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Desenvolvimento
Económico
Loja de Cidadão no Concelho
Loja de Cidadão e Espaço Cidadão “são
uma rede em expansão” e o espaço
que abrirá no concelho de Santiago do
Cacém “será de última geração” para
que possa garantir “a presença física”
dos utentes, mas também “apoiar e
capacitar para a utilização autónoma
dos serviços digitais”.

O protocolo para a instalação da Loja
do Cidadão no concelho de Santiago do
Cacém foi assinado no dia 2 de dezembro. Na cerimónia estiveram presentes
a Secretária de Estado da Inovação e da
Modernização Administrativa, Maria de
Fátima Fonseca, o Secretário de Estado
da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, e o Secretário
de Estado da Segurança Social, Gabriel
Bastos.
A Loja de Cidadão irá funcionar no
edifício do antigo Banco Nacional
Ultramarino, que pertence à Autarquia,
o que facilita o processo de instalação,
disponibilizando, desta forma, num
mesmo espaço os serviços públicos da
Segurança Social, Finanças e Espaço
Cidadão.
O Presidente da Câmara Municipal,
Álvaro Beijinha, sublinhou que este
“é mais um passo num caminho que
ainda é longo” para a instalação da
Loja de Cidadão no nosso Concelho.

Agradecendo a disponibilidade
da Agência para a Modernização
Administrativa num processo que “é um
bom exemplo da cooperação entre a
Administração Local e Central, e seria
bom que no futuro se estendesse a
outras situações, pois quem ganha são
os cidadãos”.
A Secretária de Estado da Inovação
e da Modernização Administrativa
homologou o protocolo firmado entre
a Câmara Municipal de Santiago do
Cacém, a Agência de Modernização
Administrativa, a Autoridade Tributária
e Aduaneira e o Instituto da Segurança
Social. Maria de Fátima Fonseca
afirmou que “o trabalho conjunto
entre entidades é fundamental
para responder com capacidade e
competência aos desafios colocados”.
Para a governante um desses desafios,
apesar do uso crescente do digital, é
o da “acessibilidade e da proximidade
aos Serviços Públicos”. Por essa razão a
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Centro de Formação do IEFP em VNSA
um investimento de 20 milhões de euros

O Secretário Adjunto do Trabalho e da
Formação Profissional, Miguel Cabrita,
o Presidente da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha,
e o Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP), António Luís
Valadas da Silva, visitaram, no dia 9 de
dezembro, as novas instalações do

IEFP, em Vila Nova de Santo André.
Um espaço que permitirá criar um
campus de formação profissional
num investimento de 20 milhões de
euros, que na sua capacidade máxima
terá condições para acolher 1500
formandos de todo o Alentejo Litoral e
também de outras regiões.
Miguel Cabrita salientou que este

projeto se insere no Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR) para
a área da qualificação, sendo que
230 milhões de euros se destinam à
requalificação das infraestruturas para
formação profissional. O Presidente
da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha,
sublinhou a “carência de formação
profissional existente na região”.
Acreditando que “os vários projetos
que se perspetivam para os próximos
tempos, na área da logística, da
indústria e do turismo, necessitam de
profissionais qualificados”.
O Presidente da Junta de Freguesia
de Santo André, David Gorgulho,
que também visitou as instalações,
destacou a “dinâmica” que a circulação
de pessoas ligadas ao Centro trará à
cidade. Salientando que “quando se
fala em desenvolvimento económico
é precisamente deste tipo de
investimentos que falamos”.

Autarquia aprova Orçamento e GOP para 2022

A Câmara Municipal aprovou por
maioria, na reunião de dia 6 de
dezembro, as Grandes Opções do
Plano (GOP) e Orçamento para o ano

de 2022. A proposta de Orçamento
Municipal para o próximo ano
apresenta um valor de 40,7 milhões
de euros, mais 1,8 milhões do que em
2021, e foi aprovada na Assembleia
Municipal do dia 17 de dezembro,
na Biblioteca Municipal Manuel da
Fonseca.
O Presidente da Câmara Municipal,
Álvaro Beijinha, salientou que este
é um “orçamento que contempla
grandes intervenções e que dá
continuidade ao percurso que temos
vindo a desenvolver de uma política
de investimentos que pensa nas

pessoas, mantendo o rigor financeiro”.
O Autarca sublinhou que “a Câmara
Municipal há oito anos consecutivos
que reduz a sua dívida e hoje temos
uma situação financeira perfeitamente
estável”. O orçamento para 2022
“apresenta um aumento de 1,8 milhões
de euros, em relação a 2021, e espelha
os fortes investimentos projetados. Em
termos de receita há uma expectativa,
porque algumas destas obras estão
candidatadas a Fundos Comunitários, e
esperamos, também, ter a possibilidade
de concorrer e obter financiamento ao
novo Quadro Comunitário 20/30”.
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SSW assinalado
com “glamour”
A Câmara Municipal promoveu o
Santiago Style Weekend (SSW) 2021 de
uma forma diferente. Não querendo
deixar de assinalar a iniciativa, o
edifício-sede da Autarquia foi decorado
com inspiração no universo da moda e
no glamour associado ao mesmo.
À entrada do edifício uma mistura
entre o antigo e o contemporâneo
remeteram-nos para as memórias das
antigas alfaiatarias, dos trabalhos de
modistas e dos atuais estilistas, não
esquecendo as passerelles.
Para a concretização desta decoração
foi fundamental a colaboração de
comerciantes desta área, que deram
o seu contributo na montagem, em

conjunto com os trabalhadores da
Autarquia, e no empréstimo de alguns
acessórios. Muitos deles têm origem no
Museu Municipal de Santiago do Cacém
e outros são materiais reutilizados e
reciclados.

