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INTRODUÇÃO 

 

O Diagnóstico Social de Serpa procura antes de mais, evidenciar as opções estratégicas 

disponíveis para a intervenção e para os parceiros da rede, visando criar coerência e convergência 

na ação, constituindo também um contributo na definição dessas prioridades para essa ação em 

cada área específica. 

 

O presente documento constitui uma atualização do Diagnóstico Social do concelho de Serpa de 

2012. Esta opção de rever as áreas temáticas elencadas e de refletir apenas as alterações 

registadas neste período de tempo prende-se com a ausência de informação demográfica 

censitária, que permitira uma discussão mais profunda e fidedigna da realidade socioeconómica 

do Concelho. 

Assim, para a elaboração do presente Diagnóstico Social foi efetuada uma recolha de dados 

quantitativos junto dos organismos oficiais das várias áreas, como junto dos parceiros do Conselho 

Local de Ação Social de Serpa, tendo sido trabalhados os dados existentes em cada área temática. 
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1. ENQUADRAMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1. REDE SOCIAL DE SERPA 

 

A Rede Social foi criada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de 

novembro, do Despacho Normativo n.º 8/2002 de 12 de fevereiro que regulamenta o Programa de 

Apoio à sua implementação, bem como nos termos do Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de junho, 

que regulamenta a Rede Social, define o funcionamento e as competências dos seus órgãos e, 

ainda, os princípios e regras subjacentes aos instrumentos de planeamento que lhe estão 

associados. Pretende constituir um tipo de parceria específico entre entidades públicas e privadas 

atuando nos mesmos territórios baseado na igualdade entre parceiros, na consensualização dos 

objetivos e na concertação das ações desenvolvidas pelos diferentes agentes locais, tendo como 

finalidade o combate à pobreza e à exclusão social e a promoção do desenvolvimento social. 

 

O Conselho Local de Ação Social de Serpa (CLAS) é uma entidade de âmbito municipal que visa 

articular as iniciativas e ações de todos os agentes que têm intervenção nas áreas social e da 

solidariedade, tendo sido criado no âmbito do Programa de Apoio à Implementação da Rede 

Social, criando as bases para a existência de uma rede social que contribua para a consciência 

pessoal e coletiva dos problemas sociais e que promova a participação e a concertação de 

esforços por parte de todas as entidades envolvidas, no sentido da solução destes problemas. 

 

O Diagnóstico Social é um instrumento fundamental para a intervenção social, na medida em que 

permite um conhecimento da realidade social e tem como objetivo, constituir-se num instrumento 

dinâmico de apoio à elaboração do Plano de Desenvolvimento Social e do Plano de Ação da Rede 

Social, apontando as potencialidades, as fragilidades, as dinâmicas, os recursos e ainda as 

prioridades de intervenção. 

 

1.2. PERSPETIVA DA ANÁLISE 

 

Nas sociedades modernas, no início do século XXI, um dos maiores desafios que se coloca aos 

gestores da intervenção social é a implementação de políticas que conduzam à operacionalização 
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dos conceitos de desenvolvimento sustentável e coesão social. O reforço da coesão social1, a 

criação de fatores de crescimento económico e consequentemente de emprego, a reabilitação e 

valorização do património edificado, a modernização das infraestruturas e a criação de 

equipamentos e respostas sociais qualificadas e, a melhoria da mobilidade, constituem objetivos 

estratégicos e desafios ao desenvolvimento, que se colocam, ao conjunto de atores, numa lógica 

de responsabilidade partilhada. 

 Os conceitos de sustentabilidade e de coesão social ganham também novas dimensões dada 

atual conjuntura económica e social. 

 

Um dos objetivos, associado a este documento é torná-lo numa ferramenta útil e com opções 

estratégicas que tornem o Concelho de Serpa num concelho onde a sua população beneficie de 

bem-estar económico-social e consequente qualidade de vida.  

 

Pretende ser uma proposta de conteúdo com carácter estratégico e transversal, cuja 

implementação tem um grau de exigência bastante elevado no que respeita à participação de 

várias entidades. 

 

1.3. DIMENSÃO METODOLÓGICA 

 

O Diagnóstico Social de Serpa foi construído com um múltiplo suporte técnico metodológico que 

agregou nomeadamente: 

    · A análise de conteúdos a partir de fontes pré-existentes nomeadamente, estudos, documentos 

e diagnósticos temáticos sectoriais; 

    · A análise de conteúdos a partir de pesquisa documental sobre conceitos-chave e tendências 

dominantes nas problemáticas trabalhadas; 

    · A análise de fontes estatísticas com a respetiva sistematização que permitiu elaborar um 

quadro estatístico de apoio à análise de conteúdos e reflexão produzida; 

    · A reflexão e análise em Grupos de Trabalho para o Diagnóstico, que permitiu criar um quadro 

de categorias de organização e estruturação de conteúdos. 

                                                      
1… capacidade da sociedade em assegurar o bem-estar de todos os seus membros, a minimizar as disparidades e evitar a polarização, 
considerando a coesão social como condição fundamental para a segurança democrática, defendendo que as sociedades onde se verificam 
desigualdades sociais não são apenas injustas como não são capazes de garantir uma estabilidade efetiva. Methodological guide to the concerteal 
developement of social cohesion indicators; Edição do Conselho da Europa, 2005. 
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Apoiando-se nas tendências de inovação metodológica que se afirmam, o presente diagnóstico é 

essencialmente um documento de trabalho que pretende servir de instrumento de apoio à decisão, 

perspetivando as opções de ação e intervenção que no Plano de Desenvolvimento Social e Plano 

de Ação poderão ser operacionalizadas, tendo como objetivo final a melhoria do bem-estar da 

população, com prioridade para as pessoas que se encontram em dificuldade económica e social 

ou para aquelas que, devido a múltiplos fatores individuais, familiares, sociais, económicos e 

culturais se encontram em situações de maior vulnerabilidade social. 

 

A informação disponível representa assim, uma síntese de opções, que resulta do cruzamento e 

da articulação de informação produzida em diferentes contextos; o contexto da informação 

disponível nos documentos existentes, da análise prospetiva dos Grupos de Trabalho, da 

atualização estatística disponível. 

 

Este documento resulta de diversas metodologias, centradas na participação efetiva dos parceiros, 

permitindo-lhes a expectativa de um documento dinâmico que reflita simultaneamente as 

preocupações dos atores do terreno, mas também possibilidades técnicas de mudança e 

inovação, associadas a uma qualificação global dos processos e respostas que se pretende 

impulsionadora da eficiência e eficácia da intervenção social. 

 

O presente documento deve por isso ser encarado como uma primeira etapa num processo de 

planeamento integrado da Rede Social que, longe de ser estanque, deve ser dinâmico e evolutivo. 

Neste enquadramento, reforçam-se as necessidades de monitorização do sistema da Rede Social 

a integrar no Plano de Desenvolvimento Social. 

 

Foram identificadas 5 áreas temáticas: Cidade Saudável; Crianças, Jovens e Família; 

Envelhecimento Ativo; Pobreza, Vulnerabilidade e Inclusão Social e Diversidade Cultural. 

Após a definição destas temáticas, e de acordo com a metodologia explicitada, procedeu-se à 

identificação de recomendações e orientações estratégicas em diferentes domínios, inseridas nas 

questões sociais, bem como a identificação das medidas e propostas de ações a contemplar no 

planeamento, que por sua vez englobam intervenções integradas e baseadas num conjunto de 

princípios orientadores do desenvolvimento social. 
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2. BREVE CARATERIZAÇÃO DO CONCELHO E DA SUA POPULAÇÃO 

 

2.1. CARATERIZAÇÃO TERRITORIAL 

 

O concelho de Serpa situa-se no Baixo Alentejo, no distrito de Beja, na margem esquerda 

do rio Guadiana, ocupando uma área de 1106,5 km2, distribuída por 5 Freguesias (Figura 

2), determinadas pela reorganização administrativa, Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, 

que agregou as freguesias, urbanas, da sede do concelho (São Salvador e Santa Maria) e 

anexou a freguesia de Vale de Vargo a Vila Nova de S. Bento. 

A localização do Concelho de Serpa em relação ao Território Nacional pode ser observada 

na figura 1. Dista da sede de distrito cerca de 30 km, servindo de fronteira à sua região o 

rio Guadiana, a oeste, o rio Chança, a este, e os concelhos de Moura, a norte, e de Mértola, 

a sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização do Concelho de Serpa 
Fonte - CMS/ 2011     

    Figura 2 - Mapa das atuais Freguesias do Concelho de Serpa 
      Fonte - Whikipédia, 2019 

 

Enquanto unidade administrativa, o Concelho remonta ao século XIII, não se encontrando 

nos seus limites correspondência com nenhuma unidade social, política, económica, 



 
 
 

 

15 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

cultural, jurídica de períodos anteriores. Por isso, o quadro estruturante de populações 

anteriores à constituição do Concelho, qualquer que seja o parâmetro tomado como 

referência, não se compreende na rigidez desses limites. 

 

Situado no interior do Alentejo, o Concelho de Serpa enquadra a vasta superfície de terras 

aplanadas, elemento característico do relevo de Portugal Meridional (Feio, Mariano, 1987). 

O rio Guadiana apresenta-se como a linha de água mais importante do Concelho. Todavia, 

o seu leito encaixado profundamente na paisagem, cerca de 100 metros abaixo do nível 

médio do relevo, cria nas suas margens cabeços escarpados de difícil acesso. A sua 

localização na extremidade oeste do Concelho faz com que o seu papel de linha de água 

estruturante se esbata face ao dos seus principais afluentes que, de par com a ribeira do 

Enxoé, sulcam boa parte destas terras. Porém, enquanto via de circulação de produtos, o 

rio teve um papel fundamental na estruturação do povoamento proto-histórico.  

 

No que concerne aos recursos naturais, embora sendo a agricultura e sectores 

complementares a principal atividade, parece ser certo que as populações aqui existentes 

na antiguidade direta ou indiretamente acederam aos minérios da região. 

Não se reconhecendo nesta área jazidas de importância similar àquelas que um pouco 

mais a sul se localizam, podem, contudo, distinguir-se na margem esquerda do Guadiana 

três regiões mineiras. 

A primeira, abrangendo as serras de Ficalho, Adiça e Preguiça, integra minas de ferro, 

cobre, zinco e galenas argentíferas; a segunda, na região de Barrancos, compreende 

minas de cobre; a terceira, situada entre Mértola e o rio Chança, enquadra minas de 

chumbo, cobre e manganês. Até a uma época recente laborou-se nas minas de ferro da 

Orada, as quais poderão ter sido exploradas também na antiguidade.” (CMS, 2011) 

 

2.1.1. CARATERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

Com um comportamento semelhante aos demais concelhos do Alentejo, o concelho de Serpa 

observou um crescimento populacional até à década de 50 (inclusive), relacionado 
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fundamentalmente com a existência de uma política ruralista e colonizadora do Alentejo, 

desenvolvida pelo Estado Novo. Esta tendência inverteu-se na década de 60, inicialmente muito 

acentuada, com os fluxos migratórios para outros países. Desde essa altura, continua a registar-

se uma progressiva diminuição populacional, que se mantém até ao momento atual, apesar de 

menos acentuada. No que respeita aos últimos dados censitários, o concelho de Serpa 

relativamente à população residente tinha 15 623 habitantes. De acordo com dados mais recentes 

(Pordata, 2018) a população residente no concelho, à data da estatística, era de 14 715 habitantes. 

A maior parte da população encontra-se a residir na Sede do concelho seguidas das freguesias 

de Vila Nova S. Bento e Pias com mais população. 

Tabela 1 - Evolução da População no Concelho de Serpa  
 

Anos 
Concelho/ 
Freguesias 

1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2017 

Total 
Concelho 

20703 22020 29445 32965 35007 32476 23873 20784 17915 16723 15623 14 715 

V.N.S. Bento 4192 5522 7181 8038 8842 7678 5406 4615 3799 3430 3032 

 

Brinches 2111 2197 2548 3081 3238 3881 1911 1775 1427 1175 1039 

Pias 4004 4273 5182 6262 6095 6408 4792 4074 3328 3036 2852 

Salvador 3868 3234 5276 6397 6545 6364 4398 3993 3963 4379 4365 

Santa Maria 3775 3664 5421 4812 5107 4603 3685 3080 2444 2184 1868 

Vale Vargo 1253 1318 1561 1850 2053 2001 1605 1388 1238 1073 968 

V.V. Ficalho 1500 1821 2276 2525 3127 2541 2072 1859 1716 1446 1459 
Fonte: Pordata, 2018 e Documentos de Planeamento Locais. 

Serpa é um território de baixa densidade populacional, em 2011, apresentava em média 14,1 

habitantes por Km². A nível concelhio, registou-se no período intercensitário (2001/2011) uma 

variação populacional negativa de 6,58%, esta tendência mantem-se, em 2017, com uma taxa 

negativa de 5,81%. Entre os últimos censos e 2017 a taxa de variação foi negativa para todos os 

grupos etários, dos 0 -14 anos foi de 2,4%; dos 15 - 64 anos foi de 9,5% que é mais elevada e dos 

≥ 65 anos foi de 5,5%. 

No concelho, os residentes com maior representatividade (tabela 2), são os residentes com idades 

compreendidas entre os 15 os 64 anos e os 65 ou mais anos, concentrando neles 63,38% e 

25,32% da população respetivamente. O grupo etário dos 0 aos 14 anos representa 11,30% da 

população. 

Tabela 2 - População residente: por grandes grupos etários (%) 
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  0-14 15-64 
65 ou 
mais 

Anos 
Territórios 

2011 2017 2011 2017 2011 2017 

Portugal  15,0  13,9  66,1  64,8  18,9  21,3 

Baixo Alentejo  13,5  13,2  62,2  62,1  24,3  24,8 

Serpa  12,5  11,3  62,3  63,4  25,2  25,3 

   Fonte: Pordata, 2018 

Constata-se que o concelho apresenta um comportamento típico de países desenvolvidos, com 

níveis de natalidade, tabela 3, (6,5‰, comparativamente ao Baixo Alentejo, cuja taxa é de 7,9‰) 

e mortalidade baixos (15,6‰ no concelho, comparativamente aos 15,9‰ no Baixo Alentejo), 

valores baixos de população jovem e elevada proporção de idosos. 

Tabela 3 - Taxa Bruta de Natalidade 
 

Anos 2011 2017 

Portugal  9,2  8,4 

Baixo Alentejo  8,0  7,9 

Serpa  6,6  6,5 

             Fonte: Pordata, 2018 

A perda da população residente (principalmente da população ativa) e uma baixa taxa de 

fecundidade (32,7‰), reforça o caráter envelhecido do concelho. 

Verifica-se assim que, ao longo das últimas décadas a população residente tem vindo a diminuir, 

motivado por fluxos migratórios, essencialmente para as regiões mais desenvolvidas e que, 

associado à baixa taxa de natalidade tem vindo a provocar um decréscimo e envelhecimento da 

população do concelho. 

 

2.1.2. CARATERIZAÇÃO ECONÓMICA 

 

O Concelho de Serpa está integrado numa região de tipologia 6- Territórios Envelhecidos e 

Economicamente Deprimidos (tipificação das Situações de Exclusão em Portugal Continental), 

7,8% da população de Portugal é abrangida por este tipo de território. Em termos de dinâmica 

territorial, Serpa integra a lista dos 50 municípios do tipo 5 em que a população vive em centros 

com menos de 5000 habitantes, marcados essencialmente por traços de ruralidade e com um 
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peso preponderante da Agricultura no seu tecido económico e estrutura de emprego, caracteriza-

se por uma população envelhecida onde as qualificações são deficitárias. 

 

As fortes raízes agrícolas do concelho de Serpa, aliadas aos novos desafios lançados pelo 

perímetro de rega de Alqueva, são fatores determinantes para que a Agricultura possa tornar-se 

um dos pilares estruturantes do concelho, sobretudo se acompanhada da transformação das 

produções primárias, sendo expectável que futuramente este setor venha a ser responsável pela 

definição de um novo modelo de desenvolvimento económico do concelho com aspetos positivos 

e com outros, menos vantajosos que interessa acautelar e mitigar. No entanto, esse objetivo 

depende muito da capacidade de resposta e de adaptação que o sector e os seus intervenientes 

consigam demonstrar perante os novos desafios que se impõe. 

A área instalada de regadio no concelho, que é uma das maiores do país, permite idealizar uma 

realidade agrícola distinta da anterior, essencialmente de sequeiro. A nova agricultura de regadio, 

tem vindo a ocupar um lugar de destaque, nomeadamente com as produções intensivas de olival, 

vinha e amendoal. A esta realidade da intensificação da agricultura acrescem novos desafios em 

termos de preservação da biodiversidade e da qualidade dos elementos água, solo e ar. A esta 

nova realidade corresponderá também uma transformação na composição sociodemográfica 

concelhia. 

A grande qualidade dos produtos encontra-se reconhecida pela Denominação de Origem 

Protegida (DOP), casos do Azeite, Mel, Queijo e Vinho, e pela Indicação Geográfica Protegida 

(IGP), no caso do Borrego. 

 

Analisando a distribuição da população ativa empregada pelos setores de atividade, dados 

referentes aos últimos censos, 2011, verifica-se que o setor terciário, emprega a maioria da 

população, 64,7% da população ativa; 18,7% está empregada no setor primário e 16,6% no setor 

secundário, como podemos ver na tabela n.º 2. 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - População empregada por Sector de Atividade Económica 
 

 
Sector 

Primário 
Sector 

Secundário 
Sector 

Terciário 

Anos 
Territórios 

2011 2011 2011 
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Portugal  3,1  26,5  70,5 

Baixo Alentejo  12,3  18,8  68,9 

Serpa  18,7  16,5  64,7 
 

       Fonte: Pordata, 2018. 

 

A grande representatividade do setor terciário deve-se ao crescimento das atividades mais 

diretamente relacionadas com o consumo, designadamente o comércio, bem como os serviços de 

apoio à população (a destacar as áreas da educação, idosos, saúde e administração pública). 

 

Em termos de turismo, relevam-se os estabelecimentos no âmbito do pequeno comércio, lojas de 

venda de produtos tradicionais no centro da cidade, queijarias, várias unidades de alojamento 

concentradas na cidade e restaurantes. 

 

Em relação ao emprego: 

 Destaca-se o sector terciário, particularmente nos ramos do comércio por grosso e a 

retalho e na administração pública; 

 Destaca-se também a Câmara Municipal, em termos de empregabilidade; 

 O concelho dispõe de pouca indústria, maioritariamente pequenas e médias Empresas. 

 

Serpa em 2011, registava uma elevada taxa de desemprego, superior aos valores nacionais e 

regionais. De acordo com os Censos de 2011 esse indicador registava no concelho o valor de 

20,5%, face aos 13,2% e 14,4% de Portugal e do Baixo Alentejo respetivamente.  

Comparando com dados atuais (tabela 6) podemos verificar uma redução acentuada da taxa de 

desemprego. 

Tabela 5 - Taxa de Desemprego total e por Sexo 
 

Anos 
Sexo 

Total Masculino Feminino 

2011 12,7 12,3 13,0 

2018 7,0 6,6 7,4 

Fonte: Pordata, 2018 

 

Importa aqui clarificar que segundo os dados facultados pelo ISS,IP, em dezembro de 2018, o 

número de beneficiários com processamento de prestações de desemprego residentes no 

concelho de Serpa era de 657, dos quais 312 são do sexo feminino e 345 do sexo masculino. 
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No âmbito de uma análise que relacione a taxa de desemprego com os níveis de escolaridade, 

podemos constatar que, uma vez que a taxa de analfabetismo no concelho é de 13,1%, 

comparativamente à média nacional que se situa nos 5,2 % (INE, Censos de 2011), que é 

premente um investimento ao nível de medidas de incentivo à educação formal.  

 

Tabela 6 - Taxa de Analfabetismo Total e por Sexo 
 

  Total Masculino Feminino 

Anos 
Território 

2011 2011 2011 

Portugal  5,2  3,5  6,8 

Baixo Alentejo  11,1  8,7  13,4 

Serpa  13,1  9,7  16,3 

   Fonte: Pordata, 2019. 

 

Na mesma sequência tendo como referencia a questão de ser o desemprego o fator comum às 

problemáticas identificadas importa investir na implementação de medidas estruturantes de 

criação emprego/investimento económico, para fixação da população (principalmente em idade 

ativa) bem como, um investimento a longo prazo no combate aos índices de dependência numa 

lógica de envelhecimento ativo em prol de um desenvolvimento sustentável desta região. 

 

De reforçar que o conceito de Desenvolvimento Social não pode dissociar-se do conceito de 

desenvolvimento económico uma vez que, sem a criação de emprego e geração de riqueza não é 

possível o combate à pobreza económica e à exclusão social. O CLAS de Serpa está ciente de 

que as iniciativas contempladas no presente Documento, por si só, não resolvem as carências 

socioeconómicas do Território e dos respetivos Públicos-alvo. 

 

 

 

 

2.2. IDOSOS 

 

Segundo um estudo da EUROSTAT, em 2025, 17% da população da União Europeia será 

idosa (65 ou + anos). Este número significa um acréscimo de 15% relativamente a 1995. 
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Em 2050, Portugal estará no topo dos 3 mais envelhecidos, com 32% de idosos, num total 

de 135 milhões em toda a União Europeia. 

Os excluídos dos excluídos, no nosso País, e, especificamente na nossa Região são os 

idosos: de registar, que 28% dos nossos idosos, em 2005, continuava a trabalhar, 

comparativamente aos 8% da média da União Europeia; auferem os mais baixos 

rendimentos, as despesas de saúde mais elevadas, os problemas de saúde e habitacionais 

mais preocupantes e são, na sua grande maioria, os portadores de doenças crónicas, os 

socialmente isolados e os desprovidos de suporte familiar.  

Segundo os Censos de 2011, 25,84% da população residente do Concelho de Serpa é 

idosa, 4037 indivíduos com 65 ou mais anos, em 2017 temos 3726 indivíduos, que 

representa 25,32% da população.  

 

Em 2011 Serpa continuava a ser um dos concelhos com maior índice de dependência de 

idosos (tabela 7), por cada 100 indivíduos em idade ativa existiam 40,5 com 65 anos ou 

mais, em 2017, esta tendência retraiu, apesar de continuar elevado, passou para 39,9, a 

nível nacional e Baixo Alentejo aumentou em relação a 2011, cresceu 4,4 e 0,9 

respetivamente.  

Tabela 7 - Índice de dependência de idosos 
 

Âmbito Geográfico Anos 2011 2017 

Município Serpa 40,5 39,9 

                    Fonte: Pordata, 2019. 

 

No Concelho, nos últimos censos, por cada 100 jovens existiam 202,3 idosos, a taxa de 

variação de idosos 2001/2011 foi de -0,84, dados de 2017 verificamos que em cada 100 

jovens existiam 224,3 idosos (tabela 8). A taxa variação da população do concelho de 

Serpa entre 2001/2011 foi negativa de 6,6%, esta tendência mantem-se em 2017, mas 

decreceu, 5,8%. 

Tabela 8 - Índice de Envelhecimento 
 

Âmbito 
Geográfico 

Anos 2011 2017 

Município Serpa 202,3 224,3 

                       Fonte: Pordata, 2018 
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Com base na informação dos Censos de 2011, no concelho de Serpa o índice de 

dependência total era de 60,5%, que tem vindo a diminuir, em 2017 era de 57,8%, 

contrariando a tendência a nível nacional e do Baixo Alentejo que cresceu.  

Face ao peso desta população relativamente à população total, é de realçar a importância 

de reforçar as medidas a prestar de apoio a esta população para um efetivo 

envelhecimento ativo com dignidade da pessoa idosa. 

