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Ata da reunião do CLASSC  

Conselho Local de Ação Social de Santiago do Cacém 

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês março de dois mil e dezassete, reuniu o CLASSC – 

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

minutos na sala polivalente da Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém. A reunião 

iniciou trinta minutos após o período regulamentar de tolerância. A sessão foi presidida 

pelo senhor Vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

Norberto Barradas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1- Aprovação da ata da reunião de CLASSC, realizada no dia 07 de dezembro de 

2016; 

2- Monitorização do Plano de Ação 2016; 

3- Aprovação do Plano de Ação 2017; 

4- Apresentação do relatório anual de execução do CLDS; 

5- Apresentação do trabalho desenvolvido pelo CAFAP no ano 2016; 

6- Informações 

 

O Vereador da Ação Social Norberto Barradas deu as boas-vindas aos presentes, 

tendo de seguida passado a palavra à Diretora do Centro Distrital da Segurança 

Social, Drª. Natividade Coelho, a qual informou que a coordenadora do Núcleo Local 

de Inserção de Santiago do Cacém passa a ter poder de voto. 

Ponto 1) Aprovação da ata da reunião de CLASSC, realizada no dia 07 de dezembro 

de 2016 

Foi colocada para aprovação, a ata do plenário realizado no dia sete de dezembro de 

dois mil e dezasseis, a qual foi aprovada por maioria. 

Ponto 2) Monitorização do Plano de Ação 2016 

Filomena Marquês, responsável pelo secretariado técnico da Rede Social de Santiago 

do Cacém, iniciou a apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação de 

2016, com recurso a uma apresentação de dados em Power Point, que se anexa. 

Esta apresentação foi partilhada pelos vários intervenientes, consoante a sua área de 

intervenção. 

A técnica da Cooperativa Espiga mencionou a necessidade de uma ama para a zona 

do Cercal do Alentejo, contudo até à data ainda não se tinha candidatado ninguém, 

com os requisitos exigidos por lei. 
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Natividade Coelho referiu-se ao PRESAME como tendo surgido no âmbito das duas 

Plataformas Supraconcelhias. O Instituto Politécnico de Setúbal já apresentou o 

relatório final, havendo a possibilidade de ainda se realizarem algumas revisões ao 

mesmo. O PRESAME é um instrumento de trabalho inacabado e que será uma mais 

valia para ajudar a qualificar o território. 

Ana Cláudia Ribeiro (interlocutora distrital da Rede Social) complementa esta 

informação, referindo que apesar de se tratar de um documento muito extenso é 

importante ter conhecimento sobre o mesmo. 

Vítor Costa, representante da Liga dos Combatentes – Núcleo de Santo André, pediu 

a palavra para informar que a sua entidade articula diretamente com o Departamento 

de Psiquiatria de Beja, recurso este disponível sempre que haja necessidade. 

A representante do Movimento Democrático de Mulheres – MDM – apresentou como 

sugestão o envio do documento a todos os membros do CLASSC. 

Ponto 3) Aprovação do Plano de Ação 2017 

O Plano de Ação 2017 foi previamente remetido a todos os membros do CLASSC para 

análise, tendo Filomena Marquês pedido aos presentes que se pronunciassem sobre o 

mesmo. 

Natividade Coelho sugeriu a inclusão do Programa Operacional de Apoio a Pessoas 

Mais Carenciadas (POAPMC), referindo que este foi amplamente divulgado junto das 

instituições, terminando o processo de candidatura a 03/04/2017, já com a porrogação 

do prazo. A Diretora do Centro Distrital considera que se trata de um novo paradigma, 

cuja estratégia consiste em dar aos territórios a capacidade de se organizarem de 

forma bi-concelhia. Assim, para os concelhos de Santiago do Cacém/Sines, a entidade 

coordenadora do Programa é a Santa Casa da Misericórdia de Sines (pólo recetor), a 

qual contará com várias entidades mediadoras (AADIES – Associação para o 

Desenvolvimento Integrado de Ermidas do Sado, Centro Social Paroquial de Santa 

Maria, Casa do Povo de Cercal do Alentejo, Casa do Povo de Alvalade do Sado, 

Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém, Casa do Povo de São Domingos).  

Este é um recurso complementar aos programas que já existem nos territórios e, sem 

dúvida, um programa alimentar mais completo a nível nutricional. Acrescentou, ainda, 

que o programa terá a duração de 3 anos. 

