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1 INTRODUÇÃO 

 

A intervenção social quer pela sua complexidade e pela dimensão que representa, quer ao nível 

das necessidades sociais, quer pela extensão e escala de resposta, tem necessidade crítica de 

um guião orientador e estruturador que sistematize, organize a ação e direcione o seu 

planeamento. 

 

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.

 

Os dados estatísticos apresentados neste documento resultam de um primeiro levantamento 

realizado no início deste processo e re

e consolidados. A realização do Diagnóstico Social para Serpa consistiu num processo evolutivo 

de procura constante da informação. 
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A intervenção social quer pela sua complexidade e pela dimensão que representa, quer ao nível 

das necessidades sociais, quer pela extensão e escala de resposta, tem necessidade crítica de 

estruturador que sistematize, organize a ação e direcione o seu 

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. 

Os dados estatísticos apresentados neste documento resultam de um primeiro levantamento 

realizado no início deste processo e representam os valores que, na altura, estavam disponíveis 

e consolidados. A realização do Diagnóstico Social para Serpa consistiu num processo evolutivo 

de procura constante da informação.  
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2 ENQUADRAMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO

 

2.1 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

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 

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 

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 d

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

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 

instrumento dinâmico de apoio à elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, apontando as 

potencialidades, as fragilidades, as dinâmicas, os recursos e ainda as prioridades de 

intervenção. 
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ENQUADRAMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

erpa 

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 

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 d

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 

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

instrumento dinâmico de apoio à elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, apontando as 

potencialidades, as fragilidades, as dinâmicas, os recursos e ainda as prioridades de 
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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 

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 

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 

à pobreza e à exclusão social e a promoção do 

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 

 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 

como objetivo, constituir-se num 

instrumento dinâmico de apoio à elaboração do Plano de Desenvolvimento Social, apontando as 

potencialidades, as fragilidades, as dinâmicas, os recursos e ainda as prioridades de 
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2.2 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 dos conceitos de desenvolvimento sustentável e coesão social. O refor

coesão social1, a criação 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

atual conjuntura económica e social

 

Um dos objetivos, associado a este documento é torná

estratégicas que tornem o Concelho de Serpa

bem-estar económico-social e 

 

Pretende ser uma proposta de conteúdo com carácter 

implementação tem um grau d

várias entidades. 

 

2.3 Dimensão Metodológica

 

O Diagnóstico Social de Serpa foi 

agregou nomeadamente: 

· A análise de conteúdos a partir de fontes pré ex

e diagnósticos temáticos sectoriais;

· A análise de conteúdos a partir de pesquisa doc

dominantes nas problemáticas trabalhadas;
1…a capacidade da sociedade em assegurar o bem estar de todos os seus memb
considerando a coesão social como condição fundamental para a segurança democrática, defendendo que as sociedades onde se ver
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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 dos conceitos de desenvolvimento sustentável e coesão social. O refor

, a criação de fatores de crescimento económico e consequentemente de 

a reabilitação e valorização do património edificado, a modernização das 

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. 

sustentabilidade e de coesão social ganham também novas

atual conjuntura económica e social 

associado a este documento é torná-lo numa ferramenta útil e com o

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

social e consequente qualidade de vida.  

oposta de conteúdo com carácter estratégico e transversal, cuja 

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

Dimensão Metodológica 

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

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

e diagnósticos temáticos sectoriais; 

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

dominantes nas problemáticas trabalhadas; 

…a 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 ver
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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 dos conceitos de desenvolvimento sustentável e coesão social. O reforço da 

fatores de crescimento económico e consequentemente de 

a reabilitação e valorização do património edificado, a modernização das 

e a criação de equipamentos e respostas sociais qualificadas e, a melhoria da 

mobilidade, constituem objetivos estratégicos e desafios ao desenvolvimento, que se colocam, 

sustentabilidade e de coesão social ganham também novas dimensões dada 

ma ferramenta útil e com opções 

nde a sua população beneficie de 

estratégico e transversal, cuja 

que respeita à participação de 

construído com um múltiplo suporte técnico metodológico que 

istentes nomeadamente, estudos, documentos 

chave e tendências 

ros, 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 
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desigualdades sociais não são apenas injustas como não são capazes 
concerteal developement of social cohesion indicators; Edição do Conselho da Europa, 2005.

 

· A análise de fontes estatísticas com a respe

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

· A reflexão e análise em Grupo

de categorias de organização e estruturação de conteúdos.

  

Apoiando-se nas tendências de inovaç

essencialmente um documento de trabalho que pretende s

decisão, perspetivando as opções de a

Social poderão ser operacionalizadas, tendo como obje

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

ou para aquelas que, devido a múltiplos fa

culturais se encontram em situações de maior vulnerabilidade social.

 

A informação disponível representa assim, uma síntese de opções, que resu

da articulação de informação produzida em diferentes cont

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

atualização estatística disponível.

 

Este documento resulta de diversas metodologias, centrad

parceiros, permitindo-lhes a expectativa de um 

as preocupações dos atores do terreno, mas

inovação, associadas a uma qualificação globa

impulsionadora da eficiência e efi

 

O presente documento deve por isso ser encarado como uma

planeamento integrado da Rede Social que, longe de se

evolutivo. Neste enquadramento, reforçam

Rede Social a integrar no Plano de Desenvolvimento Social.
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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. 

fontes estatísticas com a respetiva sistematização que permitiu ela

estatístico de apoio à análise de conteúdos e reflexão produzida; 

Grupos de Trabalho para o Diagnóstico, que permitiu criar um quadro

de categorias de organização e estruturação de conteúdos. 

se nas tendências de inovação metodológica que se afirmam, o presente diagnóstico 

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

racionalizadas, tendo como objetivo final a melhoria do bem

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

elas que, devido a múltiplos fatores individuais, familiares, sociais, 

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 

s existentes, da análise prospetiva dos Grupos de Trabalho, da 

atualização estatística disponível. 

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

lhes a expectativa de um documento dinâmico que reflita 

tores do terreno, mas também possibilidades técnicas 

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

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. 
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de garantir uma estabilidade efetiva. Methodological guide to the 

tiva sistematização que permitiu elaborar um 

que permitiu criar um quadro 

afirmam, o presente diagnóstico é 

ervir de instrumento de apoio à 

ção e intervenção que no Plano de Desenvolvimento 

inal a melhoria do bem-estar da 

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

dividuais, familiares, sociais, económicos e 

lta do cruzamento e 

extos; o contexto da informação 

s existentes, da análise prospetiva dos Grupos de Trabalho, da 

as na participação efetiva dos 

ocumento dinâmico que reflita simultaneamente 

também possibilidades técnicas de mudança e 

l dos processos e respostas que se pretende 

primeira etapa num processo de 

r estanque, deve ser dinâmico e 

ização do sistema da 
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Foram identificadas 5 áreas temáticas

Envelhecimento Ativo; Pobreza, 

Após a definição destas temáticas, e de acordo com a metodol

identificação de recomendações e orientações estratégicas em

nas questões sociais, bem como a identificação 

no planeamento, que por sua vez englobam int

de princípios orientadores do desenvolvimento social.
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áreas temáticas: Cidade Saudável; Crianças, Jovens

Pobreza, Vulnerabilidade e Inclusão Social e Diversidade Cultural

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

identificação de recomendações e orientações estratégicas em diferentes domínios, inseridas 

nas questões sociais, bem como a identificação das medidas e propostas de ações a 

no planeamento, que por sua vez englobam intervenções integradas e baseadas 

desenvolvimento social. 
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Jovens e Família; 

e Diversidade Cultural. 

ogia explicitada, procedeu-se à 

diferentes domínios, inseridas 

medidas e propostas de ações a contemplar 

ervenções integradas e baseadas num conjunto 
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3 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO E DA 
POPULAÇÃO 
 

3.1 Caracterização Territorial

 

“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 7 Freguesias (Brinches, Pias, S. Salvador, 

Santa Maria, Vale de Vargo, V

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

figura 1. 
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO E DA 

Caracterização Territorial 

se no Baixo Alentejo, no Distrito de Beja, na margem esquerda do rio Guadiana, 

ocupando uma área de 1106,5 km2, distribuída por 7 Freguesias (Brinches, Pias, S. Salvador, 

Santa Maria, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento e Vila Verde de Ficalho).  

A localização do Concelho de Serpa em relação ao Território Nacional pode ser observada na 
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO E DA SUA 

se no Baixo Alentejo, no Distrito de Beja, na margem esquerda do rio Guadiana, 

ocupando uma área de 1106,5 km2, distribuída por 7 Freguesias (Brinches, Pias, S. Salvador, 

A localização do Concelho de Serpa em relação ao Território Nacional pode ser observada na 
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Figura 1 - Localização de Serpa (Serpa, Câmara Municipal de, 2011)

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, como 

podemos observar na figura 2.
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Localização de Serpa (Serpa, Câmara Municipal de, 2011) 
 
 

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, como 

figura 2. 
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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, como 
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Figura 2 - Mapa 

 

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

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

aplanadas, elemento característico do relevo de Portugal Meridional 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail:geral@cm

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE SETEMBRO DE 2013

 do Concelho de Serpa (Serpa, Câmara Municipal de, 2011)

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

seus limites correspondência com nenhuma unidade social, política, económica, cultural, jurídica 

s 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 

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)
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do Concelho de Serpa (Serpa, Câmara Municipal de, 2011) 

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

seus limites correspondência com nenhuma unidade social, política, económica, cultural, jurídica 

s 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 

dra a vasta superfície de terras 

(Feio, Mariano, 1987). 



  

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE 

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 l

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 produ

na estruturação do povoamento proto

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

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

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

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

Até a uma época recente laborou

exploradas também na antiguidade.” 

No que respeita aos dados censitários, o concelho de Serpa relativamen

tem 15 623 habitantes) de acordo com os Censos realizados em 2011, como podemos verificar 

na Tabela 1. 

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

observou um crescimento populacional até à

fundamentalmente com a existência de uma política ruralista e colonizadora do Alentejo 

desenvolvida pelo Estado Novo. 

No início dos anos 60, com os fluxos migratórios para outros países, começou a 

progressiva diminuição populacional, que se mantém até ao momento atual.
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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 l

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 

tividade, parece ser certo que as populações aqui existentes na an

tamente 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 

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.” (Câmara Municipal de Serpa, 2011) 

No que respeita aos dados censitários, o concelho de Serpa relativamente a população residente 

tem 15 623 habitantes) de acordo com os Censos realizados em 2011, como podemos verificar 

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

observou um crescimento populacional até à década de 50 (inclusive) do século XX, relacionado 

fundamentalmente com a existência de uma política ruralista e colonizadora do Alentejo 

desenvolvida pelo Estado Novo.  

No início dos anos 60, com os fluxos migratórios para outros países, começou a 

progressiva diminuição populacional, que se mantém até ao momento atual. 
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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 

tos, o rio teve um papel fundamental 

es complementares 

a antiguidade direta 

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

se na margem esquerda do Guadiana três regiões 

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 

chumbo, cobre e manganês. 

se nas minas de ferro da Orada, as quais poderão ter sido 

te a população residente 

tem 15 623 habitantes) de acordo com os Censos realizados em 2011, como podemos verificar 

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

década de 50 (inclusive) do século XX, relacionado 

fundamentalmente com a existência de uma política ruralista e colonizadora do Alentejo 

No início dos anos 60, com os fluxos migratórios para outros países, começou a registar-se uma 
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A nível concelhio, registou-se no período 

negativa de 6,58%. Por grupos etários a população no período intercensi

registou as seguintes variações: 

Grupo etário dos 0-14 anos- variação negativa de 15,67%;

Grupo etário dos 15-24 anos- 

Grupo etário dos 25-64 anos- 

Grupo etário ≥ 65 anos- variação negativa de 0,84%.

 Os grupos de maior representatividade são os dos 25 aos 64 anos e dos 65 ou mais anos, 

concentrando neles 51,12% e 25,84% da população respetivamente. O grupo etário dos 0

anos representa 12,50% da população e o grupo imediatamen

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

níveis de natalidade (6,6‰, comparativamente ao Baixo Alentejo, cuja taxa é de 8,0‰) e 

mortalidade baixos (16,2‰ no concelho, comparat

valores baixos de população jovem e elevada proporção de idosos.  

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

fecundidade (32,4‰), 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 decrés

envelhecimento da população do concelho.

 

 

 

 

Tabela 1 - Evolução da População no Concelho de Serpa de 1864 a 2011
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se no período intercensitário (2001/2011) uma variação populacional 

negativa de 6,58%. Por grupos etários a população no período intercensitário acima referido 

registou as seguintes variações:  

variação negativa de 15,67%; 

 variação negativa de 20,55%; 

 variação negativa de 3,35%; 

ção negativa de 0,84%. 

Os grupos de maior representatividade são os dos 25 aos 64 anos e dos 65 ou mais anos, 

concentrando neles 51,12% e 25,84% da população respetivamente. O grupo etário dos 0

anos representa 12,50% da população e o grupo imediatamente a seguir 15-24 anos, 10,54%.

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

níveis de natalidade (6,6‰, comparativamente ao Baixo Alentejo, cuja taxa é de 8,0‰) e 

mortalidade baixos (16,2‰ no concelho, comparativamente aos 15,9‰ no Baixo Alentejo), 

valores baixos de população jovem e elevada proporção de idosos.   

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

fecundidade (32,4‰), reforça o caráter envelhecido do concelho. 

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 decrés

envelhecimento da população do concelho. 

Evolução da População no Concelho de Serpa de 1864 a 2011
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(2001/2011) uma variação populacional 

tário acima referido 

Os grupos de maior representatividade são os dos 25 aos 64 anos e dos 65 ou mais anos, 

concentrando neles 51,12% e 25,84% da população respetivamente. O grupo etário dos 0-14 

24 anos, 10,54%. 

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

níveis de natalidade (6,6‰, comparativamente ao Baixo Alentejo, cuja taxa é de 8,0‰) e 

ivamente aos 15,9‰ no Baixo Alentejo), 

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

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 

Evolução da População no Concelho de Serpa de 1864 a 2011 
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Anos 

Concelho 

Freguesias 

1864 1878 1890 1900 

Total 
Concelho 

14229 15354 16699 17357 

V.N.S. 
Bento 

2771 2839 3417 3390 

Brinches 1640 1825 2039 1959 

Pias 2372 2727 3039 3475 

Salvador 3259 3308 3615 3399 

Santa 
Maria 

2946 3163 2876 3138 

Vale Vargo 738 844 890 960 

V.V. 
Ficalho 

573 648 1023 1036 

             

 

O Concelho de Serpa está integrado numa região de 

Economicamente Deprimidos (7,8% da população de Portugal é abrangida por este tipo de 

território) constituindo-se como um território marcado pela ruralidade e com um peso 

preponderante da Agricultura no seu tecido ec

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

Alqueva, são fatores determinantes para que a Agricultura possa tornar

estruturantes do concelho, sendo expectável qu

maior peso no desenvolvimento económico do concelho. 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 

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

realidade agrícola distinta da atual. 