 

2.3. CRIANÇAS E JOVENS 

 

A população do concelho de Serpa, na faixa etária dos 0-14 anos são 1953 indivíduos (12,5% da 

população total); a população entre os 15-24 anos representa 10,5% da população total, 

correspondendo em termos absolutos a 1647 indivíduos (censos 2011). Dados de 2017 

verificamos que existe uma diminuição da população nestas faixas etárias dos 0-14 anos temos 

1634 indivíduos e dos 15 -24 anos o número de indivíduos é de 1511. 

 

As problemáticas inerentes às crianças e jovens no concelho prendem-se essencialmente com 

exposição a modelos de comportamentos desviantes ou gravemente perturbadores do saudável 

desenvolvimento da criança/jovem – violência doméstica, negligência parental e insucesso e 

abandono escolar. 

 

Relativamente ao insucesso e abandono escolar, de acordo com o Anuário Estatístico da Região 

Alentejo 2017 a taxa de retenção e desistência do ensino básico no concelho de Serpa foi de 9,1%, 

valores superiores quer à região Alentejo, quer ao verificado em Portugal (7,1% e 5,5% 

respetivamente). Por sua vez, a taxa de transição/ conclusão do ensino secundário foi de 84,6%, 

no concelho de Serpa, taxa superior ao verificado na região Alentejo em Portugal (85,6% e 84,9% 

respetivamente). 

 

Face ao exposto, as atividades a implementar deverão promover o sucesso escolar e contemplar 

medidas de prevenção e proteção de crianças e jovens em risco, com promoção de competências 

parentais. 
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2.4. CIDADÃOS COM DEFICIÊNCIA 

 

Através dos dados disponibilizados último censo, 2011, podemos fazer uma breve caraterização 

deste grupo. A análise dos dados relativos à população residente com 5 ou mais anos com algum 

tipo de deficiência ou incapacidade, nos Censos 2011, a aferição dos tipos de deficiência foi feita 

tendo por base perguntas relacionadas com limitações funcionais2e cada inquirido podia identificar 

mais do que um tipo de limitação funcional, (INE, 2011) revela que a prevalência total da deficiência 

neste grupo (medida através de limitações à atividade) se situa nos 18%. Analisando os dados 

relativos a cada grupo etário, constata-se que a prevalência da deficiência é de 5% entre a 

população residente com idades compreendidas entre os 5-14 anos, de 4% dos 15-24 anos, de 

11% entre os 25-64 anos e de 42% para a população residente com 65 ou mais anos. Não existem 

dados relativos a crianças com deficiência com idade inferior a cinco anos. A análise da distribuição 

da população com deficiência com 5 ou mais anos, revela ainda que as dificuldades mais 

frequentes se relacionam com problemas de memória ou concentração (10%) e mobilidade (andar 

ou subir degraus, 9%). A prevalência da deficiência tende a ser mais elevada entre o sexo 

feminino, sendo isso particularmente notório no caso das dificuldades de memória ou 

concentração (+5 pp) ou da dificuldade em andar ou subir degraus (+4 pp). 

A análise da prevalência da deficiência por sexo e grupo etário revela que a principal diferença é 

encontrada no escalão etário superior (42% entre a população do sexo masculino e 55% entre a 

população do sexo feminino). 

 

A distribuição da população com deficiência por região (população com 5 ou mais anos; cf. INE, 

2011) segue a mesma tendência que a distribuição da população total residente com 5 ou mais 

anos, com uma maior incidência populacional na região Norte (34%), seguida do Centro (26%), da 

Área Metropolitana de Lisboa (24%), Alentejo (8%), Algarve (4%) e Regiões Autónomas dos 

Açores (2%) e da Madeira (2%). 

 

2.5. FAMÍLIAS 

 

A família foi e continua a ser considerada o núcleo da sociedade. Não obstante, os papéis e os 

padrões da família têm vindo a evoluir ao longo dos anos, sofrendo alterações muito significativas. 

                                                      
2Andar ou subir degraus, ver, memória ou concentração, ouvir, tomar banho ou vestir-se sozinho e compreender os outros ou fazer-se compreender. 
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Nas últimas décadas rompeu-se com o conceito de família tradicional, com papéis bem definidos, 

atualmente apresenta uma estrutura mais independente e flexível. 

 

As famílias do concelho de Serpa, à data dos Censos de 2011, foram contabilizadas 6122 famílias 

clássicas3, em que 2552 famílias eram constituídas por 3 a 5 indivíduos existindo um numero 

elevado de famílias, 1424 constituídas apenas por 1 indivíduo.    

 

Tabela 9 - Famílias clássicas por número de indivíduos no concelho de Serpa 
 

 
Famílias clássicas por número de indivíduos 

Total 1 2 3-5 6+ 

Âmbito 
Geográfico 

Anos 2011 2011 2011 2011 2011 

Município Serpa  6 122  1 424  2 058  2 552  88 

   Fonte: Pordata, 2019 

 

Fatores como o desemprego, emprego precário e sazonal (a agricultura continua a ser uma das 

atividades predominantes no Concelho); baixas pensões (25,32% da população total residente é 

idosa) e os baixos salários, encontram-se na base das situações de pobreza e exclusão social das 

famílias do Concelho. 

Em 2011 o ganho médio mensal da população empregada no concelho de Serpa era de 845,3€, 

dados de 2016 verificamos uma redução do ganho médio mensal passou para 813,63€ 

substancialmente inferior ao ganho médio mensal da população empregada na região Alentejo e 

Portugal, em 2011, 921,1€ e 1034,2€, respetivamente, acentuando-se esta tendência em 2016 

uma vez que o ganho medio mensal na região Alentejo era de 997,77€ e em Portugal 1105,57€, 

enquanto no concelho verificou-se uma redução do salário a nível do Pais e região Alentejo houve 

um aumento. 

A baixa escolarização e défice de qualificações da população são também uma realidade, num 

concelho onde 13,09% dos indivíduos, em 2011, não tem qualquer nível de escolaridade, como 

anteriormente referido. 

 

                                                      
3 Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) 

entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer 
pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento. (metainformação – INE) 
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3. ÁREAS TEMÁTICAS 

 

O Diagnóstico Social de Serpa engloba 5 áreas temáticas (Cidade Saudável; Crianças, Jovens e 

Famílias; Envelhecimento Ativo; Pobreza Vulnerabilidade e Inclusão social; e Diversidade Cultural) 

que se pretende, representem um contributo ao conhecimento da realidade social do concelho. 

 

As 5 áreas temáticas, anteriormente referidas, encerram uma perceção conceptual e obedecem a 

uma lógica de raciocínio que surgem sucintamente referenciadas neste documento, com o objetivo 

de enquadrar os pressupostos que presidiram ao tratamento de cada uma das temáticas. 

 

A informação estatística que foi possível obter foi organizada, no sentido de facilitar uma maior 

apreensão dos dados. 

A seleção de determinados indicadores, bem como a forma como se procedeu ao seu 

agrupamento tiveram subjacente a preocupação de no futuro poderem ser atualizados e 

monitorizados, permitindo uma dinâmica no conhecimento de Serpa.  

 

As estratégias de intervenção decorrem de uma reflexão analítica, pragmática, crítica, 

contextualizada em dados da realidade social, onde o cruzamento de problemas e recursos 

identificados são considerados. 

 

Com base na identificação das Necessidades/Problemas Críticos designaram-se Estratégias de 

Intervenção específicas, agregadoras de um conjunto de problemas, que por sua vez 

correspondem a Propostas de Ação de implementação dessa mesma estratégia. 

 

Esta metodologia permitiu a inventariação de problemas sociais e dos principais recursos 

existentes. A partir deste desafio estratégico, foi possível a formulação sistematizada de algumas 

recomendações estratégicas passíveis de integrar a intervenção no concelho de Serpa. 

 

3.1. CIDADE SAUDÁVEL 

 

A ideia de “Comunidade Saudável” surgiu na Conferência “Beyond Health Care”, em Toronto 

(1984) e no seu seguimento consolidou-se “O Movimento Cidades Saudáveis”, no âmbito da Carta 
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de Ottawa de novembro de 1986. Este movimento de amplitude mundial tem por base o conceito 

de saúde para todos e baseia-se em seis princípios fundamentais: equidade, promoção e 

prevenção da saúde física, mental e social, proteção contra riscos ambientais, participação na 

comunidade, sistema centrado nos cuidados de saúde primários e cooperação internacional no 

tratamento de problemas de saúde que ultrapassam as fronteiras nacionais.  

 

O movimento nasceu da constatação de que a saúde das pessoas que vivem nas cidades é 

fortemente condicionada pelas suas condições de vida e de trabalho, pelo ambiente físico e 

socioeconómico e pela qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde. 

 

No âmbito deste movimento foi criada, em outubro de 1997, a Rede Portuguesa de Cidades 

Saudáveis, a qual tem como finalidade promover a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos, 

baseando-se numa metodologia estratégica de intervenção sustentada nos princípios essenciais 

do Projeto Cidades Saudáveis da OMS (Organização Mundial de Saúde), designadamente a 

equidade, a sustentabilidade, a cooperação intersectorial e a solidariedade. 

 

Uma cidade saudável pretende continuamente criar e melhorar o ambiente físico e social, 

fortalecendo os recursos comunitários que possibilitem às pessoas apoiarem-se mutuamente no 

sentido de desenvolverem o seu potencial e melhorarem a sua qualidade de vida (adaptado de 

Hancock, 1993). 

 

Conforme definição do Movimento Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde, a 

cidade saudável é a que coloca a saúde e o bem-estar dos cidadãos no centro do processo de 

tomada de decisões. É aquela que procura melhorar o bem-estar físico, mental, social e ambiental 

dos que nela vivem e trabalham. Não é necessariamente aquela que atingiu um determinado 

estado de saúde, mas está consciente de que a promoção da saúde é um processo e como tal, 

trabalha no sentido da sua melhoria e que está continuamente a criar e a desenvolver os seus 

ambientes físico e social e a expandir os recursos comunitários que permitem às pessoas 

apoiarem-se mutuamente nas várias dimensões da sua vida e no desenvolvimento do seu 

potencial máximo. 

 

A Organização Mundial da Saúde define a saúde como um estado de completo desenvolvimento 

físico, mental e bem-estar social, e não simplesmente a ausência de doença. A própria definição 



 
 
 

 

27 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

de vida saudável pressupõe uma continuidade de ações e estratégias a adotar para atingir um 

estado de saúde ideal. Nesta medida, ter uma vida saudável é também promover o acesso ao 

conhecimento de modo a que todos possamos fazer escolhas inteligentes de ganhos efetivos em 

saúde ao longo da vida. (Declaração de Lagoa 2018, Açores) 

 

O reconhecimento do impacto na saúde das políticas sociais e económicas e das condições de 

vida das populações reveste-se das múltiplas implicações na forma como a sociedade toma 

decisões acerca do desenvolvimento e põe em causa os valores e princípios sobre os quais as 

instituições são edificadas e o progresso é avaliado. 

 

A Administração Central e Local desempenham um papel fundamental de acordo com as suas 

competências e recursos, ao intervir sobre o ambiente social, construído e natural. Porém, as 

ações locais necessitam de apoio, o que implica o compromisso por parte dos diversos poderes 

para reorientar as políticas no sentido da equidade, da promoção da saúde e da prevenção da 

doença – por outras palavras, adotar uma “abordagem integrada” da saúde pública. 

 

A saúde deve ser promovida e priorizada através de esforços cooperativos de indivíduos e grupos 

da cidade. Desta maneira, os grupos comunitários e as associações locais devem ser agentes 

ativos em todos os processos que contribuam para tornar a cidade num local saudável para viver. 

O apoio ativo por parte dos prestadores de cuidados de saúde é essencial em todo este processo.  

 

O Projeto das Cidades Saudáveis tem como parceiros estratégicos a Organização Mundial de 

Saúde, Direcção-Geral da Saúde e Escola Nacional de Saúde Pública.  

Desenvolve-se em três níveis: 

     - Europeu, através da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS e da Rede das Redes 

Nacionais de Cidades Saudáveis da OMS; 

     - Nacional, com a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis; 

     - Local, através de uma rede de parcerias com os Órgãos da Administração Local e Central, 

Empresas e associações e instituições de saúde, ambiente, educação, reformados, solidariedade, 

segurança civil, entre outras. Serpa é parceira da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis desde 

dezembro de 2004. 
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Em outubro de 2018, foi assinalado o 30º aniversário do Movimento Cidades Saudáveis da OMS 

e o 21º aniversário da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.  

No VII Fórum da Rede de Municípios Saudáveis, foi assinada a Declaração de Lagoa – 

Governação Local para a Saúde, na qual os municípios se comprometem ao desenvolvimento dos 

pilares: Pessoas, Lugar, Participação, Prosperidade, Paz e Planeta, através da capacitação e 

participação, criando espaços urbanos para a equidade e prosperidade da comunidade, investindo 

sempre nas Pessoas. 

 

3.1.1. SAÚDE 

 

Portugal assiste, atualmente, a uma profunda mudança do seu perfil demográfico e 

epidemiológico, à semelhança do que acontece com os países desenvolvidos. Foram reduzidas 

em 40 anos as elevadas taxas de mortalidade infantil e de mortalidade materna, mas a contrastar 

estas conquistas temos uma população envelhecida. A esperança de vida dos portugueses 

ultrapassa, atualmente, os 80 anos, sendo mais elevada do que a média da União Europeia, e o 

número de pessoas com mais de 75 anos é superior a um milhão.  

Este contexto demográfico marcado pelo envelhecimento da população tem reflexos no estado da 

nossa saúde, com destaque para o aumento significativo de doenças crónicas e para um elevado 

número de pessoas portadoras de múltiplas patologias que exigem uma complexidade de 

cuidados não só da área da saúde, mas também do envolvimento e integração de todos os 

parceiros sociais e da comunidade. 

A aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença é uma prioridade. 

Uma população mais saudável é um fator crítico de sucesso para uma sociedade mais produtiva, 

sustentável e economicamente competitiva. Os determinantes sociais e ambientais devem estar 

no topo das nossas preocupações. 

 

Centrando a análise nos recursos da comunidade, importa referir as respostas existentes quer ao 

nível publico quer ao nível privado.  

A ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, é constituída por 13 Centros de Saúde, 1 

USF – Unidade de Saúde Familiar, 5 UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade (Almodôvar, 

Beja, Ferreira do Alentejo, Ourique e Serpa) o Hospital de Beja. 
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O Centro de Saúde de Serpa é constituído pela Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP) e Unidade de Cuidados na Comunidade, é uma Unidade de Cuidados de Saúde Primários, 

vocacionada para a prestação de cuidados de proximidade nas vertentes da prevenção, 

tratamento e reabilitação dos seus Utentes, sendo a sua área de influência o concelho de Serpa. 

 

  Dispõe de consultas:  

 Programadas nomeadamente: Medicina geral e familiar, Diabetes, Hipertensão, 

Planeamento familiar, Saúde materna, Saúde infantil e juvenil, Enfermagem, Domicílios.  

 Consultas de Especialidade (mediante encaminhamento do médico de família): Nutrição, 

Psicologia, Terapia da fala, Higiene oral. 

 Consultas sem Presença: Renovação de receituário, Pedidos de relatórios médicos. 

 Atos de Enfermagem: Pensos, Injetáveis, Vacinação. 

 Serviço Social, para esclarecimento/apoio a problemas de ordem social/familiar. 

 Saúde Pública: Vigilância epidemiológica, Análise de projetos, Emissão de pareceres 

sanitários, Participação em vistorias, Verificação de óbitos e Juntas médicas de 

incapacidade. 

 

Dispõe de 8 Extensões de Saúde localizadas nos principais núcleos populacionais do concelho 

(Vila Nova S. Bento, A-do-Pinto, Vale de Vargo, Brinches, Pias, Vales Mortos, Vila Verde de 

Ficalho e Santa Iria), procurando, assim, facilitar a acessibilidade dos seus Utentes aos cuidados 

de saúde. Depõem de uma equipa de saúde multidisciplinar que procura sempre ajudar o Utente 

na promoção da sua saúde, na prevenção da doença e no tratamento e reabilitação. 

O número de inscritos no Centro de Saúde e extensões tem vindo a diminuir ao longo dos anos, 

como podemos verificar na tabela n.º 3, acompanhando a tendência da evolução da população. 

 

Dos dados disponibilizados, pela ULSBA podemos ver quanto à distribuição dos inscritos nos 

Centro de Saúde e extensões por localidades, verifica-se que o maior número de utentes inscritos 

é na sede do concelho, Serpa, com 6079 utentes, seguida de Vila Nova de S. Bento, com 2650 

utentes, Pias com 2394 utentes, Vila Verde de Ficalho tem inscritos 1290 utentes, Brinches tem 

854 utentes, Vale de Vargo tem 830 utentes, A-do-Pinto 338 utentes, Vales Mortos 307 utentes e 

Santa Iria tem 224 utentes.  
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Tabela 10 - Número de inscritos nos Centros de Saúde por localidade entre 2009 e 2018 

 
 

Ano 
Localidade 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Serpa (sede) 6850 6677 6670 6612 6230 6175 6008 5903 6041 6079 
A-do-Pinto 455 444 427 418 379 373 367 354 346 338 
Vila N. S. Bento  3201 3102 2988 2955 2844 2858 2781 2706 2694 2650 
Brinches 1059 1019 1000 994 898 891 883 851 861 854 
Pias 2847 2755 2659 2603 2548 2535 2428 2403 2395 2394 
Vales Mortos  429 404 398 381 336 348 320 316 312 307 
Vale de Vargo 1047 1023 1003 988 916 917 863 832 833 830 
Vila V. Ficalho 1544 1477 1446 1423 1348 1343 1304 1308 1306 1290 
Santa Iria 325 301 289 278 246 242 237 233 231 224 

 Fonte: Dados facultados pela ULSBA. 

 

Durante o ano de 2018 (de 1 a 31 de dezembro) foram realizadas 58 533 consultas no total, nestas 

consultas estão englobadas as consultas no domicílio, primeiras consultas, consultas de reforço e 

consultas subsequentes.  

 

A população inscrita na UCSP de Serpa apresenta um considerável índice de dependência total 

(66,73%), sendo que 43,47% são idosos (figura 3). 

 

 

 

Figura 3 - Cuidados de Saúde Primários - UCSP Serpa 
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Fonte: SNS- BI-CSP (Bilhete de identidade – Cuidados de Saúde Primários, 2019. 
 

 

Relativamente aos recursos humanos afetos à saúde, verifica-se a existência de 9 médicos/as, 16 

enfermeiros/as, 3 técnicos superiores (psicóloga, serviço social e nutricionista), 2 técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, 13 assistentes técnicos e 6 assistentes operacionais.  

 

Ao nível da Saúde Mental, existe intervenção do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da 

ULSBA com possibilidade de recurso a consultas externas de psiquiatria e pedopsiquiatria, bem 

como, serviço de urgência de psiquiátrica. Existe desde 2015 a valência de internamento para 

doentes em situação clínica aguda no Hospital de Beja, com capacidade para nove camas para 

adultos e três camas para crianças.  

 

O Hospital de S. Paulo, sob a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, integra o Serviço 

Nacional de Saúde (conforme o estabelecido no art.º 2º do Decreto-lei n.º 138/2013 de 9 de 

outubro, ao abrigo do Acordo de Cooperação em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2015). Este 

equipamento dispõe de um SAP (Serviço de Atendimento Permanente), consultas externas nas 

especialidades de Oftalmologia, Dermatologia, Urologia e Ortopedia  

Durante o ano de 2018 foram realizadas, no Hospital de São Paulo 538 consultas externas (nas 

especialidades de Oftalmologia, Dermatologia, Urologia e Ortopedia) e 14.137 no Serviço de 
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Atendimento Permanente. Relativamente ao ano de 2019, no período de 1 de janeiro a 31 de maio, 

foram realizadas 394 consultas externas (nas especialidades de Oftalmologia, Dermatologia, 

Urologia e Ortopedia) e 6.483 no Serviço de Atendimento Permanente. 

Funcionam ainda no Hospital de S. Paulo duas Unidades da RNCCI, uma Unidade de 

Convalescença com 18 camas e uma Unidade de Cuidados Paliativos, com 6 camas. 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Serpa dispõe ainda de uma Unidade de Cuidados Continuados 

Integrados, UCCI Sra. De Guadalupe, com duas valências: Unidade de Média Duração e 

Reabilitação e Unidade de Longa Duração e Manutenção. A Unidade dispõe ainda de 4 vagas 

particulares. Nesta unidade funciona também a valência Centro de Dia, com capacidade para 10 

utentes. 

Tabela 11 - Infraestruturas e Serviços de Saúde no Concelho por Freguesia 

 
Infraestruturas 
no concelho 

U. Freguesias 
Serpa 

U. Freguesias 
VNSB e VV 

Pias VV Ficalho Brinches 

Farmácia 2 1 1 1 - 

Para Farmácia 1 2 - - 1 

Clinicas de Saúde 1 - - 1 - 

Posto de Análises Clinicas 2 3 2 1 1 

Consultório de Dentista 4 1 1 1 - 

Bombeiros 1 - - - - 

 

Existe uma tendência para a localização dos equipamentos de saúde na sede do concelho, quer 

das respostas públicas, quer de farmácias, clínicas de saúde, consultórios médicos particulares e 

postos de colheita de produtos para análise, fator justificado pela maior concentração populacional. 

 

3.1.2. AMBIENTE E ÁGUA 

 

O Ambiente reúne unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e por vezes frágil. 

De acordo com a Revisão do Plano Estratégico de Serpa- Relatório Final, de novembro de 2010, 

pretende-se que o vetor “Ambiente e Água”, reflita na atuação a utilização sustentável dos 

elementos da natureza necessários à população para a sua sobrevivência e conforto, nas suas 

diversas vertentes, necessidades e potencialidades, agrupando um conjunto de estratégias, 

programas e ações que visam garantir a sustentabilidade biofísica do território e da paisagem que 

está associada. 
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O ambiente urbano deve ser entendido numa perspetiva holística, englobando o ambiente físico, 

o ambiente social e o ambiente económico. 

Este vetor pretende assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas, de 

equipamentos coletivos, de espaços públicos e do acesso aos serviços de interesse geral, 

necessários para o bom funcionamento urbano 

 

3.1.2.1. FILEIRA DO AMBIENTE URBANO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 

 

Esta fileira agrupa as ações que garantem uma igual distribuição de infraestruturas, de 

equipamentos coletivos, de espaços públicos que garantam uma harmonia e integração social no 

concelho, através da requalificação e modernização das infraestruturas e condições de 

funcionamento, criação de projetos no sentido de colmatar as lacunas identificadas, 

implementação de medidas que assegurem um bom nível de acesso por parte de todos os utentes. 

 

Os projetos relacionados com esta Fileira são: 

     - Programa de Requalificação da Rede de Equipamentos Desportivos Concelhios; 

     - Programa Municipal de Espaços Verdes Públicos e de Recreio e Lazer; 

     - Requalificação e modernização do parque escolar; 

     - Programa de apoio à população Sénior; 

     - Requalificação da Rede de Cuidados de Saúde; 

     - Reformulação dos sistemas urbanos de iluminação pública; 

     - Programa de Recolha e Reciclagem de Resíduos; 

     - Criação de Estações de Biodiversidade. 