“Ajude a Economia Local Compre no
Comércio Tradicional”

O último sorteio da 2.ª edição do
passatempo “Ajude a Economia Local
Compre no Comércio Tradicional”
realizou-se no dia 9 de dezembro, na
Sala de Sessões do Município. Foram
atribuídos mais 1.500 euros, divididos
por 10 prémios, para quem realizou as
suas compras no comércio tradicional
do Concelho. O sorteio foi realizado
na presença do Presidente da Câmara

Municipal, Álvaro Beijinha, e do
Presidente da Delegação de Santiago
do Cacém da Associação do Comércio,
Indústria, Serviços e Turismo do Distrito
de Setúbal (ACISTDS), Alexandre Varela.
O Passatempo foi uma iniciativa
promovida pela Câmara Municipal de
Santiago do Cacém em parceria com
a Associação do Comércio, Indústria
e Serviços de Turismo do Distrito de
Setúbal e com o apoio das Juntas de
Freguesia do Município.
O Presidente da Câmara Municipal,
Álvaro Beijinha, sublinha a decisão
de manter o sorteio, “porque
consideramos extremamente
importante criar iniciativas para
incentivar as pessoas a comprarem no
comércio tradicional, em especial neste
momento particularmente difícil”.

i
Passatempo “No Natal
Compre no Comércio
Tradicional” impulsiona
economia local
Decorreu de 1 de dezembro até 6 de
janeiro de 2022 mais uma edição do
passatempo “No Natal Compre no
Comércio Tradicional”.
Uma iniciativa organizada pela Câmara
Municipal em parceria com a Delegação
de Santiago do Cacém da Associação
do Comércio Indústria e Serviços de
Turismo do Distrito de Setúbal, com
o apoio das Juntas de Freguesia do
Município, que tem como objetivo
promover e estimular as dinâmicas no
comércio e serviços locais, incentivando
a realização das compras natalícias no
comércio local, bem como o aumento
potencial do número de clientes.
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Saúde/Ambiente
Inaugurado Polo de Saúde de Abela

Foi inaugurado, no dia 9 de setembro,
o novo Polo de Saúde de Abela
concretizando uma aspiração da
população que resultou da parceria
entre a Câmara Municipal e a Unidade
Local de Saúde do Litoral Alentejano
(ULSLA) e a Junta de Freguesia.
Para a concretização deste projeto a
Câmara Municipal cedeu um lote de
terreno à ULSLA a título gratuito, em
virtude de se destinar à construção de
um polo de saúde e o mesmo ser de

manifesto interesse público. A ULSLA,
com o apoio de Fundos Comunitários,
avançou com a construção deste novo
edifício, num investimento na ordem
dos 138 mil euros.
O Presidente da Câmara Municipal,
Álvaro Beijinha, manifestou a sua
satisfação pela abertura deste polo
de saúde “há muito desejado pela
população da Abela,” sublinhando
“o esforço para resolver problemas
antigos, que o nosso Concelho

apresenta, por parte da atual
administração da ULSLA”.
O Presidente da Junta de Freguesia
de Abela, Rui Matos, saudou a
abertura deste equipamento, “a nossa
população tem agora mais condições,
assim como os profissionais”.
O Presidente do Conselho Diretivo
da Administração Regional de
Saúde do Alentejo, José Robalo,
sublinhou “o papel das Autarquias
no esforço conjunto para conseguir
atrair profissionais de saúde para a
região”. A Presidente do Conselho
de Administração da ULSLA, Catarina
Arizmendi Filipe, considerou
fundamental “que estes investimentos
sejam pensados em conjunto”. A
Diretora Clínica da Área dos Cuidados
de Saúde Primários, Cecília Gil, referiu
“que o caminho que a ULSLA está
a trilhar passa pela qualificação dos
polos de saúde, e já demos passos
importantes nesse sentido, no entanto,
reconhecemos que é preciso fazer
muito mais”.

Autarquia mantém apoio no Centro de Vacinação COVID-19
A Câmara Municipal para além de
manter as ações de apoio que tem
prestado no processo de vacinação
contra a COVID-19 no nosso Concelho,
assegurou o alojamento e a alimentação
dos militares das Forças Armadas
(enfermeiros), que foram destacados
para apoiar e reforçar, em dezembro,
as equipas de vacinação do Centro

de Vacinação COVID-19, a funcionar
no Pavilhão Municipal de Feiras e
Exposições, em Santiago do Cacém,
e também através da disponibilização
de trabalhadores da Autarquia, no
apoio à receção e encaminhamento
das pessoas, bem como assegura as
refeições das equipas de serviço.
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No dia 11 de setembro realizou-se a primeira edição da
iniciativa “Vamos Limpar as Margens da Lagoa”, promovida
pela Águas de Santo André e Quercus, com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e da Junta de Freguesia de Santo André, que estiveram representadas pelos
seus Presidentes, Álvaro Beijinha e David Gorgulho, respetivamente, e que contou com cerca de 80 participantes.
A ação teve como objetivos reforçar os valores de susten-

Foto: Águas de Santo André

Ação de limpeza
das margens da
Lagoa de Santo
André
tabilidade ambiental junto da comunidade e sensibilizar a
população para a proteção desta importante Área Classificada, através de uma ação de limpeza das margens da Lagoa,
que foi aberta a toda a comunidade.

ULSLA inicia técnica
cirúrgica oftalmológica
vitrectomia

Unidade de AVC do HLA
recebe distinção
A Unidade de AVC (Acidente Vascular Cerebral) do Hospital
do Litoral Alentejano, da Unidade Local de Saúde do Litoral
Alentejano, foi distinguida com o Estatuto Platina da European
Stroke Organization – Angels Awards. Esta distinção teve por
base o desempenho da Unidade no 1º trimestre de 2020. Os
Angels Awards são uma distinção de reconhecimento e motivação para as equipas, estabelecendo uma cultura de monitorização contínua do trabalho desenvolvido na área do AVC.

O Serviço de Oftalmologia da Unidade Local de Saúde do
Litoral Alentejano iniciou, no passado dia 8 de outubro, a
técnica cirúrgica vitrectomia, que há muito era esperada na
nossa região.
Com esta inovação cirúrgica, os utentes passam a ser
operados no Hospital do Litoral Alentejano, ao invés de o
serem noutras unidades de saúde, o que significa aumento
de comodidade, qualidade e proximidade nos cuidados aos
utentes da região.
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Ação Social
“Santiago do Cacém – Ativo Sénior 65+ – Município Com Vida” CLDS 4G

Atividades para a população sénior

cooperação intergeracional, realizar
ações socioculturais que envolvam
pessoas idosas, crianças, jovens
e adultos em projetos artísticos e
comunitários.O CLDS 4G é cofinanciado
pelo Programa Operacional de Inclusão
Social e Emprego (POISE), Portugal
2020, Fundo Social Europeu e República
Portuguesa.

