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ACTA DA REUNIÃO DO 
PLENÁRIO DO CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, 
REALIZADO EM 4 DE DEZEMBRO DE 2008 

 
 
 
Aos quatro dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, pelas catorze horas e 
trinta minutos, reuniu, na Sala de Sessões do Município de Santiago do Cacém, o 
Conselho Local de Acção Social de Santiago do Cacém, composto pelos 
representantes das várias entidades que compõem a Rede Social de Santiago do 
Cacém, bem como o respectivo Núcleo Executivo. 
 
Verificando-se que à hora marcada não se encontrava presente a maioria das 
entidades, o Senhor Presidente do CLASSC, deu início aos trabalhos, trinta minutos 
depois, com os presentes na Sala, cujo registo consta na lista de presenças anexa à 
presente acta. 
 
Registou-se ainda a presença da Dr.ª Ana Gomes, interlocutora da Rede Social, do 
Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal. 
 
De acordo com a Convocatória previamente remetida, a Ordem de Trabalhos foi a 
seguinte: 
 

1. Leitura, rectificação e aprovação da acta da reunião de 4 de Julho do ano de 
2008; 

2. Adesão de novas entidades ao CLASSC – ponto de situação; 
3. Apresentação da proposta de convite de adesão a novas entidades, ao 

CLASSC; 
4. Apresentação da proposta de representante das instituições sem fins lucrativos 

para integrar o Núcleo Executivo; 
5. Apresentação do Guia de Recursos de Santiago do Cacém – ADL, Associação 

de Desenvolvimento do Litoral Alentejano; 
6. Avaliação da execução do Plano de Acção e do Plano de Desenvolvimento 

Social 2008; 
7. Apresentação da proposta de Plano de Acção 2009. 

 
 

1. Leitura, rectificação e aprovação da acta da reunião de 4 de Julho de 2008 
 
Pela representante da ADL, foram apresentadas as seguintes alterações ao ponto 
número 5 da acta da reunião anterior. “... pela Dr.ª Raquel Hilário, da ADL, e pela Dr.ª 
Otília, coordenadora da Rede Social de Grândola, nomeadamente o Modelo de 
Articulação Informal entre Empresas e Instituições locais. Trata-se de um projecto co-
financiado pelo Programa E qual, em que o modelo apresentado foi validado, no que 
diz respeito ao seu valor e transferibilidade para outros territórios, encontrando-se em 
fase de disseminação no Alentejo. Neste momento propõe-se a sua incorporação na 
Rede Social de Santiago do Cacém, apresentando um conjunto de metodologias e 
ferramentas de articulação entre o sector económico e social, com vista a uma 
intervenção integrada em prol do desenvolvimento local.” 
 
Após concordância dos presentes com as alterações introduzidas, a acta foi aprovada 
por maioria com as abstenções dos representantes da EB 2/3 de Santiago do Cacém, 
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da Petrocoop e da Casa do Povo da Abela, por não terem estado presentes na 
referida reunião. 
 
 
2. Adesão de novas entidades ao CLASSC – Ponto de situação; 
 
No segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da CLASSC, deu 
conhecimento das entidades que aderiram ao Conselho nomeadamente, A 
conferência S. João de Deus, Espiga – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL;  o 
Instituto Português da Juventude; a Liga dos Amigos do Hospital do Litoral Alentejano, 
a Petroccop, Cooperativa de Consumo, CRL, em Vila Nova de Santo André; a 
Quadricultura, Associação Cultural, de Vila Nova de Santo André e a Empresa Rogério 
Luz, Ldª. 
 
 
3. Apresentação da proposta de convite de adesão a novas entidades, ao 
CLASSC; 
 
O Conselho pronunciou-se igualmente sobre a proposta de um conjunto de entidades 
a convidar para integrarem o CLASSC, previamente conhecida pelos presentes com a 
convocatória para a presente reunião. Dessa proposta constavam as Associações dos 
Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo e de Santiago do Cacém, a Associação 
Missão Coragem, a Escola Tecnológica do Litoral Alentejano e a Studytrab – Centro 
de Estudos de Higiene e Segurança no Trabalho. 
 