 

Tendo em conta os projetos, acima identificados, podemos assinalar recursos existentes no 

concelho, que são uma mais valia à implementação e desenvolvimento destes. Tais como: 

 Disponibilidade de recursos hídricos; 

 As principais zonas consideradas com valor ambiental encontram-se classificadas; 

 Existência da Albufeira do Enxoé - a infraestruturas hidráulica, só por si, permite o 

aproveitamento múltiplo de recursos (nomeadamente o regadio agrícola e o 

abastecimento de água), cuja importância será reforçada com a sua ligação à barragem 

do Alqueva; 
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 Boa cobertura do abastecimento e drenagem de águas residuais; 

 Existência de uma ou mais ETAR construídas ou em projetos nas freguesias; 

 Elevadas taxas de atendimento à população, relativamente à recolha e tratamento de RSU 

(cerca de 98%); 

 Capitação de RSU inferior à média nacional; 

 Disponibilidade de recursos para energias renováveis; 

 Existência da infraestrutura ferroviária (ramal Beja/Moura); 

 Boa cobertura da rede rodoviária. 

 

Encontramos também alguns constrangimentos: 

 Existência de algumas zonas ambientalmente degradadas (deposição de entulho, linhas 

de água contaminadas, …); 

 Envelhecimento das condutas de abastecimento de água; 

 Problemas de perdas e pressão na rede de abastecimento de água em baixa nas zonas 

antigas; 

 Valor de cobertura da rede de águas residuais inferior (87%) ao objetivo estabelecido no 

PEAASAR (90%); 

 Alguns aglomerados não dispõem de meios de tratamento das águas residuais devido ao 

atraso na construção e/ou na entrada em funcionamento das ETAR. 

 

3.1.3. ESPAÇOS VERDES 

 

Os espaços verdes públicos assumem uma importância fundamental na qualidade de vida das 

populações, e surgem como uma necessidade para o equilíbrio ecológico saudável do meio 

urbano. Estes espaços, na multiplicidade de usos e nas diversas atividades que potenciam, 

desempenham um importante papel social ao proporcionarem locais privilegiados para o encontro, 

o recreio e o lazer. 

O sector de Jardins e Zonas Verdes tem como missão coordenar as atividades relacionadas com 

os jardins e espaços verdes do Concelho. Tem como funções: 

 

 Promover a gestão, conservação e manutenção dos espaços verdes públicos do 

Concelho, bem como dos espaços de jogo e recreio municipais; 
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 Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais logradouros públicos; 

 Promover a instalação de mobiliário urbano e garantir a conservação/manutenção do 

mesmo; 

 Promover o combate a pragas e doenças vegetais; 

 Acompanhamento técnico dos projetos e obras municipais na especialidade de arquitetura 

paisagista. 

 

Jardins e Espaços Verdes do Concelho de Serpa 

 

Jardim Público de Vila Nova de S. Bento - Área: 7 850 m2 

É constituído por diversos canteiros relvados, acompanhados por caminhos com zonas de estadia 

e de sombra, um lago, zona desportiva e um espaço de jogo e recreio com baloiços, escorrega e 

molas, para idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos de idade.  

 

Jardim Público de Pias - Área: 660 m2 

O jardim público de Pias contempla diversos canteiros relvados e floridos, com diversos espaços 

de sombra e bancos para estadia.   

 

Jardim de Vila Verde de Ficalho - Área: 6 870 m2 

O jardim de Vila Verde de Ficalho contempla uma ampla área de relvado, com um caminho pedonal 

que liga a Travessa do Barranco e a Rua do Cercado, e bancos para estadia.  

 

Largo da Igreja de Vale de Vargo - Área: 970 m2 

O espaço verde adjacente à Igreja de Vale de Vargo é constituído por um espaço de 

enquadramento paisagístico relvado em talude, que faz a transição entre a rua e o patamar da 

igreja. No patamar da igreja existe um jardim com canteiros e bancos para estadia. Esta rua, bem 

como o largo da Igreja, foram alvo de requalificação recente. 

Serpa - Espaços verdes de enquadramento: 

Entrada das Amoreiras - requalificada em 2007, prevendo o enquadramento do Património 

existente (Ermida de São Sebastião) e paisagístico de uma das entradas da Cidade. 
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Rua dos Arcos - surge para o enquadramento paisagístico da muralha poente, bem como para o 

enquadramento das três oliveiras classificadas como árvores de interesse público. 

Praceta da Hortinha - Área: 960 m2 

Este espaço verde pretende servir as necessidades recreativas e de enquadramento paisagístico 

desta urbanização, e é composto por uma área relvada plana e por um espaço de jogo e recreio 

com baloiço, escorrega e molas, para idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos de idade. 

 

Alameda Abade Correia da Serra – situa-se junto ao Jardim Municipal. Neste espaço podemos 

encontrar a estátua do abade, botânico e diplomata do séc. XVIII, e um dos fundadores da 

Academia de Ciências de Lisboa, José Francisco Correia da Serra (1750-1823). A inauguração 

desta estátua ocorreu no dia 11 de setembro de 1958. Junto a esta estátua encontram-se três 

oliveiras de grande porte, duas das quais classificadas como árvores de interesse público em 

2001. 

 

Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia - Área: 10 200 m2 

 O jardim sofreu obras de requalificação recentemente, abrindo ao público em agosto de 2018, as 

áreas de reabilitação contemplaram designadamente a vegetação, percursos pedonais com novos 

pavimentos, novo mobiliário urbano, um novo espaço para o bar, novas instalações sanitárias 

públicas, um parque infantil, um lago, uma fonte, um parque de canídeos com equipamento 

adequado e a iluminação feita com novos circuitos e tecnologia LED. Contempla uma parte do 

viveiro municipal onde se efetua a produção de novas plantas, para uso da Autarquia.  

Neste jardim decorreram inúmeras atividades socioculturais. 

 

Espaço verde da Cruz Nova - Área: 2 800 m2 

O espaço verde da Cruz Nova pretende servir as necessidades recreativas do Loteamento em que 

se enquadra, e é composto por uma área relvada modelada com ondulação, e por um espaço de 

jogo e recreio com baloiço, escorrega, molas e equipamento para escalada, para idades 

compreendidas entre os 3 e os 12 anos de idade. Ao longo deste espaço existem ainda bancos 

para estadia.  

 

Espaço verde da Biblioteca - Área: 4 500 m2 

É composto por uma área relvada modelada, com zonas de estadia e um espaço de jogo e recreio, 

para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos. Este espaço dá lugar a algumas 
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atividades tais como exposição anual exterior no âmbito do Prémio Ibérico de Escultura, a FELIS 

e outras atividades pontuais. 

 

3.1.4. CULTURA E LAZER 

 

O concelho de Serpa dispõe de recursos turísticos relevantes, como o património arquitetónico e 

arqueológico, a cultura, a gastronomia, as paisagens, a fauna, a proximidade ao Guadiana na 

vertente rio e albufeira. 

 

A localização central do concelho de Serpa relativamente ao sul alentejano, posiciona-o como 

ponto de partida e ponto de chegada para diversos rotas e percursos pela região. 

 

A cidade de Serpa e o concelho encontram-se bem providos de equipamentos, sejam eles 

culturais, desportivos, sociais ou relacionados com a saúde. 

Serpa apresenta, atendendo à dimensão da cidade e ao seu número de habitantes, um conjunto 

notável de equipamentos culturais, nomeadamente museus e bibliotecas, cineteatros e centros 

culturais. Apesar de concentrados maioritariamente na sede de concelho, em todas as freguesias 

encontram-se equipamentos de natureza cultural e com tendência para aumentar, por força do 

expressivo movimento associativo e da aposta estratégica na cultura e no património, assumida 

pelo município. 

 

No Centro Histórico de Serpa existem três museus, Museu Municipal de Etnografia de Serpa (obra 

em curso de requalificação); Museu Municipal de Arqueologia, recentemente requalificado, e 

Museu do Relógio, para além dos espaços museológicos existentes na Casa do Cante e no 

Musibéria. Em outras freguesias do concelho temos o Museu Etnográfico de Vila Nova de S. Bento 

e o Museu de Vila Verde de Ficalho. 

O concelho tem quatro bibliotecas (Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, em Serpa; 

Biblioteca de Vila Verde de Ficalho; Biblioteca António Estevens Baptista, em Brinches e Biblioteca 

de Vila Nova S. Bento), as bibliotecas disponibilizam à população um espaço equipado com meios 

informativos de acesso gratuito a novas tecnologias e serviços, assumindo-se como um 

instrumento para a massificação da utilização das tecnologias da informação e comunicação, 

assim como, da Internet.  
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Tem dois cineteatros (Cineteatro Municipal de Serpa e Cineteatro Municipal Maria Lamas, VNSB). 

Para além dos museus, cineteatros, centros culturais, bibliotecas e espaços associativos, o 

programa de atividades que o município e a sociedade civil implementam, têm frequentemente 

lugar em espaços ao ar livre, adaptados para a realização de espetáculos, como a Praça da 

República, o Espaço Nora, o Jardim Municipal e o Jardim da Biblioteca. 

 

O concelho de Serpa conta ainda com uma agenda cultural muito diversificada ao longo do ano, 

nomeadamente feiras, festivais de música e dança, festas e romarias. 

 

Existem outros projetos em curso, para consolidar e valorizar a rede museológica do concelho, 

como já foi referido anteriormente, o Museu Municipal de Etnografia de Serpa está a ser 

requalificado, irão ser criados, em Serpa, o Museu do Humor e do Absurdo, o Museu do Cante – 

Centro Interpretativo do Cante Alentejano e o Museu do Queijo, e em Vila Nova de S. Bento o 

Museu do Azeite.  

No âmbito do património natural irão ser consolidados e concluídos os projetos dos Passadiços do 

Pulo do Lobo e o do Geoparque do Vale do Guadiana. 

 

3.1.5. DESPORTO 

 

3.1.5.1. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS NO CONCELHO DE SERPA 

 

O Concelho de Serpa está dotado de 51 instalações desportivas municipais, o que corresponde a 

322 habitantes/instalação. Estão edificadas 19 instalações na Freguesia de Serpa Salvador e 

Santa Maria, o que corresponde a 37,25 %, sendo que 29,4% situam-se na da cidade de Serpa.   

Na União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, existem 16 instalações o que 

corresponde, a 31,37%, metade destas instalações situam-se em Vila Nova de S. Bento. A 

freguesia de Pias, tem 7 instalações – 13,72%, a freguesia de Briches 6 – 11,76% e a Freguesia 

de Vila Verde de Ficalho 4 – 7,84%. 

A tabela seguinte apresenta o tipo de instalações desportivas existentes no concelho, à disposição 

da população. 

 

Tabela 12 - Equipamentos Desportivos Municipais 
 



 
 
 

 

39 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

 
Serpa Brinches Pias 

Vale de 
Vargo 

V Verde 
Ficalho 

Vila N. 
S. Bento 

A-do-
Pinto 

Vales 
Mortos 

Santa 
Iria 

Pavilhão 
Gimnodesportivo 

2 - - - - 1 - - - 

Polidesportivo 1 - 1 1 1 - - - - 

Campo de futebol 2 1* 2 1 1 2 1 - - 

Courts de Ténis 1* - 1* - - 1* - - - 

Piscinas 2 - 1 - - - - - - 

Patinódromo 1* - - - - - - - - 

Salão Polivalente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mini Campos 
Desportivos 

1 1 - 1 - 1 1 - - 

Circuitos de 
Manutenção 

2 2 1 1 1 1 - 1 1 

Ciclovias 2 1 - - - 1 - - - 

*Instalações em mau estado de conservação 

 

Podemos de seguida ver na figura 3 a distribuição dos equipamentos desportivos do Concelho por 

freguesia, que nos diz que as instalações estão razoavelmente distribuídas por todas as 

freguesias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Mapa dos Equipamentos Municipais por Freguesia 

3.1.5.2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA SECÇÃO DE DESPORTO 

 

Promoção da atividade física 

 

A promoção da atividade física é feita através da execução dos programas desportivos municipais, 

com caracter regular e a realização de eventos pontuais, ao longo do ano. 

Nos projetos desportivos promovidos pelo Município, que nesta data são três – “Gente em 

Movimento”, “Vamos Conhecer o Concelho…a pé”, “Verão Ativo”. 
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Gente em Movimento 

 

Iniciado em 2004 com o nome “Avós em Movimento”, o programa Gente em Movimento (GM) é 

uma resposta da Câmara Municipal de Serpa (CMS), às necessidades da população, criando 

condições para que os seus munícipes possam exercer os seus direitos, tenham acesso aos seus 

recursos e sejam parte integrante e participativa da sociedade onde estão inseridos. Utiliza-se 

então o Desporto e a Atividade Física, não só pelo seu potencial de socialização, mas também 

pelos benefícios (de saúde, psicológicos, entre outros) que trazem à população sénior. 

Centrando-se na pretensão de chegar a todos os públicos e a todos os munícipes, e partindo de 

uma abordagem tão geral quanto possível e tão individualizada quanto necessária, pretende-se 

que este projeto consiga responder às necessidades individuais de cada participante, com as 

atividades a serem dirigidas e adequadas às especificidades de cada um, traduzindo-se esta 

abordagem numa melhoria das capacidades funcionais do participante. Neste sentido, foram 

apostas dos últimos anos as atividades de Ginástica, Hidroginástica e Boccia Sénior. 

Da experiência empírica, de mais de 10 anos de trabalho no terreno, sentiu-se a necessidade, não 

só da parte da CMS, mas também dos seus parceiros sociais, da existência de um projeto de 

atividade física destinado a pessoas com dificuldades motoras. Estas dificuldades, resultantes de 

problemas anteriores de saúde ou outros, impedem os participantes de acompanhar o ritmo normal 

das sessões de Ginástica e/ou Hidroginástica do programa. Para responder a esta necessidade, 

foi incluída uma nova atividade nas aulas de ginástica, mais individualizada e destinada a este 

público, a que se deu o nome de “Ativo”, distinguindo-se pela sua especificidade. As aulas gerais 

de ginástica continuam a ser lecionadas, agora com o nome de “+Ativo”. 

Além da vertente física, estes programas caracterizam-se por uma forte componente social que 

deve também ela ser potenciada antes, durante e após as sessões. 

 

De forma a ser um projeto inclusivo, pretende-se que estas atividades não sejam apenas 

direcionadas à população sénior, mas também a casos especiais (indivíduos com Necessidades 

Educativas Especiais e/ou debilitados fisicamente), a analisar individualmente a sua integração no 

projeto. Por outro lado, o foco de intervenção do projeto “Ativo” são os munícipes que apresentem 

condicionamentos físicos e/ou psico-motores que dificultem a sua integração e/ou continuidade 

num programa ou grupo de atividade física regular. 
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O Programa tem como objetivos gerais: 

 Promover a saúde e o bem-estar físico e mental; 

 Possibilitar o desenvolvimento das capacidades psicomotoras, sociais e cognitivas, 

contribuindo para a melhoria da autoestima; 

 Combater o isolamento e promover o convívio e a sociabilização; 

 Prevenir e/ou retardar o aparecimento de algumas doenças. 

 

São Objetivos Específicos: 

 

Ginástica – “+ Ativo” 

 

1 - Proporcionar aulas de Ginástica de Manutenção, descentralizadas da sede de concelho, 

permitindo a participação a toda a população do concelho de Serpa; 

2 - Proporcionar atividades adequadas ao público-alvo, permitindo o seu desenvolvimento e 

melhoria física e/ou de saúde; 

3 - Sensibilizar os participantes para a importância da prática de atividade física e dos benefícios 

de um estilo de vida ativo. 

4 - Promover um ambiente adequado à sociabilização de todos os participantes; 

 

Ginástica – “Ativo” 

 

1 – Proporcionar atividades físicas adequadas às necessidades individuais de cada participante; 

2 – Sensibilizar o participante para as suas dificuldades e capacitá-lo para as resolver/minorar em 

sua casa; 

3 – Promover um ambiente adequado à sociabilização de todos os participantes; 

4 – Descentralizar as atividades dos participantes que sejam referenciados pelas IPSSs, trazendo-

os para um espaço exterior a essas IPSSs. 

 

Hidroginástica 

 

1 – Proporcionar aulas de hidroginástica para toda a população do concelho de Serpa; 

2 – Desenvolver um programa de exercícios adaptado ao meio, realizado e organizado respeitando 

as particularidades da água; 

3 – Promover a sociabilização de todos os participantes melhorando a autoestima e a reintegração; 
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4 – Transmitir aos participantes a importância da prática da atividade física para um estilo de vida 

ativo e saudável. 

 

Boccia Sénior 

 

1 – Proceder a demonstrações junto da população que desconhece o Boccia Sénior, de modo a 

sensibilizar para os benefícios socio-afetivos/competitivos da modalidade; 

2 – Proporcionar aos participantes o contacto com a modalidade e respetivos materiais e espaços 

de prática da mesma; 

3– Proporcionar momentos lúdicos e bom ambiente competitivo entre os intervenientes no decorrer 

das atividades; 

4 – Desenvolver as capacidades de cada participante enquanto jogadores;  

5 – Organizar/participar em encontros entre freguesias e/ou municípios, podendo ser uma 

referência no concelho/região/país. 

 

As aulas destas atividades decorrerão de forma descentralizada, à exceção das aulas de 

Hidroginástica que são lecionadas na Piscina Municipal Coberta, em Serpa, cabendo à autarquia 

e/ou aos parceiros a disponibilização de transporte para os participantes. Todas as atividades são 

lecionadas por um técnico em exclusivo. Os locais onde se realizam as aulas de Ginástica (“+ 

Ativo” e “Ativo”) e Boccia são Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão), Pias (Salão Polivalente), Brinches 

(Salão do Grupo 1º de Junho), Vales Mortos (Salão da Sociedade Recreativa), Santa Iria (Salão 

do Centro Cultural), Vila Verde de Ficalho (Salão Polivalente), A-do-Pinto (Salão Polivalente), Vila 

Nova de São Bento (Pavilhão Municipal) e Vale de Vargo (Salão Polivalente). 

Esta articulação entre as atividades de Ginástica ocorre não apenas no horário e utilização dos 

espaços, mas também ao nível do planeamento e operacionalização das aulas, que devem ter um 

tema comum às duas atividades propostas. 

As IPSSs que integrem este projeto deverão transportar os seus utentes para os locais acima 

identificados. 

 

O programa GM tem o seu início em setembro com as aulas de ginástica e de Boccia Sénior, a 

Hidroginástica apenas inicia em outubro. O programa tem interrupções no Natal, e termina no final 

de maioa Hidroginástica e no final de julho a Ginástica e o Boccia Sénior.  

As aulas decorrem de acordo com o seguinte horário: 



 
 
 

 

43 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

 

Tabela 13 - Horário da Ginástica (“+ Ativo” e “Ativo”) 
 

Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9:30 – 10:30 Pias 
Serpa 

Vales Mortos Ficalho V. N. S. Bento 

11:00 – 12:00 Brinches Santa Iria A-do-Pinto Vale de Vargo 
Fonte: CMS, 2018. 

 

Tabela 14 - Horário da Hidroginástica 
 

Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9:00 – 10:00 Vales Mortos Ficalho 
V. N. S. Bento 

 e Vale de Vargo 
Serpa 1 Serpa 2 

10:00 – 11:00 
Santa Iria 

 + Casos especiais 
V. N. S. Bento 
e A-do-Pinto 

Pias Brinches Serpa 3 

Fonte: CMS, 2018. 

 

Tabela 15 - Horário do Boccia Sénior 
 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Localidade/ 
Horário  

Vale de Vargo 
14:45 – 15:45 V. V. Ficalho 

15:30 – 16:30 

Serpa 
10:00 – 11:00 

Santa Iria 
14:15 – 15:15 

V. N. S. Bento 
14:00 – 15:30 

Pias 
16:00 – 17:00 

Pias 
14:30 – 15:30 

Vales Mortos 
15:30 – 16:30 

Serpa 
14:00 – 15:30 

Fonte: CMS, 2018. 

 

“Vamos Conhecer o Concelho …a pé” 

“Vamos conhecer o Concelho …a pé” é um programa municipal de caminhadas que tem como 

finalidade a promoção da atividade física e as potencialidades do concelho para o Desporto 

Natureza, a sua paisagem, a sua gastronomia, os produtos locais o associativismo e economia 

local. 

O programa desenvolve-se ao longo do ano, com a realização de uma caminhada por mês, de 

uma forma descentralizada procurando levar este programa a todas nas freguesias do concelho. 

 

Verão Ativo 

Trata-se de um projeto aberto a toda a população e utentes das piscinas municipais de ar livre do 

concelho. Pretende incentivar a prática de atividade física e desportiva através de momentos de 

diversão, educação e lazer, aproveitando o meio aquático e os espaços verdes envolvente, 

percursos e outros espaços de lazer no concelho. 

Destinado à população em geral, este programa tem como principais objetivos: 

 Consolidar a prática desportiva da população; 
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 Contribuir para que os utentes da piscina municipal pratiquem atividade física; 

 Promover o gosto pela prática regular de atividade física e hábitos de vida saudáveis; 

 Motivar os munícipes a uma utilização efetiva individual ou em grupo dos espaços 

disponíveis para a prática de atividade física no concelho, dinamizando o espaço das 

piscinas municipais descobertas; 

 Promover a prática desportiva informal de toda a população, através de atividades de lazer 

e recreação. 

 

Este programa foca os seus objetivos na generalização da prática desportiva, alcançada através 

da organização de atividades adaptadas a todas as idades e condição física, permitindo que todos 

os munícipes possam participar nas atividades propostas. 

O “Verão Ativo” decorre nos meses de julho e agosto. 

 

Eventos Pontuais 

Paralelamente à atividade desportiva regular, o município de Serpa através do seu serviço de 

desporto, promove, associa-se ou apoia atividades regulares, normalmente associadas à 

promoção de hábitos de vida saudável. 

Neste contexto salienta-se a realização da: 

- Rota do Queijo em BTT, passeio de BTT integrada na Feira do Queijo, realizado em parceria 

com a Secção de BTT da Sociedade Luso União Serpense. 

- Comemoração do Dia Mundial da Atividade Física, assinala-se com a realização de uma 

Caminhada - “Um Dia Pela Vida” com componente solidária para coma Liga Portuguesa Contra o 

Cancro. 

- Ultramaratona SRP 160 – Prova de BTT, realizada pela empresa Trilho Vivos e apoiada pelo 

município. 

- Escalada de S. Gens – Prova de promoção do Atletismo, organizada pela Associação de 

Atletismo de Beja e com apoio do município. 

- Rota das Azenhas – Descidas do rio em canoa, promovidas pelo município, com o objetivo de 

promover o rio, como meio de excelência para desporto aventura. 

- Serpa Colour Night Run – corrida/caminhada de lazer e destinada a toda a família 

- Passeio da Memória, Dia Mundial do Coração – eventos promovidos pela Associação Alzheimer 

e Fundação Portuguesa de Cardiologia, respetivamente e às quais o município se associa através 
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de ações a realizar no concelho. Ambas as ações têm uma componente solidária para com as 

entidades referidas. 

- Corrida Sempre Mulher - Participação de grupo de munícipes, na caminhada solidária, para com 

a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, que se realiza em Lisboa e á 

qual o município de Serpa se associa com a recolha de inscrições, organização e apoio em 

transporte para quem pretenda participar. 

- Rali Flôr do Alentejo Cidade de Serpa – Prova de desporto motorizado, organizada pela 

Sociedade Artística Reguenguense e apoiada pelo município, é um evento que pela sua 

espetacularidade e meios envolvidos atrai muito público ao concelho. Para além do aspeto 

competitivo este evento tem um forte impacto económico no concelho, principalmente na 

restauração e hotelaria. O facto de o rali decorrer em piso de terra com condições ótimas para 

este tipo de prova e muito elogiados pelos pilotos, já potenciou a vinda ao concelho de marcas e 

pilotos do circuito mundial, para aqui realizarem testes, facto que reflete por si o impacto desta 

realização e o impacto futuro em termos económicos e de promoção para a região. 

 

O serviço de desporto colabora também em ações, promovidas por outros gabinetes municipais, 

como são: Componente de Apoio à Família, Oficinas de Verão, Semana Criança, Mês Sénior e 

Semana da Mobilidade e sempre que seja necessário o seu envolvimento.  

