JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
( Município de Santiago do Cacém )

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2014 / 2017
E
ORÇAMENTO 2014

Na atual conjuntura económica e financeira que o país atravessa, de profunda crise, e também
face à incerteza temporal do necessário equilíbrio orçamental que encerra, avançar para um
plano provisional a quatro anos (2014 / 2017), no início de um novo mandato autárquico, é
tarefa que requer reflexão e coragem.
Desde logo, porque as limitações financeiras e orçamentais impostas vão influenciar um
exercício, que se quer determinado, ao serviço da causa pública e na defesa intransigente da
autonomia da Freguesia de Santo André, do Município de Santiago do Cacém.
Mesmo assim, o executivo da Junta de Freguesia, através dum trabalho empenhado e sério,
procurará os constantes equilíbrios orçamentais, entre as receitas e as despesas.
As Grandes Opções do Plano 2014 / 2017, apesar de todas as limitações, espelham o rigor dum
executivo experimentado, que tem pautado os exercícios anteriores pelo elevado grau de
execução orçamental. Que, sem prejuízo das dificuldades que se deparem pelo caminho,
adotará políticas de exigência na obtenção das receitas necessárias à concretização de
dinâmicas, que irão certamente ao encontro de melhoria da qualidade de vida das populações.
Sem que se sacrifiquem as populações ou atividade económica da freguesia, através da criação
de taxas, o executivo da Junta terá postura dinâmica para fazer cumprir o estabelecido, quer
quanto às receitas próprias, quer por aquelas delegadas pela Câmara Municipal de Santiago do
Cacém.
Porém, para que orçamento das receitas inscritas nos documentos provisionais sejam
cumpridas, é de todo essencial que as verbas transferidas do Fundo de Financiamento das
Freguesias parem de decrescer, ou pelo contrário, sejam incrementadas. É certo que as
Freguesias vão encaixar algumas verbas provenientes dos IMI`s, rustico e urbano, mas estas
receitas são de facto curtas, face às novas competências que a Lei 75 / 2013 de 12 de
Setembro atribui ao poder autárquico que mais próximo está das populações.
É pois também muito importante que as competências delegadas do Município de Santiago do
Cacém, na Freguesia de Santo André, para já se mantenham, sem embargo que num futuro
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próximo, como está estabelecido, sejam delegadas outras competências nesta autarquia,
acompanhadas das respetivas transferências financeiras.
Do lado da despesa, a Freguesia de Santo André vai continuar a implementar políticas de
contenção, nomeadamente com os recursos humanos ao seu serviço e na melhor
rentabilização dos recursos materiais. Apostará igualmente na redução drástica das despesas
de funcionamento com as suas instalações.
Tendo em conta a desastrosa situação económica e financeira do país, com graves
consequências para as pessoas, a freguesia irá manter ou reforçar o apoio às instituições sem
fins lucrativos, nomeadamente as de carater social. Em contrapartida, irá prosseguir com o
esforço de reduzir as despesas com as iniciativas próprias.
O investimento na freguesia, à exceção do ano de 2014, tendo em consideração a candidatura
ao PROMAR, pela valorização do sítio piscatório da Costa de Santo André, verá implementada
política de ligeiro abrandamento da despesa, acompanhando as receitas de capital, sem
prejuízo da aposta na melhoria dos recursos materiais, da conservação e manutenção do
património edificado e cultural, espaços públicos e obras sociais.

Sem embargo das dificuldades financeiras, a Freguesia de Santo André vai assumir como
grandes opções para o quadriénio 2014 / 2017, o seguinte:
Emprego – Uma prioridade!
- Trabalhar com as empresas na animação e dinamização do comércio local, na agilização do
investimento no Parque de Empresas de Santo André, apoiando-as no acesso aos
financiamentos públicos, comunitários ou nacionais, e contribuindo para a dinamização do
Centro de Apoio às Empresas;
- Disponibilizar espaços para a formação profissional;
- Defender o emprego, continuando a apoiar estágios e programas ocupacionais e sensibilizar
as empresas da Plataforma Industrial e Portuária de Sines para o emprego dos jovens da
Freguesia;
- Participar com a Câmara Municipal, a AERSET e a CIMAL na candidatura ao QREN, na
instalação no Parque de Santo André da Área de Acolhimento de Empresas, considerando
tratar-se de projeto estruturante de relevante importância para o Alentejo Litoral, que
promove a criação de empresas e de postos de trabalho;
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-Apoiar as micro, pequenas e médias empresas;
- Continuar a promover os mercados mensais e feira anual de Santo André;
- Colaborar com outras entidades em iniciativas que promovam o desenvolvimento
económico.

