setembro do corrente ano, com data, hora e 
local a definir. ____________________________________________________ 

O Senhor Presidente do CLAS, considerou que apenas estavam reunidas as condições 
para a apresentação das propostas Pré Diagnóstico, Diagnóstico Social Concelhio e 



Plano de Desenvolvimento Social. Pelo que, a técnica da Rede Social Ana Calado, 
efectuou a apresentação das propostas conforme estava previsto na ordem de trabalhos 
da respectiva sessão.______________________________________________________ 
O Presidente do CLAS da Rede Social encerrou a sessão da manhã às doze horas e 
trinta minutos, fazendo menção à sua ausência na sessão da tarde por motivos de 
agenda, dando autorização para que se continuem os trabalhos na sessão da tarde._____ 
A sessão da tarde, iniciou às catorze horas e trinta minutos com a presença das entidades 
supra mencionadas, e de um representante do Hospital Conde do Bracial a Dr.ª. Isabel 
Maria. Para a sessão de avaliação foi convidado o Doutor António Batista consultor e 
avaliador externo do Programa Rede Social de Santiago do Cacém._________________ 
O doutor António Batista deu inicio à sessão de avaliação, questionando cada um dos 
presentes acerca das vantagens, desvantagens da implementação da Rede Social no 
concelho de Santiago do Cacém. A maioria dos presentes manifestaram-se 
positivamente em relação ao funcionamento da Rede Social e seus produtos (Pré 
Diagnóstico, Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social). A principal vantagem 
apontada é a possibilidade de conhecimento interinstitucional promovida pelas reuniões 
de trabalho desenvolvidos ao longo do processo. Por último, o Doutor António Batista 
questionou cada um dos presentes sobre as expectativas que tinham acerca da 
continuidade da Rede Social no concelho de Santiago do Cacém, tendo a maioria dos 
presentes considerado importante dar continuidade ao trabalho desenvolvido._________ 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão eram dezassete horas e trinta minutos, 
da qual foi elaborada a presente acta._________________________________________ 
 
 
 
O Presidente do CLAS da Rede Social,  
 
 
 
O Vereador do Pelouro da Acção Social 
 
 
José Joaquim Caneca Baguinho  
 


