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Entre 2013
e 2016, o 
desemprego no 
concelho diminuiu.
Cerca de 500 
pessoas foram 
integradas em 
postos de trabalho 
em diversas 
empresas da 
região. 

Mais emprego, 
melhor economia!

Os eleitos da CDU têm apostado na 
dinamização da Economia e no apoio à 
criação de emprego no concelho.
✔ Apesar da diminuição de número de 

trabalhadores imposta pela Troika, 
a Câmara Municipal emprega 547 
pessoas, não existindo contratos de 
trabalho a termo resolutivo.

✔ Garantimos a implementação das 35 
horas de trabalho semanais para os 
trabalhadores municipais, através de 
um Acordo Coletivo, celebrado entre 
a Câmara e o Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local 
e Regional (STAL).

✔ Reforçámos a proximidade às 
empresas do Complexo Industrial de 
Sines, promovendo ações para o bem-
estar dos trabalhadores (cerca de 60 
% residem no concelho de Santiago 
do Cacém) e marcando posição em 
questões vitais para o desenvolvimento 
socioeconómico da região.

✓ Contestámos os atrasos na ferrovia 
Sines-Elvas, para transporte de 
mercadorias, que colocavam em causa 
o desenvolvimento económico da 
região.

Organizada pela 
Câmara de Santiago do 
Cacém, em conjunto 
com a Agência de 
Desenvolvimento Regional 
do Alentejo e a Associação 
de Apoio ao Empresário do 
Alentejo Litoral, a feira tem 
como objetivos incentivar 
o empreendedorismo 
e a promoção de 
oportunidades de 
emprego.

Feira do Empreendedorismo 
vai para a 2.ª edição

Emprego
e Economia

Editorial
Caro munícipe,
Apresentamos publicamente o trabalho 
autárquico da CDU no município de 
Santiago do Cacém, realizado ao longo 
destes mais de três anos de mandato. 
Um trabalho assente em valores de 
honestidade e competência, sempre 
a pensar no bem-estar das nossas 
populações. Este é o resultado de um 
projecto político colectivo, centrado nas 
pessoas e em que os compromissos são 
para cumprir. É isto que nos diferencia 
dos outros.

Nesse sentido, temos descentralizado, 
cada vez mais, a ação do executivo e 
reforçado a proximidade com os muní-
cipes. Neste mandato, realizámos todos 
os anos a Presidência nas Freguesias, 
permitindo ao executivo da CDU con-
tactar diretamente com empresários, 
instituições e população, e realizar, pela 
primeira vez, as reuniões da Câmara 
Municipal em todas as freguesias. Esta-
mos cada vez mais presentes!

Prometemos e cumprimos. As Uniões 
de Freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz, São Bartolomeu da Serra, 
bem como de São Domingos e Vale 
de Água, mantiveram as delegações 
abertas nas freguesias “extintas” pelo 
governo PSD/CDS.
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CDU apoia comércio local

O Município, em parceria com a Agência 
para o Desenvolvimento Regional do 
Alentejo Litoral, abriu o Centro de Apoio 
às Empresas de Santiago do Cacém, 
que ajuda a criar condições para a 
implementação de negócios inovadores e 
de micro e pequenas empresas, através 
da promoção de ações de divulgação, da 
disponibilização de espaços equipados, 
de serviços e de uma rede de parceiros.  

✔ Promovemos a animação e 
dinamização do comércio local, 
através das campanhas “No Natal 
Compre no Comércio Tradicional”, 
“No Natal compre Tradicional” e 
“Santiago Style Weekend”.

✔ Realizámos, com a Associação de 
Comércio, Industria, Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal e a 
ASAE, uma sessão de esclarecimento 

sobre o novo Regime Jurídico de 
Acesso e Exercício de Atividades de 
Comércio, Serviços e Restauração.

✔ Isentámos da “derrama” (imposto 
municipal que incide sobre o lucro 
tributável das pessoas coletivas) as 
pequenas empresas sediadas no 
Município de Santiago do Cacém, 
cuja faturação anual não ultrapassa 
os 150 mil euros.