A grande qualidade dos produtos encontra

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

(IGP), no caso do Borrego. 
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1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981

20703 22020 29445 32965 35007 32476 23873 20784

4192 5522 7181 8038 8842 7678 5406 4615

2111 2197 2548 3081 3238 3881 1911 1775

4004 4273 5182 6262 6095 6408 4792 4074

3868 3234 5276 6397 6545 6364 4398 3993

3775 3664 5421 4812 5107 4603 3685 3080

1253 1318 1561 1850 2053 2001 1605 1388

1500 1821 2276 2525 3127 2541 2072 1859

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

Economicamente Deprimidos (7,8% da população de Portugal é abrangida por este tipo de 

se como um território marcado pela ruralidade e com um peso 

preponderante da Agricultura no seu tecido económico e estrutura de emprego.

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

Alqueva, são fatores determinantes para que a Agricultura possa tornar-se um dos pilares 

estruturantes do concelho, sendo expectável que futuramente este sector venha a ter ainda um 

maior peso no desenvolvimento económico do concelho. 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 atual.  

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

casos do Azeite, Mel, Queijo e Vinho, e pela Indicação Geográfica Protegida 
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1981 1991 2001 2011 

20784 17915 16723 15623 

4615 3799 3430 3032 

1775 1427 1175 1039 

4074 3328 3036 2852 

3993 3963 4379 4365 

3080 2444 2184 1868 

1388 1238 1073 968 

1859 1716 1446 1459 

Territórios Envelhecidos e 

Economicamente Deprimidos (7,8% da população de Portugal é abrangida por este tipo de 

se como um território marcado pela ruralidade e com um peso 

onómico e estrutura de emprego. 

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

se um dos pilares 

e futuramente este sector venha a ter ainda um 

maior peso no desenvolvimento económico do concelho. No entanto, esse objetivo depende 

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

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

se reconhecida pela Denominação de Origem 

casos do Azeite, Mel, Queijo e Vinho, e pela Indicação Geográfica Protegida 
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Analisando a distribuição da população ativa empregada pelos setores de atividade verifica

que o setor terciário emprega 64,7% da população ativa; 18

primário e 16,6% no setor secundário.

A grande representatividade do setor terciário deve

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

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

concentradas na cidade e restaurantes.

 

Em termos de 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 empregab

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

 

Serpa regista uma elevada taxa de desemprego, superior aos valores nacionais e regionais. De 

acordo com os Censos de 2011 esse indicador regista no concelho o valo

13,83% e 13,86% de Portugal e do Baixo Alentejo respetivamente. 

A taxa de analfabetismo no concelho é de 13,09%, comparativamente à média nacional que se 

situa nos 5,23 % (INE, Censos de 2011).

 

De reforçar que o conceito de Desenvol

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
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Analisando a distribuição da população ativa empregada pelos setores de atividade verifica

que o setor terciário emprega 64,7% da população ativa; 18,7% está empregada no setor 

primário e 16,6% no setor secundário. 

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 

opulação (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

concentradas na cidade e restaurantes. 

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

retalho e na administração pública; 

se também a Câmara Municipal, em termos de empregabilidade;

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

Serpa regista uma elevada taxa de desemprego, superior aos valores nacionais e regionais. De 

acordo com os Censos de 2011 esse indicador regista no concelho o valor de 20,48%, face aos 

13,83% e 13,86% de Portugal e do Baixo Alentejo respetivamente.  

A taxa de analfabetismo no concelho é de 13,09%, comparativamente à média nacional que se 

situa nos 5,23 % (INE, Censos de 2011). 

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 

templadas no presente Documento, por si só, não resolvem as carências 

socioeconómicas do Território e dos respetivos Públicos-alvo. 
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Analisando a distribuição da população ativa empregada pelos setores de atividade verifica-se 

,7% está empregada no setor 

se ao crescimento das atividades mais 

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

opulação (a destacar as áreas da educação, idosos, saúde e administração pública). 

se os estabelecimentos no âmbito do pequeno comércio, lojas 

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

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

ilidade; 

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

Serpa regista uma elevada taxa de desemprego, superior aos valores nacionais e regionais. De 

r de 20,48%, face aos 

A taxa de analfabetismo no concelho é de 13,09%, comparativamente à média nacional que se 

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 

templadas no presente Documento, por si só, não resolvem as carências 



  

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE 

3.2 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.

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 noss

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 habitaciona

grande maioria, os portadores de doenças crónicas, os socialmente isolados e os desprovidos de 

suporte familiar.  

Segundo os Censos 2011, 25,84% da população do Concelho de Serpa é idosa, 4037 indivíduos 

com 65 ou mais anos. 

Em Serpa por cada 100 jovens existem 20

Variação de idosos 2001/2011 foi de 

2001/2011 foi de -6,6%, i.e, houve um decréscimo populacional de 6,6%, valor idêntico à década

de 1991/2001. 

Calculado com base na informação dos Censos de 2011, no concelho de Serpa o IDT é de 

62,2% 

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 pa

com dignidade da pessoa idosa.

 

3.3 Crianças e Jovens 

 

A população do concelho de Serpa, na faixa etária dos 0

pop. total); a população entre os 15

correspondendo em termos absolutos a 
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Segundo um Estudo da EUROSTAT, em 2025, 17% da população da União Europeia será idosa 

número significa um acréscimo de 15% relativamente a 1995.

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 

Segundo os Censos 2011, 25,84% da população do Concelho de Serpa é idosa, 4037 indivíduos 

Em Serpa por cada 100 jovens existem 209,3 idosos (Censos 2011) 

Variação de idosos 2001/2011 foi de -0,84. A variação da população do concelho de Serpa entre 

6,6%, i.e, houve um decréscimo populacional de 6,6%, valor idêntico à década

Calculado com base na informação dos Censos de 2011, no concelho de Serpa o IDT é de 

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. 

 

A população do concelho de Serpa, na faixa etária dos 0-14 anos são 1953 indi

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

pondendo em termos absolutos a 1647 indivíduos (censos 2011) 
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Segundo um Estudo da EUROSTAT, em 2025, 17% da população da União Europeia será idosa 

número significa um acréscimo de 15% relativamente a 1995. 

Em 2050, Portugal estará no topo dos 3 mais envelhecidos, com 32% de idosos, num total de 

a 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 

is mais preocupantes e são, na sua 

grande maioria, os portadores de doenças crónicas, os socialmente isolados e os desprovidos de 

Segundo os Censos 2011, 25,84% da população do Concelho de Serpa é idosa, 4037 indivíduos 

0,84. A variação da população do concelho de Serpa entre 

6,6%, i.e, houve um decréscimo populacional de 6,6%, valor idêntico à década 

Calculado com base na informação dos Censos de 2011, no concelho de Serpa o IDT é de 

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

ra um efetivo envelhecimento ativo 

14 anos são 1953 indivíduos (12,5% da 

10,5% da população total, 
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As problemáticas inerentes às crianças e jovens no Concelho prendem

exposição a modelos de comportamentos desviantes ou gravemente perturbadores do saudável 

desenvolvimento da criança/jovem 

abandono escolar. 

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

Alentejo 2011 a taxa de retenção e desistência do ensino 

10,3%, valores superiores quer à região Alentejo, quer ao verificado em Portugal (8,5% e 7,5% 

respetivamente). Por sua vez, a taxa de transição/ conclusão do ensino secundário foi de 80,8%, 

no concelho de Serpa, taxa supe

79,2% 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. 

 

 

3.4 Famílias 

 

Tendo como referência os Censos de 2011 as famílias clássicas no concelho de Serpa eram 

6122. 

A taxa de desemprego concelho de Serpa, como foi referido acima, atingiu, de acordo com os 

Censos de 2011, 20,48%; a taxa 

43,05%. 

A população empregada distribui

16,55%; III 64,71%. 

Fatores como o desemprego emprego precário e sazonal (a agricultura continua a

atividade predominantes no Concelho, encontrando

pensões (25,84% da população total residente é idosa) e os baixos salários, encontram

base das situações de pobreza e exclusão social das famílias 
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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 

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

Alentejo 2011 a taxa de retenção e desistência do ensino básico no concelho de Serpa foi de 

10,3%, valores superiores quer à região Alentejo, quer ao verificado em Portugal (8,5% e 7,5% 

respetivamente). Por sua vez, a taxa de transição/ conclusão do ensino secundário foi de 80,8%, 

no concelho de Serpa, taxa superior ao verificado na região Alentejo em Portugal (79,5% e 

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 

Tendo como referência os Censos de 2011 as famílias clássicas no concelho de Serpa eram 

A taxa de desemprego concelho de Serpa, como foi referido acima, atingiu, de acordo com os 

Censos de 2011, 20,48%; a taxa de atividade no mesmo período de análise cifrou

A população empregada distribui-se da seguinte forma pelos setores de atividade: I

Fatores como o desemprego emprego precário e sazonal (a agricultura continua a

atividade predominantes no Concelho, encontrando-se o Sector atualmente em crise); baixas 

pensões (25,84% da população total residente é idosa) e os baixos salários, encontram

base das situações de pobreza e exclusão social das famílias do Concelho. 
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se essencialmente com 

exposição a modelos de comportamentos desviantes ou gravemente perturbadores do saudável 

violência doméstica, negligência parental e insucesso e 

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

básico no concelho de Serpa foi de 

10,3%, valores superiores quer à região Alentejo, quer ao verificado em Portugal (8,5% e 7,5% 

respetivamente). Por sua vez, a taxa de transição/ conclusão do ensino secundário foi de 80,8%, 

rior ao verificado na região Alentejo em Portugal (79,5% e 

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 

Tendo como referência os Censos de 2011 as famílias clássicas no concelho de Serpa eram 

A taxa de desemprego concelho de Serpa, como foi referido acima, atingiu, de acordo com os 

de atividade no mesmo período de análise cifrou-se nos 

se da seguinte forma pelos setores de atividade: I-18,74%; II- 

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

se o Sector atualmente em crise); baixas 

pensões (25,84% da população total residente é idosa) e os baixos salários, encontram-se na 
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O ganho médio mensal da população empregada no concelho de Serpa era de 845,3

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

Portugal, 921,1€ e 1034,2€ respetivamente (Anuário Estatístico da Regi

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

concelho onde 13,09% dos indivíduos, em 2011, não tem 

anteriormente referido. 

 

De salientar, de acordo com o refe

muitos dos problemas identificados, pelo que parte da implementação de medidas estruturantes 

de criação de emprego e fixação da população, nomeadamente da população em idade ativa, o 

combate às taxas de desemprego verificadas, assim como aos índices de dependência (índice 

de dependência de idosos e índice de dependência total), em prol dum desenvolvimento 

sustentável desta Região. Estas medidas passam por um investimento no desenvolvimento das 

atividades económicas, a implem
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O ganho médio mensal da população empregada no concelho de Serpa era de 845,3

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

€ e 1034,2€ respetivamente (Anuário Estatístico da Região Alentejo 2011).

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 

De salientar, de acordo com o referido na nota introdutória, que o desemprego está na base de 

muitos dos problemas identificados, pelo que parte da implementação de medidas estruturantes 

de criação de emprego e fixação da população, nomeadamente da população em idade ativa, o 

xas de desemprego verificadas, assim como aos índices de dependência (índice 

de dependência de idosos e índice de dependência total), em prol dum desenvolvimento 

sustentável desta Região. Estas medidas passam por um investimento no desenvolvimento das 

idades económicas, a implementar Interministerialmente.  
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O ganho médio mensal da população empregada no concelho de Serpa era de 845,3€, 

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

lentejo 2011). 

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

qualquer nível de escolaridade, como 

rido na nota introdutória, que o desemprego está na base de 

muitos dos problemas identificados, pelo que parte da implementação de medidas estruturantes 

de criação de emprego e fixação da população, nomeadamente da população em idade ativa, o 

xas de desemprego verificadas, assim como aos índices de dependência (índice 

de dependência de idosos e índice de dependência total), em prol dum desenvolvimento 

sustentável desta Região. Estas medidas passam por um investimento no desenvolvimento das 
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4 ÁREAS TEMÁTICAS

 

O Diagnóstico Social de Serpa engloba 5

Famílias; Envelhecimento Ativo; Pobreza 

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 da

temáticas. 

 

A informação estatística que foi possível obter

apreensão dos dados. 

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

agrupamento tiveram subjacente a preocupaçã

monitorizados, permitindo uma dinâmica no conhecimento de Serpa. 

 

As estratégias de intervenção decorrem de uma reflexão 

contextualizada em dados da realidade social, onde o cru

identificados são considerados.

 

Com base na identificação das Necessidades/Problemas Crític

Intervenção específicas, agregadoras d

correspondem a Propostas de A

 

Esta metodologia permitiu a inventariação de problemas so

existentes. A partir deste desafio estratégico, foi possível a formulação siste

recomendações estratégicas passíveis de integr
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ÁREAS TEMÁTICAS 

e Serpa engloba 5 áreas temáticas (Cidade Saudável; Crianças, Jovens e 

Envelhecimento Ativo; Pobreza Vulnerabilidade e Inclusão social; e Diversidade 

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

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 da

atística que foi possível obter foi organizada, no sentido de facilitar uma maior 

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.  

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-

Intervenção específicas, agregadoras de um conjunto de problemas, que 

postas 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 

es estratégicas passíveis de integrar a intervenção no concelho de Serpa
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Crianças, Jovens e 

social; e Diversidade 

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

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 

foi organizada, no sentido de facilitar uma maior 

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

o de no futuro poderem ser atualizados e 

analítica, pragmática, crítica, 

zamento de problemas e recursos 

-se Estratégias de 

e um conjunto de problemas, que por sua vez 

estratégia. 

ciais e dos principais recursos 

matizada de algumas 

ar a intervenção no concelho de Serpa. 
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4.1. Cidade Saudável

 

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

(1984) e no seu seguimento consolidou

Carta de Ottawa de Novembro de 1986. Este movimento de amplitude mundial tem por base o 

conceito de saúde para todos e baseia

e prevenção da saúde física, mental e social, proteção cont

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 da

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

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

numa metodologia estratégica de intervenção sustentada nos princípios essenciais do Projecto 

Cidades Saudáveis da OMS (Organização Mund

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 

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 coloc

tomada de decisões. É aquela que procura melhorar o bem

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 
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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

Carta 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 1997, a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, a 

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

numa metodologia estratégica de intervenção sustentada nos princípios essenciais do Projecto 

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 

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 

saúde, mas está consciente de que a promoção da saúde é um processo 
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A ideia de “Comunidade Saudável” surgiu na Conferência “Beyond Health Care”, em Toronto 

se “O Movimento Cidades Saudáveis”, no âmbito da 

Carta de Ottawa de Novembro de 1986. Este movimento de amplitude mundial tem por base o 

se em seis princípios fundamentais: equidade, promoção 

ra riscos ambientais, participação na 

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

s pessoas que vivem nas cidades é 

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

uguesa 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 Projecto 

ial de Saúde), designadamente a equidade, a 

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

se mutuamente no 

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

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

estar dos cidadãos no centro do processo de 

estar físico, mental, social e 

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

saúde, mas está consciente de que a promoção da saúde é um processo 
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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

desenvolvimento do seu potencial máximo.

 

Atualmente a noção de saúde defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é a de que 

a saúde é um conceito complexo, envolvendo não só, os aspe

sociais de um indivíduo, mas também todos os aspetos relacionados com o ambiente que o 

rodeia. Isto significa tratar de uma forma preventiva os problemas da saúde pública, divulgando o 

conhecimento e promovendo debates sobre a

 

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

vida das populações reveste

decisões acerca do desenvolvimento e 

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 

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, a

 

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 cuidad

este processo.  