O turismo na linha do desenvolvimento
- Trabalhar para o desenvolvimento de produtos turísticos, que integrem o património
histórico-cultural, natural e artístico da freguesia, nomeadamente promovendo o Festival de
Gastronomia da Costa de Santo André – A Lagoa, O Mar e A Terra, participando na constituição
do Núcleo Museológico da Costa de Santo André e na promoção dos recursos pedagógicos e
turísticos da Reserva Natural da Lagoa de Santo André, estimulando o investimento no plano
de praia da Costa de Santo André, efetivando parceria com o Badoca Safari Park e investindo
na toponímia e sinalização turística;
- Incentivar o turismo em espaço rural, natural e ecoturismo;
- Construir área de serviços para autocaravanas;
- Promover e defender o ambiente como fator de atração turística e de qualidade de vida;
- Reivindicar melhores acessos, apoios e planos de praia às entidades competentes;
- Divulgar os eventos que decorrem na freguesia.

Beneficiar o território, defender o ambiente
- Contribuir para o aprofundamento da complementaridade entre os centros urbanos de
Santiago do Cacém – Vila Nova de Santo André – Sines;
- Defender o ambiente, apoiando iniciativas e investimentos em energias limpas,
desenvolvendo projetos que potenciem a rede ciclável, mobilizem para a limpeza urbana e das
matas, e estimulem a separação do lixo, prosseguindo, com a Câmara Municipal, o
investimento em ecopontos e ilhas ecológicas;
- Continuar a arborização da freguesia;
- Continuar a qualificar os aglomerados rurais;
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- Prosseguir a qualificação urbana de Vila Nova de Santo André, em colaboração com a Câmara
Municipal, nomeadamente no Bairro das Flores; na construção de uma escadaria de ligação do
loteamento municipal da Atalaia ao Bairro das Torres; e novos estacionamentos de apoio ao
parque central, no Bairro Porto Velho, e à rua dos navegantes, no Bairro do Pica Pau;
- Investir na toponímia em colaboração com a Câmara Municipal;
- Ser parceiro na conclusão do projeto do novo cemitério Santo André/Santiago do Cacém;
- Prosseguir o trabalho em parceria com a Câmara Municipal, na execução de obras;
- Contribuir para a valorização e promoção da Reserva Natural da Lagoa de Santo André e da
Sancha;
- Contribuir para a valorização do sítio piscatório da Costa de Santo André, através da
candidatura ao PROMAR;
- Exigir a monitorização do ar e da água;
- Colaborar com as entidades competentes para o abate dos pinheiros atacados pelo
nemátodo e pela rápida reflorestação das áreas afetadas;
- Manter protocolos de colaboração com as associações ambientalistas;
- Continuar a zelar pelo património da freguesia através da manutenção dos sanitários,
fontanários e lavadouros;
- Prosseguir com as melhorias no cemitério da freguesia;
- Manter e conservar a rede ciclável de Santo André;
- Prosseguir com a construção e a manutenção de abrigos rodoviários;
- Prosseguir na construção de novos passeios de ligação;
- Prosseguir com a construção de rampas de acesso para cidadãos com mobilidade
condicionada;
- Prosseguir a requalificação de parques infantis em colaboração com a Câmara;
- Melhorar a sinalização indicativa de trânsito;
- Continuar a instalar mobiliário urbano (bancos, papeleiras, cinzeiros e floreiras);
- Continuar a contribuir para a melhoria dos arranjos exteriores;
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- Continuar a melhoria da limpeza urbana;
- Continuar a disciplinar a publicidade comercial;
- Investir em painéis informativos;
- Promover a melhoria da circulação interna da Cidade.

Por uma Freguesia Solidária e Segura
Pela defesa do serviço nacional de saúde:
- Continuar a exigir a reabertura do posto médico de Deixa-O-Resto; médicos de família para
toda a população; melhores serviços e mais valências no Hospital da Unidade Local de Saúde
do Litoral Alentejano;
- Promover a melhoria do serviço de transportes públicos, de ligação às unidades de saúde,
nomeadamente na zona rural da freguesia;
- Continuar a promover campanhas de sensibilização e rastreios de saúde, com iniciativas que
estimulem o exercício físico;
- Continuar a pugnar pela melhoria dos cuidados primários de saúde na freguesia.