 

3.1.5.3. DESPORTO ASSOCIATIVO 

 

Clubes e Associações Desportivas do Concelho de Serpa  

As associações desportivas no Concelho de Serpa representam cerca de 25% do Movimento 

Associativo. Estas desempenham um papel fundamental, na prática e no desenvolvimento 

desportivo, promovendo ações importantes como forma saudável de ocupação de tempos livres e 

de socialização. Existe uma oferta variada em termos de modalidades desportivas que visam 

contribuir para uma melhor qualidade de vida das populações, através de uma oferta variada para 

todos os escalões etários, desde a iniciação até aos veteranos, com atividade federada e não 

federada. A mais popular é o futebol, mas também futsal, andebol, ténis de mesa, BTT, 

cicloturismo, hip-hop, fitness, patinagem artística, karaté, natação, voleibol, ginástica, 

hidroginástica, boxe, pesca desportiva e columbofilia. Embora haja uma maior concentração de 
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associações e variedade de atividades em Serpa também nas freguesias do concelho a oferta 

desportiva é visível. 

A autarquia apoia as associações de diversas maneiras, financeiramente, na cedência de 

instalações de forma gratuita, na aquisição, conservação, construção ou remodelação de 

instalações, no apoio à aquisição de equipamentos e meios de transporte, na realização de 

projetos e ações pontuais, na elaboração de planos de atividades e ainda na gestão das 

associações. Para regulamentar todas estas formas de apoio, a Câmara Municipal de Serpa tem 

em vigor o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo.  

A autarquia pode estabelecer protocolos de cooperação com as associações/clubes/coletividades, 

para que estas cumpram os seus objetivos contribuindo com atividades de interesse mutuo em 

benefício da população. 

 

As associações do Concelho, fazem parte de uma estrutura criada pela autarquia - O Conselho 

Municipal do Movimento Associativo, com funções de natureza consultiva, visando a criação de 

condições para a existência de um maior envolvimento e participação do Movimento Associativo 

na definição dos planos de intervenção municipais na área cultural, desportiva e recreativa. 

 

Desporto nas Escolas 

A Câmara Municipal de Serpa apoia o desporto nas escolas, através da cedência das suas 

instalações desportivas, em Serpa – pavilhões (são dois) e piscina coberta, e Vila Nova de S. 

Bento - pavilhão, para atividade curricular e desporto escolar.  

3.1.6. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

"Uma Cidade Saudável é aquela que está continuamente a criar e a desenvolver os seus 

ambientes físico e social, e a expandir os recursos comunitários que permitem às pessoas 

apoiarem-se mutuamente nas várias dimensões da sua vida e no desenvolvimento do seu 

potencial máximo." Goldstein e Kickbusch (1996). 

 

No contexto das sociedades atuais, falar em cidade saudável é falar num conjunto de fatores e 

condições passíveis de trazer qualidade de vida às populações aí residentes aos mais variados 

níveis, nomeadamente ao nível da saúde. Uma Cidade Saudável pressupõe um estádio de 

desenvolvimento onde coexista bem-estar físico, social, emocional, cultural e ambiental (tabela 9). 



 
 
 

 

47 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

 

 Políticas de Ordenamento do Território promotoras de saúde e de estilos de vida 

saudáveis 

Estas políticas deverão reforçar o papel do espaço público enquanto promotor de rotinas 

saudáveis e constituir um incentivo a atitudes proativas a todos os cidadãos. 

 

 Rede qualificada de respostas específicas para a saúde mental 

O agravamento e complexificação das situações relacionadas com patologias das esferas do foro 

emocional e mental, impõem o reforço e a adequabilidade da rede de respostas, no sentido de 

garantir alternativas para as novas problemáticas emergentes. Para o efeito, as equipas técnicas 

deverão integrar profissionais em número suficiente, com o perfil e formação adequados à 

especificidade no âmbito da saúde mental. 

 

 Fórum Cidade Saudável 

Para intervir é necessário conhecer. Realizar diagnósticos de proximidade, que possibilitem o 

conhecimento dinâmico e efetivo do tecido social, nos seus vários domínios
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Tabela 16 - Estratégias de Intervenção Cidade Saudável 

  

C
id

ad
e 

S
au

d
áv

el
 

Necessidades/ 
Problemas Críticos 

Estratégias de 
Intervenção 

Propostas de Ação 
Recursos 

Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

 

Espaço público e 
acessibilidades 
desadequados à 
população com 
necessidades especiais 
 

Agravamento das 
situações de depressão 
 

Insuficientes redes 
informais de apoio, 
minimizadoras do 
isolamento. 
 

- Existência de fatores 
promotores de 
desequilíbrio emocional 
e mal-estar social 
(desemprego, 
precariedade de 
emprego, desinserção 
social, entre outros). 

POLÍTICAS DE 

ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO 

PROMOTORAS 

DE SAÚDE E DE 

ESTILOS DE 

VIDA 

SAUDÁVEIS E 

MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL 

 

- Planear o espaço urbano orientado para um ambiente saudável, participado, e 

disciplinador do espaço público. 

- Dar cumprimento às políticas de sustentabilidade ambiental, nomeadamente, 

redução do ruído e da poluição atmosférica, melhoria da qualidade da água, e 

tratamento de resíduos sólidos urbanos e outros. 

- Incentivar a construção sustentável. 

- Qualificar e rentabilizar a rede de infraestruturas de equipamentos sociais, saúde, 

desporto e outros. 

- Potenciar a rede de espaços verdes existentes. 

- Eco Hortas. 

- Reforçar as políticas de habitação e urbanismo promotoras de Cidades Saudáveis. 

- Fomentar políticas de utilização do transporte público: adaptar e articular as redes 

de transportes públicos às necessidades da população. 

-Incentivar a opção pelo transporte público garantindo a satisfação dos utentes. 

 

 
Administração Local 

 
ISS, IP  

 
Rede Social  

 
Parceiros da Rede Social 

 
Juntas de Freguesia 
 
ARS - Administração 

Regional de Saúde  
 
Entidades e Instituições, 
Públicas e Privadas com 
responsabilidade nesta 
matéria, entre outras. 

 

- PNPOT – 
Programa 

Nacional de 
Política de 

Ordenamento do 
Território 

 
- Estratégia 

Nacional 
para o 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 
- Plano Nacional 

de Ação 
Ambiente e 

Saúde 
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Tabela 16 - Estratégias de Intervenção Cidade Saudável (continuação) 

C
id

ad
e 

S
au

d
áv

el
 

Necessidades/ 
Problemas Críticos 

Estratégias de 
Intervenção 

Propostas de Ação 
Recursos 

Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

 

- Estilos de vida 
associados a hábitos 
alimentares de risco para a 
saúde. 
 

- Agravamento das 
doenças associadas a 
estilos de vida pouco 
saudáveis 
(obesidade/hipertensão/ 
diabetes/ doenças 
cardiovasculares/ 
depressões). 
 

- Alterações nos padrões 
de consumo e nos 
comportamentos aditivos 
(dependências - drogas, 
tabagismo, alcoolismo, 
entre outros). 
 

- Ausência de Diagnósticos 
sobre a realidade da 
doença mental e 
deficiência no concelho 
 

REDE 

QUALIFICADA DE 

RESPOSTAS 

ESPECÍFICAS 

PARA A SAÚDE 

MENTAL 

 

FÓRUM CIDADE 

SAUDÁVEL 

 

- Promover o convívio e a prática de exercício físico ao ar livre. 

- Promover o debate entre os agentes locais. 

- Realizar diagnósticos de proximidade que permitam o conhecimento efetivo 

das comunidades nas questões da saúde e estilos de vida. 

- Criar um Plano de Saúde flexível e passível de ser territorializado, contribuindo 

para a definição de prioridades de intervenção. 

- Promover e divulgar medidas conducentes à prevenção de hábitos 

alimentares de risco, incentivando estilos de vida saudáveis. 

- Aumentar as redes informais de suporte social (voluntariado). 

 
 

IDT – Instituto da Droga 
e da Toxicodependência 
 
REAPN – Rede Europeia 
Anti – Pobreza/Portugal. 
 
Plataforma contra a 
Obesidade 
 
Rede Portuguesa de 
Cidades Saudáveis 

 

- Plano Nacional de 
Saúde 

 
- PNPA – Plano 

Nacional de 
Promoção da 
Acessibilidade 

 
- Programa 
Formação 

Profissional e 
Emprego da 
Pessoa com 
Deficiência 
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3.2.  CRIANÇAS, JOVENS E FAMÍLIAS 

 

Uma integração harmoniosa do adulto na sociedade em que está inserido depende do seu ciclo 

de vida e do seu processo de socialização desde a infância. É a partir do quadro familiar que se 

irão “filtrar” as outras experiências da vida social, constituindo a família a instância principal de 

socialização e educação das crianças ao qual acresce as intervenções da sociedade, 

nomeadamente o papel de mediação da escola que tem vindo a assumir maior relevo. 

A família é o espaço natural que deve garantir a educação, o desenvolvimento e a proteção das 

crianças, tendo pais e educadores responsabilidades no desenvolvimento das suas competências 

e potencialidades. É no exercício de uma parentalidade positiva, que se concretiza o 

comportamento parental necessário ao pleno desenvolvimento das crianças. O apoio aos pais com 

os meios necessários para melhor conhecerem os seus papéis, responsabilidades e a natureza 

das suas obrigações, e, os seus próprios direitos, é um vetor fundamental para que as crianças 

possam ter acesso aos Direitos e Crescer com Oportunidades. 

As mudanças associadas às alterações dos padrões familiares e das relações entre gerações têm 

originado novas formas de vivência da conjugalidade e de vida familiar tais como, a coabitação 

sem casamento ou agregados familiares monoparentais entre outras, com implicações nas 

oportunidades de vida e condições de desenvolvimento das crianças. 

São conhecidas as maiores dificuldades em equilibrar vida pessoal/familiar com a vida profissional 

das famílias monoparentais, com a responsabilidade na prestação de cuidados às crianças pelo 

que, o apoio aos pais facultando-lhes o acesso a serviços e equipamentos de apoio, tornando-se 

essencial ao exercício de uma parentalidade positiva. As mulheres, em particular, enfrentam 

constrangimentos no acesso ao mercado de trabalho e na gestão do tempo quando confrontadas 

com a necessidade de estruturas de acolhimento para as crianças, pelo que, a promoção do 

acesso às estruturas de apoio é também um contributo para a promoção da igualdade de género. 

A UNICEF refere estar “comprovado cientificamente ser na primeira infância que a criança 

desenvolve grande parte do potencial mental que terá quando adulto, constituindo-se esta fase 

como uma “janela” de oportunidades. A atenção integral nessa faixa etária tem influência no 

sucesso escolar, no desenvolvimento de fatores de resiliência e autoestima necessários para 

continuar a aprendizagem, na formação das relações e da autoproteção requeridas para a 

independência económica e no preparo para a vida familiar.” 
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Se as oportunidades de vida de cada indivíduo se definem na primeira infância, os cuidados às 

crianças, a qualidade das estruturas educacionais e dos seus programas são investimentos 

reconhecidos como essenciais para aumentar as oportunidades. 

A educação pré-escolar cria condições para apoiar o desenvolvimento das crianças, assim como 

os sistemas de educação e formação desempenham um contributo essencial para compensar 

desvantagens criando “oportunidades de vida”. O combate ao abandono escolar precoce e o 

reforço das qualificações dos jovens são fatores que melhoram as vantagens educativas, as 

perspetivas de acesso ao mercado de trabalho e ao desenvolverem competências para atitudes 

que promovem a aprendizagem ao longo da vida, contribuem também para quebrar a transmissão 

intergeracional da pobreza. 

Relativamente às crianças e jovens que vivem situações de maior vulnerabilidade ou desvantagem 

no acesso às oportunidades que a sociedade oferece, têm que ser criadas ações facilitadoras e 

reparadoras que promovam a igualdade de oportunidades. Tal como é referido no documento 

sobre a Formulação de Propostas de Conceção Estratégica das Intervenções Operacionais do 

Domínio da Inclusão Social, em relação aos cidadãos que vivem situação de pobreza ou exclusão, 

“Recai também sobre o sistema de educação e formação uma grande responsabilidade no 

desenvolvimento de estratégias de intervenção precoce e reparadoras que permitam contribuir 

para romper as "amarras" da exclusão e da pobreza. Na realidade, pela via do desenvolvimento 

de competências pessoais e socioprofissionais é possível dar aos cidadãos em risco de exclusão 

(intervenção precoce) ou que já estão nessa situação (intervenção reparadora) uma nova 

oportunidade de integração de pleno direito na vida económica e social do espaço onde residem.” 

 

3.3. “SER DIFERENTE”: A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, 

fisiológica ou anatómica. Diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa. Este conceito 

foi definido pela Organização Mundial de Saúde. A expressão pessoa com deficiência pode ser 

aplicada referindo-se a qualquer pessoa que vivencie uma deficiência continuamente. Contudo, 

há que se observar que em contextos legais ela é utilizada de uma forma mais restrita e refere-se 

a pessoas que estão sob o amparo de uma determinada legislação. 
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O termo deficiente para denominar pessoas com deficiência tem sido considerado por algumas 

ONG´s e cientistas sociais inadequado, pois o termo leva consigo uma carga negativa depreciativa 

da pessoa, fato que foi ao longo dos anos tornando-se cada vez mais rejeitado pelos especialistas 

da área e em especial pelos próprios indivíduos a quem se refere. Muitos, entretanto, consideram 

que essa tendência politicamente correta tende a levar as pessoas com deficiência a uma negação 

de sua própria situação e a sociedade ao não respeito da diferença. Atualmente, porém, a termo 

volta a ser utilizado e é encontrado em inúmeras entidades que trabalham nesta área. 

As Nações Unidas reconhecem que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência 

resulta da interação entre pessoas com incapacidades e barreiras comportamentais e ambientais 

que impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as 

outras pessoas pelo que criou uma Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

que inclui, nas pessoas com deficiência, aqueles que têm incapacidades duradouras físicas, 

mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interação com várias barreiras podem impedir a sua 

plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros. Portugal 

aderiu e esta Convenção em 30 de julho de 2009, adotando nosso país ao protocolo opcional à 

referida convenção através Resolução da Assembleia da República n.º 57/2009, de 30 de julho. 

 

A pessoa com deficiência geralmente precisa de atendimento especializado, seja para fins 

terapêuticos, como fisioterapia ou estimulação motora, seja para que possa aprender a lidar com 

a deficiência e a desenvolver as potencialidades. A Educação especial tem sido uma das áreas 

que tem desenvolvido estudos científicos para melhor atender estas pessoas, no entanto, o que 

inclui pessoas com deficiência além das necessidades comportamentais, emocionais ou sociais. 

 

Desde a Declaração de Salamanca, surgiu o termo necessidades educativas especiais, que veio 

a substituir o termo criança especial, anteriormente utilizado em educação para designar a criança 

com deficiência. Porém, este novo termo não se refere apenas à pessoa com deficiência, pois 

engloba toda e qualquer necessidade considerada atípica e que demande algum tipo de 

abordagem específica por parte das instituições, seja de ordem comportamental, seja social, física, 

emocional ou familiar. 

No concelho de Serpa, não existe nenhuma instituição com valência nesta área/temática, pelo que 

os dados abaixo indicados são de instituições do distrito onde se encontram integradas indivíduos 

do concelho de Serpa. 
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3.3.1. CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL DE BEJA 

 

O CPCB apoia nas suas diferentes respostas sociais/valências, 33 clientes (crianças, jovens e 

adultos) com deficiência ou incapacidade do concelho de Serpa. 

No Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) são apoiados 6 jovens adultos, sendo que um deles 

está simultaneamente integrado no Lar Residencial. 

Ao nível do Centro de Recursos para Inclusão (CRI), em parceria com os Agrupamentos de 

Escolas nº 1 e 2 de Serpa, no presente ano letivo são apoiados 20 alunos, em contexto escolar, 

sendo que um deles frequenta simultaneamente a resposta social Ambulatório beneficiando de 

Hipoterapia, e dois ainda no decurso do presente mês irão começar a usufruir do CAVI (Centro de 

Apoio à Vida Independente). 

No que se refere ao Ambulatório são apoiados na totalidade 4 utentes, sendo que dois estão em 

exclusividade desta resposta, um deles integra simultaneamente o CRI e outro uma ação de 

formação de curta duração, na Formação Profissional. 

Ao nível da Formação Profissional, são abrangidos 3 clientes, dois em formação de longa duração, 

e outro em ações de formação de curta duração que usufrui simultaneamente de fisioterapia em 

Ambulatório. 

No decurso deste mês irão começar a usufruir do CAVI (Centro de Apoio à Vida Independente), 4 

destinatários, dois em exclusividade desta resposta e dois que simultaneamente beneficiam de 

Fisioterapia no CRI.  

 

Constrangimentos: 

No que se refere ao CRI, embora seja aprovado um financiamento anual do Ministério da 

Educação para os Agrupamentos do Concelho de Serpa, o mesmo é manifestamente insuficiente 

para que a entidade, em parceria com os mesmos, possa disponibilizar os recursos técnicos 

necessários para dar uma adequada resposta ao nível da inclusão escolar dos alunos. No 

momento ainda não existe qualquer informação acerca da continuidade deste serviço para o 

próximo ano letivo, uma vez que a candidatura ao MEC para apresentação do plano de ação ainda 

não foi aberta.  

Relativamente ao CAO e ao Lar Residencial, as vagas existentes estão totalmente preenchidas, 

não existindo possibilidade de alargamento da capacidade devido à inexistência de espaço físico 

para tal. Ainda ao nível do CAO, não é possível pela entidade assegurar o transporte a 3 utentes 

de A-do-Pinto e de VNSB, pelo que os mesmos são transportados diariamente de ambulância 
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(transporte não emergente), o que se poderá constituir como um constrangimento se esta situação 

se alterar. 

O CAVI, é uma das novas respostas do CPCB, que teve inicio em janeiro de 2019, e começará a 

abranger os destinatários selecionados durante o corrente mês. Contudo este projeto, financiado 

ao abrigo do 2020, tem uma duração prevista de 3 anos, não existindo ainda qualquer quadro 

legislativo que preveja a sua continuidade. 

 

3.3.2. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE 
MENTAL DE MOURA 

 

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Moura – APPACDM, 

iniciou o seu trabalho no ano letivo de 1981/82 prestando apoio a 22 clientes. É uma instituição 

particular de solidariedade social sem fins lucrativos, tem como Missão, contribuir de todas as 

formas e meios ao seu alcance para a assistência, educação e reabilitação de pessoas portadoras 

de deficiência mental, através de ações assistenciais, sociais e educativas que de alguma forma 

possam ajudar o cidadão portador de deficiência mental a viver melhor consigo mesmo e com os 

outros na sociedade em que se insere.  

 

Presentemente, a APPCDM de Moura dispõe de 2 respostas sociais:   

• Lar Residencial é uma estrutura para acolhimento de pessoas com deficiência mental, que 

se encontram impedidas, temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar. Com 

capacidade para um total de 20 clientes;  

• CAO destina-se a pessoas com deficiência mental com incapacidade com idade igual ou 

superior a 16 anos e funciona em colaboração com as suas famílias/representantes legais. Com 

capacidade total de 45 clientes. 

 

Relativamente ao número de clientes do concelho de Serpa que estão institucionalizados são 3, 

das freguesias de Pias, Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de São Bento.  

Encontram-se integrados 1 em Lar Residencial e 2 em CAO. Os clientes que se encontram 

integrados em CAO ambos têm a idade de 20 anos e o que se encontra integrados em Lar tem 50 

anos. No que concerne à tipologia da deficiência regista-se a trissomia 21, espetro do autismo e 

deficiência mental grave. 

 



 
 
 

 

55 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

3.3.3. CERCIBEJA 

 

Em 1978 foi criada a Cercibeja, fruto da ação conjunta de pais de crianças deficientes e de técnicos 

ligados à saúde, educação e intervenção social. 

 

No seu início os seus objetivos eram bem mais limitados tanto em termos de público que atendia 

como o seu campo de atuação. Atendia exclusivamente crianças e jovens (daí a sua primeira 

denominação “Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Beja, 

S.R.A.L) que quer por apresentarem deficiências (motoras, sensoriais e ou psicológicas) não 

conseguiam integrar-se totalmente no ensino regular.  

Dois anos mais tarde é considerada pessoa coletiva de utilidade pública (despacho publicado no 

D.R de13 de Setembro de 1980 – II série, nº212) e 5 anos após a sua criação são alterados os 

estatutos passando a ser considerada Cooperativa do Ramo do Ensino Especial de tipo misto (DR 

de 14 de fevereiro de 1983 – III série, Nº37). Mais recentemente em 6 de maio de 1999 é alterada 

a sua designação para Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos inadaptados, C.R.L 

sendo integrada no ramo da Solidariedade Social. Tendo como grandes metas a educação, 

reabilitação e integração social e profissional de indivíduos inadaptados, a sua intervenção 

atualmente passa pelo funcionamento de 3 respostas sociais, são elas: 

 Unidade de Prestação de Serviço – Lar Residencial que é constituído por 2 Lares, um 

dos lares tem capacidade para 20 clientes e o outro tem capacidade para 18; 

 Unidade de Prestação de Serviço – Qualificação e Emprego 

 Unidade de Prestação de Serviço – Centro de Atividades Ocupacionais, tem capacidade 

para 60 clientes. 

 

Em relação ainda às valências podemos acrescentar que a Unidade de Prestação de Serviço – 

Lar Residencial tem capacidade total para 38 clientes, 37 dos clientes estão em Acordo de 

Cooperação, existindo apenas uma vaga em extra-acordo, havendo lista de espera. 

Nesta valência, em relação ao Concelho de Serpa existente 3 pessoas a frequentar sendo que 1 

é do sexo masculino de Vila Nova de S. Bento, e as outras 2 são do sexo feminino e são de Vale 

de Vargo. 

Na valência de Unidade de Prestação de Serviço – Qualificação e Emprego são 5 os clientes, a 

frequentar esta unidade provenientes do concelho de Serpa. 



 
 
 

 

56 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

Por último na Unidade de Prestação de Serviço – Centro de Atividades Ocupacionais, as vagas 

são na sua totalidade comparticipadas, através dos Acordos de Cooperação, existindo lista de 

espera. Esta unidade é frequentada pelos 3 clientes que estão a residir nos lares e mais 1 que 

reside em Serpa. 

 

3.3.4. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

A partir de um levantamento de necessidades e problemas relacionados com a infância e a 

juventude, foram definidas três Estratégias de Intervenção com vista ao enquadramento das ações 

a desenvolver. 

 Capacitação dos Agentes num Contexto de Desenvolvimento Adequado das Crianças 

Esta estratégia pressupõe a criação de Programas e Medidas que promovam uma melhoria 

acentuada do desempenho parental, com vista a um acompanhamento integral da criança, 

privilegiando o seu pleno desenvolvimento em diversas áreas: emocional, psicológica, física, entre 

outras. A capacitação dos múltiplos agentes que intervêm neste processo é fundamental para a 

sua prossecução, garantindo o envolvimento de todos os intervenientes no processo educativo: 

família, escola, comunidade, entre outros. 

 Estratégias de Intervenção Precoce 

A necessidade de qualificar e flexibilizar os serviços de apoio à infância e à família, impõe uma 

melhoria e uma adequabilidade das diversas Medidas de Política já existentes e a criação de 

outras, que garantam um apoio mais eficaz e abrangente na valorização da vida familiar e no 

reconhecimento dos Direitos da Criança. 