Integrámos o Parque de Empresas 
do Cercal do Alentejo na plataforma 

informática Global 
Find, que permite 

a potenciais 
investidores, 
em qualquer 
parte do 
mundo, terem 
conhecimento 

detalhado 
sobre as 

potencialidades dos 
Parques de Empresas. 

Outros Parques de Empresas do 
Município serão integrados na 
plataforma brevemente. 

Valorizamos
a cultura e
os produtos 
da nossa 
terra

Do Cercal 
para o mundo Apoiamos

a criação
de novas 
empresas

✔ A Câmara criou um portal online 
inovador dedicado aos produtos 
regionais, que disponibiliza 
informação sobre artesãos, 
produtores do concelho e pontos 
de venda. 

✔ O Município desenvolveu ainda 
parcerias com a Associação de 
Artes e Ofícios de Santiago do 
Cacém, tendo cedido um espaço 
para abertura da loja desta 
associação.
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A promoção dos produtos locais, 
enquanto fator de atração turística e de 
dinamização da restauração, durante 
a época baixa, é uma aposta ganha 
da Câmara Municipal e das Juntas de 
Freguesia de Santo André e Alvalade. 
O Festival da Enguia da Lagoa de 
Santo André, o Festival do Tomate, em 
Alvalade, e o Festival Gastronómico da 
Lagoa de Santo André têm crescido a 
cada edição, contando com cada vez 
mais participantes.

Festivais de gastronomia

O 1.º Encontro de Agentes Turísticos 
contou com a participação de 170 
pessoas com o  objetivo de reforçar 
as relações entre os agentes turísticos 
locais e regionais para potenciar 
parcerias para a promoção da região.
O executivo da CDU ousou criar, em 
fevereiro de 2017, a primeira Rota dos 
Museus do Alentejo. A rede, criada pela 
Câmara Municipal, estabelece parcerias 

para o trabalho articulado entre as 
Juntas de Freguesia de Abela, Alvalade, 
União de Freguesias de S. Domingos e 
Vale de Água, e União de Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra, JMV – Turismo 
Cultural Lda., Museu da Farinha, 
Diocese de Beja, Direção Regional 
de Cultura do Alentejo e Turismo do 
Alentejo ERT.

A aposta
no Turismo

Santiagro

Mais de 40 mil 
visitantes na
Feira Agro-
-Pecuária
e do Cavalo

A aposta na crescente qualidade 
da Feira tem permitido o 
aumento do volume de negócios 
dos expositores e também do 
número de pessoas que a visitam. 
Colóquios, atividades equestres, 
show cooking, exposições de 
gado e atividades ligadas à 
agropecuária, corrida de touros 
e uma forte componente de 
animação, com a atuação de 
grandes cantores e grupos 
nacionais, bem como de bandas 
locais, são os principais atrativos 
do certame.
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Fruto do trabalho empenhado dos eleitos da CDU, tanto na Câmara 
Municipal, como nas Juntas de Freguesia,  o Município é um território, 

cada vez mais apetecível para a aposta na construção de novas  unidades 
hoteleiras  sobretudo para o turismo rural.

Criada a Rota Literária 
em Cerromaior - 

Manuel da Fonseca
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Saúde

✔ A Câmara Municipal assegura o 
alojamento dos médicos cubanos 
que vieram reforçar o quadro de 
profissionais do setor no Município. 

✔ O Município cedeu ainda duas casas 
para alojar dez alunos do curso de 
Medicina da Universidade do Algarve, 
que estagiaram no Hospital do Litoral 
Alentejano.

✔ Reivindicámos, junto do Ministério da 
Saúde, mais médicos, enfermeiros 
e outros profissionais da área, bem 

como a necessidade de se efetuarem 
obras no Hospital. 

✔ Em parceria com o Serviço de 
Ortopedia do Hospital do Litoral 
Alentejano (HLA), apoiámos a 
realização do 1.º Encontro de 
Portadores de Artroplastias da Anca 
e do Joelho do Litoral Alentejano, 
que reuniu cerca de 150 utentes 
dos municípios abrangidos pela 
HLA, com o objetivo de promover a 
mobilidade após a cirurgia.