 

O Projeto das Cidades Saudáveis tem como parceiros estratégicos a Organização Mu

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

Desenvolve-se em três níveis:
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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 

ssoas apoiarem-se mutuamente nas várias dimensões da sua vida e no 

desenvolvimento do seu potencial máximo. 

Atualmente a noção de saúde defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é a de que 

a saúde é um conceito complexo, envolvendo não só, os aspetos somáticos, psicológicos e 

sociais de um indivíduo, mas também todos os aspetos relacionados com o ambiente que o 

rodeia. Isto significa tratar de uma forma preventiva os problemas da saúde pública, divulgando o 

conhecimento e promovendo debates sobre as condicionantes ambientais e sociais.

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 

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 

processos que contribuam para tornar a cidade num local saudável 

tivo por parte dos prestadores de cuidados de saúde é essencial em todo 

O Projeto das Cidades Saudáveis tem como parceiros estratégicos a Organização Mu

Geral da Saúde e Escola Nacional de Saúde Pública.  

se em três níveis: 

24 

mail:geral@cm-serpa.pt 

SETEMBRO DE 2013 

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 

se mutuamente nas várias dimensões da sua vida e no 

Atualmente a noção de saúde defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é a de que 

tos somáticos, psicológicos e 

sociais de um indivíduo, mas também todos os aspetos relacionados com o ambiente que o 

rodeia. Isto significa tratar de uma forma preventiva os problemas da saúde pública, divulgando o 

s condicionantes ambientais e sociais. 

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

se das múltiplas implicações na forma como a sociedade toma 

põe em causa os valores e princípios sobre os quais as 

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

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 

dotar 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 

processos que contribuam para tornar a cidade num local saudável 

os de saúde é essencial em todo 

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

Saudáveis desde Dezembro de 2004.

 

4.1.1 Ambiente e Água 

 

O Ambiente reúne unidades ecológicas que funcionam como um sis

frágil. De acordo com a Revisão do Plano Estratégico de Serpa

2010, pretende-se que o vetor “Ambiente e Água”, 

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

diversas vertentes, necessidades e potenciali

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

que está associada. 

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 

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

necessários para o bom funcionamento u

histórico, como fomento à identidade e coesão social.

 

4.1.1.1 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 
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Europeu, através da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS e da Rede das Redes 

Nacionais de Cidades Saudáveis da OMS; 

tuguesa 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. 

 

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

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

e 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 

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

mbiente social e o ambiente económico. 

Este vetor pretende assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas

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

necessários para o bom funcionamento urbano, assegurando a vivência do tecido urbano 

histórico, como fomento à identidade e coesão social. 

Fileira do ambiente urbano, serviços e equipamentos 

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

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

concelho, através da requalificação e modernização das infraestruturas e condições de 
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Europeu, através da Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS e da Rede das Redes 

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, 

rceira da Rede Portuguesa de Cidades 

tema natural e por vezes 

Final, de novembro de 

reflita na atuação a utilização sustentável dos 

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

dades, agrupando um conjunto de estratégias, 

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

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

infraestruturas, de 

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

ndo a vivência do tecido urbano 

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

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

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

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 

 

Diagnóstico de situação (pontos Fortes)

• Disponibilidade de recursos hídricos

• As principais zonas consideradas com valor ambiental encontram

• Existência da Albufeira do Enxoé 

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 

• Boa cobertura do abastecimento e drenagem de águas residuais

• Existência de uma ou mais ETA

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

RSU (cerca de 98%) 

• Capitação de RSU inferior à média nacional

• Vida útil do aterro sanitário até 2017

• Disponibilidade de recursos 

• Existência da infraestrutura ferroviária (ramal Beja/Moura)

• Boa cobertura da rede rodoviária

 

Diagnóstico de situação (pontos Fracos)
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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 

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 

Diagnóstico de situação (pontos Fortes) 

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 

oveitamento múltiplo de recursos (nomeadamente o regadio agrícola e o 

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

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 

 

Capitação de RSU inferior à média nacional 

Vida útil do aterro sanitário até 2017 

Disponibilidade de recursos para energias renováveis 

Existência da infraestrutura ferroviária (ramal Beja/Moura) 

Boa cobertura da rede rodoviária 

ico de situação (pontos Fracos) 
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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 

Programa de Requalificação da Rede de Equipamentos Desportivos Concelhios 

se classificadas 

a infraestruturas hidráulica, só por si, permite o 

oveitamento múltiplo de recursos (nomeadamente o regadio agrícola e o 

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

R construídas ou em projetos nas freguesias 

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



  

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE 

• 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

 

4.1.2 Espaços Verdes 

 

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

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 privilegiad

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 

Concelho, bem como dos espaços de jogo e recreio municipais;

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

minadas, …) 

Envelhecimento das condutas de abastecimento de água 

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

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

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

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

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

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 privilegiad

 

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 

Concelho, bem como dos espaços de jogo e recreio municipais; 

Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais logradouros públicos;

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

bate a pragas e doenças vegetais; 

Acompanhamento técnico dos projetos e obras municipais na especialidade de 

arquitetura paisagista. 

o Concelho de Serpa 
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Existência de algumas zonas ambientalmente degradadas (deposição de entulho, linhas 

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

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

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

 

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 

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

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

Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais logradouros públicos; 

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

Acompanhamento técnico dos projetos e obras municipais na especialidade de 
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Jardim Público de Vila Nova de S. Bento

Área: 7 850 m2 

O jardim público de vila nova 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 diversos equipamentos. 

 

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 u

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 enqua

Entrada das Amoreiras 

Esta entrada de Serpa foi requalificada em 2007, prevendo o enquadramento do Património 

existente (Ermida de São Sebastião) e paisagístico de uma das entradas da Cidade.

Rua dos Arcos 

Este espaço verde surge para o enquadram

o enquadramento das três oliveiras classificadas como árvores de interesse público.

 Alameda Abade Correia da Serra

Este espaço de enquadramento situa

encontrar a estátua do abade, botânico e diplomata do séc. XVIII, e um dos fundadores da 
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Jardim Público de Vila Nova de S. Bento 

O jardim público de vila nova 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 diversos equipamentos.  

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 

O jardim de Vila Verde de Ficalho contempla uma ampla área de relvado, com u

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

Largo da Igreja de Vale de Vargo 

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

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. 

spaços verdes de enquadramento: 

Esta entrada de Serpa foi requalificada em 2007, prevendo o enquadramento do Património 

existente (Ermida de São Sebastião) e paisagístico de uma das entradas da Cidade.

Este espaço verde surge para o enquadramento paisagístico da muralha poente, bem como para 

o enquadramento das três oliveiras classificadas como árvores de interesse público.

Alameda Abade Correia da Serra 

Este espaço de enquadramento situa-se junto ao Jardim Municipal. Neste espaço podemos 

ontrar a estátua do abade, botânico e diplomata do séc. XVIII, e um dos fundadores da 
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O jardim público de vila nova 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 

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

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.  

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

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, 

Esta entrada de Serpa foi requalificada em 2007, prevendo o enquadramento do Património 

existente (Ermida de São Sebastião) e paisagístico de uma das entradas da Cidade. 

ento paisagístico da muralha poente, bem como para 

o enquadramento das três oliveiras classificadas como árvores de interesse público. 

se junto ao Jardim Municipal. Neste espaço podemos 

ontrar a estátua do abade, botânico e diplomata do séc. XVIII, e um dos fundadores da 
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Academia de Ciências de Lisboa, José Francisco Correia da Serra (1750

desta estátua ocorreu no dia 11 de Setembro de 1958. Junto a esta estátua encon

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  

A entrada principal do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, ou “Passeio Público Camacho 

Pimenta”, situa-se na Alameda Abade Correia da Serra, que tomou este nome em 1966, sendo 

anteriormente denominado de Praça de Lisboa. Tem sofrido diversas alterações ao longo dos 

tempos, com a mediação de diversos intervenientes. Neste jardim decorreram ou

atividades socioculturais, como concursos, atuações e diversos eventos musicais. Existia uma 

tela de cinema há mais cerca de meio século. O Jardim deu ainda lugar a atividades desportivas 

tais como Ténis e Patinagem. 

No final de 1862 a Câmara considerou ser muito conveniente a instalação de um passeio público 

no Rossio de S. Roque. Deste modo, “foi deliberado convidar o major engenheiro Carlos de 

Barcelos Machado para que, com as suas muitas luzes possa esclarecer e dirigir esta Câmara 

na instalação do Passeio Público no Rossio de S. Roque, e, em 23 de Janeiro de 1864, já se 

havia acordado pedir ao Governo autorização para contrair um empréstimo para o completo 

acabamento e aformoseamento do Passeio Público que hoje existe no Rossio S. Roque” 

(Cabral, J.).  

“Dois anos mais tarde, em 19 de Julho de 1866, o presidente da Câmara lamentou o estado de 

abandono em que se encontrava o Passeio Público devido ao fraco zelo do guarda a quem está 

encarregado” (Cabral, J.), certificando o grande prejuízo d

Depois de algumas transformações e melhorias, a 8 de Março de 1909 foi

de «Passeio Público Camacho Pimenta» homenageando assim a individualidade que dirigiu os 

trabalhos na reconstrução do Jardim. João de Deu

1928.  

Em 1975 o Jardim sofreu grande remodelação. Esta foi realizada graças à grande competência e 

sabedoria do engenheiro silvicultor José Pulido Garcia que entretanto se tinha reformado de 

chefe responsável dos Jardins de Lisboa. Arranjaram

variadas espécies de árvores, arbustos e herbáceas. Após o falecimento do Eng.º José d’ Orta 
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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 encon

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

Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia 

A entrada principal do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, ou “Passeio Público Camacho 

se na Alameda Abade Correia da Serra, que tomou este nome em 1966, sendo 

anteriormente denominado de Praça de Lisboa. Tem sofrido diversas alterações ao longo dos 

tempos, com a mediação de diversos intervenientes. Neste jardim decorreram ou

atividades socioculturais, como concursos, atuações e diversos eventos musicais. Existia uma 

tela de cinema há mais cerca de meio século. O Jardim deu ainda lugar a atividades desportivas 

 

a considerou ser muito conveniente a instalação de um passeio público 

no Rossio de S. Roque. Deste modo, “foi deliberado convidar o major engenheiro Carlos de 

Barcelos Machado para que, com as suas muitas luzes possa esclarecer e dirigir esta Câmara 

talação do Passeio Público no Rossio de S. Roque, e, em 23 de Janeiro de 1864, já se 

havia acordado pedir ao Governo autorização para contrair um empréstimo para o completo 

acabamento e aformoseamento do Passeio Público que hoje existe no Rossio S. Roque” 

“Dois anos mais tarde, em 19 de Julho de 1866, o presidente da Câmara lamentou o estado de 

abandono em que se encontrava o Passeio Público devido ao fraco zelo do guarda a quem está 

encarregado” (Cabral, J.), certificando o grande prejuízo dos interesses municipais. 

Depois de algumas transformações e melhorias, a 8 de Março de 1909 foi-lhe atribuído o nome 

de «Passeio Público Camacho Pimenta» homenageando assim a individualidade que dirigiu os 

trabalhos na reconstrução do Jardim. João de Deus Camacho Pimenta faleceu em Outubro de 

Em 1975 o Jardim sofreu grande remodelação. Esta foi realizada graças à grande competência e 

sabedoria do engenheiro silvicultor José Pulido Garcia que entretanto se tinha reformado de 

rdins de Lisboa. Arranjaram-se os canteiros, plantaram

variadas espécies de árvores, arbustos e herbáceas. Após o falecimento do Eng.º José d’ Orta 
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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 

A entrada principal do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, ou “Passeio Público Camacho 

se na Alameda Abade Correia da Serra, que tomou este nome em 1966, sendo 

anteriormente denominado de Praça de Lisboa. Tem sofrido diversas alterações ao longo dos 

tempos, com a mediação de diversos intervenientes. Neste jardim decorreram outrora inúmeras 

atividades socioculturais, como concursos, atuações e diversos eventos musicais. Existia uma 

tela de cinema há mais cerca de meio século. O Jardim deu ainda lugar a atividades desportivas 

a considerou ser muito conveniente a instalação de um passeio público 

no Rossio de S. Roque. Deste modo, “foi deliberado convidar o major engenheiro Carlos de 

Barcelos Machado para que, com as suas muitas luzes possa esclarecer e dirigir esta Câmara 

talação do Passeio Público no Rossio de S. Roque, e, em 23 de Janeiro de 1864, já se 

havia acordado pedir ao Governo autorização para contrair um empréstimo para o completo 

acabamento e aformoseamento do Passeio Público que hoje existe no Rossio S. Roque” 

“Dois anos mais tarde, em 19 de Julho de 1866, o presidente da Câmara lamentou o estado de 

abandono em que se encontrava o Passeio Público devido ao fraco zelo do guarda a quem está 

os interesses municipais.  

lhe atribuído o nome 

de «Passeio Público Camacho Pimenta» homenageando assim a individualidade que dirigiu os 

s Camacho Pimenta faleceu em Outubro de 

Em 1975 o Jardim sofreu grande remodelação. Esta foi realizada graças à grande competência e 

sabedoria do engenheiro silvicultor José Pulido Garcia que entretanto se tinha reformado de 

se os canteiros, plantaram-se novas e 

variadas espécies de árvores, arbustos e herbáceas. Após o falecimento do Eng.º José d’ Orta 
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Cano Pulido que ocorreu em 1983, a Câmara Municipal, como testemunho de gratidão, prestou

lhe uma homenagem, sendo colocada uma placa com o seu nome na frontaria do Jardim. Em 

1983 procedeu-se à construção de um lago de maiores dimensões em relação ao que estava 

construído, e em 1986 instalou

remodelação do mobiliário do jardim. 

 

Atualmente o jardim e composto por dois lagos e uma fonte com repuxo, contemplando também 

uma parte do viveiro municipal onde se efetua a produção de novas plantas, para uso da 

Autarquia. Mantém o traçado de outros tempos, com diversos canteiros floridos, que definem os 

caminhos, ao longo dos quais são dispostos diversos bancos para estadia. Conta ainda com um 

quiosque, de exploração privada, que está aberto nos meses de Verão. É um espaç

biodiversidade por excelência, encontrando nele diversos exemplares de herbáceas, arbustos e 

árvores. A presença destes elementos vegetais que proporcionam sombra e alteram o 

microclima interior do jardim, tornam este espaço num enorme atrativo nas ép

calor. 

 

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.  

 

Praceta da Hortinha 

Área: 960 m2 

Este espaço verde pretende servir as nec

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.