Natividade Coelho informou, também, que foi feita uma resalva para o sul do distrito, 

no que se refere ao Programa, no sentido de um acréscimo de dotação financeira, em 

cerca de 10.000€, tendo em conta o número de habitantes e a distância geográfica 

destes concelhos. Propõe que futuramente seja feita uma reflexão sobre experiências 

anteriores do FEAC e este novo programa. 
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Raquel Hilário informou que a reunião de concertação da parceria para a 

apresentação da candidatura ao POAPMC para os concelhos de Sines e Santiago do 

Cacém foi realizada no dia 27-3-2017, no âmbito da ação do CLDS de Santiago do 

Cacém – “Santiago em Rede”. Esta reunião decorreu nas instalações da ADL, tendo 

sido promovido o apoio técnico e recolha documental para a concretização da 

candidatura, que abrangerá 264 pessoas, distribuídas pelos 2 concelhos da seguinte 

forma: 169 em Santiago do Cacém e 95 em Sines.  

Maria Alberto do MDM apresentou algumas questões relativas às ações do Plano de 

Ação 2017 e mostrou disponibilidade para participar na ação do CLDS – Roteiro para 

a Cidadania. 

Foi proposto pela Associação Intervir.Com, a inclusão no Plano de Ação da Rede, o 

Fórum Envelhecimento Ativo, a realizar dia 15 de maio, no auditório do Hospital do 

Litoral Alentejano. 

Por fim, ficou decidido que as entidades deveriam enviar as suas retificações ao 

documento para o secretariado técnico do CLASSC. 

O Vereador Norberto Barradas colocou, então, o Plano de Ação na sua generalidade à 

votação dos presentes, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. 

Ponto 4) Apresentação do relatório anual de execução do CLDS 

O relatório anual de execução do CLDS foi integrado na apresentação da 

monitorização do Plano de Ação 2016, através do recurso a quadros síntese e 

fotografias, anexo à presente ata. Foi apresentado por Raquel Hilário e Rita 

Figueirinhas. 

Ponto 5) Apresentação do trabalho desenvolvido pelo CAFAP no ano 2016 

Adriana Silva, coordenadora do CAFAP, apresentou os dados de 2016, dos quais se 

destacam: 27 processos de preservação familiar e 3 processos de reunificação 

familiar. As freguesias do concelho com maior número de processos em 

acompanhamento são Ermidas Sado e S. Domingos e Vale d’Água. 

Ana Matins (coordenadora no Núcleo Local de Inserção de Santiago do Cacém) 

agradeceu a articulação estabelecida com o CAFAP, bem como o seu desempenho na 

agilização de questões burocráticas referentes aos beneficiários, quer da ação social 

quer abrangidos pela medida RSI. 

Ponto 6) Informações: 

Catarina Vilhena (representante da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do 

Cacém) divulgou os índices anuais de qualidade 2016, referentes à sua entidade, nas 

respostas sociais para idosos, ERPI Santa Maria e Residências do Pinhal, Centro de 

Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 
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Natividade Coelho informou que foi lançada, em novembro de 2016, nova campanha 

para divulgação do Complemento Solidário para Idosos (CSI), uma vez que apenas 

um número reduzido de beneficiários, designadamente cerca de 7%, usufruiram dos 

benefícios adicionais ao nível da saúde. 

A diretora do Centro Distrital informou ainda, que a portaria nº 100/2017 de 7 de março 

criou o Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o 

Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP) e que o mesmo vai regular os 

novos acordos de cooperação, bem como permitir a revisão dos já existentes, através 

de candidaturas transparentes e objetivas. Na primeira fase deste programa não estão 

contempladas no aviso de abertura, candidaturas às respostas sociais de 

SAD/Infância e Juventude. 

No que concerne ao papel do Centro Distrital de Setúbal sobre estas candidaturas, 

este está condicionado ao mapeamento que foi elaborado no âmbito do Investimento 

em Equipamentos Sociais. 

Por último, informou que se encontra em discussão pública a Estratégia Nacional para 

a Integração de Pessoas em Situação de Sem-abrigo para os anos de 2017-2023 

(ENIPSSA), a qual tem como objetivo primordial desenvolver uma intervenção 

promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelas dezassete horas e trinta 

minutos 

 

 

Pl’o Senhor Presidente do CLASSC, Norberto Barradas 

 
 
O Secretário, representante do Núcleo Local de Inserção de Santiago do Cacém, Ana 
Isabel Martins 
 

 