CDU luta,
ao lado da população, 
por mais e melhor Saúde

  Eleitos 
da CDU 
próximos da 
população
O Presidente da Câmara e os 
Vereadores eleitos pela CDU fazem 
atendimentos à população no 
Gabinete Municipal de Santo André, 
por forma a reforçar a proximidade 
com os munícipes.
Prometemos e cumprimos: as Uniões 
de Freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz, São Bartolomeu da 
Serra, bem como a de São Domingos 
e de Vale de Água, mantiveram as 
delegações abertas nas freguesias 
“extintas” pelo Governo PSD/CDS.
Neste mandato, realizámos todos os 
anos a Presidência nas Freguesias, 
o que permitiu efetuar, pela primeira 
vez, as reuniões da Câmara Municipal 
em todas as freguesias.

A Oficina Móvel O Engenhocas é um serviço gratuito da Câmara 
Municipal com objetivo de efetuar pequenas reparações 

domésticas, nas áreas da carpintaria, eletricidade, 
serralharia, canalização e serviço de pedreiro, apoiando 

aqueles que mais precisam. 
Podem ser beneficiários deste serviço os munícipes 
com idade igual ou superior a 65 anos; acamados; 
portadores de deficiência ou incapacidade igual ou 
superior a 70%; e isentos das taxas moderadoras 

do Serviço Nacional de Saúde, por insuficiência 
económica.

  O Engenhocas 
Uma
importante 
resposta 
social
da Câmara
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Ação Social

Câmara apoia a construção 
de lares em Abela e Alvalade

Com quartos duplos e simples, duas 
salas de ateliers, cabeleireiro, sala 
de refeições, cozinha, enfermarias 
e gabinetes técnicos, a Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas da 
Abela, da Casa do Povo, foi construída 
no âmbito Programa de Alargamento 
da Rede de Equipamentos Sociais 
e contou com o apoio financeiro do 
Município de Santiago do Cacém.

Lar de Abela
• Capacidade para 32 

utentes
• Criação de 19 postos de 

trabalho a médio prazo

Dirigido a munícipes com idade igual ou superior a 65 anos, re-
formados e pensionistas por invalidez, o Cartão Municipal Sénior 
é gratuito e tem como objetivo levar à participação ativa desta 
população nas atividades culturais, desportivas e recreativas do 
Município, permitindo também a valorização do comércio local, 
através de parcerias locais e celebração de protocolos. 

Lar de Alvalade
• Capacidade para 60 

utentes
• Investimento total de
 2 milhões e 100 mil euros

Câmara 
lança 
Cartão 
Municipal 
Sénior Os eleitos da CDU continuam a investir em iniciativas com 

os objetivos de combater a solidão dos idosos e promover 
hábitos de vida saudáveis. O Projeto Sénior do Município, em 
parceria com as Juntas de Freguesia, instituições particulares 
de solidariedade social do concelho e a Unidade Móvel de 
Saúde, incentiva à prática do exercício físico, através das 
atividades que decorrem ao longo do ano nas piscinas 
municipais, e promove encontros e passeios culturais.

Estimamos 
quem já nos 

deu muito!

800 mil 

O novo lar da Casa do Povo de Alvalade, 
construído através do Programa 
Operacional Potencial Humano, contou 
também com o apoio financeiro da 
Câmara Municipal, que cedeu ainda o 
terreno.
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Educação

• Todas as salas de aula do
 Pré-escolar e do 1º Ciclo do município 

têm agora ar condicionado.

• Instalámos computadores com 
ligação à internet em todas as salas 
dos pré-escolares do município.

• Mantemos luta firme contra o 
encerramento das escolas rurais. 

Mais condições, 
melhor educação!

O Plano de Transporte Escolar da 
Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém abrange gratuitamente todos 
os alunos do ensino básico, dentro da 
escolaridade obrigatória, e crianças 
do pré-escolar. Comparticipa ainda, 
em 50%, o transporte dos alunos que 
frequentam o ensino secundário. 

 Os eleitos 
da CDU 

apostaram, 
desde o início 
do mandato, 

numa melhor 
Educação para 

o concelho.