  

Espaço verde da Biblioteca 

Área: 4 500 m2 
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Cano Pulido que ocorreu em 1983, a Câmara Municipal, como testemunho de gratidão, prestou

homenagem, sendo colocada uma placa com o seu nome na frontaria do Jardim. Em 

se à construção de um lago de maiores dimensões em relação ao que estava 

construído, e em 1986 instalou-se uma nova rede de água e de luz, havendo posterior 

lação do mobiliário do jardim. Cabral, João; Arquivos de Serpa; 1971 

Atualmente o jardim e composto por dois lagos e uma fonte com repuxo, contemplando também 

uma parte do viveiro municipal onde se efetua a produção de novas plantas, para uso da 

. Mantém o traçado de outros tempos, com diversos canteiros floridos, que definem os 

caminhos, ao longo dos quais são dispostos diversos bancos para estadia. Conta ainda com um 

quiosque, de exploração privada, que está aberto nos meses de Verão. É um espaç

biodiversidade por excelência, encontrando nele diversos exemplares de herbáceas, arbustos e 

árvores. A presença destes elementos vegetais que proporcionam sombra e alteram o 

microclima interior do jardim, tornam este espaço num enorme atrativo nas ép

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 

reio 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 

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.
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Cano Pulido que ocorreu em 1983, a Câmara Municipal, como testemunho de gratidão, prestou-

homenagem, sendo colocada uma placa com o seu nome na frontaria do Jardim. Em 

se à construção de um lago de maiores dimensões em relação ao que estava 

se uma nova rede de água e de luz, havendo posterior 

Atualmente o jardim e composto por dois lagos e uma fonte com repuxo, contemplando também 

uma parte do viveiro municipal onde se efetua a produção de novas plantas, para uso da 

. Mantém o traçado de outros tempos, com diversos canteiros floridos, que definem os 

caminhos, ao longo dos quais são dispostos diversos bancos para estadia. Conta ainda com um 

quiosque, de exploração privada, que está aberto nos meses de Verão. É um espaço de 

biodiversidade por excelência, encontrando nele diversos exemplares de herbáceas, arbustos e 

árvores. A presença destes elementos vegetais que proporcionam sombra e alteram o 

microclima interior do jardim, tornam este espaço num enorme atrativo nas épocas de maior 

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 

reio 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 

essidades 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. 
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Este espaço verde, associado aos equipamentos institucionais desta zona (Biblioteca Municipal 

e escolas), é composto por uma área relvada modelada, com zonas de estadia e um espaço de 

jogo e recreio, para crianças com idades comp

dá lugar à exposição anual exterior no âmbito do Prémio Ibérico de Escultura.

 

 

4.1.3 Cultura e Lazer 

 

O concelho de Serpa dispõe de recursos turístico

arqueológico, a cultura, a gastronomia, as paisagens, 

vertente rio e albufeira. 

 

A localização central do concelho de Serpa relativamente

ponto de partida e ponto de chegada para diversos rota

 

A cidade de Serpa e o concelho encontram

culturais, desportivos, sociais ou relacionados com a saúde.

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

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

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

freguesias se encontram equipamentos de natureza cultural e com tendênc

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

assumida pelo município. 

Outros projetos estão em curso, desde a criação e requalificação de espaços culturais como o 

Museu do Humor e do Absurdo, o Museu Municipal de Arqueologia ou o Cineteatro de Pias e o 

Projeto Serpa Cidade Equestre

No Centro Histórico de Serpa existem três museus, consagrados à arqueologia, à etnografia e ao 

relógio, para além dos espaços museológicos existentes na Casa 

breve, a cidade ver-se-á enriquecida com a abertura do Museu do Humor e do Absurdo.
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Este espaço verde, associado aos equipamentos institucionais desta zona (Biblioteca Municipal 

e escolas), 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 à exposição anual exterior no âmbito do Prémio Ibérico de Escultura. 

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

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

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

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

A cidade de Serpa e o concelho encontram-se bem servidos 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 

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

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

freguesias se encontram equipamentos de natureza cultural e com tendência para aumentar, por 

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

Outros projetos estão em curso, desde a criação e requalificação de espaços culturais como o 

surdo, o Museu Municipal de Arqueologia ou o Cineteatro de Pias e o 

Projeto Serpa Cidade Equestre 

No Centro Histórico de Serpa existem três museus, consagrados à arqueologia, à etnografia e ao 

relógio, para além dos espaços museológicos existentes na Casa do Cante e no Musibéria. Em 

á enriquecida com a abertura do Museu do Humor e do Absurdo.
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Este espaço verde, associado aos equipamentos institucionais desta zona (Biblioteca Municipal 

e escolas), é composto por uma área relvada modelada, com zonas de estadia e um espaço de 

reendidas entre os 3 e os 12 anos. Este espaço 

s relevantes, como o património arquitetónico e 

proximidade ao Guadiana na 

ao sul alentejano, posiciona-o como 

s e percursos pela região. 

se bem servidos de equipamentos, sejam eles 

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 

ia para aumentar, por 

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

Outros projetos estão em curso, desde a criação e requalificação de espaços culturais como o 

surdo, o Museu Municipal de Arqueologia ou o Cineteatro de Pias e o 

No Centro Histórico de Serpa existem três museus, consagrados à arqueologia, à etnografia e ao 

do Cante e no Musibéria. Em 

á enriquecida com a abertura do Museu do Humor e do Absurdo. 
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O concelho tem três bibliotecas e dois cineteatros (ver). É de ter em conta que quer as 

bibliotecas, que estão perfeitamente equipadas com moder

cineteatros, que têm todos condições para projeção de filmes  e apresentação de produções 

teatrais, são equipamentos modernos e que servem perfeitamente as necessidades da 

população. 

Para além dos museus, cineteatros, centros

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 e o Espaço Nora. 

Museu Etnográfico 

Museu Municipal de Arqueologia

Museu do Relógio 

Museu de Vila Nova de S. Bento

Museu de Vila Verde de Ficalho

Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra

Biblioteca de Vila Verde de Ficalho

Biblioteca António Estevens Baptista

Cineteatro Municipal de Serpa 

Cineteatro Municipal Maria Lamas, VNS Bento

Cineteatro de Pias (em projeto)

Casa do Cante 

Musibéria 

 

O concelho de Serpa conta ainda com

nomeadamente feiras, festivais 

 

4.1.4 Desporto  

 

4.1.4.1 Instalações Desportivas no Concelho de Serpa
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O concelho tem três bibliotecas e dois cineteatros (ver). É de ter em conta que quer as 

bibliotecas, que estão perfeitamente equipadas com modernos mios informáticos, quer os 

cineteatros, que têm todos condições para projeção de filmes  e apresentação de produções 

teatrais, são equipamentos modernos e que servem perfeitamente as necessidades da 

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 

Museu Municipal de Arqueologia 

Museu de Vila Nova de S. Bento 

Museu de Vila Verde de Ficalho 

Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 

Biblioteca de Vila Verde de Ficalho 

Biblioteca António Estevens Baptista 

Cineteatro Municipal de Serpa  

Cineteatro Municipal Maria Lamas, VNS Bento 

Cineteatro de Pias (em projeto) 

conta ainda com uma agenda cultural muito diversificada ao longo do ano, 

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

Instalações Desportivas no Concelho de Serpa 

32 

mail:geral@cm-serpa.pt 

SETEMBRO DE 2013 

O concelho tem três bibliotecas e dois cineteatros (ver). É de ter em conta que quer as 

nos mios informáticos, quer os 

cineteatros, que têm todos condições para projeção de filmes  e apresentação de produções 

teatrais, são equipamentos modernos e que servem perfeitamente as necessidades da 

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 

uma agenda cultural muito diversificada ao longo do ano, 
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O Concelho de Serpa está dotado de 43 instalações desportivas municipais, o que corresponde 

a 363,25 habitantes/instalação. Estão edificadas 14 instalações nas freguesias da cidade o que 

corresponde a 32,56 %, 11 estão na freguesia de Vila Nova de São Bent

freguesia de Pias – 16,27%. Mais 4 instalações nas freguesias de Brinches, Vila Verde de 

Ficalho e Vale Vargo, o que corresponde a 10% para cada freguesia. 

A tabela seguinte apresenta o tipo de instalações desportivas que o município pos

oferecer à população. 

 

 

Tabela 2 

 

 

Podemos de seguida ver na 

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

freguesias 

 Serpa

Pavilhão Gimnodesportivo 

Polidesportivo 

Campo de futebol 

Courts de Ténis 

Piscinas 

Patinódromo 

Salão Polivalente 

Mini Campos Desportivos 

Ginásios de Ar livre 

Ciclovias 
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O Concelho de Serpa está dotado de 43 instalações desportivas municipais, o que corresponde 

a 363,25 habitantes/instalação. Estão edificadas 14 instalações nas freguesias da cidade o que 

corresponde a 32,56 %, 11 estão na freguesia de Vila Nova de São Bento 

16,27%. Mais 4 instalações nas freguesias de Brinches, Vila Verde de 

Ficalho e Vale Vargo, o que corresponde a 10% para cada freguesia.  

A tabela seguinte apresenta o tipo de instalações desportivas que o município pos

 - Resumo dos equipamentos desportivos municipais 

figura 4 a distribuição dos equipamentos desportivos do Concelho 

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

Serpa Brinches Pias 
Vale 

Vargo 
Vila Verde 
de Ficalho

2 - - - - 

- - 1 1 1 

2 1 2 1 1 

1 - 1 - - 

2 - 1 - - 

1 - - - - 

3 1 1 1 1 

- - - - - 

1 1 1 1 1 

2 1 - - - 
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O Concelho de Serpa está dotado de 43 instalações desportivas municipais, o que corresponde 

a 363,25 habitantes/instalação. Estão edificadas 14 instalações nas freguesias da cidade o que 

o – 25,58 %, 6 na 

16,27%. Mais 4 instalações nas freguesias de Brinches, Vila Verde de 

A tabela seguinte apresenta o tipo de instalações desportivas que o município possui para 

a distribuição dos equipamentos desportivos do Concelho 

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

Vila Verde 
de Ficalho 

Vila N. de 
S. Bento 

 - 

 1 

 3 

 1 

 - 

 - 

 2 

 1 

 1 

 1 
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. 

Figura 3 - Mapa dos equipamentos 

 

 

4.1.4.2 Áreas de Intervenção da Secção de Desporto

 

Promoção da atividade física 

 

A promoção da atividade física é feita 

Nos projetos desportivos promovidos pelo

Movimento”, “Natação” e “Combate à Obesidade Infantil”.

 

Gente em Movimento 

 

O programa, destinado prioritariamente aos mais idosos, com o objetivo de lhes proporcionar 

atividade física, iniciou-se em Janeiro

proposta da professora Helena Dias, arrancou apenas com cinco senhoras de Serpa e foi 

preciso vencer o constrangimento de vestir um fato de banho para em Setembro registar 36 

inscritos. A qualidade das aulas

beneficio para a saúde fez disparar a participação e em 2006 cerca de 160 pessoas, já incluindo 

as freguesias de Pias e Vila Nova faziam aulas de hidroginástica.

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail:geral@cm

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE SETEMBRO DE 2013

Mapa dos equipamentos municipais existentes por freguesia

Áreas de Intervenção da Secção de Desporto 

 

tividade física é feita através da execução dos projetos desportivos municipais.

tos desportivos promovidos pelo Município, que nesta data são três 

Movimento”, “Natação” e “Combate à Obesidade Infantil”. 

O programa, destinado prioritariamente aos mais idosos, com o objetivo de lhes proporcionar 

se em Janeiro de 2004, com o nome de “Avós em movimento”. Com 

proposta da professora Helena Dias, arrancou apenas com cinco senhoras de Serpa e foi 

preciso vencer o constrangimento de vestir um fato de banho para em Setembro registar 36 

inscritos. A qualidade das aulas e a recomendação médica à participação no programa como 

beneficio para a saúde fez disparar a participação e em 2006 cerca de 160 pessoas, já incluindo 

as freguesias de Pias e Vila Nova faziam aulas de hidroginástica. 
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municipais existentes por freguesia 

tos desportivos municipais. 

Município, que nesta data são três – “Gente em 

O programa, destinado prioritariamente aos mais idosos, com o objetivo de lhes proporcionar 

de 2004, com o nome de “Avós em movimento”. Com 

proposta da professora Helena Dias, arrancou apenas com cinco senhoras de Serpa e foi 

preciso vencer o constrangimento de vestir um fato de banho para em Setembro registar 36 

e a recomendação médica à participação no programa como 

beneficio para a saúde fez disparar a participação e em 2006 cerca de 160 pessoas, já incluindo 
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O programa passou a ser cada vez mais

Concelho. As Juntas de Freguesia mobilizaram

número de praticantes ultrapassou a barreira das duas centenas. Nesse ano, devido à boa 

adesão da população foi preciso passar a frequência das aulas de uma para duas vezes por 

semana e criou-se uma nova vertente no programa, as aulas de ginástica, ministradas 

atualmente em todas as Freguesias e nos lugares de Vales Mortos e recentemente Santa Iria.

Estamos pois perante um programa que satisfaz muito a população idosa do Concelho de Serpa, 

mas que está aberto a quem queira usufruir destas atividades, atualmente com o nome de 

“Gente em movimento”, conta com 423 participantes, sendo 333 frequentadores de 

hidroginástica e 292 de Ginástica, 197 praticam as duas atividades. A tendência é o aumento 

deste número.   

O programa tem como objetivos:

• Melhorar a qualidade de vida dos praticantes, através da prática de atividade física 

regular 

• Promover a saúde e o bem

• Possibilitar o desenvolvimento das suas capacidades psicomotoras, sociais e cognitivas, 

contribuindo para a melhoria da 

• Combater o isolamento

• Desenvolver o convívio e a sociabilização

• Prevenir ou retardar o aparecimento de algumas doenças

O projeto é composto por duas atividades: 

- Ginástica de Manutenção Moderada

- Hidroginástica 

A Ginástica de Manutenção é ministrada por um Técnico de Educação Física, que se 

desloca a cada uma das freguesias uma vez por semana e realiza

uma vez que não existem equipamentos desportivos cobertos naquelas localidades. Em Serpa 

esta atividade decorre no Pavilhão Carlos Pinhão

A Hidroginástica é igualmente ministrada por um Técnico de Educação Física e realiza

se na Piscina Municipal Cobe

do projeto, que se deslocam à sede de Concelho em viaturas cedidas pelas Juntas de 

Freguesias, que desta forma também se associam ao proje
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O programa passou a ser cada vez mais divulgado e em 2007,alargou-se praticamente a todo o 

Concelho. As Juntas de Freguesia mobilizaram-se tratando das inscrições e transportes e o 

número de praticantes ultrapassou a barreira das duas centenas. Nesse ano, devido à boa 

preciso passar a frequência das aulas de uma para duas vezes por 

se uma nova vertente no programa, as aulas de ginástica, ministradas 

atualmente em todas as Freguesias e nos lugares de Vales Mortos e recentemente Santa Iria.

ante um programa que satisfaz muito a população idosa do Concelho de Serpa, 

mas que está aberto a quem queira usufruir destas atividades, atualmente com o nome de 

“Gente em movimento”, conta com 423 participantes, sendo 333 frequentadores de 

e 292 de Ginástica, 197 praticam as duas atividades. A tendência é o aumento 

O programa tem como objetivos: 

Melhorar a qualidade de vida dos praticantes, através da prática de atividade física 

Promover a saúde e o bem-estar  

ilitar o desenvolvimento das suas capacidades psicomotoras, sociais e cognitivas, 

contribuindo para a melhoria da autoestima 

Combater o isolamento 

Desenvolver o convívio e a sociabilização 

Prevenir ou retardar o aparecimento de algumas doenças 

to é composto por duas atividades:  

Ginástica de Manutenção Moderada 

A Ginástica de Manutenção é ministrada por um Técnico de Educação Física, que se 

desloca a cada uma das freguesias uma vez por semana e realiza-se em espaços polivalent

uma vez que não existem equipamentos desportivos cobertos naquelas localidades. Em Serpa 

corre no Pavilhão Carlos Pinhão. 