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

como: Passo a Passo com a promoção
de caminhadas, Passeios com História
que organiza visitas para descobrir
o património cultural e natural de
Portugal, Festas com Tradição que ao
longo do ano celebram datas como o
Carnaval ou o Magusto, Cultura que
proporciona aos seniores o acesso às
Bibliotecas Municipais, teatro, cinema
e a museus nacionais, e que neste
tempo de confinamento chega aos
idosos através de contos publicados
online, Desporto Terra que leva aulas
de ginástica adaptada às Freguesias,
Desporto Água que proporciona aulas
de hidroginástica adaptadas nas Piscinas
Municipais, e as Olimpíadas, uma festa
final a realizar-se no Dia Internacional
do Idoso, que reúne atividades
desportivas, culturais e de convívio
estando aberta a idosos de municípios
limítrofes.
A parceria propõe a realização do
Fórum – Envelhecimento e Políticas
Locais, em 2023, para discutir e trocar
experiências sobre as questões do
envelhecimento. Outro dos objetivos
é de, através da iniciativa Cooperage,

UNIÃO EUROPEIA

No âmbito do Contrato Local de
Desenvolvimento Social de 4.ª
Geração (CLDS 4G), que tem como
lema “Santiago do Cacém – Ativo
Sénior 65+ – Município Com Vida”, a
Câmara Municipal e a Associação de
Desenvolvimento do Litoral Alentejano
(ADL) têm programado, até 2023, um
conjunto de iniciativas destinadas
à população idosa e pessoas com
deficiência do Concelho, como forma
de promover a inclusão social de
grupos populacionais que revelem
maiores níveis de fragilidade social.
O desenvolvimento destas ações
representa um investimento conjunto
na ordem dos 400 mil euros.
No âmbito do Plano de Ação do
CLDS 4G, a Autarquia criou a Linha
Telefónica de Apoio Sénior. Esta
ação pretende chegar a um universo já
identificado de 255 idosos.
Encontra-se também já em curso a
ação Prevenção da Violência nos
Idosos, em estreita colaboração com
a GNR. Neste projeto inserem-se as
atividades propostas pelo programa
Sénior Ativo, que desenvolve iniciativas
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Natal
A Câmara Municipal, à
semelhança do ano passado,
abriu as suas portas, ao público,
para visitarem o ambiente
mágico da quadra natalícia,
proporcionado pela decoração
do edifício-sede do Município.

Mesmo com todas as condicionantes
provocadas pela pandemia da
COVID-19 e cumprindo com todas
as orientações da Autoridade Local
de Saúde, a Câmara Municipal
proporcionou várias atividades de Natal:
Natal no Parque, Circo Mágico de Natal,
Concerto de Natal com a Camerata da
Orquestra Sinfónica Juvenil, Atividades
Aquáticas de Natal, entre outras.
Decorreram também, com organização
própria, os concertos de Natal do Coral
Vozes D’Arte e do Coral Harmonia.
De 1 a 6 de janeiro realizou-se a 8.ª
edição do Passatempo “No Natal
Compre no Comércio Tradicional”, uma
iniciativa promovida pelo Município de
Santiago do Cacém, em parceria com
a ACISTDS e com o apoio das juntas
de Freguesia do Município, que tem
como objetivo promover e estimular as
dinâmicas no comércio e serviços locais,
incentivando a realização das compras
na época natalícia no comércio.

Natal no Parque em VNSA

Concerto de Natal com
a Camerata da Orquestra
Sinfónica Juvenil

Natal das Escolas
abrangeu mais de 700
crianças

Circo Mágico do Natal

Natal no Parque Verde

Brilho e magia nas noites desta quadra natalícia
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Turismo
126 anos da 1.ª viagem de
automóvel em Portugal
A 1.ª viagem de um automóvel
em Portugal voltou a ter uma
reconstituição histórica, promovida
pelo Clube de Automóveis Antigos da
Costa Azul, percorrendo as estradas,
nos dias 23 e 24 de outubro, na XXVI
Viagem Histórica a Santiago do Cacém.
A iniciativa contou com o apoio da
Câmara Municipal e da Junta de
Freguesia de Abela.
A iniciativa comemorou os 126 anos
da 1.ª viagem de automóvel de Lisboa
a Santiago do Cacém do Panhard
& Levassor comprado em Paris, no
ano de 1895, por D. Jorge d’Avillez,
um jovem aristocrata de Santiago
do Cacém, que se tornou um marco

O programa “Somos Portugal” da
TVI esteve, no dia 5 de setembro, no
Município de Santiago do Cacém, numa
emissão transmitida a partir do Badoca
Safari Park, onde estiveram em destaque
as potencialidades culturais, naturais,
turísticas e gastronómicas do nosso
Concelho.

histórico. A chegada do Panhard &
Levassor ao seu destino, Santiago do
Cacém, causou um grande entusiasmo
e espanto entre os santiaguenses.

Mural dedicado aos Caminhos
de Santiago

O mural dedicado aos Caminhos
de Santiago, da autoria da pintora
Madalena Patrício Palminha, do

“Somos Portugal”
no Município

concelho de Santiago do Cacém,
tem concluída a sua primeira fase. A
dedicação e talento da artista dão corpo
a um trabalho que é uma homenagem
ao Caminho e aos seus caminhantes.
A obra artística foi desenvolvida na
entrada sul de Santiago do Cacém onde
tem início a rota dos Caminhos de
Santiago na cidade. Em maio de 2022
está previsto ter início a segunda fase da
pintura deste mural, que conta com o
apoio da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém.

Festival TransAlentejo
Decorreu no dia 20 de novembro,
em Santiago do Cacém, o Festival de
Caminhadas TransAlentejo – Walking
Festival, com a caminhada “Santiago
Entre Quintas e Montado”, num
percurso com paragens em pontos de
interesse numa descoberta do nosso
património paisagístico, cultural e
histórico e visita ao Centro Histórico
de Santiago do Cacém.
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Educação
“Dicas da Quinta” mostra projeto educativo
O livro “Dicas da Quinta 2 – Pedagogicamente falando”, do
ICE – Instituto das Comunidades Educativas, dá a conhecer
um projeto educativo diferenciador, que aposta nas
experiências como forma de aprendizagem na educação
ambiental e na ligação à comunidade, que conta com
o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. O
livro é o resultado do trabalho desenvolvido na Quinta
de Educação e Ambiente da Lagoa de Santo André, no
Monte do Paio, com os alunos das escolas do Município,
e foi apresentado, no dia 20 de novembro, na Biblioteca
Municipal Manuel José “do Tojal”, em Vila Nova de Santo
André.