 Implementação de Medidas que Promovam a Participação dos Cidadãos na Construção 

das Políticas da Infância e da Juventude 

A criação de medidas participadas é o garante do exercício de cidadania, em todas as fases da 

vida e deverá pressupor o envolvimento de todos os intervenientes, indivíduos, famílias, 

comunidade, instituições, desde a identificação dos problemas até à adoção dos programas que 

promovam a sua resolução. 

Uma caracterização das necessidades ao nível da criança e da família, que promova um 

conhecimento dinâmico e atualizado, das novas realidades é fundamental para a construção de 

políticas de proteção da infância e juventude. O apoio às famílias aos mais diferentes níveis, 

nomeadamente: deficit de competências parentais, novas dinâmicas e estilos de vida, novas 
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exigências do mercado de trabalho e alterações nos modelos familiares, representa uma 

prioridade essencial, que deverá ser reforçado e ajustado à configuração atual dos problemas 

sociais.
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Tabela 17 - Estratégias de Intervenção Crianças, Jovens e Famílias 
 

C
ri

an
ça

s,
 J

o
ve

n
s 

e 
F

am
íli

as
 

Necessidades/ 
Problemas Críticos 

Estratégias de  
Intervenção 

Proposta de Ação 
Recursos 

Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

Ausência/Défice de 

competências parentais; 

 

Insuficiência de respostas 

da “Rede de Saúde”; 

 

Fraca consciência social 

conducente a uma maior 

participação e 

responsabilidade, onde a 

escola assume um papel 

determinante 

 

Ausência de políticas 

nacionais estruturadas de 

apoio à família 

CAPACITAÇÃO DOS 

AGENTES NUM 

CONTEXTO DE 

DESENVOLVIMENTO 

ADEQUADO DAS 

CRIANÇAS 

 

- Criar e promover programas de Formação Parental – grupos de ajuda mútua; 

- Sensibilização nos Centros de Saúde sobre desenvolvimento infantil e juvenil; 

- Incentivar o envolvimento e a participação dos pais na vida escolar dos filhos; 

- Criar programas de atendimento integrado com os vários serviços de intervenção com 

as famílias; 

- Reforçar os apoios para conciliação da vida profissional e familiar; 
 C.M.S. 

RG-ADI 

ULSBA, EPE 

Juntas de Freguesia 

CPCJSerpa 

E.I.P. Serpa 

Parceiros da Rede Social 

Agrupamento de Escolas 

PARES 

Projeto Mediadores 

Municipais 

Iniciativas e Novas 

Oportunidades 

ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO PRECOCE 

IMPLEMENTAÇÃO DE 

MEDIDAS QUE 

PROMOVAM A 

PARTICIPAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO DE 

POLÍTICAS DA INFÂNCIA 

E JUVENTUDE 

 

- Assegurar o acesso de todos aos cuidados de saúde; 

- Desenvolver projetos de intervenção comunitária; 

- Incentivar o envolvimento dos vários serviços para a criação do “Atendimento - 

Integrado”; 

- Reforçar as respostas na área do Planeamento e Saúde da Mulher; 

- Disponibilizar e reforçar a divulgação de informação considerada útil para os cidadãos, 

junto da comunidade local (serviços, direitos & deveres, eventos); 

- Transformar as escolas em pólos de cidadania ativa da comunidade local (educação 

para a cidadania, aberta à comunidade); 

- Capacitar os cidadãos, em todas as fases da vida, para uma participação ativa nos 

seus próprios processos de mudança; 

- Criar iniciativas locais que promovam a aceitação e o respeito pela diversidade e 

multiculturalidade; 
 

Espaços Internet 

Serpa Informação 

Facebook 

Agenda Cultural e 

Desportiva da C.M.S 
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Tabela 17 - Estratégias de Intervenção Crianças, Jovens e Famílias (continuação) 

 

 

 

C
ri

an
ça

s,
 J

o
ve

n
s 

e 
F

am
íli

as
 

Necessidades/ 
Problemas Críticos 

Estratégias de  
Intervenção 

Proposta de Ação 
Recursos 

Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

 

Incapacidade de respostas no setor 

públicoàs situações relacionadas 

com a deficiência e a saúde mental. 

 

Ausência, a nível concelhio, de 

equipamentos para 

acompanhamento das situações de 

deficiência e de saúde mental. 

REDE 

QUALIFICADA DE 

RESPOSTAS 

ESPECÍFICAS 

PARA A DEFICIÊNCIA 

E SAÚDE MENTAL 

 

- Criar uma rede de equipamentos convencionais incluindo projetos específicos na 

vertente educativa, ocupacional e de acolhimento direcionados para a deficiência e 

doença mental; 

- Promover o equilíbrio das famílias dos cidadãos portadores de Deficiência Mental; 

- Defender e promover os reais interesses e satisfação das necessidades do cidadão 

portador de Deficiência Mental nas Instituições, no trabalho, no lar e na sociedade; 

- Sensibilizar os significativos e famílias para a defesa dos direitos das pessoas 

portadoras de deficiência e para a responsabilização das mesmas; 

- Promover atividades culturais, recreativas, desportivas, de lazer e tempos livres; 

- Desenvolver atividades ocupacionais que promovam a autonomia, comunicação, 

interação e a socialização nas diversas áreas de desempenho; 

- Promover a inserção social e profissional. 

 

Ministérios da Saúde, 

Ministério do Trabalho e da 

Segurança Social, 

ISS, IP  

Rede Social 

CRTICEE 

CPCB 

CERCIBEJA 

Rede Social 
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3.4. ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

Com o aumento da longevidade, a redução da natalidade e a diminuição da população ativa, a 

própria definição de pessoa idosa tem vindo a ser colocada pela disparidade existente entre a 

“idade legal para a reforma” e as capacidades individuais das pessoas que a detêm. Têm-se 

incentivado algumas alterações, no sentido da permanência durante mais anos no mercado de 

trabalho e, na promoção de estilos de vida mais saudáveis que proporcionem viver mais anos com 

saúde (bem-estar físico, mental e social), e com qualidade de vida, como forma de concretizar os 

princípios estabelecidos no conceito de Envelhecimento Ativo da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), e da Agenda Social Renovada. Na perspetiva do indivíduo “o envelhecimento é entendido 

como um processo dinâmico no qual se vão dando alterações morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas e psicológicas que vão determinando perda progressiva de capacidade de adaptação 

do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando vulnerabilidade e maior incidência de processos 

patológicos, tornando-o mais suscetível às agressões intrínsecas e extrínsecas que acabam por 

conduzir o ser humano à morte”  

Os ganhos em longevidade pelo aumento da esperança média de vida, ao permitir viver mais anos, 

é um incentivo a estilos de vida mais saudáveis e ativos, condição para que sejam vividos o 

máximo de tempo sem incapacidade. Do ponto de vista individual, o envelhecimento não é vivido 

da mesma forma, resultando também a boa integração social das pessoas idosas de atitudes 

sociais favoráveis adquiridas ao longo do ciclo de vida e dos comportamentos que o 

caracterizaram. 

O Envelhecimento Ativo, no quadro da OMS, é apresentado como constituindo uma orientação 

tanto para as políticas como para os indivíduos. «Implementar políticas e programas favoráveis a 

um envelhecimento ativo é reconhecer a necessidade de encorajar e equilibrar a responsabilidade 

pessoal, os ambientes adaptados às pessoas idosas e a solidariedade entre gerações. Cada 

pessoa e cada família deverão prever e preparar-se para a velhice e, fazer esforços pessoais para 

adotar boas práticas favoráveis à saúde ao longo de toda a vida.»  

Os determinantes para um Envelhecimento Ativo dependem assim, do indivíduo, da família, do 

ambiente e do país, contribuindo as especificidades culturais e o sexo para influenciarem os outros 

determinantes. É adotada uma perspetiva intergeracional, centrando o olhar na pessoa idosa 

enquanto participante ativa na sociedade e beneficiária do desenvolvimento e, na importância das 

relações e do apoio mútuo entre os membros da família. Pretende-se que com o aumento dos 

anos de vida estes sejam vividos com melhor saúde e qualidade de vida.  
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A Comissão Europeia, face aos desafios que o envelhecimento da população representa, propõe 

também uma abordagem intergeracional orientada para as necessidades das diferentes gerações 

ao longo do seu ciclo de vida ativa.  

O envelhecimento ativo é apresentado como um investimento prioritário para a futuro sendo 

necessário investir em vidas mais longas mais saudáveis e também uma vida ativa mais longa e 

com qualidade.  

“As nossas sociedades terão de inventar novas vias para valorizar o potencial de crescimento que 

encerram as jovens gerações e os cidadãos mais velhos (…) entre as gerações, há que 

desenvolver novas solidariedades, feitas de apoio mútuo e de transferência de competências e 

experiências.”. Existe um incentivo à integração dos mais jovens no mercado de trabalho e a 

permanência dos mais velhos durante mais anos de forma a garantir a sustentabilidade financeira 

dos sistemas de proteção social. O Envelhecimento Ativo torna-se de importância estratégica pelo 

potencial que encerra enquanto contributo para a participação no tecido económico e social, pela 

sua influência na adoção de estilos de vida mais saudáveis e, como promotor de novas 

solidariedades desenvolvidas através da participação ativa em atividades coletivas de cariz 

cultural, de lazer ou cívicas que ajudam a combater os riscos de isolamento social 

Na sociedade europeia emerge uma abordagem baseada na coesão social e na capacidade da 

sociedade, de forma durável e incentivando a igualdade de oportunidades, possibilitar o bem-estar 

de todos os seus membros pelo acesso equitativo aos recursos disponíveis, o respeito e a 

dignidade na diversidade, a autonomia pessoal e coletiva e, uma participação responsável. Uma 

atenção especial deverá ser prestada aos que estão em maior risco de se tornarem vulneráveis, 

nomeadamente aqueles que não dispõem de apoio familiar e se encontram mais isolados como 

os idosos. 

Com base nas diretrizes que visam melhorar o bem-estar e qualidade de vida na população sénior 

do concelho, elaborou-se um plano social onde todos os parceiros apresentaram propostas de 

intervenção com estes objetivos comuns. 

 

 

3.4.1. ENVELHECER EM PORTUGAL, PROBLEMÁTICAS DE UM PAÍS ENVELHECIDO4 

 

                                                      
4INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2011. 
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O fenómeno do duplo envelhecimento da população, caracterizado pelo aumento da população 

idosa e pela redução da população jovem, continua bem vincado nos resultados dos Censos 2011. 

Em 1981, cerca de ¼ da população pertencia ao grupo etário mais jovem (0-14 anos), e apenas 

11,4% estava incluída no grupo etário dos mais idosos (com 65 ou mais anos). Em 2011, Portugal 

apresenta cerca de 15% da população no grupo etário mais jovem e cerca de 19% da população 

mais idosa. Entre 2001 e 2011 verificou-se uma redução da população jovem e da população 

jovem em idade ativa (entre os 15 e os 24 anos) de, respetivamente 5,1% e 22,5%. Em 

contrapartida, aumentou a população idosa em cerca de 19,4%, bem como o grupo da população 

adulta em idade ativa (entre os 25 e os 64 anos), que cresceu 5,3%. 

As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são as que apresentam uma maior percentagem 

da população no grupo etário mais jovem; respetivamente, 17,9% e 16,4% da população encontra-

se no grupo etário mais jovem, seguidas pelas regiões de Lisboa, Norte e Algarve com, 

respetivamente, 15,5%, 15,1% e 14,9%. No lado oposto, as regiões do Alentejo e Centro são as 

mais envelhecidas, com uma percentagem da população mais idosa a rondar os 24,3% e 22,5%, 

respetivamente. 

 

3.4.2. ENVELHECER EM SERPA 

 

Em concordância com o anterior documento de Diagnóstico Social, e à semelhança de outras 

regiões do país, identificam-se duas variáveis que contribuem para o envelhecimento da 

população: o elevado índice de envelhecimento populacional e a elevada taxa de dependência de 

idosos.  

O fenómeno de envelhecimento é explicado pela diminuição da taxa de mortalidade (15,6% em 

2017), pelo aumento da esperança média de vida (fatores relacionados com o progresso, 

característico das sociedades industriais), mas também pela diminuição da taxa de natalidade 

(6,5% em 2017). 

O concelho de Serpa não constitui exceção à regra desde a data do último documento, Diagnóstico 

Social (2012), registou-se uma redução na população residente no concelho passou de 15 623 

para 14 715 indivíduos (dados de 2017), situação agravada pela inexistência/insuficiência de 

empregos, com a consequente emigração da população, conducentes ao envelhecimento da sua 

população. Os dados fornecidos pelos últimos censos demonstram que os mais velhos são, 

presentemente, mais de metade dos indivíduos em idade ativa, tendo-se registado 103 
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nascimentos em 2011, em 2017 registou-se uma diminuição de nascimentos, nasceram 95 

indivíduos. 

Tabela 18 - População Residente no Concelho de Serpa5 
 

GGE Total 0 -14 15 -64 65 anos e mais 

 HM H M HM H M HM H M HM H M 

Total 14715 7185 7530 1662 853 809 9327 4789 4538 3727 1543 2184 
Fonte: Pordata, 2019. 

 

O índice de envelhecimento do concelho é de 224,3 idosos por cada 100 jovens, mantém-se 

superior ao do País (153,2), e até ao da Região do Alentejo, com 188,2 idosos. Este dado é 

igualmente explicado pelo elevado nível de dependência dos idosos6no concelho (39,9), assim 

como o índice de longevidade7(56,3), superior ao do Pais e Baixo Alentejo. 

 

O concelho conta com um total de 61798 pensionistas, sendo que 5320 são pensões da Segurança 

Social (3440 são por velhice, 483 por invalidez e 1397 por sobrevivência) e 3989 são da Caixa 

Geral de Aposentações. Destes, 540 recebem subsídio por invalidez, 3780 por velhice e 1469 por 

sobrevivência. 

 

3.4.3. POPULAÇÃO IDOSA ISOLADA 

 
O envelhecimento demográfico é um fenómeno que indubitavelmente marca a sociedade 

portuguesa em pleno século XXI. A faixa etária mais idosa, com o avançar da idade começa a 

adotar comportamentos e perde capacidades que os tornam mais vulneráveis a situações que 

comprometem a sua segurança. De modo a responder aos novos desafios, nasce a preocupação 

de implementar novas políticas públicas de segurança. Decorrente desta preocupação e das 

necessidades impostas socialmente, surge o modelo de policiamento de proximidade. Assim, e à 

luz deste novo modelo de policiamento, com vista a preservar a segurança e o bem-estar da 

população idosa, a Guarda assume em permanência o programa “Apoio 65 – Idosos em 

Segurança”, focalizando esforços numa atuação orientada para esta comunidade. 

 

                                                      
5Por grandes grupos etários e sexo, dados referentes a 31/12/2017 Pordata (2019). 
6 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou 
mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 
anos); 
7 Índice de longevidade – onde há mais e menos pessoas com 75 e mais anos por 100 idosos; 
8 PORDATA – 2019, Dados de 2017. 
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Este programa visa de uma forma geral: garantir as condições de segurança e a tranquilidade das 

pessoas idosas; apoiar todas as pessoas idosas, principalmente os que vivem isolados; conhecer 

a sua situação na zona de ação da Guarda Nacional Republicana (GNR); intensificar a 

proximidade às pessoas idosas isoladas; sensibilizar adequadamente a população idosa para os 

diferentes tipos de criminalidade que sobre eles incidem com maior frequência, por forma a 

prevenir e evitar situações de risco; garantir as condições para que as pessoas idosas se sintam 

protegidas, ou seja, aumentando o seu sentimento de segurança; ser diligente no atendimento 

pessoal ou telefónico efetuado a estas pessoas vulneráveis e apoiá-los nas suas necessidades. 

Este programa é conseguido através do reforço de policiamento dos locais públicos mais 

frequentados pelas pessoas idosas, da criação de uma rede de contactos diretos e imediatos entre 

a população idosa e as Forças de Segurança, em caso de necessidade e através da colaboração 

com outras entidades.  

Em 2011, no âmbito da sua missão geral, a GNR desenvolveu a Operação que denominou 

“Censos Sénior” que têm como objetivos primários:  

 - Registar todas as pessoas idosas a residir em locais isolados ou sozinhos, através da aplicação 

de uma “Ficha de Registo”, onde consta: Coordenadas GPS da sua residência; Se tem telefone? 

Se vive sozinho? Se vive isolado? Se tem família? Qual o tipo de alojamento? Qual a situação 

profissional? Qual o estado de saúde e nível de autonomia? Se tem médico de família? Se recebe 

apoio? Qual a regularidade desse apoio e qual o apoio recebido? (matéria esta confidencial);  

 - Proceder a uma avaliação do risco, através da “Ficha de Registo”, sendo que nas situações em 

que a pessoa idosa revelar especial situação de vulnerabilidade, a mesma é sinalizada através da 

elaboração de uma “Ficha de Sinalização”, que é posteriormente remetida à respetiva entidade. 

 

A GNR na Operação “Censos Sénior” realizada em 2018, a nível nacional foram sinalizados 45 

563 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, em razão da sua 

condição física, psicológica, ou outra que possa colocar a sua segurança em causa. As situações 

de maior vulnerabilidade foram reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social, 

no sentido de fazer o seu acompanhamento futuro. No distrito de Beja foram identificaram 3 715 

nas mesmas situações.  

No concelho de Serpa foram identificados 3079 idosos, dos quais 180 são mulheres e 127 homens. 

Dos 307 idosos identificados 257 vivem sozinhos, a maioria com mais de 75 anos. A freguesia 

                                                      
9Dados facultados pela GNR, maio/19. 
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com mais idosos identificados é a União de Freguesias de Serpa com 80 pessoas a maioria são 

mulheres, 74 vivem sozinhos e apenas 9 pessoas recebem algum tipo de apoio; seguido da União 

de freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo com 72 das quais 46 vivem sozinhas e 

28 não recebem qualquer tipo de apoio; na freguesia de Pias foram identificadas 62 pessoas (41 

mulheres e 21 homens) das quais 55 vivem sozinhas e apenas 13 recebem apoio; na freguesia 

de Brinches foram identificadas 56 pessoas (4 mulheres e 52 homens) das quais 51 vivem 

sozinhas e apenas 10 recebem apoio; na freguesia de Vila Verde de Ficalho foram identificadas 

37 pessoas (27 mulheres e 10 homens) das quais 31 vivem sozinhas e apenas 11 recebem apoio. 

Em relação ao estado de saúde e nível de autonomia a maioria das pessoas (196) não depende 

habitualmente de terceiros para a realização de qualquer tipo de tarefa pessoal ou doméstica, 

existindo 73 que realizam as mesmas com dificuldade. Foram identificadas 7 pessoas que 

dependem totalmente de terceiros mesmos nas atividades básicas e 31 que consegue tomar conta 

de si próprio, mas depende de terceiros para a realização de outras atividades. 

 

3.4.4. RESPOSTAS SOCIAIS DIRIGIDAS À POPULAÇÃO SÉNIOR 

 
Em relação às respostas sociais existentes para a população mais dependente, ou com níveis 

mais baixos de autonomia (de acordo com os dados divulgados na Carta Social), podemos verificar 

que o Concelho de Serpa apresenta várias respostas que se mostram eficazes. Após um contacto 

direto com as Instituições, a resposta mais urgente é o acolhimento em ERPI (Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosa) mostrando-se esta valência uma resposta insuficiente face ao 

necessário. Seguem-se as tabelas (12,13,14,15,16 e 17) que pretendem resumir o tipo de 

Resposta Social existente nas diferentes freguesias, a sua capacidade, o número de utentes e o 

número de pessoas em lista de espera (sendo este um indicador de valor relativo, uma vez que 

não existe cruzamento e atualização regular desta informação). Relativamente ao indicador 

“frequência” faz sentido fazendo a sua análise à data da recolha/atualização da informação, maio 

de 2019. 

 

Tabela 19 – Resposta Social - Serpa 
 

LAR SÃO FRANCISCO – 
SERPA 

Capacidade Acordo Frequência 
Extra 

Acordo 
Lista de 
espera 

Serviço de apoio domiciliário - 
SAD 

60 50 45 - - 



 
 
 

 

66 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

Estrutura residencial para 
pessoas idosas - ERPI 

102 102 - - 32 

Centro de Dia 10 -  -  

    Fonte: ISS,IP-  Centro Distrital de Beja e Santa Casa Misericórdia Serpa, 2019 

 

Tabela 20 - Resposta Social – Vila Verde de Ficalho 
 

CENTRO SOCIAL S. JORGE 
E SENHORA DAS PAZES 

Capacidade Acordo Frequência  
Extra 

Acordo 
Lista de 
Espera  

ERPI 36 28 35 7 160 

SAD 22 22 22 0 2 

Centro de Dia- CD 23 13 23 10 3 

Centro de Convívio - CC 18 18 9 0 - 

   Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja e Centro Social S. Jorge e Senhora das Pazes, 2019 

 
 

Tabela 21 - Resposta Social – Vale de Vargo 

 
FLOR DO ENXOÉ- 

ASSOCIAÇÃO 
SOLIDADRIEDADE SOCIAL 

VALE VARGO 

Capacidade 
 

Acordo 
 

Frequência 
Extra 

Acordo 
Lista de 
espera 

SAD 40 33 35 2 - 

    Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja e Associação Flor do Enxoé, 2019 

 

 

Tabela 22 - Resposta Social – Pias 
 

FUNDAÇÃO VISCONDES 
MESSANGIL 

Capacidade Acordo Frequência 
Extra 

Acordo 
Lista de 
espera 

SAD 60 29 43 14 14 

ERPI – feminino 43 41 43 2 80 

ERPI –Lar de S. José 58 53 58 5 26 

    Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja e Fundação Viscondes de Messangil, 2019 

Tabela 23 - Resposta Social – Vila Nova de S. Bento 

 

LAR IDOSOS SÃO BENTO Capacidade 
  Extra 

Acordo 
Lista de 
espera Acordo Frequência 

ERPI 41 32 41 9 50 

SAD 31 30 31 1 - 

CD 12 5 12 7 1 

   Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja e Lar de S. Bento, 2019 
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Tabela 24 - Resposta Social – Brinches 

 

CENTRO PAROQUIAL DE 
BRINCHES 

Capacidade 

   
Lista de 
espera 

Acordo Frequência  Extra 
Acordo 

ERPI 45 40 45 5 100 

SAD 30 30 22 - - 

CD 40 10 4 - - 

    Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja e Centro Social e Paroquial de Brinches, 2019 

 

A Câmara Municipal de Serpa também disponibiliza uma resposta social, que surgiu de uma 

necessidade de combate ao isolamento e exclusão social da população idosa. É o Projeto “Em 

Casa Não Estou Só”, é um serviço de teleassistência, implementado no concelho, desde maio de 

2008, o Projeto, veio promover o apoio à população sénior e/ou dependente, 24 horas por dia, 

durante todo o ano, mediante o recurso a uma Central de Atendimento Permanente. Esta Central 

responderá ao utente em situações de caráter urgente: acidentes domésticos, agravamento súbito 

de saúde, pânico, roubos, incêndios e outras situações que atentem contra a segurança. Dá 

também respostas a situações de caráter social, nomeadamente de isolamento, mediante a 

possibilidade de contato com a Central sempre que o utente desejar. 

Atualmente encontram-se atribuídos 20 aparelhos de teleassistência distribuídos pelas várias 

freguesias do Concelho de Serpa, dos quais 9 encontram-se na localidade de Vale Vargo, 3 em 

de Vila Nova de S. Bento, 3 na localidade de A-Do-Pinto, 2 em Serpa, 1 em Brinches, 1 em Santa 

Iria e 1 em Vila Verde de Ficalho. 