A Hidroginástica é igualmente ministrada por um Técnico de Educação Física e realiza

se na Piscina Municipal Coberta de Serpa. Todos os dias da semana recebem os participantes 

to, que se deslocam à sede de Concelho em viaturas cedidas pelas Juntas de 

rma também se associam ao projeto. 
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se praticamente a todo o 

se tratando das inscrições e transportes e o 

número de praticantes ultrapassou a barreira das duas centenas. Nesse ano, devido à boa 

preciso passar a frequência das aulas de uma para duas vezes por 

se uma nova vertente no programa, as aulas de ginástica, ministradas 

atualmente em todas as Freguesias e nos lugares de Vales Mortos e recentemente Santa Iria. 

ante um programa que satisfaz muito a população idosa do Concelho de Serpa, 

mas que está aberto a quem queira usufruir destas atividades, atualmente com o nome de 

“Gente em movimento”, conta com 423 participantes, sendo 333 frequentadores de 

e 292 de Ginástica, 197 praticam as duas atividades. A tendência é o aumento 

Melhorar a qualidade de vida dos praticantes, através da prática de atividade física 

ilitar o desenvolvimento das suas capacidades psicomotoras, sociais e cognitivas, 

A Ginástica de Manutenção é ministrada por um Técnico de Educação Física, que se 

se em espaços polivalentes, 

uma vez que não existem equipamentos desportivos cobertos naquelas localidades. Em Serpa 

A Hidroginástica é igualmente ministrada por um Técnico de Educação Física e realiza-

cebem os participantes 

to, que se deslocam à sede de Concelho em viaturas cedidas pelas Juntas de 
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No final de 2012 foi introduzida uma nova atividade

alimentares saudáveis, nomeadamente pelo recurso à dieta mediterrânica e consequentemente 

à gastronomia local. A atividade denomina

do município, em todas as freg

 

Natação 

 

Trata-se de uma atividade que até há pouco tempo era dinamizada pela Associação de 

Bombeiros Voluntários de Serpa. A partir de certa altura passou a ser o município a entidade 

promotora da atividade, tratou

recrutados pela autarquia são os mesmos. Em 2011/12, o formato alterou

a ser gerida transitoriamente pelos professores, até á criação de um clube de natação e 

atividades aquáticas o que veio 

tratar de um projeto que conta com o apoio do município ao nível logístico e de instalações, toda 

a responsabilidade do mesmo é do Clube de Natação Aquaserpa.

Os utentes são distribuídos por classe

 

Combate à Obesidade Infantil

 

O projeto de Combate à Obesidade Infantil é desenvolvido pe

atualmente, integra a Medida 

Obesidade Infantil, do Plano de Desenvolvimento Social 

considera-se que é uma mais-

O programa visa também dar a

dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos do pré

do concelho, assim como ações de promoção da A

simultaneamente, os Pais e Encarregados de Educação, os Educadores e as Crianças.

Na implementação do Programa de A

Sensibilização e Promoção de Hábitos de Vida Saudável é necessária uma articulação constante 

entre a Divisão de Educação, Desporto e A

Direções dos Agrupamentos de Escolas do Concelho e entre estas últimas e os Pais e 

Encarregados de Educação. 
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No final de 2012 foi introduzida uma nova atividade relacionada com a divulgação de hábitos 

alimentares saudáveis, nomeadamente pelo recurso à dieta mediterrânica e consequentemente 

à gastronomia local. A atividade denomina-se “ Saberes e Sabores” e é dinamizada pela dietista 

do município, em todas as freguesias do concelho. 

se de uma atividade que até há pouco tempo era dinamizada pela Associação de 

Bombeiros Voluntários de Serpa. A partir de certa altura passou a ser o município a entidade 

promotora da atividade, tratou-se apenas de uma alteração na gestão, uma vez que os técnicos 

recrutados pela autarquia são os mesmos. Em 2011/12, o formato alterou-se passando atividade 

a ser gerida transitoriamente pelos professores, até á criação de um clube de natação e 

atividades aquáticas o que veio a acontecer na época de 2012/13. Nesta data e apesar de se 

tratar de um projeto que conta com o apoio do município ao nível logístico e de instalações, toda 

a responsabilidade do mesmo é do Clube de Natação Aquaserpa. 

Os utentes são distribuídos por classes e níveis de desempenho de acordo com o escalão etário.

Combate à Obesidade Infantil 

to de Combate à Obesidade Infantil é desenvolvido pelo Centro de Saúde de Serpa e, 

tualmente, integra a Medida – Rede de Cidades Saudáveis, Programa de Combate 

ano de Desenvolvimento Social do Concelho de Serpa. Desta forma 

-valia para a população do concelho. 

dar ações de sensibilização para a problemática da Obesidade Infantil, 

s e Encarregados de Educação dos alunos do pré-escolar dos agrupamentos de escolas 

assim como ações de promoção da Atividade Física e Desportiva que envolvam, 

simultaneamente, os Pais e Encarregados de Educação, os Educadores e as Crianças.

mplementação do Programa de Atividades Físicas e na realização das A

Sensibilização e Promoção de Hábitos de Vida Saudável é necessária uma articulação constante 

visão de Educação, Desporto e Ação Social, da Câmara Municipal de Serpa,

ções dos Agrupamentos de Escolas do Concelho e entre estas últimas e os Pais e 
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relacionada com a divulgação de hábitos 

alimentares saudáveis, nomeadamente pelo recurso à dieta mediterrânica e consequentemente 

se “ Saberes e Sabores” e é dinamizada pela dietista 

se de uma atividade que até há pouco tempo era dinamizada pela Associação de 

Bombeiros Voluntários de Serpa. A partir de certa altura passou a ser o município a entidade 

teração na gestão, uma vez que os técnicos 

se passando atividade 

a ser gerida transitoriamente pelos professores, até á criação de um clube de natação e 

a acontecer na época de 2012/13. Nesta data e apesar de se 

tratar de um projeto que conta com o apoio do município ao nível logístico e de instalações, toda 

s e níveis de desempenho de acordo com o escalão etário. 

lo Centro de Saúde de Serpa e, 

Rede de Cidades Saudáveis, Programa de Combate à 

do Concelho de Serpa. Desta forma 

ções de sensibilização para a problemática da Obesidade Infantil, 

escolar dos agrupamentos de escolas 

tividade Física e Desportiva que envolvam, 

simultaneamente, os Pais e Encarregados de Educação, os Educadores e as Crianças. 

s Físicas e na realização das Ações de 

Sensibilização e Promoção de Hábitos de Vida Saudável é necessária uma articulação constante 

ção Social, da Câmara Municipal de Serpa, as 

ções dos Agrupamentos de Escolas do Concelho e entre estas últimas e os Pais e 
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Em linhas muito gerais podemos dizer que o proje

as crianças que apresentam excesso de peso e de 

plano/programas de atividades físicas para as que foram identificadas e que pretendem 

participar no mesmo. 

 

4.1.4.3 Desporto Associativo

 

Clubes e Associações Desportivas do Concelho de Serpa

 

As associações desportivas no 

todo o Movimento Associativo. Estes desempenham um papel fundamental, na prática e no 

desenvolvimento desportivo, promovendo a

de vida das populações, ações importantes como forma saudável de ocupação de tempos livres 

e de socialização. Existe uma oferta variada em termos de modalidades desportivas e que vão, 

desde os “bâmbis” (5 aos 7 anos), aos veteranos, com atividade federada e não federada. A 

mais popular é o Futebol, mas também existe Futsal, Andebol, Ténis de Mesa, BTT, 

Cicloturismo, Hip-Hop, Fitness, Patinagem Artística, Karaté, Natação, Basquetebol (iniciação), 

Pesca desportiva e Columbofilia. Embora haja uma maior concentração 

variedade de atividades, na sede do Concelho, também

diversidade de atividades, principalmente nas maiores freguesias do Concelho 

Bento e Pias. 

A autarquia apoia as suas associações de diversas maneiras, 

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

instalações, no apoio à aquisição de equipamentos e meios de tra

projetos e ações pontuais, na elaboração de pla

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

criou o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo que pressupõe o 

estabelecimento de protocolos de cooperação 

que estas cumpram os seus objetivos contribuindo com a
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Em linhas muito gerais podemos dizer que o projeto de combate à obesidade infantil é: identificar 

as crianças que apresentam excesso de peso e de seguida elaborar e 

tividades físicas para as que foram identificadas e que pretendem 

Desporto Associativo 

Clubes e Associações Desportivas do Concelho de Serpa 

As associações desportivas no Concelho de Serpa representam metade das associações de 

todo o Movimento Associativo. Estes desempenham um papel fundamental, na prática e no 

imento desportivo, promovendo ações que visam contribuir para uma melhor qual

ções importantes como forma saudável de ocupação de tempos livres 

e de socialização. Existe uma oferta variada em termos de modalidades desportivas e que vão, 

(5 aos 7 anos), aos veteranos, com atividade federada e não federada. A 

popular é o Futebol, mas também existe Futsal, Andebol, Ténis de Mesa, BTT, 

Hop, Fitness, Patinagem Artística, Karaté, Natação, Basquetebol (iniciação), 

Pesca desportiva e Columbofilia. Embora haja uma maior concentração de associações e

tividades, na sede do Concelho, também é verdade que existe alguma 

tividades, principalmente nas maiores freguesias do Concelho 

A autarquia apoia as suas 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 

s, na elaboração de planos de atividades e ainda na gestão das 

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

criou o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo que pressupõe o 

estabelecimento de protocolos de cooperação com as associações /clubes/cole

que estas cumpram os seus objetivos contribuindo com atividades de interesse das localidades.
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to de combate à obesidade infantil é: identificar 

seguida elaborar e aplicar um 

tividades físicas para as que foram identificadas e que pretendem 

Concelho de Serpa representam metade das associações de 

todo o Movimento Associativo. Estes desempenham um papel fundamental, na prática e no 

ções que visam contribuir para uma melhor qualidade 

ções importantes como forma saudável de ocupação de tempos livres 

e de socialização. Existe uma oferta variada em termos de modalidades desportivas e que vão, 

(5 aos 7 anos), aos veteranos, com atividade federada e não federada. A 

popular é o Futebol, mas também existe Futsal, Andebol, Ténis de Mesa, BTT, 

Hop, Fitness, Patinagem Artística, Karaté, Natação, Basquetebol (iniciação), 

de associações e 

é verdade que existe alguma 

tividades, principalmente nas maiores freguesias do Concelho – Vila Nova de S. 

financeiramente, na cedência de 

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

nsporte, na realização de 

tividades e ainda na gestão das 

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

criou o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo que pressupõe o 

as associações /clubes/coletividades, para 

tividades de interesse das localidades. 
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Todas as associações do Concelho, culturais e desportivas, fazem parte de uma estrutura criada 

pela autarquia - O Conselho Municipal do Movimento Associativo, com funções de natureza 

consultiva, visa 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  

 

Em todas as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do C

desenvolvida no âmbito das 

nacional, maioritariamente prom

instalações municipais sempre que as escolas não ofereçam condições para a sua realização. 

Estas aulas são lecionadas por professores de educação física ou com valências na área, 

contratados pelas escolas, no âmbito do programa acima referenciado.

A atividade física nos alunos do Pré

Educadoras de Infância que, tal como no caso anterior, utilizam as instalações municipais, 

sempre que as escolas não tenham as condições para a sua realização.

A Câmara Municipal de Serpa disponibiliza as suas instalações d

atividades realizadas no âmbito do Desporto Escolar, para a prática de Futsal e Dança, no 

Pavilhão Carlos Pinhão e a Piscina Coberta para a Natação. Ainda no âmbito do Desporto 

escolar, quando solicitado a autarquia, disponibiliza as suas viaturas para deslocações.

 

4.1.2 Estratégias de Intervenção

 

No contexto das sociedades atuais, falar em cidade saudável é falar nu

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

3) 
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Todas as associações do Concelho, culturais e desportivas, fazem parte de uma estrutura criada 

lho Municipal do Movimento Associativo, com funções de natureza 

consultiva, visa a criação de condições para a existência de um maior envolvimento e 

participação do Movimento Associativo na definição dos planos de intervenção municipais na 

esportiva e recreativa. 

Em todas as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho existe atividade física desportiva, 

desenvolvida no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, que é um programa 

e promovido pelas autarquias. Estas atividades decorrem em 

instalações municipais sempre que as escolas não ofereçam condições para a sua realização. 

cionadas por professores de educação física ou com valências na área, 

escolas, no âmbito do programa acima referenciado. 

tividade física nos alunos do Pré-escolar também está prevista no plano de a

Educadoras de Infância que, tal como no caso anterior, utilizam as instalações municipais, 

não tenham as condições para a sua realização. 

A Câmara Municipal de Serpa disponibiliza as suas instalações desportivas às escolas para as 

tividades realizadas no âmbito do Desporto Escolar, para a prática de Futsal e Dança, no 

a Piscina Coberta para a Natação. Ainda no âmbito do Desporto 

escolar, quando solicitado a autarquia, disponibiliza as suas viaturas para deslocações.

Estratégias de Intervenção 

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 
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Todas as associações do Concelho, culturais e desportivas, fazem parte de uma estrutura criada 

lho Municipal do Movimento Associativo, com funções de natureza 

consultiva, visa a criação de condições para a existência de um maior envolvimento e 

participação do Movimento Associativo na definição dos planos de intervenção municipais na 

tividade física desportiva, 

, que é um programa 

tividades decorrem em 

instalações municipais sempre que as escolas não ofereçam condições para a sua realização. 

cionadas por professores de educação física ou com valências na área, 

no plano de atividades das 

Educadoras de Infância que, tal como no caso anterior, utilizam as instalações municipais, 

esportivas às escolas para as 

tividades realizadas no âmbito do Desporto Escolar, para a prática de Futsal e Dança, no 

a Piscina Coberta para a Natação. Ainda no âmbito do Desporto 

escolar, quando solicitado a autarquia, disponibiliza as suas viaturas para deslocações. 

m 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 

mocional, cultural, e ambiental (tabela 
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� 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 incent

 

� 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 

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 

conhecimento dinâmico e efe
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Políticas de Ordenamento do Território promotoras de saúde e de estilos de vida

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 

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

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

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

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 

proximidade, que possibilitem o 

ido social, nos seus vários domínios.
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Tabela 

C
id

ad
e 

Sa
ud

áv
el

 

Necessidades/ 
Problemas 

Críticos 

Estratégias de 
Intervenção 

 

 

Espaço público e 

acessibilidades 

desadequados à 

população com   

necessidades 

especiais 

 

Agravamento das 

situações de 

depressão 

 

Insuficientes redes 

informais de apoio,  

minimizadoras do 

isolamento. 

POLÍTICAS DE 

ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO 

PROMOTORAS DE 

SAÚDE E DE 

ESTILOS DE VIDA 

SAUDÁVEIS 

- Planear o espaço urbano orientado para um 

- Dar cumprimento às políticas de sustentabilidade ambiental, nomeadamente, redução do 

ruído e da poluição atmosférica, melhoria da qualidade da água, e tratamento de resíduos 

- Qualificar e rentabilizar a rede de 

- Reforçar as políticas de 

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

-Incen
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Tabela 3 - Estratégias de Intervenção Cidade Saudável 

Propostas de Ação 

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. 
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Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

ambiente saudável, participado, e disciplinador 

de equipamentos sociais, saúde, desporto 

 
 
 

- Administração Local 
 

- ISS, IP – Instituto da 
Segurança 
Social 

 
- Rede Social  

 
- Parceiros da Rede Social 

 
- Juntas de Freguesia 

 
- Rede Portuguesa de 

Cidades 
Saudáveis 

 
- 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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Estratégias de Intervenção Cidade Saudável

C
id

ad
e 

Sa
ud

áv
el

 

Necessidades/ 
Problemas Críticos 

Estratégias de
Intervenção

- Existência de fatores promotores de 

desequilíbrio emocional e mal-estar 

social (desemprego, precariedade de 

emprego, desinserção social, entre 

outros). 
 