Pelo fortalecimento dos laços sociais:
- Promover o convívio, as boas relações de vizinhança e o intercambio entre as localidades da
freguesia, prosseguindo a realização da Festa dos Vizinhos e a prática de jogos tradicionais;
- Continuar a promover atividades inter-geracionais, integrando os idosos na vida da freguesia,
nomeadamente através da prossecução do projeto Vizinhos do Lado, com outras freguesia do
município, e da colaboração com a Câmara Municipal no projeto sénior ativo, na recolha de
memorias históricas da freguesia junto dos idosos e do transporte destes para as Piscinas
Municipais de Santiago do Cacém;
- Continuar a promover atividades de ocupação dos tempos livres para os jovens Tipo
Koolónia, em conjunto com outras freguesias do município;
- Continuar a colaborar com a reinserção social do trabalho a favor da comunidade;
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- Continuar a apoiar a Academia Sénior de Artes e Saberes e o Projeto Fazendo e Aprendendo;
- Continuar a integrar a rede social de Santiago do Cacém;
- Continuar a apoiar o Banco Alimentar Contra a Fome e a Loja Social Ana’s;
- Contribuir para o desenvolvimento dos projetos “Intervir.Com” e “Antes que Seja Tarde”,
continuando e reforçando a parceria da Junta no apoio às crianças, jovens e famílias em
situação vulnerável.

Para nós, todos contam!:
- Continuar a atualizar o diagnóstico social da freguesia, executando os respetivos planos de
ação;
- Continuar a apoiar as instituições de solidariedade, designadamente a Paróquia de Santa
Maria, em projetos solidários, e a Associação de Solidariedade Social de Santo André (ASSSA)
na execução do projeto de lar (na antiga escola da aldeia) e as associações Missão Coragem e
ASSSA, através da cedência de instalações;
- Incentivar o alargamento do serviço de apoio domiciliário a idosos da freguesia;
- Continuar a apoiar as pequenas obras em habitações de famílias em situação económica
vulnerável;
- Continuar a encaminhar os cidadãos carenciados da freguesia para os serviços competentes;
- Contribuir com o apoio de transporte às utentes de “O Farol”, em projetos desta instituição.

Na defesa das populações:
- Prosseguir a colaboração com as forças de segurança, os bombeiros voluntários e a proteção
civil municipal;
- Criar rede integrada de resposta a situações de emergência;
- Manter o protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Santo André;
- Colaborar, sempre que necessário, nos simulacros promovidos pela Proteção Civil.
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Investir na educação, investir no futuro
- Continuar a colaborar com o município, para requalificar a rede escolar do primeiro ciclo do
ensino público, alargando a resposta da educação pré-escolar pública, pela melhoria do espaço
de recreio;
- Continuar a trabalhar em rede com o Agrupamento de Escolas de Santo André, em projetos
voltados para a escola e para a comunidade;
- Prosseguir a parceria com o Instituto das Comunidades Educativas/Instituto da Conservação
da Natureza e Florestas e com a Câmara Municipal, no projeto da Quinta da Educação e
Ambiente:
- Manter o protocolo de delegação de competências da Câmara Municipal para a conservação
e manutenção das escolas básicas do 1º ciclo e jardins-de-Infância;
- Manter a atribuição de verbas para material de expediente, higiene e fotocópias bem como o
pagamento dos telefones às escolas básicas do 1º ciclo e jardins-de-infância da rede pública de
ensino;
- Manter protocolo com a Academia Sénior de Artes e Saberes;
- Continuar a apoiar a cooperativa da EB Nº. 2 de Santo André;
- Participar no Conselho Geral das Escolas de Santo André;
- Manter e conservar os parques infantis das escolas;
- Defender a manutenção e o funcionamento das escolas rurais da freguesia, em parceria com
professores, pais e população em geral;
- Continuar a comemorar e apoiar o carnaval e o dia mundial da criança, envolvendo toda a
comunidade escolar;
- Promover iniciativas inter-geracionais;
- Continuar a efetuar o transporte de alunos que vivem nas zonas rurais mais isoladas da
freguesia;
- Efetuar transporte ao serviço de alunos com necessidades educativas especiais;
- Continuar a apoiar as festas de ano letivo promovidas pelas associações de pais;

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
( Município de Santiago do Cacém )
- Manter a colaboração com o Centro de Emprego e Formação Profissional;
- Manter e incrementar a colaboração do Instituto Piaget, nomeadamente com a Associação
de Estudantes.

Acessos e mobilidade para todos
- Exigir uma rede de transportes que sirva toda a freguesia;
- Elaborar e executar plano de intervenção para os caminhos rurais e vicinais da freguesia;
- Qualificar o CM1087 que liga Vila Nova de Santo André à ER261 (cruzamento da Ti
Marcelina), dotando-o de melhores condições rodoviárias, pedonais e de estacionamento, e
concluir a pavimentação da Estrada da Maria da Moita, de ligação à via rápida e à praia da
Fonte do Cortiço, em colaboração com a Câmara Municipal;
- Continuar a eliminar as barreiras arquitetónicas existentes nos espaços públicos da freguesia;
- Exigir à Estradas de Portugal a rápida reparação e construção da A26/IP8.