 

3.5. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 
Face às necessidades identificadas ao longo de todo o processo de diagnóstico, consideraram se 

três desafios estratégicos principais na ótica do Envelhecimento Ativo, a saber: 

 Plano de Intervenção para a Área do Envelhecimento 

Esta Estratégia pressupõe a necessidade de reforçar, melhorar e qualificar a rede de serviços 

adequando-a a um processo de envelhecimento ativo e digno. Adotando medidas capazes de 

prevenir e minimizar problemas relacionados com esta temática, ao nível: da monitorização das 

políticas de envelhecimento, da qualificação profissional, da promoção do exercício de cidadania 

com o comprometimento das instituições e dos agentes envolvidos em todos os processos e 

dinâmicas locais. 
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 Políticas de Seniorização 

A definição desta estratégia está relacionada com a ausência de políticas promotoras de 

capacitação e empowerment, como parte integrante do ciclo de vida, dando ênfase ao 

reconhecimento social e estatuto próprio da pessoa idosa. 

Neste sentido é necessário garantir os direitos e deveres, bem como a valorização, a participação 

e envolvimento da pessoa idosa nos processos de mudança social. 

 Políticas Preventivas 

Perante um processo de envelhecimento que se reveste de novas exigências e necessidades, a 

presente estratégia prende-se com a criação de políticas prospetivas capazes de desenvolver uma 

rede de respostas adequada às necessidades vindouras, garantindo simultaneamente e 

progressivamente soluções eficazes às situações presentes. 
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Tabela 25 – Estratégias de Intervenção Envelhecimento Ativo 
 

E
n

ve
lh

ec
im

en
to

 A
ti

vo
 

Necessidades/ 
Problemas críticos 

 

Estratégias de 
Intervenção 

 
Propostas de Ação 

Recursos 

Parcerias 
Existentes/ 
Parcerias a 
Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

- Insuficiência de Formação a diferentes 
níveis e categorias profissionais (Técnicos, 

prestadores de cuidados, famílias, 
e outros). 

 
- Fragilidades na aplicação do Plano 

Nacional de Saúde para Idosos no que diz 
respeito aos cuidados paliativos integrados. 

 
- Insuficiente rede de serviços necessários, 
qualificados e preparados para pessoas em 
situação de dependência e para as novas 

exigências dos futuros idosos. 
 

- Ausência de processos que 
desencadeiem ações para a auto 

capacitação e empowerment ao longo da 
vida. 

 

PLANO DE 
INTERVENÇÃO 

PARA A ÁREA DO 
ENVELHECIMENTO 

 
- Criar / reforçar o papel dos equipamentos de proximidade (ex: bibliotecas e 

associações culturais) como espaços facilitadores do processo de 

integração das pessoas idosas; 

 

- Reforçar programas existentes ou criar/recriar programas inovadores 

promotores de atividades e ações de valorização pessoal da pessoa sénior 

(Academia sénior, oficinas de arte, ateliers de costura etc.); 

 

-Reforçar junto das Juntas de freguesia em todos os processos e dinâmicas 

locais que promovam respostas adequadas às necessidades; 

 

-Garantir processos de informação e divulgação junto dos Idosos; 

 

-Desenvolver ações de cuidados paliativos destinados aos doentes e 

respetivas famílias, promovendo a proteção da dignidade do doente idoso 

centrando-se na importância da pessoa ainda que, vulnerável e limitada; 

 

-Garantir a existência de programas na linha da intergeracionalidade; 

CMS 
 

ISS, IP 
 

Rede Social 
 

Parceiros da Rede 
Social 

 
Juntas de Freguesia 

 

 

 

Plano Municipal de 

Atividades para a 

Promoção do 

Envelhecimento 

Ativo 

 

Academia Sénior 
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Tabela 25 – Estratégias de Intervenção Envelhecimento Ativo 

 

E
n
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ec
im

en
to

 A
ti
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Necessidades/ 
Problemas críticos 

 

Estratégias de 
Intervenção 

 
Propostas de Ação 

Recursos 

Parcerias 
Existentes/ 
Parcerias a 
Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

- Reforço de medidas que valorizem e 
reconheçam a condição da pessoa idosa. 

 
 
 

- Insuficiente resposta / cobertura e apoio a 
pessoas idosas e famílias prestadoras de 

cuidados. 

POLÍTICAS DE 
SENIORIZAÇÃO 

 
 
 

POLÍTICAS 
PREVENTIVAS 

 

- Criar processos de conhecimento sobre as expectativas do envelhecimento 

e adequar respostas a essas expectativas 

 

- Prospetivar o processo do envelhecimento e desenvolver medidas 

preventivas dando resposta às necessidades emergentes. 

 

- Promover o envelhecimento ativo ao longo do ciclo de vida para retardar as 

condições de dependência 

 

- Valorizar e incentivar o papel do voluntariado sénior na promoção do 

envelhecimento ativo. 

Entidades e 
Instituições, Públicas 

e Privadas com 
responsabilidade 

nesta matéria 
 

Rede Nacional de 
Cuidados 

Continuados 
Integrados 

 

Rede Nacional de 
Cuidados 

Continuados 
Integrados 
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3.6. POBREZA, VULNERABILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL 

 

3.6.1. ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

Falar em “grupos de risco de exclusão”, embora se trate de um conceito lato e de contornos muito 

heterogéneos, é falar sempre, de grupos da população reveladores de múltiplas características 

que potenciam a sua vulnerabilidade a situações de pobreza e exclusão social. 

Estes grupos sociais são caracterizados por verem progressivamente dificultado, até mesmo 

impedido, o acesso a um estatuto individual e coletivo de plena cidadania, devido à sua própria 

condição no tecido social. Adotam comportamentos e práticas específicas da sua própria condição 

e tendem a revelar uma cultura própria decorrente do desenvolvimento de uma identidade que a 

própria sociedade discrimina e potencia. 

 

A vulnerabilidade social encerra duas dimensões diferentes, uma a mais objetiva que tem a ver 

diretamente com as condições sociais, económicas, culturais e de cidadania em que vivem os 

grupos em risco de exclusão. A outra, mais subjetiva que se prende com o sentido dado por este 

grupo às suas próprias vivências e às formas de adaptação às situações adversas em que vivem. 

 

A disfuncionalidade subjacente aos grupos em sucessivas crises no contexto social, torna-se 

transgeracional, reproduz-se e tende a perpetuar-se temporal e espacialmente na vida das 

pessoas e das famílias. 

 

A vulnerabilidade social constitui, nos nossos dias um dos maiores desafios às políticas sociais. 

Independentemente do contexto em que se verifica o problema, ao nível do indivíduo, da família, 

entre outras, o que importa é perceber como os fatores que interagem na vulnerabilidade social 

se relacionam entre si, na maior parte das vezes até, potenciando-se mutuamente.  

 

Os indivíduos e os grupos com necessidades e dificuldades de diversa índole (financeiras, 

habitacionais, desigualdades de oportunidades, de funcionamento ou organização familiar, entre 

outras), exigem instrumentos de política social capaz de transformar e de recriar formas 

estratégicas de intervenção. 
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A vulnerabilidade social ou a necessidade de criar melhoria na vida dos indivíduos e dos grupos 

implica simultaneamente um trabalho intenso de identificação das mais ínfimas competências 

destas pessoas, ativando o seu processo de mudança. Na prática, estamos perante um trabalho 

complexo, o qual, teórica e conceptualmente é impensável intentar sem um tipo de abordagem 

que contemple a participação ativa e o envolvimento pleno dos indivíduos, das famílias e dos 

grupos. 

 

Combater a vulnerabilidade social dos cidadãos e dos grupos é seguramente um desafio 

complexo, repleto de medidas e programas que impõem a participação desses mesmos cidadãos 

e o empenhamento coletivo da sociedade, dos indivíduos, das instituições e dos profissionais do 

social. Cada vez mais, aliado ao combate dos problemas sociais que representam uma ameaça à 

coesão social, está o conceito de integração social enquanto princípio, segundo o qual os 

indivíduos e os grupos, que compõem as sociedades atuais, tendem a assumir um papel pró-ativo, 

dinâmico, progressivamente capacitador, capaz de fazer valer os seus direitos e as suas 

potencialidades. 

 

Os processos de reinserção social pressupõem a participação plena, como verdadeiro exercício 

de cidadania, dos indivíduos e dos grupos em risco de exclusão social e em situação de pobreza 

multidimensional. Como aliados essenciais destes processos, surgem entre outros, as instituições 

capazes de se constituírem como garante da sua efetivação, recriando e adequando um conjunto 

de ações e medidas rumo ao conhecimento e valorização individual coletiva, aos mais variados 

níveis: pessoal, familiar, acessibilidade ao emprego, às instituições, qualificações e 

reconhecimento de competências escolares e profissionais, entre outros. 

 

As questões relacionadas com a pobreza e exclusão social impõem a definição de políticas e a 

adoção de medidas adequadas ao desenvolvimento de estratégias pró-ativas e abrangentes. 

 

As ações de prevenção e combate à pobreza requerem medidas consertadas, atempadas e 

mobilizadoras da participação de todos, dando um enfoque especial à proximidade e à valoração 

dos contributos a serem prestados pelos indivíduos, famílias e grupos sociais. Os desempregados, 

toxicodependentes, imigrantes, pessoas com deficiência, representam grupos sociais 

caracterizados por fatores conducentes à exclusão social. Pertencer a qualquer um destes grupos 

não significa por si só, um fator de exclusão, contudo, o contexto social, económico e cultural onde 
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estes se inscrevem, remete-os para uma categoria de maior vulnerabilidade que impõe uma maior 

atenção, pelo facto de se encontrarem mais desprotegidos, e na maioria das vezes, as suas 

condições de sobrevivência serem muito precárias. 

 

Quanto mais os fatores desfavoráveis forem cumulativos, maior será a situação de risco e de 

vulnerabilidade de certas categorias sociais, que se veem privadas de um conjunto de direitos no 

exercício da cidadania. Um grau de educação muito baixo, sem formação profissional, sem acesso 

generalizado à saúde, à cultura e com uma vida familiar e social também deficitárias, determinam 

que os indivíduos que integram estas categorias sociais enfrentem uma situação de carência 

grave, que, na maioria das vezes, se prolonga no tempo e no espaço, renovando e reinventando 

novos ciclos de pobreza. 

 

Nos processos de inclusão social de indivíduos e grupos, há que ter em conta fatores 

determinantes que deverão nortear qualquer política de integração, visando sempre a coesão 

social: 

 Fatores culturais 

 Fatores relacionados com o mercado de trabalho 

 Fatores de pobreza e exclusão social  

 Fatores relacionados com a delinquência, entre outros. 

 

As estratégias para a inclusão, pressupõem a inserção social de indivíduos e grupos, sobretudo 

em três vertentes principais: 

• Favorecer e incentivar o acesso aos recursos postos à disposição do cidadão em geral, 

sendo para isso necessário, um esforço acrescido de flexibilização e adaptação; 

• Potenciar ações específicas que deem resposta aos problemas de cada grupo social 

contemplando sempre a participação e o empenhamento ativo de cada indivíduo, como ator 

da sua própria mudança – promoção de uma cultura de empowerment. 

• Capacitar as Instituições e os Serviços para uma readequação/flexibilização das respostas 

sociais por forma a minimizar/solucionar os problemas sociais decorrentes de novas 

dinâmicas da realidade e dos riscos que lhe estão associados. 

 



 
 
 

 

74 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

Em síntese, e não obstante a persistência das políticas para a inclusão, tem-se vindo a verificar 

um agravamento das situações de pobreza e exclusão social em Portugal. 

As crianças, as famílias, os desempregados, os idosos, os imigrantes e outros grupos em risco de 

exclusão constituem o grupo da população que enfrenta um maior desfavorecimento social. 

 

Atualmente há a referir a insolvência e o endividamento das famílias como fatores, que aliados 

aos indicadores do desemprego e das condições de vida dos cidadãos, colocam o nosso país no 

grupo daqueles que registam as mais elevadas taxas de risco de pobreza. 

 

O objetivo da coesão social reveste-se hoje da mesma prioridade que o nível do crescimento 

económico e do emprego em todos os níveis de governação. 

 

3.6.2. PROTEÇÃO SOCIAL 

 

No domínio da Proteção Social as prestações sociais representam um papel fundamental na vida 

dos cidadãos, sobretudo daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, uma 

vez que, representam um contributo importante para minorar precariedades económicas. 

Em Portugal, de acordo com a Lei n.º 4/2007 de 16 de janeiro que aprova as Bases Gerais do 

Sistema de Segurança Social, o Sistema de Proteção Social de Cidadania, engloba três 

Subsistemas: 

 Subsistema de Ação Social; 

 Subsistema de Solidariedade; 

 Subsistema de Proteção Familiar. 

 

 Subsistema de Ação Social 

Relativamente ao Subsistema de Ação Social, este tem como objetivo concretizar prestações nos 

seguintes domínios: Serviços e Equipamentos Sociais, Programas de combate à pobreza e 

exclusão social e vários tipos de prestações pecuniárias e em espécie. 

Este Subsistema visa garantir apoio a grupos vulneráveis da população como as crianças e jovens, 

pessoas com deficiência e pessoas idosas. Tem como principais objetivos, criar mecanismos de 

prevenção e reparação nas situações de disfunção social, económica, de precariedade, exclusão 

e vulnerabilidade social. Destina-se a indivíduos, grupos e comunidade e deverá ser 
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complementado com outras políticas sociais públicas, assim como conjugado com instituições 

privadas. 

 

Para a concretização destes objetivos existem mecanismos específicos criados a partir de 

Serviços e Equipamentos sociais, dos Programas de combate à pobreza e aos fenómenos de 

exclusão social, bem como Prestações pecuniárias e em espécie. O desenvolvimento da ação 

social é responsabilidade do Estado, das autarquias e das IPSS e deve obedecer às prioridades 

e programas definidos de acordo com os princípios e linhas de orientação intrínsecas à ação 

social. 

 

 Subsistema de Solidariedade 

O Subsistema de Solidariedade pretende dar resposta a situações precárias a nível económico, 

contribuindo para a promoção dos indivíduos e para uma crescente inserção social e profissional. 

Este Subsistema engloba, as seguintes prestações: 

 Rendimento Social de Inserção; 

 Prestações de Desemprego; 

 Pensões Sociais; 

 Complemento Solidário para Idosos; 

 Complementos Sociais e Outras Prestações. 

 

 Subsistema de Proteção Familiar 

Quanto ao Subsistema de Proteção Familiar este tem como objetivo garantir, em caso de 

eventualidades legalmente previstas, uma compensação dos encargos familiares que daí 

decorrem. As situações no domínio da deficiência e da dependência encontram-se aqui 

contempladas. 

 

As medidas de Proteção Social agora apresentadas representam apenas as que foram 

consideradas mais significativas na ótica deste trabalho. Optou-se por maioritariamente privilegiar 

as medidas enquadradas no Subsistema da Solidariedade, por constituírem um apoio às situações 

de maior vulnerabilidade social. 
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Rendimento Social de Inserção 

 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) consiste num mecanismo de combate à pobreza que 

através de uma prestação pecuniária, de carácter temporário, associada a um programa de 

inserção social, pretende conferir às pessoas e aos seus agregados familiares, apoios adaptados 

à sua situação que contribuam para a satisfação das suas necessidades essenciais e favoreçam 

a progressiva inserção laboral, social e comunitária. 

 

No concelho de Serpa, o número de agregados familiares beneficiários de RSI têm vindo a registar 

uma diminuição gradual, sendo que existiam 255 processos em agosto de 2012 e atualmente 

(maio/2019) temos 198 agregados familiares, a beneficiar desta medida.  

 

 

Gráfico 1 - N.º de Beneficiários de RSI (com processamento) residentes no concelho de Serpa em 

2018, por Freguesia  

 

 

                       Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja, 2019 

 

Em 2018, a freguesia com maior número de processos era a União de freguesias de Salvador e 

Santa Maria (Serpa) com 255 processos, seguida da freguesia de Pias com 182 beneficiários, a 

União de freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo com 145, Brinches tinha 56 

agregados a beneficiar desta medida e por ultimo a freguesia com menos beneficiários, 45, é Vila 

Verde de Ficalho. 
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Gráfico 2 - Beneficiários de RSI (com processamento) residentes no concelho de Serpa em 2018 

por escalão etário 

 

 

Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja, 2019 

 

Da análise dos escalões etários, dos beneficiários de RSI, destaca-se o facto de existir um elevado 

número de jovens beneficiários, nomeadamente, menores de 18 anos, 293, dos 18 aos 24 anos, 

68 indivíduos.  

É de salientar que se tem vindo a verificar uma redução gradual de beneficiários de RSI de 2012 

para 2018, 858 e 683 respetivamente, no concelho de Serpa. 

Importa ainda referir, dado que os beneficiários são maioritariamente jovens e pessoas em idade 

ativa, a importância de investir em medidas de apoio à autonomização das famílias, na área da 

Educação/Formação Profissional e Emprego. 

 

Prestações de Desemprego 

 

A proteção no desemprego consiste na atribuição de prestações que têm como objetivo 

compensar o indivíduo, na eventualidade de desemprego, na falta de remuneração ou da sua 

redução determinada pela aceitação de trabalho parcial, bem como, promover a criação de 

emprego. Incluídos nestas prestações existem diferentes tipos de subsídio, tais como: 

 

 Subsídio de Desemprego; 

 Subsídio Social de Desemprego Inicial ou Subsequente ao Subsídio de Desemprego; 
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 Subsídio de Desemprego Parcial. 

Relativamente a estes subsídios, importa referir que o Subsídio de Desemprego pertence ao 

Sistema Previdencial, enquanto os restantes estão incluídos no Subsistema de Solidariedade. 

Para o acesso a estas prestações é indispensável que o cidadão reúna as condições expressas 

na lei. No caso do Subsídio de Desemprego, além de outros requisitos é imprescindível a 

existência de um período de carreira contributiva, no mínimo de 360 dias nos 24 meses 

imediatamente anteriores à data do desemprego. Relativamente ao Subsídio Social de 

Desemprego (Inicial), 180 dias de trabalho por conta de outrem nos 12 meses imediatamente 

anteriores à data do desemprego. 

No concelho de Serpa, em dezembro de 201810 beneficiavam de prestações de desemprego 657 

indivíduos. O desemprego é mais sentido pelos homens, 345, do que pelas mulheres, 312, ainda 

que o valor seja aproximado. Quanto à faixa etária observa-se um maior número de beneficiários 

de prestações de desempregado com mais de 25 anos, 890 indivíduos, em relação aos menores 

de 25 anos, 128 indivíduos.  

 

Pensões Sociais 

 

Os valores apresentados no referencial estatístico desta temática, relativos às pensões são 

apenas os registados na Segurança Social, não contabilizando os de outras entidades. 

 

Complemento Solidário para Idosos 

 

O Complemento Solidário para Idosos (CSI) consiste numa prestação monetária, destinada a 

cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, constituindo um apoio adicional aos seus baixos 

recursos económicos, tratando-se assim de uma prestação diferencial. 

No ano de 2006, ano de início da medida, o CSI começou por abranger cidadãos com idade igual 

ou superior a 80 anos, tendo no ano de 2007 abrangido pessoas com idade igual ou superior a 70 

anos, e a partir de janeiro de 2008 foi alargado a todas as pessoas idosas. 

 

 

 

                                                      
10 Dados facultados pelo ISS, IP. 
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Prestações Familiares 

 

O Abono de Família para Crianças e Jovens constitui uma prestação atribuída mensalmente, 

visando compensar os encargos familiares relativos ao seu sustento e educação, cujo montante 

varia de acordo com a idade da criança ou do jovem e o nível de rendimento de referência do 

respetivo agregado familiar, sendo este calculado com base nos rendimentos anuais ilíquidos. 

Ainda no âmbito das Prestações Familiares foi criado em 2007, o Abono de Família Pré-Natal, 

com o objetivo de incentivar a maternidade, através de uma prestação compensatória de encargos 

acrescidos durante o período de gestação, atribuída à mulher grávida, a partir da 13ª semana de 

gravidez. 

 

3.7. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são “instituições oficiais não judiciárias 

com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou por 

termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral”. 

Foram constituídas e desenvolvem a sua ação nos termos da Lei de Proteção de Crianças e 

Jovens em perigo aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro. Esta Lei teve três alterações 

(Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto; Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro e Lei n.º 23/2017, de 23 de 

maio). 

As CPCJ visam garantir uma crescente proteção das crianças e jovens visando simultaneamente 

uma maior eficácia na salvaguarda dos seus direitos. 

O acompanhamento das situações em regime de parceria entre vários serviços e entidades impõe 

a defesa de um modelo de intervenção concertado e célere, direcionado para o garante do superior 

interesse da criança. 

Em 2018 o volume processual da CPCJ de Serpa foi de 93 processos (tabela 19, 20 – gráfico 8), 

dos quais 24 transitaram de 2017, 57 foram instaurados por esta comissão e 12 foram reabertos. 

Do total de processos que entraram em 2018, 58 foram arquivados, sendo que no final do ano de 

2018 a CPCJ de Serpa conta com 35 processos ativos, em diferentes fases processuais. 
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Caracterização Processual de 2018 

 

Tabela 26 – Entrada de Processos 
 

Entrada de processos 

Transitados de 2017 24 

Instaurados pela CPCJ de Serpa 57 
Reabertos 12 

Total de Processos 2018 93 
 

       Fonte: CPCJ Serpa, 2019 

 

Tabela 27 – Saída de Processos 

 

Saída de Processos em 2018 

Arquivados em preliminar 28 

Arquivados em pós-preliminar 30 

Total de processos arquivados em 2011 58 
 

       Fonte: CPCJ Serpa, 2019 

 

Gráfico 3 - Volume e Caracterização Processual de 2018 

 

 

      Fonte: CPCJ Serpa, 2019 
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Problemáticas Sinalizadas 

 

Do total de processos instaurados e reabertos em 2018, de referir como problemática mais 

sinalizada é o “Abandono Escolar” (25% dos Processos), seguida da “Exposição a 

Comportamentos que comprometem o bem-estar da Criança/Jovem” e do Absentismo Escolar 

(ambas as problemáticas com registo de 19% dos Processos). Também com alguma expressão 

registada a problemática “A Criança/Jovem assume comportamentos que comprometem o seu 

bem-estar sem que os pais se oponham” (13%) e a “Negligência” com 6% dos Processos. 

Com menos expressão as problemáticas, “Comportamentos graves antissociais”, “Hostilização e 

Ameaças” e “Violência Doméstica” com 3% dos Processos. Com o menor registo nas 

problemáticas “Negligência Grave”, “Ofensa Física”, “Importunação Sexual”, “Bullying” e “Ausência 

temporária de suporte familiar” com registo de 1.5% dos Processos.  

 

Gráfico 4 - Problemáticas Sinalizadas 

 

 

Fonte: CPCJ Serpa, 2019 
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Entidades Sinalizadoras 

 

No que diz respeito às entidades responsáveis pelas sinalizações, os processos instaurados e 

reabertos em 2018 resultaram da sinalização feita, em primeiro lugar pelos Estabelecimentos de 

Ensino e de seguida pelas Autoridades Policiais conforme gráfico 10. 

 

Gráfico 5 - Processos Instaurados e Reabertos por Entidade Sinalizadora 

 

 

       Fonte: CPCJ Serpa, 2019 
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Gráfico 6 - Processos Arquivados por motivo de 2018 

 

 

Fonte: CPCJ Serpa, 2019 
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A Equipa Local de Intervenção Precoce de Serpa, adiante designada de ELI de Serpa, é 

constituída pelos seguintes Técnicos, com os respetivos tempos de afetação ao serviço: 

     - 1 Assistente Social, com tempo de afetação de 100%; 

     - 1 Terapeuta da Fala, com tempo de afetação de 80 %; 

     - 2 Docentes, com tempo de afetação de 100%; 

     - 1 Psicóloga, com tempo de afetação de 50%; 

     - 1 Fisioterapeuta, com tempo de afetação de 7 horas semanais;  

     - 1 Enfermeira, com tempo de afetação de 7 horas semanais. 