O Senhor Presidente do CLASSC, referiu a pertinência da participação daquelas 
entidades na Rede Social, dada a sua área de intervenção seja na protecção civil, seja 
na divulgação e orientação e acolhimento psicossocial, seja na área da educação e 
formação. 
 
A representante da ADL, Dr.ª Raquel Hilário propôs acrescentar à lista as Associações 
de Pais, bem como a representante da Petrocoop, Maria Natália Sapage, referiu ser 
importante a presença do Banco Alimentar. 
 
A lista de entidades a convidar foi então aprovada por unanimidade, com a inclusão 
das associações de pais bem como o reforço do convite ao Banco Alimentar uma vez 
que ao primeiro convite não foi obtida resposta. 
 
 
4. Apresentação da proposta de representante das instituições sem fins 

lucrativos para integrar o Núcleo Executivo 
 
O Presidente do CLASSC lembrou os presentes da necessidade de designar um novo 
representante das IPSS’s, no Núcleo Executivo da Rede Social, tendo em conta o 
pedido de demissão apresentado pela Dr.ª Teresa Santos, coordenadora técnica da 
Casa do Povo do Cercal e anterior representante, por razões de ordem pessoal. 
 
Referiu igualmente que para o efeito, a Câmara Municipal promoveu uma reunião 
entre as IPSS’s, nomeadamente na área do apoio a idosos, onde foi deliberado propor 
ao CLASSC a designação da Associação Comunitária da Sonega para sua 
representante no Núcleo Executivo.  
 
Colocada à votação, os presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar a inclusão 
no Núcleo Executivo, da Associação Comunitária da Sonega, cuja representação 
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ficará assegurada pela presença da Dr.ª Ana Rita Cruz, Técnica ao serviço daquela 
entidade. 
 
 
5. Apresentação do Guia de Recursos de Santiago do Cacém – ADL, 

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 
 
Para apresentação do Guia de Recursos, o Presidente do CLASSC deu a palavra à 
Dr.ª Raquel Hilário, representante da ADL que iniciou referindo que, estando a 
elaboração do Guia de Recursos integrado no Plano de Actividades da Rede Social, 
foi a ADL que, com apoio financeiro iniciou e concluiu o tarefa. A par da distribuição de 
um exemplar do Guia a cada um dos presentes, foi feita uma breve apresentação da 
estrutura e do conteúdo do documento, tendo a Dr.ª Raquel proposto que o mesmo 
deveria estar disponível no site da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.  
 
Tendo em conta que foram, desde logo, apontadas algumas incorrecções e lacunas, 
nomeadamente não haver referência à Equipa Especial de Educação Precoce, ao 
Núcleo de Inserção Local ou mesmo à Equipa Local de Cuidados Continuados, em 
Santo André, foi deliberado convidar todas as entidades, até ao final de Janeiro de 
2009, a actualizarem os dados no sentido de actualizar o Guia numa próxima edição. 
 
Foi ainda referido haverem diversas empresas a prestar serviços de apoio social mas 
que, por não estarem a cumprir com as normas de funcionamento não podem ser 
anunciadas no Guia. A Dr.ª Raquel aproveitou a oportunidade para colocar à 
disposição das entidades e empresas todo o know-how da ADL nesta matéria, seja no 
apoio a projectos ou financiamentos. 
 
Por último, o Presidente do CLASSC endereçou um voto de parabéns à ADL pelo 
trabalho desenvolvido, em Rede, na elaboração do Guia de Recursos e enalteceu o 
facto de o mesmo ser inédito. 
 