         A Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém está a proceder à 
requalificação total da Escola Básica 
n.º3 do 1º ciclo, em Vila Nova de Santo 
André. A obra, cofinanciada pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), no quadro do Portugal 2020, 
resulta de um investimento de cerca de 
800 mil euros. 
Brevemente, a EB1 n.º 4, também em Vila 
Nova de Santo André, e a EB1 de Ermi-
das-Sado serão alvo de obras idênticas.

Crianças do 
ensino básico 
de Vila Nova de 
Santo André e 
Ermidas-Sado vão 
ter escola nova

  Câmara garante 
Transporte 
Escolar a 694 
alunos

Investimento
de cerca de

535 mil 
euros
/ano

Investimento
de cerca de

800 mil 
euros

Apoio na
compra de material 
escolar e refeições
Investimento de 
aproximadamente 30 mil euros 
A Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém apoia 591 crianças do
pré-escolar e do 1º ciclo na aquisição 
de material e refeições escolares.

Câmara fornece 
1400 refeições 
escolares por dia
Investimento de cerca
de 460 mil euros
Abrange todas as crianças
do pré-escolar e do 1º ciclo das 
escolas públicas do município.

Incentivamos 
a natalidade, 
apoiando as famílias
Serviço gratuito e horário
mais flexível 
Os eleitos da CDU mantêm a aposta 
na Componente de Apoio à Família, 
no pré-escolar. O serviço, prestado 
por funcionárias da Câmara, é 
gratuito e permite que as crianças 
fiquem nos estabelecimentos 
escolares ainda antes da chegada e 
depois da saída das educadoras.

A Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém atribuiu 29 bolsas de estudo 
este ano letivo, permitindo que jovens 
com poucos recursos económicos, 
residentes no concelho, possam 
frequentar o Ensino Superior Politécnico 
e Universitário.

Bolsas
de Estudo
Investimento
de quase 38 mil euros
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Continuamos a melhorar
o nosso concelho

✓ Exigimos que fossem retomadas as 
obras para a conclusão dos troços da 
A26-1 / ER261-5, que liga Vila Nova de 
Santo André a Sines, e da EN261-3 e 
A26 sentido Santiago do Cacém – Sines.

✓ Estamos a concluir a requalificação do 
caminho municipal 1101 (estrada das 
Cumeadas) em Santiago do Cacém. 

✓ Requalificámos a estrada municipal 
544, em São Francisco da Serra.

✓ Procedemos à reabilitação da rua Álvaro 
Cunhal e da rua do Cerro da Ordem, no 
Cercal do Alentejo, e da rua Catarina 
Eufémia, em Alvalade, melhorando a 
qualidade de vida da população.

Assegurámos 
financiamento 

comunitário
de 5 milhões e 100 

mil euros para
a realização
de 22 obras. 

Cum
prim

os
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O empenho e o trabalho desenvolvido pelos 
trabalhadores das autarquias, que muito 
valorizamos, tem sido fundamental para a 
concretização do projecto autárquico da CDU 
no Concelho. O trabalho conjunto entre os 

autarcas da CDU, bem como a rentabilização de 
recursos  humanos e materiais entre a Câmara 
Municipal e as Juntas de Freguesia, continuam 
a dar frutos e a melhorar as condições de vida 
das populações.

Abela
Instalação de Multibanco

Alvalade - Reabilitação
da Rua Catarina Eufémia

São Francisco da Serra
Requalificação da Estrada Municipal 544 
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✓ Melhorámos as condições 
da estrada municipal 
553, em S. Domingos, 
contribuindo para facilitar 
a circulação automóvel 
e para promover a 
segurança rodoviária.

✓ Reestruturámos a praça 
Zeca Afonso em Santiago 
do Cacém e qualificámos 
a avenida D. Nuno 
Álvares Pereira, incluindo 
a remodelação das 
infraestruturas das redes 
de águas e esgotos.

✓ Repavimentámos as ruas 
em Abela.

✓ Intervencionámos a rua 
Teófilo Braga, no Cercal 
do Alentejo.