- 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 

REDE 

QUALIFICADA DE 

RESPOSTAS 

ESPECÍFICAS 

PARA A SAÚDE 

MENTAL

 

 

 

FÓRUM CIDADE

SAUDÁVEL
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Estratégias de Intervenção Cidade Saudável (Cont.) 

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

Estratégias de 
Intervenção 

Propostas de Ação Parcerias Existentes/
Parcerias a Mobilizar

REDE 

QUALIFICADA DE 

RESPOSTAS 

ESPECÍFICAS 

PARA A SAÚDE 

MENTAL 

FÓRUM CIDADE 

SAUDÁVEL 

- 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). 

- Administração Local

- ISS, IP – Instituto da Segurança

- Rede Social 

- Parceiros da Rede Social

- Juntas de Freguesia

- Rede Portuguesa de Cidades
Saudáveis

- ARS - 
Regional de Saúde 

 

- IDT – Instituto da Droga e da
Toxicodependência

- REAPN – Rede Europeia Anti 
Pobreza/Portugal

- Plataforma contra a Obesidade

- Entidades e Instituições, Públicas e Privadas,

IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade
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Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

Administração Local 
 

Instituto da Segurança 
Social 

 
Rede Social  

 
Parceiros da Rede Social 

 
Juntas de Freguesia 

 
Rede Portuguesa de Cidades 

Saudáveis 
 

 Administração 
Regional de Saúde  

 
Instituto da Droga e da 

Toxicodependência 
 

Rede Europeia Anti – 
Pobreza/Portugal. 

 
Plataforma contra a Obesidade 

 
Entidades e Instituições, Públicas e Privadas, 

Particulares de Solidariedade 

- Plano Nacional de 
Saúde 

 
- PNPA – Plano 
Nacional de 
Promoção da 
Acessibilidade 

 
- Programa 
Formação 

Profissional e 
Emprego da 
Pessoa com 
Deficiência 
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realidade da doença mental e deficiência 
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4.2. Crianças, Jovens e Famílias

 

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

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 ac

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 responsabil

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 mel

natureza das suas obrigações, e, os 

crianças possam ter acesso aos Direitos e Crescer com Oportunidades.

As mudanças associadas às alterações do

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 vid

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 

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 inf

desenvolve grande parte do potencial mental que terá quando adulto, constituindo

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

sucesso escolar, no desenvolvimento de fatores de 

continuar a aprendizagem, na formação das relações e da 

independência económica e no preparo para a vida familiar.”

Crianças, Jovens e Famílias 

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

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 

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 

adas 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 

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

desenvolve grande parte do potencial mental que terá quando adulto, constituindo

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

sucesso escolar, no desenvolvimento de fatores de resiliência e autoestima 

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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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 

resce 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 

idades 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 

hor conhecerem os seus papéis, responsabilidades e a 

tor fundamental para que as 

s 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 

a 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 

lhes o acesso a serviços e equipamentos de 

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 

adas 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 

ância 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 

 necessários para 

requeridas para a 
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Se as oportunidades de vida de cada indivíduo se definem na primeir

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 criança

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 van

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 

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.” 

 

4.3 “Ser Diferente”: A pessoa com 

 

Deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutur

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

foi definido pela Organização Mundial de Saúde. A 

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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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. 

condições para apoiar o desenvolvimento das criança

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. 

s 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 

re 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 

idade 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 a

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 

pessoa com deficiência 

Deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutur

mica. 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 

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

o amparo de uma determinada legislação. 
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a infância, os cuidados às 

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

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 

tagens 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 

s 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 

re 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 

idade 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 

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 

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

mica. Diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa. Este conceito 

expressão pessoa com deficiência pode ser 

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-
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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 a

pelos especialistas da área e em especial pelos próprios indivíduos a quem se refira. 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, esta palavra está voltando a ser utilizada, visto que a rejeição do termo, por 

si só, caracteriza um preconceito de estigmatização contra a condição do indivíd

uso de um eufemismo, o que pode ser observado em sites voltados aos "deficientes" é que o 

termo deficiente é utilizado de maneira não

  

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 p

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, ante

criança com deficiência. Porém, este novo termo não refere

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 numa instituição com valência nesta temática, pelo que os 

dados abaixo indicados são de instituições do distrito onde se en

do concelho de Serpa. 
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O termo deficiente para denominar pessoas com deficiência tem sido considerado por algumas 

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

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

pelos especialistas da área e em especial pelos próprios indivíduos a quem se refira. Muitos, 

entretanto, consideram que essa tendência politicamente correta tende a levar as pessoas com 

a negação de sua própria situação e a sociedade ao não respeito da diferença. 

Atualmente, porém, esta palavra está voltando a ser utilizada, visto que a rejeição do termo, por 

si só, caracteriza um preconceito de estigmatização contra a condição do indivíd

uso de um eufemismo, o que pode ser observado em sites voltados aos "deficientes" é que o 

termo deficiente é utilizado de maneira não-pejorativa. 

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

erapêuticos, 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 refere-se apenas à pessoa com deficiência, 

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

parte das instituições, seja de ordem comportamental, seja social, 

No concelho de Serpa, não existe numa instituição com valência nesta temática, pelo que os 

dados abaixo indicados são de instituições do distrito onde se encontram integradas indivíduos 
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O termo deficiente para denominar pessoas com deficiência tem sido considerado por algumas 

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

o longo dos anos se tornando cada vez mais rejeitado 

pelos especialistas da área e em especial pelos próprios indivíduos a quem se refira. Muitos, 

entretanto, consideram que essa tendência politicamente correta tende a levar as pessoas com 

a negação de sua própria situação e a sociedade ao não respeito da diferença. 

Atualmente, porém, esta palavra está voltando a ser utilizada, visto que a rejeição do termo, por 

si só, caracteriza um preconceito de estigmatização contra a condição do indivíduo revertida pelo 

uso de um eufemismo, o que pode ser observado em sites voltados aos "deficientes" é que o 

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

erapêuticos, 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 

essoas, 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 

riormente utilizado em educação para designar a 

se apenas à pessoa com deficiência, 

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

parte das instituições, seja de ordem comportamental, seja social, 

No concelho de Serpa, não existe numa instituição com valência nesta temática, pelo que os 

contram integradas indivíduos 
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4.3.1 Centro de Paralisia Cerebral de Beja

 

 O Centro de Paralisia Cerebral de Beja conta com 

do Concelho de Serpa nas suas valências.

 

 Deste total de 33, apenas dois são apoi

que frequenta a Escola de En

na área da terapia da fala e fisioterapia, 

terapeuta ocupacional pelo Ministério da Educação e 

alojada no Lar de Apoio. 

 Constrangimentos mencionados pela entidade

O facto de 3 destes jovens adultos, resid

transportados diariamente de Ambulância, comparticipada 

não emergente) e que tem estado

cessação, muito dificilmente 

percursos diários. 

 

A atual construção do 1º Lar Residencial 

resposta imediata e a curto prazo à população que 

a jovem residente em Brinches 

encargos financeiros elevados para a instituição

seus parceiros e entidades também do Concelho de Serpa.

 

À Rede Social, agradece-se a 

projetos dirigidos à comunidade e das atividades 

Exposição e Venda dos trabalhos 

C.A.O. 
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Centro de Paralisia Cerebral de Beja 

O Centro de Paralisia Cerebral de Beja conta com 33 crianças, jovens e adultos com deficiência, 

rpa nas suas valências. 

Deste total de 33, apenas dois são apoiados noutras duas respostas complementares: 

que frequenta a Escola de Ensino Especial e tem também apoios terapêuticos do Ambulatório, 

terapia da fala e fisioterapia, porque na Escola apenas é comp

onal pelo Ministério da Educação e 1 jovem que frequenta o C.A.O

mencionados pela entidade: 

O facto de 3 destes jovens adultos, residentes em À-do-Pinto e Vila Nova de 

e de Ambulância, comparticipada pelo Ministério da Saúde (transporte 

não emergente) e que tem estado sujeita a constantes alterações e que, 

 a instituição conseguirá assegurar-lhes o transporte. Já efetua 6

A atual construção do 1º Lar Residencial (substituição do Lar de Apoio), fundamental para dar a 

e a curto prazo à população que atende de todo o Distrito de Beja (sendo qu

em Brinches irá transitar do lar de Apoio para o Lar Residencial) envolve 

financeiros elevados para a instituição, pelo que necessita de toda a 

seus parceiros e entidades também do Concelho de Serpa. 

se a colaboração ao nível da divulgação da nossa

projetos dirigidos à comunidade e das atividades realizadas pelos nossos clientes, 

Exposição e Venda dos trabalhos de pintura realizados por um grupo de jovens pintores do 
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33 crianças, jovens e adultos com deficiência, 

ados noutras duas respostas complementares: 1 jovem 

terapêuticos do Ambulatório, 

porque na Escola apenas é comparticipado um 

1 jovem que frequenta o C.A.O e está 

Pinto e Vila Nova de S. Bento, serem 

pelo Ministério da Saúde (transporte 

sujeita a constantes alterações e que, caso haja a sua 

s o transporte. Já efetua 6 

fundamental para dar a 

atende de todo o Distrito de Beja (sendo que 

r Residencial) envolve 

necessita de toda a colaboração dos 

ao nível da divulgação da nossa instituição, dos 

realizadas pelos nossos clientes, tais como 

de pintura realizados por um grupo de jovens pintores do 
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4.3.2 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

instituição apenas 1 individuo, adulto, do concelho de Serpa integrado. Sendo este

deficiência mental e natural de Pias.

 

4.3.3 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 

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 

estatutos passando a ser considerada Cooperativa do Ramo do Ensino Especial de tipo misto 

(DR de 14 de Fevereiro de 1983 

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 passa pelo funcionamento de 4 respostas sociais
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Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Moura

individuo, adulto, do concelho de Serpa integrado. Sendo este

deficiência mental e natural de Pias. 

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, 

por apresentarem deficiências (motoras, sensoriais e ou psicológicas) não 

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 

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 

tervenção passa pelo funcionamento de 4 respostas sociais (Tabela. 4,5,6,7 e 8)
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Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Moura tem na sua 

individuo, adulto, do concelho de Serpa integrado. Sendo este portador de 

Em 1978 foi criada a Cercibeja, fruto da ação conjunta de pais de crianças deficientes e de 

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, 

por apresentarem deficiências (motoras, sensoriais e ou psicológicas) não 

Dois anos mais tarde é considerada pessoa coletiva de utilidade pública (despacho publicado no 

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 

III série, Nº37). Mais recentemente em 6 de Maio de 1999 é 

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 

. 4,5,6,7 e 8). 
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Tabela 4 - Indivíduos do Concelho de Serpa com Apoio em Centro de Atividades Ocupacionais
 

Data do 
pedido 

Data do 
início do 

apoio 
Idade

1994 1995 38 Anos

 
2008 

2008 23 Anos

 
2008 

 
2012 

 
16 Anos

 
 
 
 

Tabela 5 - Pedidos de Inscrição para o Centro de Atividades Ocupacionais (Lista de Espera)
 

Data do 
pedido 

Data de 
nascimento 

Local de 
residência

2008 38 Anos 
Vale do 
Poço 

2010 18 Anos 
Vale de 
Vargo 

2011 
 

49 Anos 
Vale de 
Vargo 

 

 

Tabela 
 

Data do 
pedido 

Data de 
acolhimento 

Idade 
Local de 

residência

2008 2012 
16 

Anos 
Vila Nova 
de S. Bento
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Indivíduos do Concelho de Serpa com Apoio em Centro de Atividades Ocupacionais

Idade 
Local de 

residência 
Tipo de 

deficiência 
Motivo do 

pedido 

Anos Salvador Intelectual 
Promover a 

sua 
Ocupação 

Anos Salvador Intelectual 
Promover a 

sua 
Ocupação 

 
Anos 

Vila Nova 
de S. Bento 

Multideficiência 
(Intelectual e 
auditiva) 

Promover a 
sua 

Ocupação 

Pedidos de Inscrição para o Centro de Atividades Ocupacionais (Lista de Espera)

Local de 
residência 

Tipo de 
deficiência 

Com quem 
vive 

Motivo do pedido

Intelectual Mãe 

Mãe com problemas de 
saúde e Conflitos 

familiares, procura de 
resposta adequada à

necessidades

Intelectual Mãe 
Assegurar Ocupação falta 
de condições familiares 

de apoio à jovem

Intelectual Mãe e tia 

Mãe e tia idosas com 
problemas de saúde. 

Ambas acamadas.
apoio domiciliário e apoio 

de uma cunhada.

Tabela 6 - Acolhimento em Lar Residencial 

Local de 
residência 

Tipo de deficiência Motivo do pedido

Vila Nova 
de S. Bento 

Multideficiência 
(Intelectual e auditiva) 

Assegurar acolhimento 
por motivo viver só com 

a mãe 
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Indivíduos do Concelho de Serpa com Apoio em Centro de Atividades Ocupacionais 

Pedido 
feito 
por… 

Observações 

Mãe - 

Mãe - 

Mãe 
Reside no Lar 
da Cercibeja 

Pedidos de Inscrição para o Centro de Atividades Ocupacionais (Lista de Espera) 

pedido Pedido feito por… 

Mãe com problemas de 
saúde e Conflitos 

, procura de 
resposta adequada às 

necessidades 

Serviço Local de 
Segurança Social 

de Serpa 

Assegurar Ocupação falta 
de condições familiares 

de apoio à jovem 

 
Agrupamento de 
Escolas de Serpa 

Mãe e tia idosas com 
problemas de saúde. 

Ambas acamadas. Tem 
apoio domiciliário e apoio 

de uma cunhada. 

Familiar 

pedido 
Pedido feito 

por… 
Assegurar acolhimento 
por motivo viver só com 

 
Familiar 
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Tabela 7 - Pedidos de Inscrição para Lar Residencial (Lista de Espera)
 

Data do 
pedido 

Idade 
Local de 

residência 

2008 23 Anos Salvador 

2008 
 

42 Anos 
Vales 
Mortos 

2010 18 Anos 
Vale de 
Vargo 

2011 
 

49 Anos 
Vale de 
Vargo 

 
 
 
 

Tabela 8 - UPS
 

Formandos a frequentar as ações de profissionalização

Idade Localidade 
Deficiência e 
Incapacidade

42 Anos 
Vila nova S. 

Bento 
Músculo

esquelética

44 Anos Serpa 
Músculo

esquelética

17 Anos 
Monte no 
concelho 
Serpa 

Intelectual

 
20 Anos 

Vale Vargo Intelectual

19 Anos Vales Mortos Intelectual

 
• Não existe lista de espera
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Pedidos de Inscrição para Lar Residencial (Lista de Espera)

Tipo de 
deficiência 

Com quem 
vive 

Motivo do pedido

Intelectual 
Mãe- família 
monoparental 

Assegurar acolhimento
motivo viver só com a mãe (

Doença) 

Intelectual Mãe 

Mãe com problemas de saúde 
e Conflitos familiares, procura 
de resposta adequada à

necessidades

Intelectual Mãe 
Assegurar acolhimento, 

condições familiares

Intelectual Mãe e tia 

Mãe e tia idosas com 
problemas de saúde. 

acamadas. Tem apoio 
domiciliário e apoio de uma 

cunhada. 