6. Avaliação da execução do Plano de Acção e do Plano de Desenvolvimento 

Social 2008; 
 
Para apresentação do balanço de execução foi dada a palavra à representante da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no Núcleo Executivo da Rede Social, Dr.ª 
Filomena Marquês, que referiu, de entre as acções e objectivos traçados, aqueles que 
de algum modo foram concretizados ou se encontram em concretização, 
nomeadamente a constituição das Comissões de Freguesia, a participação da Rede 
Social, com um Stand, na Feira do Monte 2008, a recuperação, em parceria, da 
habitação de uma família carenciada em Alvalade, entre outros. 
 
A representante da Segurança Social, Dr.ª Ernestina, referiu terem havido também 
diversas acções de sensibilização e de organização entre serviços da administração 
central, nomeadamente da saúde e segurança social, relativamente aos 
procedimentos do CSI – Complemento Solidário para Idosos. Também a 
representante da Equipa de Intervenção Precoce, Educadora Teresa Galrão, referiu a 
realização de algumas acções de formação na área das competências parentais como 
a realização do 1º Encontro da Equipa e ainda a publicação “Comunicação Linguagem 
e Fala”, relativa ao projecto “Antes que Seja Tarde”.  
 
Foi ainda referida pela Educadora Teresa Galrão a necessidade de continuar a 
apostar na articulação das iniciativas das entidades da Rede, não só como veículo da 
sua própria divulgação mas também do ponto de vista da sua eficácia e sucesso. 
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O Presidente do CLASSC referiu, por último, uma acção importante, concertada entre 
a Junta de Freguesia de São Domingos, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém e 
o Centro de Saúde de Santiago do Cacém, que, se prendeu com os processos de 
renovação de contratos de trabalho de alguns médicos, enfermeiros e uma terapeuta 
da fala, que estavam em risco de não ser renovados. 
 
 
7. Apresentação da proposta de Plano de Acção 2009 
 
Por último, procedeu-se à apresentação da proposta do Plano de Acção para 2009, 
cuja distribuição aos presentes ocorreu com a convocatória para a presente reunião.  
 
Após introdução de algumas rectificações, o Plano de Acção foi aprovado, por 
unanimidade, com a recomendação da valorização de planos de formação integrados, 
no desenvolvimento de acções que fomentem o empreendedorismo, bem como no 
aproveitamento dos instrumentos financeiros que vierem a ser apresentados às 
entidades da Rede. 
 
Dr.ª Filomena Marquês informou ainda que a proposta de PDS – Plano de 
Desenvolvimento Social 2008-2010, será apresentada no primeiro plenário de 2009. 
Fez a entrega do PDS da Plataforma e informou que o PDS do concelho de Santiago 
do Cacém tem que estar enquadrado com o mesmo.  
 
De seguida o Presidente do CLASSC anunciou aos presentes a assinatura de um 
protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e o Ministério da 
Justiça com vista à instalação e funcionamento de um Gabinete para a Mediação 
Familiar, cujo objectivo será o de se apresentar como um sistema alternativo aos 
tribunais, sobretudo na regulação do poder paternal. Para o efeito a Câmara Municipal 
irá disponibilizar um espaço, em cada uma das Bibliotecas Municipais, em Santo 
André e Santiago do Cacém, 
 
Antes de dar por concluídos os trabalhos, o Presidente afirmou que o balanço do 
trabalho desenvolvido representa um progresso positivo, de grande significado como 
foi o caso das comemorações dos 30 Anos da Cercisiago. Afirmou ainda que Santiago 
do Cacém tem boas respostas sociais, sobretudo devido ao trabalho das entidades 
potenciado pela existência da Rede Social. 
 
Nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi dada por encerrada, eram dezoito 
horas. Da mesma foi lavrada a presente acta que, depois de aprovada, será assinada 
pelo Presidente do CLASSC e pela representante da Junta de Freguesia de Santo 
André, que a elaborou. 
 
 
 
O Presidente do CLASSC ________________________________________ 
 
Secretario _____________________________________________________ 