✓ Procedemos à 
beneficiação da estrada 
de acesso à Aldeia 
dos Chãos, desde o 
entroncamento da EN 120 
até à Sala de Convívio. 

✓ Criámos novas 
acessibilidades 
rodoviárias em Santiago 
do Cacém, através da 
ligação da rotunda da 
rua de Lisboa ao Campo 
Municipal Alternativo e à 
rua de S. Sebastião.

A obra em curso vai melhorar a 
mobilidade dos peões, com passeios 
adequados para carrinhos de bebé e 
para pessoas com mobilidade condicionada, 
bem como a circulação automóvel e o parqueamento, através 
da criação de zonas de estacionamento apropriadas. 

Após insistência do Município, a 
Sociedade Polis Litoral Sudoeste 
requalificou a praia da Costa de Santo André. 
O projeto, no valor de 1 milhão de euros, foi comparticipado 
pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém.
Para além de requalificar a praia, a faixa costeira foi 
preparada para os efeitos das alterações climáticas, 
através da consolidação das dunas com a recuperação e 
valorização ambiental e paisagística.

Obras de 
requalificação 
da rua Prof. Egas 
Moniz, em Santigo 
do Cacém

Investimento

600 mil 
euros

Requalificação 
da Praia da Costa 
de Santo André

Investimento

1 milhão
de euros

Cum
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Cercal - Intervenção
na Rua Teófilo Braga

Ermidas - Requalificação
da zona Este
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Concretizámos o novo Plano Diretor Municipal que constitui um 
passo decisivo na rota da modernidade e das oportunidades, quer 
na atratividade de negócios, de empresas e de pessoas, como 
também na gestão autárquica e na regulação e ordenamento de 
todo o território nas próximas décadas.

As novas ETAR de Alvalade 
e do Cercal do Alentejo são 
infraestruturas modernas, que 
servem as populações das 
duas freguesias e resultam de 
um investimento que ascende 
os 2,6 milhões de euros. 
Concretizámos também 
investimentos nesta área, em 
Relvas Verdes e Vale da Eira, 
no valor de 163 mil euros.
Remodelámos a Estação de 
Tratamento de Água de Al-
deia do Cano, para alcançar a 
qualidade necessária à utiliza-
ção doméstica, num investi-
mento de quase 80 mil euros.
Construímos uma nova Esta-
ção de Tratamento de Água na 

localidade de Vale Seco.
Procedemos à remodelação 
da rede de distribuição de 
água e da conduta elevatória 
de esgotos nas ruas Cidade 
de Santiago e Manuel da 
Fonseca, na freguesia de 
Ermidas-Sado. A obra reali-
zada pelos operacionais da 
Divisão de Projetos e Obras 
teve um investimento de cer-
ca de 30 mil euros.
Continuamos a lutar para que 
seja travada a permissão de 
circulação de matérias urba-
nas nos aglomerados urba-
nos, para que não se repitam 
derrames já ocorridos na ci-
dade de Santiago do Cacém. 

Novas ETAR, 
Estações
de Tratamento
de Água e redes 
de distribuição

Estamos a desenvolver 
os projetos para 
a requalificação 
urbanística dos espaços 
públicos do Bairro 
das Flores e do Bairro 
do Pinhal. As obras 
arrancam brevemente.

Requalificação 
de espaços 

públicos em 
Vila Nova de 
Santo André

Promovemos
a eficiência
energética

Plano Diretor 
Municipal, decisivo 
para a modernidade
do concelho

Cum
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1,25

milhões
de euros

de investimento
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Santo André 
Estrada da Aldeia à Cidade

S. Domingos e Vale de Água
Cemitério

Cerca de

1 milhão
de euros

de investimento
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Investimos na área da recolha de resíduos urbanos e na 
manutenção dos espaços. Para tal, foram adquiridas duas 
viaturas para a recolha com um custo de 366 mil euros e uma 
nova varredora mecânica no valor de 144 mil euros.