Viver (com) a escrita
EB N.º 2 de Santo André
Viver (com) a escrita promoveu encontros entre
com duas turmas no 1.º ano Oescritores
e os alunos dos quatro agrupamentos de escolas
A Câmara Municipal, perante o anúncio do Ministério da
Educação de querer abrir apenas uma turma do 1.º ano na
Escola Básica N.º2 de Vila Nova de Santo André, encetou
contactos com a tutela que resultaram num recuo da
decisão, informando o Ministério da Educação da reabertura
da segunda turma do 1.º ano em 2021/2022.
Indo ao encontro das preocupações levantadas pelo
Agrupamento e pelos Encarregados de Educação, sendo
que os pais dos alunos do 1.º ano também realizaram
contactos e enviaram uma carta ao Ministério da Educação
onde manifestaram a sua indignação pela decisão tomada
e os prejuízos que esta traria para as crianças, de imediato,
a Câmara Municipal contactou a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares reivindicando que fosse reposta
a segunda turma, salvaguardando o direito destas crianças
a terem acesso à educação, em igualdade para com os(as)
outros(as) alunos(as) do mesmo ano de escolaridade.
Após o contacto da Autarquia, o Ministério da Educação
alterou a decisão, informando, a reabertura da segunda
turma do 1.º ano para o ano letivo 2021/2022.

do Concelho, moderados pelo jornalista João Morales.
Estes encontros e diálogos entre escritores e alunos são
promovidos pela Câmara Municipal e contam com o apoio
da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, que financia a
aquisição dos livros, dos diferentes escritores convidados,
para serem oferecidos aos alunos participantes.
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Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

UNIÃO EUROPEIA

Reabertura da EB N.º2 de Santo André
Os alunos da Escola Básica N.º 2, 1.º
Ciclo e Jardim de Infância, em Vila Nova
de Santo André, regressaram, no dia 10
de janeiro, à sua escola e encontraram
um edifício e um espaço exterior
totalmente renovados. A Câmara
Municipal de Santiago do Cacém, no
âmbito da sua política para a educação,
realizou um investimento de cerca de
um milhão de euros para requalificar esta
escola, criando melhores condições de
funcionamento e conforto, essenciais
para um ensino de qualidade e
promoção do sucesso educativo.

Autarquia leva a magia
do Natal a mais de 700
crianças do Pré-escolar

Estruturas de
sombreamento em escolas

A Câmara Municipal promoveu a
iniciativa Natal das Escolas, que
se realizou nos dias 9, 13 e 14 de
dezembro, com a presença da
personagem do Panda e a oferta de
um livro às mais de 700 crianças que
frequentam os Jardins de Infância, das
redes pública e privada, do concelho
de Santiago do Cacém.

A Câmara Municipal procedeu
à colocação de estruturas de
sombreamento na zona dos espaços
de jogo e recreio das escolas de
Relvas Verdes, Aldeia dos Chãos e
Deixa-o-Resto. Estes trabalhos foram
adjudicados à empresa Sombras
Perfeitas – Toldos e Coberturas Lda,
pelo valor global de 14.637 euros.

Episódio de Heróis da
Fruta destaca tomate de
Alvalade
O projeto Heróis da Fruta, da
Associação Portuguesa Contra
a Obesidade Infantil (APCOI), 10
anos depois do seu lançamento
nas escolas, chega ao pequeno
ecrã com uma série de animação
portuguesa de 26 episódios, que
retratam as aventuras de um grupo
de super-heróis que querem salvar
o planeta “à dentada”, viajando pelo
país à procura de frutas e legumes
de origem nacional para ganharem
superpoderes. No dia 5 de novembro
foi a vez do tomate de Alvalade, cujo
episódio teve o apoio do Município
de Santiago do Cacém.

INFORMAÇÃO MUNICIPAL | JANEIRO 2022

12

Entrevista

Álvaro Beijinha
Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

“Temos que continuar a
criar condições que permitam qualidade de vida e, em
simultâneo, atrair investimentos que promovam o
emprego para que as pessoas se sintam bem e realizadas por viverem no nosso
Concelho”.

Quando passam três meses
sobre a tomada de posse para
o mandato 2021-2025, o Presidente da Câmara Municipal
de Santiago do Cacém, Álvaro
Beijinha, fala-nos sobre projetos
definidos e a sua visão estratégica para o Concelho.
O que é que a população de Santiago
do Cacém pode esperar de si e da sua
equipa?
Podem esperar o empenho total para
continuarmos o projeto que definimos
para o desenvolvimento do nosso
Concelho que assenta numa política
de investimentos a pensar nas pessoas.
Um projeto que dá continuidade ao
trabalho desenvolvido nos últimos
anos nas várias áreas de atuação da
Câmara Municipal: a reabilitação
urbana, a acessibilidade e mobilidade, a
dinamização dos parques empresariais,

a promoção turística, a educação, a
habitação, a cultura e o desporto.
Quais são as áreas prioritárias do
investimento da Câmara durante este
mandato?
Temos fortes investimentos projetados,
alguns dos quais já a decorrer. Destaco,
para Vila Nova de Santo André, a
requalificação do Parque de Empresas,
um investimento de 2,3 milhões de euros,
e do Bairro dos Serrotes, para o qual se
prevê um valor na ordem de 1,8 milhões
de euros. A requalificação do Jardim
Municipal em Santiago do Cacém e a
sua envolvente na ordem de 1,5 milhões,
do Cinema de Alvalade e do Cineteatro
de Ermidas-Sado, que representam um
investimento conjunto de 2,5 milhões
de euros. Vamos ampliar o Parque
de Empresas de Santiago do Cacém,
requalificar a Rua dos Centenários da
Independência, em Cercal do Alentejo
e dar continuidade aos trabalhos para a
instalação da Loja de Cidadão.

Qual a sua estratégia para o
desenvolvimento económico de
Santiago do Cacém?
Entendemos o desenvolvimento
económico como um todo. Temos
que continuar a criar condições que
permitam qualidade de vida e, em
simultâneo, atrair investimentos que
promovam o emprego para que as
pessoas se sintam bem e realizadas
por viverem no nosso Concelho.
É com essa visão que guiamos os
investimentos que temos vindo a
desenvolver e que estão projetados
para o futuro. Quando avançamos com
a requalificação do Parque Empresarial
de Santo André, estamos a potenciar
novos investimentos com a fixação
de empresas naquela que é a maior
área empresarial do Concelho. Esta
zona empresarial encontra-se próxima
da Plataforma Logística e do Porto
de Sines, e o seu desígnio é ser uma
primeira linha de resposta às empresas,
muitas em outsourcing, que aqui se
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querem fixar. O nosso crescimento
económico passa, também, pelo
turismo, promovendo projetos que
apostem em ofertas sustentáveis e
de qualidade. Temos investido muito
na marca ‘Município de Santiago do
Cacem, Terra Única’ com a realização
de eventos gastronómicos, mas
também desportivos de âmbito
internacional como é exemplo o
Campeonato do Mundo de Moto
Enduro, iniciativas que atraem milhares
de pessoas ao território.
A Câmara Municipal tem feito um
forte investimento no ensino. Esta
área vai continuar a ser uma das
apostas da Autarquia? E quais são as
linhas mestras nesta vossa aposta?
A aposta na educação é uma prioridade
e temos feito todos os esforços para
garantir as melhores condições aos
alunos, comunidade educativa e
famílias. Asseguramos um conjunto
de apoios que englobam transportes,
prolongamento de horários de forma
gratuita, oferta de cadernos de fichas,
refeições, material escolar e visitas
de estudos, que representam um
investimento anual, que ascende a 1
milhão e 600 mil euros. Nos últimos
anos, investimos cerca de cinco
milhões de euros na requalificação de
infraestruturas do parque escolar de
Jardins de Infância e do 1.º Ciclo.
Um novo desafio prevê-se com a
descentralização de competências
por parte do Governo nesta matéria,
que para além dos Jardins de Infância
e do 1.º Ciclo, que já eram da
competência municipal, à exceção do
pessoal docente, iremos ficar com a
responsabilidade dos 2.º e 3.º Ciclos e
Secundário. Como é de conhecimento
público esta transferência não
é acompanhada das devidas
contrapartidas. O que nos levanta
muitas reservas. Estou em crer que em
diálogo com os quatro Agrupamentos