Sempre para melhor, pela cultura e pelo desporto
- Continuar a apoiar a Biblioteca Municipal de Santo André;
- Continuar a realizar a festa de São Romão, na Costa de Santo André, pela promoção da
memória histórica e das tradições da freguesia;
- Continuar a organizar a Corrida da Lagoa e a Caminhada da Reserva Natural, em prol da
promoção da prática desportiva, da saúde e do turismo;
- Continuar a apoiar as associações culturais e desportivas através da celebração de protocolos
de colaboração e do apoio logístico e financeiro aos eventos por elas promovidos, que
induzam a afirmação da freguesia;
- Desenvolver o trabalho em rede, promovendo a articulação do movimento associativo da
freguesia e a participação no programa anual de atividades e eventos, a implementar em
parceria entre as juntas de freguesia, a câmara municipal e o movimento associativo;
- Constituir consórcio para a dinamização do parque central, com a câmara municipal e os
concessionários, nele instalando o espaço jovem, que apoie a iniciativa e a cidadania;
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- Construir o skate park em parceria com a câmara municipal;
- Potenciar o campo alternativo do complexo desportivo municipal, em parceria com a câmara
municipal e o Estrela de Santo André, procurando financiamento para a sua qualificação;
- Organizar e desenvolver a ocupação dos tempos livres dos jovens em tempo de férias
escolares;
- Participar na dinamização do projeto Atreve-te, da câmara municipal;
- Afirmar Vila Nova de Santo André como a Cidade da Criatividade, disponibilizando espaços de
trabalho para os artistas e artesãos da freguesia e do município;
- Manter os protocolos de colaboração com as Associações Culturais e Desportivas da
freguesia;
- Continuar a apoiar a Mostra Internacional de Teatro de Santo André, potenciando-a como
Festival;
- Promover mostras de artesanato, exposição e venda de produtos regionais;
- Colaborar com a Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas de Santo André e a AJagato na
requalificação do auditório da ESPAM;
- Apoiar os poetas e autores da freguesia;
- Manter a colaboração com o Movimento Associativo, na promoção de iniciativas culturais e
desportivas integradas nas festas da Cidade;
- Divulgar e apoiar as festas de S. Luís, Brescos e Srª da Graça;
- Continuar a apoiar projetos que promovam a animação cultural;
- Continuar a colaborar com a Associação Quadricultura nos espetáculos “Cextas de Cultura” e
na recuperação do “Festival de Jazz Além Tejo”. Apoiar também o espaço dedicado à literatura
e à escola de música;
- Colaborar com os privados que promovem o ensino da música e de outras artes;
- Promover projetos desportivos e culturais que dinamizem o Parque Central;
- Manter a colaboração com o Kartódromo de Santo André, o Centro Equestre e o Clube de
Ténis;
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- Continuar a apoiar iniciativas do Desporto Aventura e Radical;
- Promover a utilização da rede ciclável de Vila Nova de Santo André, criando assim hábitos
saudáveis de vida;
- Promover a educação física dos seniores da ASAS e o Centro Comunitário (O Moinho).

Sempre mais participação
- Promover reuniões com a população, pela construção de melhores soluções para a freguesia;
- Continuar a promover a politica de proximidade com os cidadãos, apoiando as populações
em defesa dos seus interesses, anseios e aspirações;
- Apoiar e organizar todas as formas de voluntariado nas diversas áreas;
- Transformar o Bairro Azul no centro associativo e de serviços da Cidade;
- Defender todos os postos de trabalho da autarquia, garantindo a participação dos
trabalhadores na sua gestão, melhorando os serviços prestados à população, em defesa do
serviço público de qualidade;
- Melhorar a página da freguesia na internet e criar a página oficial da junta de freguesia no
facebook, por forma a recolher contributos dos cidadãos;
- Continuar a apostar na melhoria das instalações e da capacidade operacional da freguesia,
nomeadamente através da aquisição de viatura ligeira e camião, equipamentos e instrumentos
de trabalho, que garantam o aumento da eficácia e eficiência dos serviços;
- Atualizar e aprovar o Manual da Qualidade, que promova a certificação dos serviços;
- Continuar a investir na comodidade dos funcionários e dos utentes em geral;
- Investir na qualificação dos edifícios, património da Freguesia;
- Continuar a otimizar a gestão do pessoal;
- Investir na formação dos funcionários;
- Investir no equipamento de proteção individual dos funcionários da Freguesia;
- Manter o quadro eletrónico da Freguesia e os seus postos de internet ao serviço da
população;
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- Investir na inovação e na qualidade dos serviços prestados;
- Continuar a dinamizar o Posto de Divulgação Cultural, ao serviço das exposições e venda de
artesanato;
- Investir em equipamentos que potenciem a autonomia da Freguesia.

Santo André, 09 de Dezembro de 2013
O Presidente da Junta

Jaime Cáceres