Praias com 
Bandeira Azul

As duas praias do concelho de Santiago do Cacém 
com o galardão Bandeira Azul (Costa de Santo André e 
Fonte do Cortiço) foram consideradas, pela associação 
ambientalista Quercus, como praias com qualidade de 
ouro, por apresentarem boa qualidade ou qualidade 
excelente e garantirem uma maior fiabilidade no que 
respeita à qualidade da água. Esta distinção resulta do 
esforço da Autarquia, que ao longo dos anos tem vindo a 
melhorar aquelas duas zonas balneares.

Melhor ambiente 
no Município

O novo equipamento, construído pela Câmara Municipal 
e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), oferece condições de excelência para a 
prática deste desporto, que é muito apreciado pelos jovens 
de Santo André. Prevê-se que, em breve, venha a atrair 
utilizadores e provas de todos os pontos do país.

Skate Park de Santo 
André é um dos 
melhores do país

Investimento superior a 140 mil euros

Melhores condições 
para a prática de 
futebol, em especial 
para crianças e 
jovens.

A Maratona de BTT “Rota do Casqueiro” é um dos maiores eventos 
desportivos do concelho, com mais de 600 participantes, oriundos de norte 
a sul do país. O evento é organizada por Kotas Bike Team, com o apoio da 
Câmara de Santiago do Cacém e da Junta de Freguesia de Santo André.

Organizado pelo F. C. Alvaladense 
e apoiado pela Município de 
Santiago do Cacém, é o maior 
evento de BTT do país e o maior 
evento desportivo da Costa 
Alentejana, contabilizando cerca 
de 2800 participantes.

Raid BTT 
Alvalade
-Porto 
Covo

Câmara financia 
relvados sintéticos em 
Santiago, Santo André 
e Alvalade
Investimento superior a 390 mil euros
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Valorização 
do movimento 
associativo

A Mostra Internacional de Teatro de Santo 
André, uma organização da AJAGATO com o 

apoio do Município de Santiago do Cacém, vai 
já para 18.ª edição e afirma-se, cada vez mais, 
como um evento de excelência. Pelos palcos 

do concelho já passaram atores e companhias 
de renome nacional e internacional.

Jazz AlémTejo - Festival Internacional do Lito-
ral Alentejano, com estrelas do jazz nacional.

Organizado pelo Município de Santigo do 
Cacém, o Corta-Mato Escolar Concelhio tem 

como objetivo promover o exercício físico 
junto das crianças e jovens.

Durante oito meses por ano, as temporadas 
das “C”extas de Cultura, promovidas pela 
Quadricultura em coprodução com a Câmara 
Municipal, trazem a Santo André e a Santiago 
do Cacém espetáculos de grande qualidade, 
com artistas de referência, tais como Rao Kyao, 
António Chainho, Francisco Fanhais, Joana 
Amendoeira, Berg, ou Susana Félix.

O número de utentes das Piscinas 
Municipais têm vindo a registar 
uma subida significativa nos últimos anos. 
Atualmente, 7437 pessoas estão inscritas nas 
atividades.

Quase 7500 
inscritos nas 
atividades 
das Piscinas 
Municipais

Cante 
Alentejano“C”extas

de Cultura O Cante Alentejano tem cada vez maior 
expressão no concelho. Aos mais “antigos” 
grupos corais das Casas do Povo do Cercal 
do Alentejo e de Alvalade, juntaram-se as 
Vozes Além’Tejo (que trouxeram o cante 
alentejano no feminino), o grupo de cante 
alentejano da Academia Sénior de Artes e 
Saberes (ASAS) e os jovens Baldoregas.

Há
Teatro nas 

Freguesias
Com organização da 

Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém e 
o apoio das Juntas de 

Freguesia, a iniciativa leva 
peças de teatro a vários 

locais do concelho.
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O movimento associativo 
do Município é promotor 
de uma grande dinâmica 
social, desportiva e cultural 
no território. Sempre com o 
apoio das autarquias e dos 
autarcas da CDU, a valorização 
e a projeção das nossas 
associações constitui um ponto 
de honra dos eleitos locais, 
que reconhecem o trabalho 
notável realizado pelos 
responsáveis, voluntários e 
amigos das coletividades, que 
têm a capacidade de organizar 
eventos da mais variada índole, 
que em muito contribuem para 
a imagem positiva do Município 
de Santiago do Cacém.
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