de Escolas do Concelho iremos chegar
a um entendimento de gestão, que
seja razoável para todos e que não
comprometa a qualidade de ensino das
nossas crianças e jovens.

“Podem esperar o
empenho total”
Como foi o apoio da Autarquia à
população, instituições e comércio
no combate à COVID-19?
Desde a primeira hora que a Câmara
Municipal definiu um conjunto
de medidas extraordinárias e de
caráter urgente para apoio social e
económico no combate à COVID-19,
estas medidas foram implementadas
desde abril de 2020 até dezembro
de 2021, num valor na ordem de 1,8
milhões de euros. As medidas tomadas
tiveram como objetivo apoiar famílias
e empresas a ultrapassarem a situação
vivida devido à pandemia. Proteger
as empresas, sobretudo os pequenos
empresários em nome individual, de
forma a defender o emprego, os postos
de trabalho, e criar condições para que
seja assegurado, na medida do possível,
o rendimento das famílias. Não estando
colocada de parte a possibildade de
definirmos novas ações de apoio.
O Município de Santiago do Cacém
está a preparar a Estratégia Local de
Habitação. Quais são as principais
medidas?
A Câmara Municipal de Santiago do
Cacém tem em curso o processo
de elaboração da sua Estratégia
Local de Habitação (ELH), um
instrumento de política de habitação
que pretende criar condições de
acesso do Município, e de outras
entidades locais, ao financiamento
público estabelecido pelo Programa
de Acesso à Habitação – 1.º Direito,
definido no Plano de Recuperação

e Resiliência. A elaboração da ELH
encontra-se na fase de identificação
dos agregados familiares que respeitem
as condições de acesso ao programa.
Já estabelecemos um processo de
auscultação e de envolvimento de
um largo número de entidades locais
com a coordenação da Quaternaire
Portugal, empresa responsável pela
condução metodológica e técnica
dos trabalhos de elaboração desta
Estratégia. O 1.º Direito é um programa
dirigido à resolução das situações
habitacionais consideradas indignas.
O melhoramento e requalificação
de estradas e ruas nas freguesias
do Concelho é uma linha de ação
para manter neste mandato. Quais
são as principais obras em curso e
previstas?
A Câmara Municipal de Santiago do
Cacém tem previsto o lançamento do
concurso público para a execução da
empreitada de pavimentação de mais
caminhos rurais e a requalificação
de vias e ruas de aglomerados
populacionais. Um investimento na
ordem dos 400 mil euros, que vai dar
continuidade aos trabalhos já realizados
em várias freguesias. Pretende-se
pavimentar alguns caminhos rurais
que hoje, estão em terra batida, dando
prioridade aos que são mais utilizados.
Com estas pavimentações resolvemos
também a constante necessidade
de intervir nos caminhos rurais que
exigem uma manutenção regular. Mas,
também iremos continuar a investir
na qualificação e melhoramento das
condições das Estradas Municipais.

“Aposta na educação é
uma prioridade”
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Comunidade
Câmara Municipal, Repsol e 29 coletividades
assinaram protocolos
A Câmara Municipal, a Repsol Polímeros e 29 entidades
desportivas, culturais, sociais e humanitárias do Município
assinaram, em julho, no Auditório Municipal António
Chainho, em Santiago do Cacém, protocolos de
colaboração que envolvem uma verba total de 49.500 euros,
que se junta aos 13 mil euros protocolados, em junho, com
entidades de cariz social e humanitário do Concelho.

Restauro da Igreja Paroquial de Santo André
As obras de restauro da Igreja Paroquial de Santo André
foram inauguradas no dia 30 de novembro e ficaram
marcadas pela descoberta de uma escultura em pedra
da imagem do Santo André crucificado. Segundo os
especialistas tudo indica que a escultura é da época
medieval, século XIV, o que faz dela um achado único em
Portugal. A Câmara Municipal foi parceira nesta ação e o
Presidente da Câmara, Álvaro Beijinha, durante a cerimónia
de inauguração, mostrou disponibilidade para colaborar em
ações futuras desenvolvidas pela Paróquia.
Autarquia apoia Sociedade Harmonia com uma verba de dois mil
euros para obras de restauro na cobertura.

A coletividade levará a cabo a intervenção na cobertura na zona do
bar que colapsou, sendo necessário, para além do novo teto falso,
colocar iluminação e realizar trabalhos de pintura.

Autarquia reforça parque automóvel
num investimento superior a 300 mil euros
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Instalação dos órgãos Autárquicos do Município de Santiago do Cacém

Álvaro Beijinha com renovado voto de
confiança

O ato solene de instalação dos órgãos
autárquicos do Município de Santiago
do Cacém, Assembleia e Câmara
Municipal, para o mandato 2021-2025,
realizou-se no dia 13 de outubro, no
Auditório Municipal António Chainho.
A Presidente cessante da Assembleia
Municipal, Paula Lopes, iniciou a
sessão com a tomada de posse dos 21

deputados da Assembleia Municipal e
dos os oito Presidentes eleitos para as
Juntas de Freguesia, que por inerência
do cargo são membros deste órgão
autárquico. Paula Lopes foi reeleita
como Presidente da Assembleia
Municipal e tomou posse para o
quadriénio 2021-2025.
Seguiu-se o ato formal da tomada

de posse do executivo municipal
constituído pelo Presidente da Câmara
Municipal, Álvaro Beijinha (CDU) e
pelos Vereadores Artur Ceia (PS),
Albano Pereira (CDU), Luís Santos (PSD/
CDS – Santiago do Cacém Mais), Sónia
Gonçalves (CDU), Susana Pádua (PS) e
Mónica Aguiar (CDU).
Após a tomada de posse dos órgãos
autárquicos realizou-se a primeira
sessão da Assembleia Municipal.
Durante o discurso oficial, Paula Lopes
começou por se dirigir a todos os
eleitos que tomaram posse, sublinhando
que “o voto do povo responsabiliza-nos
para que o nosso trabalho corresponda
aos seus desejos e aspirações”.
Desejando que “o trabalho de cada um
de nós seja dignificado por uma atitude
positiva e contributiva”.
Álvaro Beijinha, no seu primeiro
discurso como Presidente da Câmara
Municipal reeleito, sublinhou que
“este renovado voto de confiança foi
o corolário do trabalho realizado ao
longo destes últimos quatro anos”.