 
UPS-QE (Unidade Prestação Serviço - Qualificação Emprego)

Formandos a frequentar as ações de profissionalização 

Deficiência e 
Incapacidade 

Entidade (s) que 
acompanham a 

situação 

Agregado 
Familiar e Sit. 

Económica 

Músculo 
esquelética 

Serviço Local 
segurança Social de 

Serpa 

Pai e mãe reformados, 
filha menor estudante e 
formanda com RSI 

Músculo 
esquelética 

- 
2 Filhos menores 
estudantes, mãe 

reformada 

Intelectual - Mãe e pai reformados 

Intelectual - 
Pai e irmã, 

desempregados, mãe 
reformada 

Intelectual 

CPCJ, Serviço Local 
segurança Social de 
Serpa, Departamento 

Saúde Mental 

Companheiro e padrasto 
desempregados, filha 
menor estudante, mãe 
beneficiária RSI, irmã 

estudante 

Não existe lista de espera 
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Pedidos de Inscrição para Lar Residencial (Lista de Espera) 

pedido 
Pedido feito 

por… 
Assegurar acolhimento por 

motivo viver só com a mãe (P.e Familiar 

Mãe com problemas de saúde 
, procura 

de resposta adequada às 
necessidades 

Serviço Local 
de Segurança 
Social de 
Serpa 

Assegurar acolhimento, falta de 
condições familiares 

Agrupamento 
de escolas de 

Serpa 
Mãe e tia idosas com 

problemas de saúde. Ambas 
Tem apoio 

domiciliário e apoio de uma 
Familiar 

Qualificação Emprego) 

Inserção 
Profissional 

Estágio na Junta 
freguesia Vila Nova  
S. Bento até 15/10/12 
Estágio na Câmara 
Municipal Serpa até 

15/10/12 

A negociar estágio 
para a Câmara Serpa 

Desistiu da ação a 
Abril 2011 

Companheiro e padrasto 

Desistiu da ação a 
Jan.2011 
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4.3.4 Estratégias de Intervenção

 

A partir de um levantamento de necessidades e problemas 

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 desse 

mpenho parental, com vista a um acompanhamento integral da criança, privilegiando o seu pleno 

desenvolvimento em diversas áreas: emocional, psicológica,

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

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 

vida e deverá pressupor o envolvimento de todos os intervenientes, indivíduos, famílias, 

comunidade, instituições, desde a identificação dos problemas até à 

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 dif

nomeadamente: deficit de competências parentais, novas dinâmicas e estilos de vida, novas 

exigências do mercado de trabalho e alterações nos modelos familiares, representa uma 
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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 

Capacitação dos Agentes num Contexto de Desenvolvimento Adequado das Crianças

Esta estratégia pressupõe a criação de Programas e Medidas que promovam uma melhoria 

mpenho 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, 

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 

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 dif

de competências parentais, novas dinâmicas e estilos de vida, novas 

exigências do mercado de trabalho e alterações nos modelos familiares, representa uma 
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relacionados com a infância e a 

juventude, foram definidas três Estratégias de Intervenção com vista ao enquadramento das 

Capacitação dos Agentes num Contexto de Desenvolvimento Adequado das Crianças 

Esta estratégia pressupõe a criação de Programas e Medidas que promovam uma melhoria 

mpenho parental, com vista a um acompanhamento integral da criança, privilegiando o seu pleno 

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, 

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 

abrangente na valorização da vida familiar e no 

Implementação de Medidas que Promovam a Participação dos Cidadãos na Construção 

do exercício de cidadania, em todas as fases da 

vida e deverá pressupor o envolvimento de todos os intervenientes, indivíduos, famílias, 

dos programas que 

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, 

de competências parentais, novas dinâmicas e estilos de vida, novas 

exigências do mercado de trabalho e alterações nos modelos familiares, representa uma 
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prioridade essencial, que deverá ser reforçado e ajustado à conf

sociais. 
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prioridade essencial, que deverá ser reforçado e ajustado à configuração atual dos problemas 
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iguração atual dos problemas 
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Tabela 9

C
ria

nç
as

, J
ov

en
s 

e 
Fa

m
íli

as
 

Necessidades/ 
Problemas Críticos 

Estratégias de  
Intervenção 

 

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 

Criar programas de atendimento integrado com os vários serviços de 

ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO PRECOCE 

IMPLEMENTAÇÃO DE 

MEDIDAS QUE 

PROMOVAM A 

PARTICIPAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO DE 

POLÍTICAS DA INFÂNCIA 

E JUVENTUDE 

Incentivar o envolvimento dos vários serviços para a criação do “Atendimento Integrado”

Disponibilizar e reforçar a divulgação de informação considerada útil para os cidadãos, junto da comunidade 

Transformar as escolas em pólos de cidadania ativa da comunidade local (educação para a cidadania, 

Capacitar os cidadãos, em todas as fases da vida, para uma participação ativa nos seus próprios processos 

Criar iniciativas 
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9 - Estratégias de Intervenção Crianças, Jovens e Famílias 

Proposta de Ação Parcerias Existentes/
Parcerias a Mobilizar

Criar e promover programas de Formação Parental – grupos de ajuda mútua; sensibilização nos Centros de 

Saúde sobre desenvolvimento infantil e juvenil,.. 

 

Parceiros da Rede Social

 

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 

 

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). 

 

Parceiros da Rede Social

Transformar as escolas em pólos de cidadania ativa da comunidade local (educação para a cidadania, 

abertura à comunidade). 

 

Capacitar os cidadãos, em todas as fases da vida, para uma participação ativa nos seus próprios processos 

de mudança. 

 

iniciativas locais que promovam a aceitação e o respeito pela diversidade e multiculturalidade. 
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Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

C.M.S. 

Rota do Guadiana 

ULSBA 

Juntas de Freguesia 

CPCJSerpa 

E.I.P. Serpa 

Parceiros da Rede Social 

Escolas 

CLDS 

Programa Escolhas 4G 

PARES – Programa de 

Alargamento da Rede 

de Equipamentos 

Socias – Creche e Pré-

escolar 

Iniciativas e Novas 

Oportunidades 

C.M.S. 

Rota do Guadiana 

ULSBA 

Juntas de Freguesia 

Parceiros da Rede Social 

Escolas 

CLDS 

Programa Escolhas 4G 

Espaços Internet 

Serpa Informação 

Facebook 

Agenda Cultural e 

Desportiva da C.M.S 
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Estratégias de 

C
ria

nç
as

, J
ov

en
s 

e 
Fa

m
íli

as
 

Necessidades/ 
Problemas Críticos 

Estratégias de  
Intervenção 

Incapacidade de respostas no setor 

público às 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 

vertente educativa, ocupacional e de acolhimento direcionados para a deficiência e 

Promover o equilíbrio das famílias dos 

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

Promover atividades culturais, recreativas, desportivas, de lazer e tempos livres.

Desenvolver atividades ocupacionais que promovam a autonomia, comunicaç
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Estratégias de Intervenção Crianças, Jovens e Famílias (Cont.) 

Proposta de Ação 

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 
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Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

- Administração Central 

 

- Ministério da Saúde, 

Ministério do Trabalho e da 

Segurança Social, 

 

- Administração Local 

- ISS, IP – Instituto da 

Segurança Social 

 

- Rede Social 

 

- Juntas de Freguesia 

 

- ARS 

 

- Entidades e Instituições, 

Públicas e Privadas com 

responsabilidade nesta 

matéria 

Rede Social 
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4.4 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 q

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 qua

concretizar os princípios estabelecidos 

Mundial de Saúde (OMS), e da Agenda Social Renovada. Na despectiva do indivíduo “o 

envelhecimento é entendido como um processo dinâmico

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 pat

e extrínsecas que acabam por conduzir o ser humano à morte” 

Os ganhos em longevidade pelo aumento da esperança de vida, ao permitir viver mais anos, é 

um incentivo a estilos de vida mais saudáveis e a

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 

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 f

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

esforços pessoais para adotar boas práticas favoráveis à saúde ao longo de toda a vida.» 

Os determinantes para um Envelhecimento A

ambiente e do país, contribuindo as especificidades culturais e o sexo para

outros determinantes. É adotada uma perspe

idosa enquanto participante a
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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

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 

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 despectiva 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 de vida, ao permitir viver mais anos, é 

ilos 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 

tivo, no quadro da OMS, é apresentado como constituindo uma orientação 

tanto para as políticas como para os indivíduos. «Implementar políticas e programas f

tivo 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, f

tar boas práticas favoráveis à saúde ao longo de toda a vida.» 

um Envelhecimento Ativo dependem assim, do indivíduo, da família, do 

ambiente e do país, contribuindo as especificidades culturais e o sexo para

outros determinantes. É adotada uma perspetiva intergeracional, centrando o olhar na pesso

idosa enquanto participante ativa na sociedade e beneficiária do desenvolvimento e, na 
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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 

ue 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 

lidade de vida, como forma de 

tivo da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), e da Agenda Social Renovada. Na despectiva do indivíduo “o 

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 

tível às agressões intrínsecas 

Os ganhos em longevidade pelo aumento da esperança de vida, ao permitir viver mais anos, é 

ivos, 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 

longo do ciclo de vida e dos comportamentos que o 

tivo, no quadro da OMS, é apresentado como constituindo uma orientação 

tanto para as políticas como para os indivíduos. «Implementar políticas e programas favoráveis a 

tivo é reconhecer a necessidade de encorajar e equilibrar a 

responsabilidade pessoal, os ambientes adaptados às pessoas idosas e a solidariedade entre 

se para a velhice e, fazer 

tar boas práticas favoráveis à saúde ao longo de toda a vida.»  

tivo dependem assim, do indivíduo, da família, do 

ambiente e do país, contribuindo as especificidades culturais e o sexo para influenciarem os 

tiva intergeracional, centrando o olhar na pessoa 

tiva na sociedade e beneficiária do desenvolvimento e, na 
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importância das relações e do apoio mútuo entre os membros 

aumento dos anos de vida estes sejam vividos com melhor saúde e qualidade de vida. 

A Comissão Europeia, face aos desafios que o envelhecimento da população representa, propõe 

também uma abordagem intergeracional orientada

gerações ao longo do seu ciclo de vida a

O envelhecimento ativo é apresentado como um investimento prioritário para a futuro sendo 

necessário investir em vidas mais longas mai

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 apoi

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 prote

estratégica pelo potencial que encerra enquanto contributo para a participação no tecido 

económico e social, pela sua influência na ado

promotor de novas solidariedades desenvol

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 capacida

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 cole

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 

sénior do concelho, elaborou

propostas de intervenção com estes obje
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importância das relações e do apoio mútuo entre os membros da família. Pretende

aumento dos anos de vida estes sejam vividos com melhor saúde e qualidade de vida. 

A Comissão Europeia, face aos desafios que o envelhecimento da população representa, propõe 

também uma abordagem intergeracional orientada para as necessidades das diferentes 

ao longo do seu ciclo de vida ativa.  

tivo é apresentado como um investimento prioritário para a futuro sendo 

necessário investir em vidas mais longas mais saudáveis e também uma vida a

“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 

ial, pela sua influência na adoção de estilos de vida mais saudáveis e, como 

solidariedades desenvolvidas através da participação ativa em atividades 

tivas de cariz cultural, de lazer ou cívicas que ajudam a combater os riscos de isolamento 

Na sociedade europeia emerge uma abordagem baseada na coesão social e na capacida

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 

ade, 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 

trizes 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 

s de intervenção com estes objetivos comuns. 
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da família. Pretende-se que com o 

aumento dos anos de vida estes sejam vividos com melhor saúde e qualidade de vida.  

A Comissão Europeia, face aos desafios que o envelhecimento da população representa, propõe 

para as necessidades das diferentes 

tivo é apresentado como um investimento prioritário para a futuro sendo 

s saudáveis e também uma vida ativa mais longa e 

“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 

o 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 

se de importância 

estratégica pelo potencial que encerra enquanto contributo para a participação no tecido 

ção de estilos de vida mais saudáveis e, como 

vidas através da participação ativa em atividades 

tivas de cariz cultural, de lazer ou cívicas que ajudam a combater os riscos de isolamento 

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 

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 

estar e qualidade de vida na população 

se um plano social onde todos os parceiros apresentaram 
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4.4.1 Envelhecer em Portugal, problemáticas de um país en

 

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 ma

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

população jovem em idade ativa (entre os 15 e os 

Em contrapartida, aumentou a população idosa em cerca de 19,4%, bem como o grupo da 

população adulta em idade ativa (entre os

As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são as que apresentam uma maior 

percentagem da população no grupo etário mais jovem; 

população encontra-se no grupo etário mais jovem, seguid

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.

 

4.4.2 Envelhecer em Serpa

 

Em concordância com o anterior documento de Diagnóstico Social, e à semelhança de outras 

regiões do país, identificam

população: o elevado índice de envelhecimento populacional

de idosos.  

O fenómeno de envelhecimento é explicado pela diminuição da taxa de mortalidade (16,2 em 

2011), pelo aumento da esperança 

característico das sociedades industria

(6,6 em 2011). 

                                                     
1 INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail:geral@cm

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE SETEMBRO DE 2013

Envelhecer em Portugal, problemáticas de um país envelhecido

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

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 

tiva (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 

se no grupo etário mais jovem, seguidas pelas regiões de Lis

tivamente, 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

tivamente. 

nvelhecer 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 

o elevado índice de envelhecimento populacional e a elevada taxa de dependência 

O fenómeno de envelhecimento é explicado pela diminuição da taxa de mortalidade (16,2 em 

2011), pelo aumento da esperança média de vida (fatores relacionados com o progresso 

característico das sociedades industriais), mas também pela diminuição da taxa de natalidade 

              
INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2011; 
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velhecido1 

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 

is 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 

se uma redução da população jovem e da 

tivamente 5,1% e 22,5%. 

Em contrapartida, aumentou a população idosa em cerca de 19,4%, bem como o grupo da 

25 e os 64 anos), que cresceu 5,3%. 

As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são as que apresentam uma maior 

tivamente, 17,9% e 16,4% da 

as pelas regiões de Lisboa, Norte e 

tivamente, 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 

Em concordância com o anterior documento de Diagnóstico Social, e à semelhança de outras 

se duas variáveis que contribuem para o envelhecimento da 

elevada taxa de dependência 

O fenómeno de envelhecimento é explicado pela diminuição da taxa de mortalidade (16,2 em 

tores relacionados com o progresso 

is), mas também pela diminuição da taxa de natalidade 
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O concelho de Serpa não constitui exce

Diagnóstico Social (2001): a população residente de Serpa diminuiu de 16723 para 15500 

indivíduos, 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

metade dos indivíduos em idade a

 

4.4.3 População residente por município, segundo os grandes grupos etários e 
o sexo em 31/12/20113  
 

Tabela 10
 

 Total 
Nº HM H 

Serpa 15500 7569 
 
 

Tabela 11
 

25-65 

Nº HM H 
Serpa 7 909 4 038

 

O índice de envelhecimento do concelho mantém

Alentejo, com 209,3 idosos por cada 100 jovens. Este dado é igualmente explicado pelo elevado 

nível de dependência dos idosos

 

4.4.4.Distribuição de Pensões

 

O concelho conta com um total de 5789 pensionistas. Destes, 540 recebem subsídio por 

invalidez, 3780 por velhice e 1469 por 

                                                     
2 INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo 
3 INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo 
4 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pesso
mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com
anos); 
5 Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida habitualmente como o quociente entre o núme
mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 65 ou mais anos);
6 INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo 
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lho de Serpa não constitui exceção à regra desde a data do último documento 

Diagnóstico Social (2001): a população residente de Serpa diminuiu de 16723 para 15500 

ção agravada pela inexistência/insuficiência de empregos, com a consequente 

emigração da população, conducentes ao envelhecimento da sua população. Os dados 

fornecidos pelos últimos censos2 demonstram que os mais velhos são, presentemente, mais de 

em idade ativa, tendo-se registado apenas 103 nascimentos em 2011.

