
 
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DA REDE SOCIAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM 

 

Ao vigésimo dia do mês de maio de dois mil e dezasseis, reuniu o Plenário do Conselho 

Local de Ação Social de Santiago do Cacém, pelas catorze horas e trinta minutos na 

sala de sessões da Sede do Município. A reunião iniciou trinta minutos após o período 

regulamentar de tolerância por falta de quórum. A sessão foi presidida pelo senhor 

Vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Norberto 

Barradas, em representação do Presidente do CLASSC, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Ponto 1)      Constituição do Núcleo Executivo 2016-2917: Eleição da entidade sem 

fins lucrativos, ao abrigo do n.º 2 do art.º 27 do Decreto-Lei 115/2006 de 14 de 

junho e eleição dos restantes membros do Núcleo Executivo, ao abrigo do n.º 3 do 

art.º 27 do Decreto-Lei 115/2006 de 14 de junho. Ponto 2)   Informações. 

Ponto 1: Eleição da entidade sem fins lucrativos. Foi colocada pelo Senhor Presidente 

à votação secreta das nove entidades sem fins lucrativos presentes na Sessão, as 

entidades congéneres que manifestaram interesse em integrar o Núcleo Executivo: 

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, Associação Intervir.com, Casa 

do Povo de São Domingos, Casa do Povo de Abela e Liga dos Combatentes - Núcleo de 

Vila Nova de Santo André. 

A votação foi a seguinte: Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano – um 

voto, Associação Intervir.com – quatro votos, Casa do Povo de São Domingos – um 

voto, Casa do Povo de Abela – dois votos e Liga dos Combatentes - Núcleo de Vila Nova 

de Santo André – um voto. 

Foi eleita para o Núcleo Executivo a Associação Intervir.com com quatro votos. 

Eleição de quatro entidades para o Núcleo Executivo. O Senhor Presidente colocou à 

votação secreta das catorze entidades presentes, as entidades que manifestaram 

interesse em integrar o Núcleo Executivo: Associação de Desenvolvimento do Litoral 

Alentejano, Casa do Povo de São Domingos, Casa do Povo de Abela, Instituto de 

Emprego e Formação Profissional e Liga dos Combatentes - Núcleo de Vila Nova de 

Santo André. 

A votação foi a seguinte: Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano – um 

voto, Casa do Povo de São Domingos – dois votos, Casa do Povo de Abela – um voto, 

Instituto de Emprego e Formação Profissional – nove votos e Liga dos Combatentes - 

Núcleo de Vila Nova de Santo André – um voto. 

Foram eleitas à primeira volta para o Núcleo Executivo: o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional com nove votos e a Casa do Povo de São Domingos com dois 

votos. 

Verificando-se um empate de um voto entre as restantes entidades, o Senhor 

Presidente deu início à segunda volta da votação secreta. 



 
Resultado da votação: Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano – sete 

votos, Casa do Povo de Abela – cinco votos e Liga dos Combatentes - Núcleo de Vila 

Nova de Santo André – dois votos. 

Foram eleitas à segunda volta para o Núcleo Executivo: Associação de 

Desenvolvimento do Litoral Alentejano com sete votos e a Casa do Povo de Abela com 

cinco votos. 

O Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social da Rede Social de Santiago do 

Cacém, é constituído por: Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Segurança Social, 

Associação Intervir.com, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Associação de 

Desenvolvimento do Litoral Alentejano, Casa do Povo de São Domingos e Casa do Povo 

de Abela. 

Ponto 2: Raquel Hilário, em representação da Associação de Desenvolvimento do 

Litoral Alentejano, informou que no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento 

Social irá decorrer nos dias 8 e 9 de junho, uma formação sobre a metodologia SPIRAL. 

Uma metodologia utilizada a nível Europeu, que parte da premissa de que o bem-estar 

de todos deve ser construída a partir da visão dos cidadãos e que se reveste de todo o 

interesse na construção dos Planos de Ação da Rede Social.  

Rui Ruas e Cristina Maria Custódio em representação do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional fizeram uma apresentação sobre as medidas Garantia Jovem, 

uma iniciativa dirigida a jovens até aos 29 anos de idade com o objetivo de lhes dar 

uma oportunidade de educação e formação, estágio ou emprego, no prazo de 4 meses, 

após ficarem desempregados ou terem saído do sistema educativo e formativo. 

Aumentar as qualificações dos jovens, facilitar a entrada dos jovens no mercado de 

trabalho e reduzir o desemprego jovem, são princípios inerentes ao programa. Neste 

momento existem a nível nacional oitenta e oito mil jovens sem estudar e sem 

emprego. 

Foi solicitado aos presentes aderirem à rede de parceria para reencaminhamento e 

sinalização de jovens, que se encontram nestas situações, de modo a serem 

encaminhados e usufruírem destas medidas. 

 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelas dezasseis horas e cinquenta 

minutos. 

 
Pl’o Senhor Presidente do CLASSC, Norberto Barradas 
 

O Secretário,  