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

UNIÃO EUROPEIA

Balcão Único Municipal aberto ao público
O Balcão Único Municipal (BUM), em
Santiago do Cacém, localizado no edifício
ao lado da Câmara Municipal, abriu
ao público no dia 13 de setembro. Os
munícipes têm agora ao dispor um espaço
que concentra um conjunto de serviços
municipais, com o objetivo de dar uma
resposta eficiente e mais célere às suas
solicitações, evitando que os munícipes
andem em vários departamentos.
Este equipamento tem um
investimento total de 425.127,53 euros.
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Autarquia reforça apoio às corporações
de Bombeiros do Município
A Câmara Municipal, através do Serviço Municipal de
Proteção Civil, voltou a efetuar um reforço de material junto
das Associações Humanitárias de Bombeiros do Município,
nomeadamente, de Alvalade, de Cercal do Alentejo, de
Santiago do Cacém e de Santo André. Com este reforço
de material, a Autarquia pretende apoiar o trabalho destas
entidades no combate à COVID-19. E aprovou um apoio
extraordinário às quatro Associações, um contributo para o
trabalho destas no combate à pandemia.
A verba de 40 mil euros será repartida em quatro partes
iguais por estas Corporações de Bombeiros.

108 anos dos Bombeiros
de Santiago do Cacém

Câmara prepara Estratégia
Local de Habitação

A Associação de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém
comemorou, no dia 24 de outubro, os 108 anos da corporação.
Esteve presente na cerimónia o Vice-presidente da Câmara
Municipal, Albano Pereira, que sublinhou a importância da
Associação de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém
no socorro às populações e parceira da Autarquia nas mais
variadas respostas ao nível da Proteção Civil. Acompanhado
pela fanfarra, realizou-se um desfile motorizado e apeado pelas
ruas da cidade. O Presidente da Associação de Bombeiros Mistos
de Santiago do Cacém, João Malaquias, referiu que “estamos
prontos e empenhados para levar esta casa para a frente, e o
trabalho já realizado mostra que estamos no bom caminho”.

A Câmara Municipal tem em curso o processo de
elaboração da sua Estratégia Local de Habitação (ELH), um
instrumento de política de habitação de âmbito municipal
que pretende criar as condições necessárias de acesso do
Município, e de outras entidades locais, ao financiamento
público estabelecido pelo Programa de Acesso à Habitação
– 1.º Direito. Para a concretização desta estratégia de
habitação estão a realizar-se reuniões de trabalho, como
a que decorreu em julho, no Auditório Municipal António
Chainho, que teve como objetivo proceder a uma primeira
discussão sobre a situação da habitação no Município.
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Medalhas de Honra e Mérito Municipal
aos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Santiago do Cacém.
Aos Profissionais de Saúde da ULSLA
como reconhecimento pelo empenho e
resiliência com que têm desempenhado
a missão fundamental na primeira
linha do combate à COVID-19. Em
sua representação Joaquin de Toro,
coordenador da Unidade de Saúde
Pública do Litoral Alentejano.

O Largo Conde do Bracial (Largo do
Pelourinho), espaço marcante da
história de Santiago do Cacém, foi o
palco, no dia 28 agosto, da Cerimónia
de Entrega de Condecorações do
Município. Os galardoados são
personalidades e entidades dignas
de reconhecimento público nas mais
diversas áreas, que se notabilizaram
e se notabilizam pelas suas ações e
contributo na valorização do Concelho.
A Assembleia Municipal e a Câmara
Municipal de Santiago do Cacém
atribuiram 31 Medalhas de Mérito,
sendo que três foram a título póstumo,
duas Medalhas de Honra e a Chave
da Cidade. As condecorações
foram entregues pela Presidente
da Assembleia Municipal, Paula
Lopes, e pelo Presidente da Câmara
Municipal, Álvaro Beijinha, que
sublinhou que esta Cerimónia é a
“justa homenagem que prestamos a
diversas entidades e personalidades
dignas de reconhecimento público
pela sua intervenção nas mais diversas
áreas. Num sentido e profundo
reconhecimento do seu contributo

para o engrandecimento e elevação
do nome do Município”. O Autarca
afirmou que “devemos olhar com
orgulho para o legado do passado
do Concelho”, frisando que “a sua
população saberá dar continuidade a
essa grandeza no presente e no futuro”.
A Cerimónia teve como ponto alto
a entrega da Chave da Cidade ao
motociclista Miguel Oliveira, pelo
reconhecimento do grande percurso
como piloto ao serviço do desporto
motorizado de alta competição.

Momento de grande simbolismo e
marcado pela emoção foi o da atribuição
das Medalhas de Honra do Município aos
Profissionais de Saúde da Unidade Local
de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) e

Aos Trabalhadores do Município de
Santiago do Cacém pela dedicação e
empenho que demonstraram nestes
tempos marcados pela pandemia,
mantendo-se na linha da frente para
assegurar o serviço público, quer
nos serviços operacionais e técnicos,
quer nos serviços administrativos
para manter as suas competências e
compromissos para com os munícipes.
Representados por Fernando Dinis, da
Proteção Civil Municipal.

A noite foi abrilhantada por momentos
musicais da responsabilidade do
Quinteto de Metais da Orquestra
Sinfónica Juvenil.
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Cultura
Mala Voadora um projeto cultural
“Campilhas Internacional” é o nome
do projeto que a companhia de teatro
“Mala Voadora” criou para o concelho
de Santiago do Cacém, com o apoio da
Câmara Municipal e de vários parceiros
locais, nacionais e estrangeiros. A
iniciativa apresentada em novembro,
estende-se ao teatro radiofónico,
espetáculos, formação, residências
artísticas, entre muitas outras, destinadas
ao público em geral, mas com especial
atenção à população escolar e sénior.

