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Apresentação 

 

A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, adiante designada Fundação, é uma pessoa coletiva de 

direito privado, tendo por objeto promover o mutualismo, a economia social e todas as 

manifestações de solidariedade social; promover ações de caráter cultural, educativo, artístico, 

social e filantrópico; promover o desenvolvimento e comprometida promoção desses nas suas 

vertentes ética, cultural, civilizacional e económica nas áreas geográficas de ação da sua 

instituidora, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL (concelhos de Santiago do 

Cacém, Grândola, Sines, Ourique, Setúbal e Sesimbra). 

Para a realização destes fins, a Fundação propõe-se a: 

a) Conceder prémios, bolsas de estudo ou subsídios, que, hajam sido instituídos pela Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul C.R.L., ou por terceiros, que tenham entregue 

ou confiado à Fundação os bens necessários para a sua atribuição; 

b) Desenvolver atividades que os seus órgãos entendam como mais adequadas à realização 

dos seus fins, tomando como pontos de referência na escolha das suas iniciativas e na 

dos respetivos destinatários, a solidariedade e justiça social e a universalidade do respeito 

pelos direitos humanos; 

c) Manter relações com todas as pessoas e entidades julgadas relevantes para a prossecu-

ção das suas finalidades. 

 

A criação da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul foi formalmente aprovada no dia 22 de 

dezembro de 2016 pelos Associados da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, sua 

instituidora, em sede de Assembleia Geral. Esta decisão foi sustentada em três grandes 

pressupostos: 

• A carência de um espaço físico que permitisse preservar e dignificar o espólio da Caixa 

da Costa Azul, resultante de mais de um século de atividade;  

• Permitir à Comunidade aceder à informação, peças e documentos que contam a história 

desta Instituição centenária de caráter local;  

• A premente necessidade de gestão mais estruturada dos donativos atribuídos pela Caixa 

da Costa Azul às diferentes causas e entidades sociais. 
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De janeiro de 2017 a junho de 2019, a atividade da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul ficou 

circunscrita, essencialmente, aos seguintes projetos: 

• Processo de Reconhecimento por parte da Presidência do Conselho de Ministros; 

• Obras de Requalificação do Edifício-Sede: Antigos Paços Municipais do Município de 

Santiago do Cacém. 

  

O ano de 2019 assume-se como marcante, assinalando a inauguração oficial, abertura ao público 

das instalações e o exercício efetivo da sua atividade.  

 

A Fundação tem Sede provisória nas instalações da sua instituidora, Av. D. Nuno Álvares Pereira, 

Nº 2 em Santiago do Cacém, tendo como intenção transferir a sua Sede para o Edifico dos Antigos 

Paços Municipais, durante o ano de 2019. Este edifício faz parte do património do Município de 

Santiago do Cacém, tendo sido cedido à Fundação, por via da celebração de um Contrato de 

Comodato. 
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Principais Atividades Programadas e Orçamento Anual 

 

Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais: Triénio 2019-2021 

Findo o primeiro mandato dos Órgãos Sociais da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, competirá 

ao Conselho de Administração da Caixa Agrícola da Costa Azul nomear os elementos que deverão 

compor a nova lista para o triénio de 2019-2021.  

 

Inauguração Oficial  

A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul tenciona inaugurar a suas Instalações no dia 25 de julho 

de 2019 (Dia do Município de Santiago do Cacém), numa Cerimónia singela que contará com a 

presença dos representantes das principais Entidades Oficiais e Instituições locais ligadas às 

vertentes social, cultural e artística. 

Nesta efeméride será apresentado o Edifício da Fundação após conclusão das obras de 

Requalificação, iniciadas em 2017. 

Ainda nesta data serão abertas ao público duas exposições, uma delas de caráter permanente 

“Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul: No passado e no presente” e outra de caráter temporário 

“Edifício Antigos Paços Municipais: da Génese à Requalificação”.  

 

Abertura ao Público 

A Fundação abrirá portas ao público no dia seguinte à Inauguração Oficial - 26 de julho de 2019 -

com o seguinte horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10:00h às 12:30h e das 

14:00h às 18:00h (horário sujeito a revisão após o período de Verão). 

 

Oferta de Estágio Profissional (primeiro emprego) 

A Fundação promoverá a oferta de um Estágio Profissional (primeiro emprego) com a duração de 

9 meses, ao abrigo das medidas de apoio promovidas pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional.  
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Cedência de Exploração – Bar/Cafeteria 

O Bar/Cafeteria da Fundação com o nome “Pátio da Fundação” será cedido para exploração a 

Maria Margarida Botelho Beja da Costa, conforme os contactos estabelecidos entre as partes. 

 

Bolsas de Estudo – Ano Letivo 2019/2020 

Serão atribuídas duas Bolsas de Estudo a estudantes 

do Ensino Superior, no valor de 500,00 euros 

mensais/por bolseiro, nas áreas ligadas à Agricultura, 

Pecuária, Gestão e Economia. 

 

Protocolo com a Associação Dignitude – Programa Abem  

Ainda durante o ano de 2019, a Fundação celebrará um 

Protocolo com a Associação Dignitude e as Santas Casas 

da Misericórdia de Santiago do Cacém, Grândola e 

Sines, com o intuito de implementar nestes três 

Concelhos uma rede de apoio às pessoas com dificuldades 

financeiras em adquirir os seus medicamentos.   

 

Escola de Teatro 

Perspetiva-se a elaboração de um projeto que pressupõe a criação de uma Escola de Teatro que 

desenvolverá atividade na Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, de forma a incentivar os mais 

jovens a cultivar competências nesta vertente. 

 

Atribuição de Apoios e Donativos 

Ao longo do ano serão analisados e atribuídos apoios e donativos às mais diversas solicitações 

encaminhadas para a Fundação e atribuídos apoios e donativos, considerados adequados. 

 

Dinamização da Sala Multiusos  

- Espetáculos, Exposições, Conferências, Reuniões, entre outras iniciativas - 
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De forma a dinamizar a Sala Multiusos, serão aceites propostas da Comunidade para a sua 

cedência ao nível da realização de Espetáculos, Exposições, Conferências, Reuniões, entre outras 

iniciativas enquadradas nas finalidades da Fundação.  

 

Orçamento Anual 

 

Dotação 2019 (instituidora) 400.000,00€ 

 

Gasto Valor 

Requalificação do Edifício e Equipamentos/Mobiliário 350.000,00€ 

Cerimónia de Inauguração 5.000,00€ 

Água 500,00€ 

Eletricidade 1.000,00€ 

Remunerações (Estágio Profissional – IEFP) 2.500,00€ 

Bolsas de Estudo 6.000,00€ 

Escola de Teatro 2.000,00€ 

Comparticipação de Medicamentos 2.000,00€ 

Donativos Sociais 25.000,00€ 

 394.000,00€ 
 

 

Santiago do Cacém, 23 de maio de 2019 

O Concelho de Administração 