 

Dos técnicos que constituem a equipa, o Assistente social e o Psicólogo são recursos previstos 

no Acordo de Cooperação para Intervenção Precoce Infância celebrado entre a Creche Jardim de 

Infância Nossa Senhora da Conceição de Serpa e a Segurança Social, sendo os restantes técnicos 

afetos pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde. 

 

A ELI de Serpa encontra-se sediada na Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição de Serpa e 

acompanha crianças e famílias (0 e os 6 anos), residentes no concelho de Serpa, com alterações 

nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a 

respetiva idade e contexto social ou com risco grave de atraso de desenvolvimento. 

 

Apesar de constar no acordo de cooperação o acompanhamento a 35 utentes, verificou-se que 

em 2018 beneficiaram de apoio direto da ELI de Serpa 47 crianças/famílias (Processos ativos 

SNIPI), 1 criança manteve-se em processo de vigilância e formam avaliadas 4 que não 

apresentaram critérios de elegibilidade para integrar o SNIPI, o que perfez um total de 52 

crianças/famílias. 

 

Tabela 28 - Número de crianças/famílias apoiadas por idade 

 

 Processo 
SNIPI 

Vigilância Avaliados e sem critérios 
de elegibilidade 

Total 

0-35 meses 4 0 0 4 

36-71 meses 34 1 4 39 

72 e mais meses 9 0 0 9 

TOTAL 47 1 4 52 

Fonte: ELI de Serpa, 2019 
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Relativamente aos Processos ativos SNIPI verificou-se que das 47 crianças, 29 apresentavam 

atraso de desenvolvimento sem etiologia conhecida, 3 atraso de desenvolvimento por condição 

específica (criança invisual, criança com perturbação do espectro autismo e criança com síndrome 

de Dandy Walker), 1 por existência de fator de risco biológico (prematuridade e baixo peso à 

nascença), 8 por existência de fator de risco parental e 6 por existência de fator de risco contextual. 

 

Tabela 29 - Número de crianças/famílias por problemática e idade com Processo SNIPI (critério de 
elegibilidade) 

 

  
0-35 

meses 
36-71 

meses 

72 e 
mais 

meses 
Total 

Alterações nas 
funções ou estruturas 

do corpo 

Atraso de desenvolvimento sem 
etiologia conhecida 

2 21 6 29 

Atraso de desenvolvimento por 
condição especifica 

0 3 0 3 

Risco grave de atraso 
de desenvolvimento 

Risco biológico 0 1 0 1 

Risco parental 2 5 1 8 

Risco contextual 0 4 2 6 

TOTAL 4 34 9 47 

Fonte: ELI de Serpa, 2019 

 

No que diz respeito aos apoios diretos às crianças e famílias foram prestados um total de 2759 

apoios no ano de 2018, pela ELI de Serpa 

 

 

Tabela 30 - Modalidades de intervenção 

 

 Nº crianças apoiadas Nº de apoios prestados 
durante o ano 

Serviço Social 17 545 

Enfermagem 8 138 

Fisioterapia 4 123 

Terapia da Fala 18 504 

Educação (2 docentes) 21 1091 

Psicologia 13 358 
Fonte: ELI de Serpa, 2019 

 

Relativamente às Altas do SNIPI, verificaram-se 13 altas no ano de 2018. 

 

Tabela 31- Número de Crianças Saídas do SNIPI – Altas 

 



 
 
 

 

86 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

 
0-35 

meses 
36-71 

meses 
72 e + 
meses 

Total 

Objetivos atingidos (PIIP) 0 2 0 2 

Integração no 1º ciclo 0 0 8 8 

Recusa familiar 2  0 2 

Mudança de residência (encaminhamento 
para a ELI da nova residência) 

0 1 0 1 

        Fonte: ELI de Serpa, 2019 

 

No que se refere às sinalizações efetuadas, pelos parceiros à ELI de Serpa, verificou-se em 2018 

um total de 19 sinalizações de crianças/famílias. 

 

Tabela 32 - Número de crianças sinalizadas à ELI de Serpa, por entidade sinalizadora e idade 

 

 0-35 
meses 

36-71 
meses 

72 e + 
meses 

TOTAL 

Hospital 1 0 0 1 
Centro de Saúde 1 2 0 3 
Educação 2 11 0 13 
Segurança Social 1 0 0 1 
EMAT/Tribunal 0 1 0 1 

TOTAL 5 14 0 19 
 
Fonte: ELI de Serpa, 2019 

 

3.9. PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO 
CONCELHO DE SERPA – PMARCHS 

 

O PMARHCS surge dada a existência de habitações com reduzidas condições de habitabilidade, 

normalmente associadas à escassez de recursos financeiros dos agregados familiares, e propõe-

se à redução dos casos identificados mediante uma intervenção integrada e adaptada tendo em 

conta as características e necessidades específicas de cada agregado familiar.  

 

A Autarquia pretende promover e reabilitar as habitações no concelho através do incentivo à 

reabilitação de obras de conservação, de recuperação, de beneficiação, de ampliação e de 

adaptação em habitações degradadas, em mau estado de conservação e/ou sobrelotadas, o 

Regulamento foi aprovado e publicado em Diário da Republica n.º 232, 2ª série, novembro de 

2008. 

Até maio de 2018 foram intervencionadas 35 habitações no valor total 285 632,23€, sendo que o 

apoio financeiro concedido pela Autarquia foi no valor de 277 715,53€. A freguesia com maior 
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número de intervenções foi a União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, com 16 

intervenções (14 realizadas na cidade, 1 em Santa Iria e outra em Vale do Poço), seguindo-se 

Pias, com 9 intervenções, União de freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo com 8 

intervenções e por último Vila Verde de Ficalho onde foram realizadas 2 intervenções. 

 

Gráfico 7 - Número de intervenções ao abrigo do PMARHCS por Freguesia (2018) 
 

 

                        Fonte: CM de Serpa, 2019 

 

De todas as localidades do concelho a freguesia com maior número de intervenções foi Serpa 

(incluindo Santa Iria e Vales Mortos), com 14 intervenções, seguindo-se Pias (incluído Mina da 

Orada), com 9 intervenções e Vale de Vargo, beneficiou de 6 intervenções, em Brinches não foram 

realizadas intervenções. 

 

Gráfico 8 - Número de intervenções ao abrigo do PMARHCS por Ano 
 

 

        Fonte: CM de Serpa, 2019 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Brinches Pias União
Freguesias
Salvador e
S. Maria

União
Freguesias
VNSB e VV

Vila Verde
de Ficalho

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2015 2016 2017 2018



 
 
 

 

88 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: 284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail: geral@cm-serpa.pt 
 

O ano com maior número de intervenções foi 2011, seguido dos anos 2012, com 9 intervenções e 

2017 com 7 intervenções.  

As intervenções solicitadas são na sua maioria relacionadas com casas-de-banho, em estado 

degrado ou inexistentes e com a cobertura das habitações, sendo estas de tábuas de forro e de 

paus de pinho, com telhas degradas, resultando em infiltrações e consequentemente “chover em 

casa” e acessibilidades. 

 

3.10. IGUALDADE DE GÉNERO 

 

Igualdade não é igualitarismo. A discriminação causa de desigualdade em todos os campos, não 

é algo que se possa definir só em números, por mais que hoje nos seja exigido que quantifiquemos 

tudo. O exemplo do último inquérito de opinião feito nos países da União Europeia diz-nos, por 

exemplo, que na Suécia 50% das pessoas consideram existir discriminação de género. Em 

contrapartida, em Portugal, apenas 40% consideram existir este tipo de discriminação. 

 

Não se pretende que mulheres e homens se tornem um padrão, antes que se diferenciem naquilo 

que são as suas identidades e formas de ser e estar. Mas estas formas de ser deveriam ser 

autodefinidas e diferenciadas naquilo que cada uma e cada um escolheram ser, sem estereótipos 

nem tabus. Por isso a igualdade de género, mais do que um princípio abstrato, mais do que uma 

compilação de dados ou leis que raramente são cumpridas, deveria ser olhada como uma forma 

de estar na vida: viver, fazer e sentir. Práticas de quotidiano, a simples aceitação do respeito e da 

dignidade da pessoa em cada gesto, cada sorriso, cada tarefa.” (Madalena Barbosa, Técnica 

Superior da Comissão para a Cidadania, Igualdade e Género) 

 

 A igualdade entre homens e mulheres constitui um dos princípios fundamentais dos direitos 

humanos. Os objetivos da CMS em matéria de igualdade entre as mulheres e os homens 

consistem em assegurar a igualdade de oportunidades e tratamento entre os dois sexos, por um 

lado, e em lutar contra toda a discriminação fundada no sexo, por outro.  

 

Este tema apresenta igualmente uma forte dimensão em matéria de luta contra a pobreza, de 

acesso à educação e aos serviços de saúde, de participação na economia e no processo decisório 

e de direitos das mulheres enquanto direitos humanos. 
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Apesar da evolução verificada na situação das mulheres e da consagração dos princípios da 

igualdade de género na legislação nacional, continuam a persistir assimetrias nas práticas sociais, 

laborais, cívicas e culturais de homens e de mulheres, decorrentes de causas históricas, culturais 

e também biológicas, assimetrias essas que são desfavoráveis à igualdade de género. 

 

A desigualdade de género permanece como uma das mais significativas formas de exclusão nas 

sociedades contemporâneas, constituindo a violência contra as mulheres uma expressão 

particularmente cruel dessa realidade. 

 

O princípio da igualdade de género tem vindo a ser reconhecido como uma componente 

indispensável e qualificante dos programas e projetos de desenvolvimento local, tendo-se adotado 

a perspetiva de transversalidade na sua operacionalização nas mais diversas áreas e níveis de 

intervenção. 

 

3.10.1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO CONCELHO DE SERPA 

 

A violência doméstica tem vindo a merecer um novo enfoque na sociedade portuguesa, 

incontornável para todos quantos positivamente insistem em colocar e em fazer manter na ordem 

do dia a temática da igualdade de género como um referencial de cultura democrática. 

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV, define “violência doméstica como qualquer 

conduta ou omissão de natureza criminal, reiterada e/ou intensa ou não, que inflija sofrimentos 

físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de modo direto ou indireto, a qualquer pessoa que 

resida habitualmente no mesmo espaço doméstico ou que, não residindo, seja cônjuge ou ex-

cônjuge, companheiro/a ou ex-companheiro/a, namorado/a ou ex-namorado/a, ou progenitor de 

descendente comum, ou esteja, ou tivesse estado, em situação análoga; ou que seja ascendente 

ou descendente, por consanguinidade, adoção ou afinidade. Esta definição implica a referência a 

vários crimes, sejam de natureza pública, semi-pública ou particular, nomeadamente: o de maus-

tratos físicos e/ou psíquicos; o de ameaça; o de coação; o de difamação; o de injúria; o de 

subtração de menor; o de violação de obrigação de alimentos; o de violação; o de abuso sexual; 

o de homicídio; e outros”, (Manual Alcipe). 
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Em Portugal a violência doméstica é considerada um problema social desde a década de 80. 

 

No III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica foi prevista a expansão da rede Nacional de 

Núcleos de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, tendo em vista a meta da existência 

de um Núcleo por distrito, contexto no qual surge o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência 

Doméstica do distrito de Beja, adiante designado por NAV.   

Assim, o NAV inicia a sua atividade no dia 1 de abril de 2008, após assinatura de Protocolo de 

Colaboração, celebrado no dia 19 de março entre a Moura Salúquia – Associação de Mulheres do 

Concelho de Moura, o Governo Civil de Beja, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, 

o Instituto de Segurança Social, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, 

o Centro de Saúde de Beja, a Escola Superior de Educação de Beja e o Hospital José Joaquim 

Fernandes.  

 

O Núcleo funciona em Beja, e tem ao serviço uma equipa multidisciplinar constituída por uma 

Técnica de Serviço Social, uma Psicóloga e uma Advogada, disponíveis sempre que 

necessário/solicitado e efetuando as necessárias deslocações, de forma a promover o 

atendimento psicossocial e jurídico das vítimas. A área de intervenção do NAV é nos concelhos 

de Alvito, Barrancos, Beja, Cuba, Mértola, Moura, Serpa e Vidigueira, intervindo tanto a nível do 

atendimento a vítimas de violência doméstica, como na dinamização de ações de sensibilização 

e formação.  

Esta intervenção no concelho tem vindo a se desenvolvida no âmbito do protocolo de parceria com 

a Câmara Municipal de Serpa, através do atendimento às vitimas como na dinamização de ações 

de sensibilização, juntos das escolas, instituições sobre violência no namoro, cidadania e 

igualdade, bullying e violência na escola, igualdade de género, maus tratos infantis, Violência na 

3ª idade; entre outros temas.  

A primeira intervenção nos casos de violência doméstica é sempre feita pelas entidades 

competentes sediadas no concelho, articulando estas, posteriormente e sempre que necessário, 

com o NAV, mas sem que o atendimento passe obrigatoriamente por esta estrutura. Verificando-

se esta, uma estratégia muito positiva, respeitando o princípio da subsidiariedade e fazendo por 

isso um uso eficiente dos recursos disponíveis. 

Os casos de violência doméstica sinalizados pelos serviços do concelho de Serpa foram 

devidamente encaminhados para o NAV, sendo o acompanhamento posterior feito por esta 

estrutura. 
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De 2014 a 2018, foram acompanhados dezoito casos, realizando-se diversos atendimentos e 

diligências.  

Em 2018, através de atendimento permanente semanal foram acompanhados 7 casos, os quais 

se multiplicaram em 34 atendimentos e 25 diligências junto de outras entidades/elementos.  

As Freguesias de origem foram: Serpa (5 casos), onde se registou o maior número de casos, Vila 

Verde de Ficalho (1 caso) e Vila Nova de São Bento (1 caso). 

As vítimas eram todas do sexo feminino e apresentavam idades entre 25-35 anos (3 casos, 45-60 

anos (1 caso) e + 75 anos (3 casos). 

 

3.11 . ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

No contexto da Vulnerabilidade/Exclusão Social, e atendendo a que constitui nos nossos dias um 

dos maiores desafios às políticas sociais foram identificadas 3 Estratégias de Intervenção 

prioritárias, visando contrariar as fragilidades e problemáticas às quais esta vulnerabilidade está 

invariavelmente associada: 

 

 Articulação e redireccionamento das políticas de inclusão social 

 

Considera-se que ao nível local que esta intervenção deve ser potenciada com base nas dinâmicas 

territoriais, dados de diagnostico e recursos locais. 

Com vista à minimização/resolução destes problemas é premente definir ações que promovam 

medidas de concertação/responsabilização de todos os intervenientes nos processos de 

promoção social.  

 

 Institucionalização do princípio da subsidiariedade 

 

O princípio da subsidiariedade é um dos pilares essenciais ao desenvolvimento social, económico 

e cultural das populações. Intervir socialmente significa incentivar e reconhecer a essência da 

participação individual e coletiva a nível local, rentabilizando os recursos e sinergias locais. 

 

 Implementação de processos de monitorização do impacto das medidas tomadas no 

âmbito da intervenção social 
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A definição desta estratégia passa pela necessidade do estabelecimento de uma prática de 

monitorização com indicadores específicos que permitam a avaliação de resultados, a adequação 

das medidas aos problemas sociais, viabilizando uma plataforma de gestão de informação para 

uma intervenção integrada. 
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Tabela 33 - Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social 
 

D
a 

P
o

b
re

za
/V

u
ln

er
ab

ili
d

ad
e 

à 
In

cl
u

sã
o

 S
o

ci
al

 

Necessidades/Problemas Críticos 
Estratégias de 

Intervenção 
Proposta de Ação 

Recursos 

Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

 
- Políticas de emprego e promoção do 
empreendedorismo. 
- Dificuldade na obtenção de resultados na cessação 
dos ciclos de pobreza e de dependência institucional. 
- Ausência de um Diagnóstico Prospetivo de 
necessidades formativas ao nível do mercado de 
trabalho. 
- Desadequação dos suportes de inserção dos 
formandos no mercado de trabalho - 
desadequabilidade das áreas de formação. 
- Necessidade de sistematização e análise contínua 
de problemáticas emergentes inerentes às novas 
dinâmicas sociais. 
- Fraco mercado de arrendamento de habitação como 
fator de exclusão. 

ARTICULAÇÃO E 
REDIRECCIONAMENTO 

DAS POLÍTICAS DE 
INCLUSÃO SOCIAL 

· Reforçaros mecanismos de articulação/colaboração entre 

diferentes organismos e entidades que tutelem as políticas e 

programas. 

· Reforçar os modelos de intervenção em rede que 

promovam o envolvimento /responsabilização de todos os 

intervenientes. 

· Adequação permanente das áreas deformação às 

necessidades existentes e emergentes domercado de 

trabalho. 

· Reforçar os mecanismos de identificação precoce de perfis 

de risco. 

C.M.S. 

Parceiros da Rede Social 

Rede social 

ISS,IP–C. Distrital de Beja 

IEFP 

Juntas de Freguesia 

RG - ADI 

IPSS´s do Concelho 

Moura Salúquia- AMCM 

Entidades Públicas e 

Privadas com 

responsabilidade nesta 

matéria 

… 

· Plano Nacional para 
a Igualdade – 

Cidadania e Género 
 

 
- Insuficiente informação/divulgação de Direitos e 
Deveres dos Cidadãos. 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA 

SUBSIDIARIEDADE 

- Reforço de iniciativas participadas a desenvolver a nível 

local que rentabilizem recursos e investimentos, incentivando 

à participação efetiva de todos os cidadãos e grupos. 

· Desenvolver políticas de reconhecimento e de credibilidade 

por parte dos cidadãos, do papel das entidades/instituições 

no apoio prestado às populações em situação de maior 

vulnerabilidade. 

· Promover ações de proximidade que assegurem o pleno 

exercício da cidadania. 

Formação para a 
Inclusão 

 
. Mercado de 

Trabalho para a 
Inclusão 
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Tabela 33 - Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social 
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Necessidades/Problemas Críticos 
Estratégias de 

Intervenção 
Proposta de Ação 

Recursos 

Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

 

- Inexistência de uma prática nacional de 

monitorização, com indicadores que 

permitam a avaliação do impacto das 

medidas tomadas no âmbito da Intervenção 

Social. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 
DE PROCESSOS DE 

MONITORIZAÇÃO 
DO IMPACTO DAS 

MEDIDAS TOMADAS 
NO ÂMBITO DA 
INTERVENÇÃO 

SOCIAL 

· Reforçar a dinâmica de articulação entre as diferentes 

entidades que gerem as medidas, na ótica da partilha de 

informação e modos de intervenção: 

· Reforçar as situações/entidade, de acordo com as 

exigências de acompanhamento e controle que as 

medidas exigem, garantindo as condições fundamentais 

ao rigor das práticas profissionais. 

· Partilhar na Rede Social, Práticas e Pontos de Situação 

das intervenções sociais em curso. 

Juntas de Freguesia 

RG - ADI 

IPSS´s do Concelho 

Moura Salúquia- AMCM 

Entidades Públicas e Privadas com 

responsabilidade nesta matéria 

… 

. Rede Social 
 
 

 
- Emergência de novos perfis de 
vulnerabilidade social. 
- Necessidade de partilha de informação 
sobre as medidas e recursos de cada 
entidade. 
- Insuficientes Programas de voluntariado por 
freguesia  

INOVAÇÃO DOS 
PERFIS DE 

RESPOSTA E 
INTERVENÇÃO 

SOCIAL 

 

· Formação para reforço de competências dos técnicos  

· Promover programas de voluntariado centrados nas 

reais necessidades das populações 
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4. DIVERSIDADE CULTURAL 

 

De acordo com o parecer da UNESCO, a cultura adquire formas diversas através do tempo e do 

espaço. Essa diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade de identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 

inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o género humano, tão necessária como 

a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o património comum da 

humanidade e deve ser reconhecida e consolidada pelas gerações presentes e futuras. A 

diversidade cultural potencia as possibilidades de escolha que se oferecem a todos e é uma das 

fontes do desenvolvimento, entendido não somente em termos de crescimento económico, mas 

também como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória. 

 

Cada ser humano é único e o respeito pela diversidade individual significa que devemos estar 

abertos às múltiplas diferenças através das quais os outros afirmam as suas potencialidades de 

autonomia e liberdade. Ora, a diversidade individual constrói-se no seio da diversidade cultural, 

que significa as distintas formas que cada sociedade considera como boas ou más, quanto ao 

estar e ao ser, ao pensamento e ao comportamento. Esta é sempre sinal da riqueza que constitui 

a diversidade humana e deve ser usada para a promoção de um mundo mais justo e 

compreensivo. Dentro das sociedades existem por isso setores da população que formam grupos 

étnicos pelo facto de partilharem características culturais comuns que os separam dos outros 

grupos da mesma população. As principais características que distinguem os grupos étnicos são 

a linguagem, a história ou a ancestralidade, a religião, modos de vestir ou adornos. 

No concelho de Serpa, o grupo étnico com maior representatividade é a comunidade cigana, tendo 

população em todas as freguesias. 

 

4.1. COMUNIDADE DE ETNIA CIGANA 

 

Com efeito, a comunidade de etnia cigana residente no município de Serpa tem vindo a crescer 

ao longo dos anos e estima-se que residam atualmente cerca de 141 famílias e 607 indivíduos. 

Para esta comunidade, as respostas existentes são escassas à exceção das oferecidas pelas 

escolas (AE nº 1 – Território TEIP), do ISS, IP através do RSI, as medidas ativas de emprego do 
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IEFP e algumas formações disponibilizadas pelo Centro de Formação Profissional de Beja, bem 

como apoios pontuais da parte do município. 

 

De acordo com os dados constantes no Diagnóstico Social (2012) em Serpa residiam 15% dos 

ciganos do distrito de Beja, onde se registava uma comunidade residente de 2059 indivíduos. 

Estes 15% correspondem a 309 indivíduos, dos quais 119 indivíduos residiam na cidade de Serpa, 

mais concretamente no Bairro de São Francisco e os restantes nas freguesias rurais. 

No conjunto das freguesias, Pias e Brinches são as que registam maior número de residentes. 

Estima-se que em Brinches residissem na altura cerca de 25 indivíduos e os restantes em dois 

bairros na periferia da vila de Pias, perfazendo um total de 164 indivíduos.  

Em levantamento efetuado pelo município de Serpa, para efeitos de contribuição ao Estudo 

Nacional das Comunidades Ciganas (Observatório das Comunidades Ciganas, 2014) estimou-se 

a residência de 425 pessoas de etnia cigana, cuja prevalência nas freguesias de Serpa e Pias 

continuava a ser notória como podemos ver na tabela 27, Vila Nova de S. Bento também regista 

um elevado número de indivíduos.  

No que respeita ao número de famílias estimadas residirem em Serpa (dados fornecidos pelo ISS), 

para 2017, estimava-se a residência, de 111 famílias a que corresponde um acréscimo de mais 

41 agregados familiares relativamente às estimativas de 2012, com 70 famílias registadas. 

 

Tabela 34 - Número de famílias e indivíduos de etnia cigana residentes no município de Serpa, 
2014/17 

 

 Ano 
Serpa Pias Brinches 

Vale de 
Vargo 

Vila Nova 
S. Bento 

Vila Verde 
de Ficalho Total 

FAMÍLIAS 2017 20 46 11 2 5 20 111 

INDIVÍDUOS 2014 140 150 10 10 100 15 425 

 Fonte: Câmara Municipal de Serpa, dados não publicados 

 

De acordo com dados levantados na freguesia de Pias, a dimensão média das famílias era, em 

2014, de 4,18%, valor muito acima do padrão geral das famílias residentes em Serpa, de 2,5% 

(Censos, 2011). 