Lavrar o Mira e a Lagoa
Os eventos resultam da parceria que
a Câmara Municipal de Santiago do
Cacém estabeleceu com a Lavrar o Mar
- Cooperativa Cultural, resultando no
projeto “Lavrar o Mira e a Lagoa”, com o
objetivo de levar a cultura às populações,
mas envolvendo os territórios e as
vivências de quem neles habita para que
participem nos processos criativos.

Foto: João Coelhas

Festival A Estrada

“Contos de Macau”

O livro vencedor da XIII Edição
do Prémio de Conto Manuel da
Fonseca foi “Contos de Macau”,
da autoria de João Morgado, que
recebeu a unanimidade do júri, que o
classificou de um grande lirismo.
A Vereadora Sónia Gonçalves
sublinhou que o Prémio de
Conto Manuel da Fonseca é um
“investimento que a Autarquia realiza
com satisfação na área da cultura”
para “perpetuar a obra de Manuel da
Fonseca que está sempre viva e atual”.

Estreia de ‘KarnAval’

Decorreu de 8 a 12 de setembro
a edição 0 do Festival A Estrada, a
sua abertura realizou-se na antiga
corticeira de São Francisco da Serra.
O Festival A Estrada decorreu num
território para experienciar e descobrir:
concertos, artes performativas,
instalações artísticas, cinema,
conversas, caminhadas e gastronomia
ao longo da estrada que liga a Serra de
São Francisco ao Oceano Atlântico.

Foi com a estreia da companhia
Giraffe Royal Theatre, da Estónia,
em Portugal, que o Litoral EmCena
encerrou a sua programação de
2021, com o premiado espetáculo de
teatro físico «KarnAval», nos dias 10 e
11 de dezembro no nosso Município.
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O concerto de David Carreira, no dia 2 de setembro, pretendeu
assinalar a edição de 2021 da Feira do Monte, que, pelo
segundo ano consecutivo, devido à pandemia, não se realizou.
Uma noite que trouxe momentos que há muito não eram
vividos e assim um pouco de “normalidade”.

Está em curso a recuperação e requalificação do edifício
do Cinema de Alvalade. Uma obra com um investimento de
cerca de um milhão de euros, que tem como objetivo criar
um espaço aberto a atividades culturais diversas.

Exposição de Artur Bual

Aniversário da Biblioteca

Está patente, no Museu Municipal de Santiago do Cacém, a
exposição coletiva do Círculo Artístico e Cultural Artur Bual,
que reúne 80 obras entre pintura, escultura e fotografia de
69 artistas.

Para assinalar os 16 anos da Biblioteca Municipal Manuel
José “do Tojal”, em Vila Nova de Santo André, realizou-se, no
dia 18 de setembro, a sessão de “Palavras ao Relento” com
as “Canções do Medo”, pela contadora Ana Sofia Paiva.

O “Sábado a Ler…”, do dia 25 de setembro, na Biblioteca de
Santo André, trouxe o mundo das marionetas com a oficina
dinamizada pela atriz e marionetista Ângela Ribeiro.

O Jazz AlémTejo, 13.º Encontro Internacional de Jazz
do Litoral Alentejano decorreu nos dias 15, 16, 29 e 30
de outubro, em Vila Nova de Santo André e Santiago
do Cacém.

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

UNIÃO EUROPEIA

Concerto com David Carreira Cinema de Alvalade
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Desporto
Contratos-programa com atletas individuais
A Câmara Municipal assinou, no dia
20 de dezembro, contratos-programa
com sete atletas individuais do
Concelho, pelas provas que deram
e pelo destaque que tiveram nas
suas participações em competições
desportivas nacionais e internacionais.

189.900 euros de
apoio a coletividades Equipamentos desportivos requalificados
249.802,75 euros foi o investimento
desportivas
da requalificação dos equipamentos
A Câmara Municipal procedeu à
assinatura de protocolos de concessão
de apoio financeiro, num valor de
189.900 euros, com 29 coletividades
desportivas do Concelho, numa
cerimónia que decorreu no Auditório
Municipal António Chainho, em Santiago
do Cacém, no dia 21 de dezembro.

desportivos do Parque Urbano do
Rio da Figueira, com o objetivo de
oferecer aos munícipes um espaço de
excelência para a prática desportiva, em
Santiago do Cacém. Esta intervenção foi
candidatada ao programa do Governo
de Beneficiação de Equipamentos
Municipais (BEM).

Passeio Os Chaparros

Trail da Costa Vicentina

Miróbriga Trail Run

Decorreu, no dia 14 de novembro, o
22.º Passeio de BTT “Os Chaparros”
que contou com 150 bttistas. O Passeio
dos Chaparros é um dos poucos a nível
nacional com estas caraterísticas, sem
a componente competitiva.

O Trail da Costa Vicentina percorreu,
no dia 24 de outubro, os trilhos entre
Santiago do Cacém e Porto Covo,
juntando 1300 atletas. Esta prova de
atletismo (cross) é uma competição
apoiada pela Câmara Municipal.

A 7.ª edição da prova Miróbriga Trail
Run - Missão Coragem decorreu
nos dias 17 e 18 de setembro, em
Santiago do Cacém, percorrendo locais
emblemáticos da cidade.
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Campeonato do Mundo de Enduro
Edgar Matias o melhor
português na Maratona

Realizou-se em Santiago do Cacém e
Vila Nova de Santo André, de 8 a 10 de
outubro, a etapa Terra Única GP Enduro
de Portugal.
A prova do Campeonato do Mundo
de Enduro trouxe ao Município os
melhores pilotos do Enduro GP,
nacionais e estrangeiros, para a
penúltima etapa do ano disputada nos
terrenos arenosos da região.

A Câmara Municipal e o Futebol Clube
Alvaladense estabeleceram um acordo
de colaboração para a execução do
campo de futebol de sete com relvado
sintético e melhoria das estruturas
adjacentes ao Campo Municipal
de Futebol de Alvalade. A Autarquia
comparticipa em 50% a parte não
financiável do projeto, o que significa um
montante na ordem dos 22 mil euros.

Foto: RTP

Autarquia apoia novo campo do FC Alvaladense

Edgar Matias foi o melhor atleta
português da Maratona de Lisboa.
O atleta de 42 anos representa o
Grupo Desportivo e Recreativo de São
Francisco da Serra, no nosso Município,
e surpreendeu toda a gente com a sua
prestação na Maratona de Lisboa, onde
bateu o seu recorde pessoal e “deixou
para trás” atletas de elite.

Autarquia apoia
Sociedade da Juventude
Cercalense na aquisição
de material desportivo
para a realização de
iniciativas que contribuem
para o desenvolvimento
das crianças, no âmbito de
uma nova atividade.

Roberto Baião, atleta de Santiago
do Cacém, foi o melhor português
na prova de Skyrunning European
Championships, que se disputou,
em novembro, em São Pedro do
Sul, onde esteve ao serviço da
Seleção Nacional.

Foto:Facebook

A Câmara Municipal investiu em
equipamento para o Pavilhão
Municipal Padre Amadeu Pinto.
Um praticável de ginástica com as
dimensões de 14X14 metros com
um investimento de cerca de 6.400
euros, destina-se a ser usado pelas
classes de ginástica que treinam
naquele espaço.
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Obras
Ermidas-Sado

Vila Nova de Santo André

Requalificação na zona Valorização do Passeio das Barcas
ocidental da Rua 8
Decorreram as obras de Valorização do Espaço Público do Passeio das Barcas,
com execução da rede uma intervenção com um investimento de mais de 200 mil euros.
de águas, esgotos,
pluviais, passeios,
pavimentação e EEAR

Santa Cruz

111.000€

Investimento municipal

Aldeia Sto. André/Brescos

706.271.81€
Beneficiação do
Caminho Municipal 1085
melhora circulação

Intervenção na
Estrada Municipal
548
Santiago do Cacém

Pavimentação dos
parques exteriores
do Canil Municipal,
num investimento de
27.245,30€

Aldeia de Chãos

Pavimentação da rua
principal da Aldeia dos
Chãos, uma obra conjunta
da CMSC e da Junta de
Freguesia
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Ermidas-Sado
Campo de Jogos Multiusos

Santiago do Cacém
Asfaltamento
e marcação de
estacionamento na ZAM

A Junta de Freguesia inaugurou o
Campo de Jogos Multiusos, que contou
com a presença do Presidente da
Junta de Freguesia, Carlos Parreira e
respetivo executivo, de Álvaro Beijinha,
Presidente da Câmara Municipal e dos
representantes das empresas Ambilital e
Resitul que apoiaram a construção desta
nova infraestrutura. A Autarquia apoiou
a concretização deste equipamento
com uma verba de cerca de 3.400€.

As obras resultaram do projeto
de requalificação da ZAM a cargo
da Autarquia, com trabalhos no
cruzamento da EN 261-3 com a
ZAM, onde, entre várias intervenções,
foi criada uma rotunda.

Abela/Relvas Verdes

A Autarquia está a proceder a uma
intervenção na Estrada Municipal
517, que faz a ligação de Santo
André, a partir da Aldeia, à EN 261.

Ajardinamento de canteiros no
Bairro da Atalaia Sul, no cruzamento
da Rua do Norte com a Rua da
Liberdade, no valor de 8.000€.

Município

Construção de canteiros no Bairro
das Flores em Vila Nova de Santo
André, num investimento de
52.453,26€.

Construção dos
polidesportivos escolares
de Abela e Relvas Verdes.
Trata-se de equipamentos
destinados à prática
de jogos escolares, um
espaço exterior lúdico de
recreio, que complementa
as atividades da escola.

A Autarquia está a
executar trabalhos
de beneficiação dos
caminhos existentes
em diversas freguesias
do Concelho com
pavimentação em
revestimento duplo,
num investimento de
347.287,21€.

A Autarquia procedeu à realização de
trabalhos de substituição das telas
das Lagoas da ETAR de Vale de Água,
no valor de 68.517,43€.
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Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

Um novo ciclo
municipal, com um
executivo renovado
As últimas eleições autárquicas,
realizadas no passado mês de
setembro, abriram um novo ciclo
municipal, com um executivo renovado.
Neste primeiro Informação Municipal
do mandato 2021-2025, para o qual
fui reeleito Presidente da Câmara
Municipal, quero agradecer a confiança
dos munícipes para continuarmos
o trabalho já iniciado e podermos
concretizar novos projetos assentes
nos valores de proximidade. Partimos
para este novo mandato com a mesma
determinação e vontade de dar o
melhor pela população do Concelho.
Nesta edição do Informação Municipal
mostramos iniciativas realizadas, obras
já concluídas e que estamos a construir,
num trabalho transversal a todo o
território, com o objetivo de elevarmos
a qualidade de vida de todas e de todos
os que residem no nosso Concelho, só
possível com o equilíbrio da situação
financeira da Câmara Municipal. Uma
questão estratégica fundamental para o
desenvolvimento das políticas públicas
e no fortalecimento da nossa relação
com os fornecedores e as instituições.
No contexto em que vivemos, muitos
têm tido as suas vidas, investimentos e
compromissos condicionados e/ou em
risco, por consequência da COVID-19.
A Câmara Municipal implementou um

conjunto de medidas extraordinárias e
de caráter urgente para apoio social e
económico no combate à COVID-19,
na ordem de 1,8 milhões de euros.
Medidas que tiveram como objetivo
apoiar famílias e empresas, sobretudo
os pequenos empresários em nome
individual, de forma a defender o
emprego, os postos de trabalho e o
rendimento das famílias.
Iniciamos este mandato com
o espectro da transferência de
competências e responsabilidades
do Governo para as autarquias, sem
serem acompanhados dos devidos
recursos financeiros e materiais,
criando o risco de uma deterioração da
qualidade dos serviços prestados e de
uma desigualdade na forma como são
prestados em todo o território nacional.
Além disto, esta transferência de
competências irá obrigar a Autarquia
a um esforço financeiro e de gestão
interna dos Recursos Humanos,
de modo a cumprir as suas novas
obrigações. Iremos dialogar com as
Instituições, das áreas que iremos
receber as competências, para em
conjunto encontrarmos modelos
de gestão coerentes e que não
nos encaminhem para a rotura e
degradação da qualidade dos serviços.

Álvaro Beijinha
Presidente da Câmara
Municipal

Paula Lopes
Presidente da Assembleia
Municipal

Presidente da Junta de
Freguesia de Abela

Presidente da Junta de
Freguesia de Alvalade

Hélia Rodrigues

Ricardo Cruz

Presidente da Junta de
Freguesia de Cercal do Alentejo

Presidente da Junta de
Freguesia de Ermidas-Sado

Sérgio Santiago

Carlos Parreira

Presidente da Junta de
Freguesia de Santo André

Presidente da Junta de Freguesia
de São Francisco da Serra

David Gorgulho

Hélder Pereira

Presidente da União das
Freguesias de Santiago do
Cacém, Santa Cruz e São
Bartolomeu da Serra

Presidente da União das
Freguesias de São Domingos e
Vale de Água

Isabel Contente

Ana Maria Gonçalves

Álvaro Beijinha.
www.cm-santiagocacem.pt
www.facebook.com/munsantiagocacem
http://twitter.com/cmsantiagocacem
geral@cm-santiagocacem.pt