Em 2018, através dos dados apurados junto da comunidade residente no Bairro de S. Francisco 

em Serpa, estimou-se que o número de famílias e indivíduos a residir no concelho, eram à data, 

141 e 607 respetivamente, distribuídos pelas várias localidades do concelho, da seguinte forma: 
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Tabela 35 - Número de famílias e indivíduos de etnia cigana residentes no município de Serpa, 2018 
 

 ANO SERPA PIAS BRINCHES 
VALE 

VARGO VNSBENTO 
VV 

FICALHO TOTAL 

FAMÍLIAS 
2018 

36 60 6 1 13 25 141 

INDIVÍDUOS 180 300 50 8 65 4 607 

Fonte: Recolha direta junto da Comunidade Cigana 

 

No total dos estabelecimentos de educação existentes no município de Serpa, encontravam-se 

matriculados 1906 alunos, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário profissional. Deste 

universo, 172 alunos são de etnia cigana e 18 são de nacionalidade estrangeira. No conjunto, os 

190 alunos correspondem a 10% da população escolar a frequentar escolas no município. 

Analisando a tabela 29 verifica-se que a maioria das crianças frequenta o primeiro ciclo do ensino 

básico (46,84%), seguido dos que frequentam o pré-escolar (19,47%) e por fim os que frequentam 

o segundo ciclo do ensino básico (18,42%). No terceiro ciclo do ensino básico encontravam-se a 

frequentar 12,63% dos alunos/as e no ensino secundário observa-se uma frequência residual de 

2,63%. 

 

Tabela 36 - População a frequentar estabelecimentos de ensino no município de Serpa 
  

ETNIA CIGANA ESTRANGEIROS  TOTAL % 

ANO H M TOTAL H M TOTAL 

PRÉ-ESCOLAR 17 19 36 1   1 37 19,47% 

PRIMEIRO CICLO   46,84% 

1º CEB 8 15 23   1 1 24 12,63% 

2º CEB 15 10 25 1 3 4 29 15,26% 

3º CEB 8 6 14   1 1 15 7,89% 

4º CEB 8 12 20 1   1 21 11,05% 

SEGUNDO CICLO 18,42% 

5º CEB 14 11 25     0 25 13,16% 

6º CEB 5 3 8 2   2 10 5,26% 

TERCEIRO CICLO 12,63% 

7º CEB 2 4 6   1 1 7 3,68% 

8ºCEB 1 1 2 1   1 3 1,58% 

9º CEB 6 7 13 1   1 14 7,37% 

ENSINO SECUNDÁRIO  2,63% 

10º NS     0 1   1 1 0,53% 

11º NS     0 2 2 4 4 2,11% 

12 NS     0     0 0 0,00% 

TOTAL 84 88 172 10 8 18 190 100,00% 

Fonte: Agrupamentos de Escolas de Serpa n.º 1 e 2.  
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O absentismo e o abandono escolar no seio da comunidade de etnia cigana são bastante 

elevados, sobretudo no caso de Pias, apontando-se como principais causas para estes 

fenómenos: 

a) As más condições de habitação que causam vergonha no seio das famílias, sendo os 

próprios pais a afirmarem que não possuem condições para levar os filhos à escola, 

por inexistência ou défice de condições para a realização da higiene diária das 

crianças; 

b) As crianças raramente transportam consigo os materiais e livros escolares, pois os 

pais não os compram ou perdem-nos; 

c) Os pais vão frequentemente para Espanha, em trabalhos agrícolas sazonais e levam 

os filhos com eles, o que significa que ao longo do ano letivo, a mesma criança pode 

faltar por longos períodos (1- 3 meses) no mesmo ano letivo; 

d) A desvalorização da escola por parte dos pais e da comunidade não cria condições 

de estímulo para que as crianças se sintam motivadas a frequentar a escola; 

e) Rapazes e raparigas ao atingirem os 14-15 anos saem da escola para casar e ter 

filhos e já não investem no seu percurso académico. 

É por referência e em relação à comunidade de etnia cigana que localmente são percetíveis 

fenómenos de guetização territorial e social, existência de tensões em bairros sociais 

maioritariamente habitados pela população cigana, muito em particular na freguesia de Pias. Com 

efeito, as famílias ciganas vivem quase na totalidade na periferia da cidade de Serpa e na vila de 

Pias.  

Se em Serpa, o Bairro de São Francisco se encontra organizado e todas as casas possuem 

condições mínimas de habitabilidade, já em Pias e restantes freguesias, a maioria dos agregados 

familiares vive em barracas, carrinhas ou habitações sem quaisquer condições, ocupando terrenos 

de forma ilegal. Por outro lado, em termos de inserção social, se as crianças frequentam a escola 

por via da obrigatoriedade do RSI, já os adultos estão na sua maioria desempregados, vivem de 

biscates, trabalhos precários ou mesmo de negócios mais ou menos lícitos. Estas condicionantes 

posicionam a comunidade de etnia cigana numa situação de vulnerabilidade e risco social, em 

particular as crianças e jovens com as quais importa desenvolver uma estratégia concertada entre 

todas as instituições e atores sociais, a bem da coesão social e igualdade de oportunidades, por 

respeito pelos direitos humanos. 
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4.2. POPULAÇÃO ESTRANGEIRA NO CONCELHO DE SERPA11 

 

O universo da população estrangeira no município de Serpa pode dividir-se em dois grandes 

grupos: o grupo dos estrangeiros residentes regularizados registados pelo SEF, que já aqui vivem 

há alguns anos e que estão relativamente bem integrados (estrangeiros com negócios próprios, 

famílias com filhos na escola, grupos de artistas) e o grupo dos imigrantes económicos sazonais, 

que anualmente chegam ao município para realizarem campanhas agrícolas. Estes últimos são 

dificilmente contáveis, já que se trata de populações que chegam normalmente no quadro de 

movimentos organizados por intermediários empresariais (locais ou não) e que não se fixam numa 

região por muito tempo, constituindo grupos em trânsito, quer no espaço nacional quer no espaço 

europeu. 

A vinda de imigrantes económicos sazonais para o município de Serpa encontra-se intimamente 

relacionada com a expansão da agricultura intensiva de regadio no concelho. Esta vaga atual de 

imigrantes económicos iniciou-se na campanha 2012/2013 e é consequência das profundas 

alterações nos sistemas agrários locais, decorrentes da introdução da agricultura de regadio. A 

construção do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), em particular o Sistema 

Global de Rega teve um forte impacto em alguns concelhos do Baixo Alentejo, em particular nos 

concelhos de Ferreira-do-Alentejo, Beja e Serpa. É neste corredor de Ferreira do Alentejo – Beja 

– Serpa, que tem havido uma forte aposta em sistemas de olival intensivos, a par com outras 

culturas como sejam a amêndoa, a uva e o melão. No conjunto estas culturas requerem elevados 

quantitativos de mão-de-obra, muito em particular nos períodos de Outono/Inverno. Localmente a 

mão-de-obra disponível não responde às necessidades pelo que o recurso a trabalhadores 

estrangeiros se tem revelado uma estratégia cada vez mais utilizada pelos empresários agrícolas.  

No caso particular do concelho de Serpa, estima-se que cheguem anualmente às freguesias de 

Serpa e Pias cerca de 1.500 imigrantes, provenientes do Leste da Europa e mais recentemente 

do Continente Asiático. Os imigrantes intracomunitários do Leste da Europa provêm 

essencialmente da Roménia. Os imigrantes extracomunitários provêm essencialmente do 

subcontinente asiático: Índia, Paquistão e Nepal, bem como de países do Leste Europeu como a 

Moldávia e a Ucrânia.  

                                                      
11 Este ponto foi retirado do Diagnóstico da População Imigrante no Concelho de Serpa, realizado em novembro de 
2018, no âmbito do CLS – Contrato Local de Segurança, responsabilidade da Rota do Guadiana – ADI. 
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No conjunto formam comunidades fechadas sobre si mesmas, com características, hábitos e 

comportamentos muito distintos. A falta de espaços e momentos de interação, festa e celebração 

entre estas comunidades e a sociedade de acolhimento dificulta o estabelecimento de laços mais 

duradouros, existindo alguma desconfiança e medo que são adensadas pelas barreiras 

linguísticas que poderão ser aligeiradas por outras formas de expressão e de 

comunicação/interação cultural, como sejam a gastronomia, a expressão musical e a dança. A 

presença destas comunidades no município, em particular na cidade de Serpa e na vila de Pias 

tem colocado sérias questões relacionadas com a habitação (alojamentos sobrelotados e muitos 

sem condições de habitabilidade), a má utilização do espaço público (lixos e outros dejetos nas 

ruas) os comportamentos aditivos (consumos excessivos de álcool) e a frequência de bares e 

cafés, já que sobretudo a comunidade romena é apelidada de pouco civilizada na partilha dos 

espaços com os naturais. Igualmente preocupantes são os casos de tráfico de seres humanos 

para fins de exploração laboral agrícola. Para atender a estes e outros fenómenos de exclusão 

social, foi criado o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, financiado ao abrigo do 

Contrato Local de Segurança no município de Serpa e que conta com dois postos de atendimento 

instalados na sede da Rota do Guadiana-ADI (no caso de Serpa) e na Junta de Freguesia de Pias 

(no caso de Pias). 

 

Em 2017 verifica-se que o município possuía o mesmo valor de estrangeiros residentes legais que 

em 2007, com 205 pessoas. Há um pico em 2008 (mais 164 pessoas) para nos anos seguintes os 

valores começarem a descer, observando-se o valor mínimo em 2015, com 193 pessoas. Apesar 

do número de estrangeiros residentes legais no concelho ser residual (representam 1,4% da 

população residente no concelho) há variações sazonais, que ocorrem nos meses de outubro a 

fevereiro, que não sendo possíveis de contabilizar estatisticamente, verificam-se empiricamente.  

 

Os valores para a população residente estrangeira no concelho, em 2011, apresentados pelo SEF 

(243 indivíduos) são ligeiramente inferiores aos apresentados pelo INE (censos 2011) já que neste 

caso são contabilizados todos os residentes, independentemente da sua condição regularizada ou 

não perante o SEF. Por outro lado, os estrangeiros que adquirem nacionalidade portuguesa 

deixam de ser contabilizados pelo SEF. Assim, os dados recolhidos pelo INE, indicam-nos que em 

2011, se encontravam a residir no concelho de Serpa, 408 indivíduos de nacionalidade 

estrangeira, dos quais, 131 já possuíam dupla nacionalidade. Relativamente aos dados apurados 

pelo SEF, obtemos uma diferença de + 165 indivíduos. Analisando a posição do município em 
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termos de volume de população estrangeira no contexto regional, verifica-se que Serpa constitui 

o 6º município com mais estrangeiros registados pelo SEF, com 206 indivíduos, a que corresponde 

um rácio de 2,41% da população estrangeira do distrito (8497 indivíduos). 

A população estrangeira residente em Serpa é originária principalmente da Roménia (62 

indivíduos) e do Brasil (42 indivíduos) seguindo-se a Ucrânia (com 18 indivíduos), a China, a 

Espanha e a Suíça. No total das nacionalidades representadas são 30, as 6 principais constituem 

80% da população estrangeira. As restantes 24 nacionalidades representam 20% da população 

estrangeira, situando-se os valores sempre abaixo dos 10 indivíduos, com preponderância para 

Cabo-Verde e Bélgica. 

Analisando a composição da população estrangeira por sexo, os dados do SEF para 2017, indicam 

que Serpa acompanha a tendência nacional com um peso das mulheres superior ao dos homens. 

 

4.3. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

O concelho de Serpa, apresenta à data, desafios importantes que perspetivam a necessidade de 

intervir junto destes grupos vulneráveis, os imigrantes, pela crescente necessidade de mão-de-

obra agrícola, bem como a comunidade de etnia cigana, pelo aumento gradual e sistemático da 

sua população. Este cenário demográfico potencia cenários desafiantes à inclusão de todos e 

todas. 

No âmbito da Diversidade Cultural destacam-se como principais desafios sociais e institucionais 

que aparecem no horizonte destas comunidades, os seguintes: 

 

 Fomentar uma transformação de perceção e de atitude da sociedade maioritária no que 

diz respeito à comunidade cigana; 

 Propiciar, também, uma mudança de atitude da comunidade cigana no que diz respeito à 

sua própria perceção, reforçando o seu autoconceito como cidadãos/ãs de pleno direito e 

também com responsabilidades e deveres; 

 Promover a cultura cigana e a sua filosofia de vida como principal contribuição em relação 

ao resto da sociedade. Para isso é imprescindível refletir sobre quais são os elementos 

desta identidade comum para assim poder reconhecer, respeitar e dar a conhecer a 

heterogeneidade de cada grupo dentro da comunidade cigana no seu conjunto; 
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 Melhorar as condições de vida e continuar a aumentar o nível de formação e qualificação 

dos ciganos e ciganas para generalizar a sua incorporação ativa na sociedade, e 

paralelamente, aumentar progressivamente o poder e influência da comunidade cigana 

nas esferas política, social e económica. 

 Facilitar a relação e comunicação entre os diferentes protagonistas da comunidade, com 

particular incidência na comunidade educativa e na mediação da relação com os serviços 

públicos;  

 Aumentar a participação destas comunidades na vida local comunitária, mediante 

dinamização de eventos interculturais que facilitem a relação e interconhecimento entre 

todos/as;  

 Melhorar o conhecimento e negociação das regras e normas sociais vigentes, bem como 

dos direitos e deveres de todos/as para uma convivência cidadã, através da dinamização 

de sessões de informação e sensibilização quer para as comunidades visadas quer para 

a sociedade de acolhimento; 

 Negociar entre as partes envolvidas de oportunidades de inserção laboral, sobretudo para 

os adultos de etnia cigana, já que é aí que reside a maior dificuldade de aceitação. 
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Tabela 37 - Estratégias de Intervenção da Diversidade Cultural 
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Necessidades/Problemas 
Críticos 

Estratégias de 
Intervenção 

Proposta de Ação 
Recursos 

Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

Existência de tensão/conflito em 
bairros sociais maioritariamente 
habitados pela população de 
etnia cigana; 
Identificação de fenómenos de 
racismo e risco de intolerância 
social; 
 
Existência de casas 
sobrelotadas e com baixas 
condições de habitabilidade em 
residências que acolhem 
imigrantes;  
 
Presença de fenómenos de 
“getização”; 
 
Má utilização do espaço público 
no que respeita aos lixos; 
Isolamento social e suspeita da 
prática de crimes de tráfico de 
seres humanos por exploração 
laboral para com os imigrantes 
 

PROGRAMAS 
INTEGRADOS DE 

PROMOÇÃO 
PARA A INCLUSÃO 

Garantir o acesso aos equipamentos sociais (Creches, Jardins de Infância, 

ATL’S e outros) a todas as crianças e jovens de famílias ciganas; 

 

Encontrar respostas a nível da formação profissional apelativas e de 

acordo com as expectativas de jovens em situação de risco. 

 

Criar plataformas de diálogo com os agentes de apoio local e direto, 

reforçando a cooperação institucional a diferentes níveis e em diferentes 

domínios (Fórum Local de Interculturalidade). 

 

Reforço da necessidade de alterações legislativas que impeçam os 

negócios ilícitos de arrendamento e sobrelotação dos alojamentos 

 

Reforçar qualitativamente as ações de sensibilização, especificamente no 

combate à estigmatização e estereótipos relativos aos ciganos e 

imigrantes; 

 

Identificar os líderes/mediadores representativos das comunidades 

ciganas do concelho; 

 

Desenvolvimento de campanhas sensibilização junto das populações 

autóctones e imigrantes 

CMS 

ISS, IP 

Parceiros da Rede Social 

Rede Social 

Juntas de Freguesia 

RG- ADI 

 

 

Projeto SER(PA)+ Cidadão 

– Ser, Participar e Construir 

Identidades 

 

Formação de Agentes que 

trabalham com as 

Comunidades Ciganas 

 

Projeto SerpAcolhe  

 

Projeto Serpa 

Interculturalidades II 

 

Contrato Local de 

Segurança 
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Tabela 37 - Estratégias de Intervenção da Diversidade Cultural 

 

D
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l 

Necessidades/Problemas 
Críticos 

Estratégias de 
Intervenção 

Proposta de Ação 
Recursos 

Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

 

Existência de habitações 

clandestinas, com más 

condições de habitabilidade e 

salubridade; 

 

Ineficácia do processo de 

promoção do diálogo 

intercultural. 

 

Sistema educativo pouco flexível 

e adaptado à diversidade 

cultural. 

PROMOÇÃO 

DODIÁLOGO 

INTERCULTURAL 

EVALORIZAÇÃO 

DA DIVERSIDADE 

Realizar iniciativas promotoras da interação social ao nível das 

comunidades locais, valorizando a diversidade cultural. 

 

Criar ações de formação na área da mediação de conflitos, a entidades 

locais 

 

Promover ações de sensibilização para a educação intercultural em 

contexto escola (1.º ciclo). 

 

Desenvolver junto da população cigana, competências parentais que 

promovam o reconhecimento da necessidade da frequência escolar. 

Entidades e Instituições, 

Públicas e Privadas, 

ONG, estruturas de 

voluntariado, e outras com 

responsabilidade nesta 

matéria  

 

ACM 

 

POPH – “Treino de 

Competências” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Diagnóstico Social é compreendido como um instrumento dinâmico, sujeito a atualizações, que, 

ao ser produzido com a participação ativa de todos os parceiros da Rede Social, permite o 

conhecimento e compreensão da realidade social através da identificação das necessidades, da 

deteção dos problemas prioritários e respetivas causalidades, bem como dos recursos, 

potencialidades e constrangimentos locais. 

 

Pelo que, assume-se como um instrumento determinante na concertação de respostas e 

intervenções junto das populações em situações económico-sociais mais vulneráveis, de modo a 

promover uma real inclusão social das mesmas. 
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Conceitos 

 
ALOJAMENTO- Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado ou 
transformado, se destina à habitação humana e, no momento censitário, não está a ser utilizado totalmente para 
outros fins; ou qualquer outro local que, no momento censitário, estivesse a ser utilizado como residência de pessoas.  
 
 
ÁREA TOTAL- Superfície total medida em quilómetros quadrados. 
 
 
ÁREA MÉDIA DAS FREGUESIAS- Relação entre a área total e o número de freguesias. 
 
 
DENSIDADE POPULACIONAL- Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de 
uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de habitantes por 
quilómetro quadrado). 
 
 
EDIFÍCIO- Construção independente, compreendendo um ou mais alojamentos, divisões ou outros espaços 
destinados à habitação de pessoas, coberta ou incluída dentro de paredes externas ou paredes divisórias, que vão 
das fundações à cobertura, independentemente da sua afetação principal ser para fins residenciais, agrícolas, 
comerciais, industriais, culturais ou de prestação de serviços. 
 
 
EFECTIVOS PECUÁRIOS- Animais que são propriedade da exploração agrícola, bem como os criados sob contrato 
pela exploração. 
 
 
EMPRESA- Entidade jurídica (pessoa singular e coletiva) correspondente a uma unidade organizacional de produção 
de bens e serviços, usufruindo de uma certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus 
recursos correntes. Uma empresa exerce uma ou várias atividades, num ou vários locais. 
 
 
 
FAMÍLIA CLÁSSICA- Conjunto de indivíduos que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco 
(de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como 
família clássica qualquer pessoa independente que ocupa uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento. 
Os empregados domésticos residentes no alojamento onde prestavam serviço são integrados na respetiva família. 
 
 
ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO- relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como 
o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas 
entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). 
 
 
ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DE IDOSOS- Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida 
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. 
 
 
ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA TOTAL- Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida 
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos 
conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 
15 e os 64 anos. 
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ÓBITO- Desaparecimento permanente de qualquer sinal de vida em qualquer momento, após o nascimento com vida. 
 
 
PENSIONISTA- Titular de uma prestação pecuniária nas eventualidades de: invalidez, velhice, doença profissional ou 
morte. O total de pensionistas inclui os pensionistas registados em 31 de dezembro (pensionistas ativos) e os 
pensionistas registados durante o ano, excluindo o mês de dezembro (pensionistas suspensos). 
 
 
POPULAÇÃO ACTIVA- Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, na semana de referência, 
constituem a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico. 
Consideram-se como fazendo parte da população ativa os seguintes subconjuntos de indivíduos: 
- população empregada; 
- população desempregada à procura de novo emprego; 
- população desempregada à procura do primeiro emprego. 
 
 
 
POPULAÇÃO RESIDENTE- indivíduos que, independentemente de no momento censitário- 0 horas do dia 12 de 
março de 2001- estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitavam a maior 
parte do ano com a família ou detinham a totalidade ou a maior parte dos seus haveres. 
 
 
RAMO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA- Classe de atividade económica desenvolvida pela empresa, estabelecimento 
ou unidade análoga, onde o indivíduo exerceu a profissão principal, na semana de referência. 
Foi utilizada a classificação de atividade económica CAE- Rev2 (Classificação de Atividades Económicas) e CAE- 
Rev3  
 
 
SALDO FISIOLÓGICO- Número de Nascimentos ano X – Número de Óbitos ano X 
 
 
SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA- Cada um dos três grandes agregados de atividade económica: sector 
primário (CAE 0), sector secundário (CAE 1 a 4) e sector terciário (CAE 5 a 9). 
 
 
SEX-RATIO= Relação de Masculinidade- Nº de Homens ano X / Nº de Mulheres ano X *100 
 
 
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA- Superfície da exploração que incluí: terras aráveis (limpa e sob coberto de 
matas e florestas), horta familiar, culturas permanentes e pastagens permanentes. 
 
 
TAXA DE ACTIVIDADE- Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população, deste modo, 
a fórmula utilizada foi a seguinte: 
 
Taxa de Atividade (%)= População ativa/Total da população* 100 
 
Esta taxa pode ser aplicada nos sentidos lato ou restrito consoante se pretenda tratar os desempregados de acordo 
com o respetivo sentido. 
 
 
TAXA DE CRESCIMENTO EFECTIVO- variação populacional observada durante um determinado período de tempo, 
normalmente ano civil, referido à população média desse período.  
 
TCE = [P(t) - P(0) / [(P(0)+P(t)/2]] * 100   P(0) - População no momento 0; P(t) - População no momento t 
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TAXA DE CRESCIMENTO NATURAL- Saldo natural observado durante um determinado período de tempo, 
normalmente um ano civil, referido à população média desse período. 
 
TCN = [SN(0,t) / [(P(0) + P(t)/2]] * 100    SM(0,t) - Saldo natural entre os momentos 0 e t; P(0) - 
População no momento 0; P(t) - População no momento t. 
 
 
TAXA DE DIVÓRCIO- Número de divórcios referido à população residente média (número de divórcios por 1000 
habitantes estimados para o meio do ano). 
 
 
TAXA DE FECUNDIDADE- Número de nados-vivos referido à população residente feminina média em idade fecunda 
(número de nados-vivos por 1000 habitantes do sexo feminino com 15-49 anos estimados para meio do ano). 
 
 
TAXA BRUTA DE MORTALIDADE- Número de óbitos referido à população residente média (número de óbitos por 
1000 habitantes estimados para o meio do ano). 
 
 
TAXA BRUTA DE NATALIDADE- Número de nados-vivos referido `a população residente média (número de nados-
vivos por 1000 habitantes estimados para o meio do ano). 
 
 
TAXA BRUTA DE NUPCIALIDADE- Número de casamentos referido à população residente média (número de 
casamentos por 1000 habitantes estimados para o meio do ano). 
 
 
TAXA DE VARIAÇÃO- Ano Atual-Ano Anterior/Ano Anterior *100 
 

 

 

 

 

 

 

 