4.4.3 População residente por município, segundo os grandes grupos etários e 
 

10 - População residente  em Serpa (por faixa etária) 

0-14 
M HM H M HM 

7931 1920 996 924 1653 

11 - População residente em Serpa (por faixa etária) 

65 anos e mais 
Total 75 ou mais anos

M HM H M HM 
4 038 3 871 4 018 1 704 2 314 2 169 

O índice de envelhecimento do concelho mantém-se superior ao do, e até ao da Região do 

Alentejo, com 209,3 idosos por cada 100 jovens. Este dado é igualmente explicado pelo elevado 

nível de dependência dos idosos4 no concelho (42), assim como o índice de longevidade

Distribuição de Pensões 
6
 

O concelho conta com um total de 5789 pensionistas. Destes, 540 recebem subsídio por 

invalidez, 3780 por velhice e 1469 por sobrevivência. 

              
INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2011; 
INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2011; 
Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pesso

mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com

Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida habitualmente como o quociente entre o núme
mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 65 ou mais anos);
INE (2012), Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2011; 
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ção à regra desde a data do último documento 

Diagnóstico Social (2001): a população residente de Serpa diminuiu de 16723 para 15500 

ção agravada pela inexistência/insuficiência de empregos, com a consequente 

emigração da população, conducentes ao envelhecimento da sua população. Os dados 

demonstram que os mais velhos são, presentemente, mais de 

se registado apenas 103 nascimentos em 2011. 

4.4.3 População residente por município, segundo os grandes grupos etários e 

15-25 
H M 
831 822 

75 ou mais anos 
H M 
873 1 296 

se superior ao do, e até ao da Região do 

Alentejo, com 209,3 idosos por cada 100 jovens. Este dado é igualmente explicado pelo elevado 

no concelho (42), assim como o índice de longevidade5 (54). 

O concelho conta com um total de 5789 pensionistas. Destes, 540 recebem subsídio por 

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 

Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 75 ou 
mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 65 ou mais anos); 
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4.4.5 População Idosa Isolada

 

Com o objetivo de avaliar e identificar situações de risco, a Guarda Nacional Republicana (GNR) 

promoveu no concelho a Operação Censos Sénior. O principal 

atualizar o registo de todos os locais habitados por idosos em particular os lugares isolados do 

Distrito de Beja. Desta constou a identificação do(s) idoso(s), a sua idade, contacto(s) do(s) 

idoso(s) e dos familiares mais próximos, para situações de emergência. Os dados desta últi

operação são referentes ao período que decorreu entre 15 Janeiro e 29 Fevereiro 2012. A 

operação deste ano terminou no dia 28 de Fevereiro não havendo, até ao momento, resultados 

sobre a mesma. Assim, os dados posteriormente apresentados correspondem à 

operação realizada. Os militares afe

Destacamentos Territoriais, contaram com o reforço dos militares do Comando Territorial da 

GNR, que durante os dias da operação procederam ao registo dos id

e/ou isolados, com a colaboração de várias instituições onde se incluíram as Câmaras 

Municipais, Juntas de Freguesia, Misericórdias, etc.

Os militares ainda realizaram a

sobre prevenção da criminalidade. Para a recolha de informação foi elaborada especialmente 

uma “Ficha de Registo” que, para além de outra informação, pretendeu responder às seguintes 

questões: 

- As coordenadas GPS da sua residência?

- Tem telefone? 

- Vive sozinho? 

- Vive isolado? 

- Tem família? 

- Qual o tipo de alojamento? 

- Qual a situação profissional?

- Qual o estado de saúde e nível de autonomia?

- Tem médico de família? 

- Recebe algum apoio? Qual a regularidade desse apoio e apoio recebido?
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População Idosa Isolada 

de avaliar e identificar situações de risco, a Guarda Nacional Republicana (GNR) 

promoveu no concelho a Operação Censos Sénior. O principal objetivo desta operação foi 

os os locais habitados por idosos em particular os lugares isolados do 

Distrito de Beja. Desta constou a identificação do(s) idoso(s), a sua idade, contacto(s) do(s) 

idoso(s) e dos familiares mais próximos, para situações de emergência. Os dados desta últi

operação são referentes ao período que decorreu entre 15 Janeiro e 29 Fevereiro 2012. A 

operação deste ano terminou no dia 28 de Fevereiro não havendo, até ao momento, resultados 

sobre a mesma. Assim, os dados posteriormente apresentados correspondem à 

ção realizada. Os militares afetos às Secções de Programas Especiais, que integram os 

Destacamentos Territoriais, contaram com o reforço dos militares do Comando Territorial da 

GNR, que durante os dias da operação procederam ao registo dos idosos que residem sozinhos 

e/ou isolados, com a colaboração de várias instituições onde se incluíram as Câmaras 

Municipais, Juntas de Freguesia, Misericórdias, etc. 

Os militares ainda realizaram ações de sensibilização, e distribuíram folhetos com conselhos

sobre prevenção da criminalidade. Para a recolha de informação foi elaborada especialmente 

uma “Ficha de Registo” que, para além de outra informação, pretendeu responder às seguintes 

As coordenadas GPS da sua residência? 

Qual a situação profissional? 

Qual o estado de saúde e nível de autonomia? 

Recebe algum apoio? Qual a regularidade desse apoio e apoio recebido? 
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de avaliar e identificar situações de risco, a Guarda Nacional Republicana (GNR) 

desta operação foi 

os os locais habitados por idosos em particular os lugares isolados do 

Distrito de Beja. Desta constou a identificação do(s) idoso(s), a sua idade, contacto(s) do(s) 

idoso(s) e dos familiares mais próximos, para situações de emergência. Os dados desta última 

operação são referentes ao período que decorreu entre 15 Janeiro e 29 Fevereiro 2012. A 

operação deste ano terminou no dia 28 de Fevereiro não havendo, até ao momento, resultados 

sobre a mesma. Assim, os dados posteriormente apresentados correspondem à primeira 

tos às Secções de Programas Especiais, que integram os 

Destacamentos Territoriais, contaram com o reforço dos militares do Comando Territorial da 

osos que residem sozinhos 

e/ou isolados, com a colaboração de várias instituições onde se incluíram as Câmaras 

ções de sensibilização, e distribuíram folhetos com conselhos 

sobre prevenção da criminalidade. Para a recolha de informação foi elaborada especialmente 

uma “Ficha de Registo” que, para além de outra informação, pretendeu responder às seguintes 
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A análise deste instrumento pretendeu igualmente a sinalização de situações de risco, tendo no 

distrito sido referenciados 343 idosos em perigo. Nesta base de dados, no Concelho de Serpa 

não existe referência a qualquer sinalização de emergência ou risco.

Principais resultados da análise da amostra referente ao concelho de Serpa

indivíduos (de todas as freguesias do concelho, exce

A maior parte da amostra é constituída por indivíduos viúvos, com mais de 75 anos, que vivem 

sozinhos (apenas 17 referem o contrário); a maioria não vive isolada (da amostra recolhida 

apenas 8 estão identificados como estando em situação de isolamento); maioria vive em 

habitação do Tipo Moradia, têm telefone e são reformados (cujas reformas se enc

os [€85,€1400] sendo que a maioria recebe reformas inferiores ao salário mínimo nacional).

Em relação à variável Saúde, a maioria da amostra não depende habitualmente de terceiros para 

a realização de qualquer tipo de tarefa pessoal ou domésti

refere não receber apoio de entidades externas (os que recebem referem o Centro de Dia, “todos 

os dias”, “refeições cozinhadas” ou “apoio tarefas domésticas”).

Em relação à sinalização de perigo por parte da operação, da 

conclui-se que nenhum dos indivíduos da amostra está sinalizado através da ficha de sinalização 

como “situação de perigo”. 

 

4.4.6 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 

um contacto direto com as instituições, a resposta mais urgente é o acolhimento em lar 

mostrando-se esta valência uma resposta insuficiente face ao nece

(12,13,14,15,16 e 17) que pretendem resumir o tipo de Resposta 

freguesias, a sua capacidade, o número de utentes e o número de pessoas em lista de espera

 

 
LAR SÃO FRANCISCO – SERPA 
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deste instrumento pretendeu igualmente a sinalização de situações de risco, tendo no 

distrito sido referenciados 343 idosos em perigo. Nesta base de dados, no Concelho de Serpa 

não existe referência a qualquer sinalização de emergência ou risco. 

resultados da análise da amostra referente ao concelho de Serpa

as freguesias do concelho, exceto Vila Nova São Bento). 

A maior parte da amostra é constituída por indivíduos viúvos, com mais de 75 anos, que vivem 

sozinhos (apenas 17 referem o contrário); a maioria não vive isolada (da amostra recolhida 

apenas 8 estão identificados como estando em situação de isolamento); maioria vive em 

habitação do Tipo Moradia, têm telefone e são reformados (cujas reformas se enc

€85,€1400] sendo que a maioria recebe reformas inferiores ao salário mínimo nacional).

Em relação à variável Saúde, a maioria da amostra não depende habitualmente de terceiros para 

a realização de qualquer tipo de tarefa pessoal ou doméstica e refere ter médico de família; 

refere não receber apoio de entidades externas (os que recebem referem o Centro de Dia, “todos 

os dias”, “refeições cozinhadas” ou “apoio tarefas domésticas”). 

Em relação à sinalização de perigo por parte da operação, da análise dos dados recebidos, 

se que nenhum dos indivíduos da amostra está sinalizado através da ficha de sinalização 

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 

to com as instituições, a resposta mais urgente é o acolhimento em lar 

se esta valência uma resposta insuficiente face ao necessário. Seguem

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

Tabela 12 - Resposta Social – Serpa 

Capacidade Utentes 
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deste instrumento pretendeu igualmente a sinalização de situações de risco, tendo no 

distrito sido referenciados 343 idosos em perigo. Nesta base de dados, no Concelho de Serpa 

resultados da análise da amostra referente ao concelho de Serpa7: amostra N=198 

A maior parte da amostra é constituída por indivíduos viúvos, com mais de 75 anos, que vivem 

sozinhos (apenas 17 referem o contrário); a maioria não vive isolada (da amostra recolhida 

apenas 8 estão identificados como estando em situação de isolamento); maioria vive em 

habitação do Tipo Moradia, têm telefone e são reformados (cujas reformas se encontram entre 

€85,€1400] sendo que a maioria recebe reformas inferiores ao salário mínimo nacional). 

Em relação à variável Saúde, a maioria da amostra não depende habitualmente de terceiros para 

ca e refere ter médico de família; 

refere não receber apoio de entidades externas (os que recebem referem o Centro de Dia, “todos 

análise dos dados recebidos, 

se que nenhum dos indivíduos da amostra está sinalizado através da ficha de sinalização 

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 

to com as instituições, a resposta mais urgente é o acolhimento em lar 

ssário. Seguem-se as tabelas 

Social existente nas diferentes 

freguesias, a sua capacidade, o número de utentes e o número de pessoas em lista de espera. 

Lista de espera 



  

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE 

Serviço de apoio domiciliários (idosos

Estrutura residencial para pessoas idosas

 

Tabela 

 
FLOR DO ENXOÉ- ASSOCIAÇÃO 

SOLIDADRIEDADE SOCIAL VALE 
Estrutura residencial para pessoas idosas

 

JARDIM DE INFÂNCIA E LAR 
IDOSOS/FEM FUNDAÇÃO VISCONDES 

MESSANGIL 

Serviço de apoio domiciliário (idosos

Estrutura residencial para pessoas idosas
(feminino) 

 

 

LAR SÃO JOSÉ, FUNDAÇÃO VISCONDES 
MESSANGIL 

Estrutura residencial para pessoas idosas

 

 
Tabela 

 
CENTRO DIA CENTRO SOCIAL S. 
JORGE E SENHORA DAS PAZES

Serviço de apoio domiciliário (idosos)

Centro de convívio 

Centro de dia 

 

Tabela 
 

LAR IDOSOS SÃO BENTO

Serviço de apoio domiciliário (idosos
Centro de dia 

Estrutura residencial para pessoas idosas
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idosos) 60 40 

Estrutura residencial para pessoas idosas 120 102 

 
 

 
Tabela 13 - Resposta Social – Vale de Vargo 

ASSOCIAÇÃO 
SOLIDADRIEDADE SOCIAL VALE VARGO 

Capacidade Utentes 

Estrutura residencial para pessoas idosas 40 34 

Tabela 14 - Resposta Social – Pias 

JARDIM DE INFÂNCIA E LAR 
IDOSOS/FEM FUNDAÇÃO VISCONDES Capacidade Utentes 

idosos) 60 43 

Estrutura residencial para pessoas idosas 47 42 

Tabela 15 - Resposta Social – Pias 

LAR SÃO JOSÉ, FUNDAÇÃO VISCONDES 
Capacidade Utentes 

Estrutura residencial para pessoas idosas 57 57 

Tabela 16 - Resposta Social - Vila Verde de Ficalho 

CENTRO DIA CENTRO SOCIAL S. 
JORGE E SENHORA DAS PAZES Capacidade Utentes 

dosos) 22 22 

45 45 

60 21 

Tabela 17 - Resposta Social - Vila Nova de São Bento 

LAR IDOSOS SÃO BENTO Capacidade Utentes 

idosos) 30 35 
10 09 

Estrutura residencial para pessoas idosas 37 39 
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(Não foi possível apurar) 

  

Lista de espera 

(Não foi possível apurar) 

Lista de espera 

15 

180 

Lista de espera 

180 

Lista de espera 

Não existe 

Não existe 

Não existe 

Lista de espera 

Não existe 
Não existe 

100 
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4.5 Estratégias de Intervenção

 

Face às necessidades identificadas ao longo de todo o processo de diagnóstico,

se três desafios estratégicos principais na ótica do Envelhecimento A

� Plano de Intervenção para a Área do Envelhecimento

Esta Estratégia pressupõe a necessidade de re

adequando-a a um processo de envelheci

prevenir e minimizar problemas relacionad

políticas de envelhecimento, da qualificaç

com o comprometimento das instituiç

dinâmicas locais. 

� Políticas de Seniorização

A definição desta estratégia está relacionada com a ausê

capacitação e empowerment

reconhecimento social e estatuto próprio da pessoa idosa.

Neste sentido é necessário garantir os direitos e dev

participação e envolvimento da pessoa idosa nos processos

� Políticas Preventivas 

Perante um processo de envelhecimento que se reveste de nov

presente estratégia prende-se com a criação de políticas pros

uma rede de respostas adequada 

progressivamente soluções eficazes às situações presentes.
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Estratégias de Intervenção 

Face às necessidades identificadas ao longo de todo o processo de diagnóstico,

os estratégicos principais na ótica do Envelhecimento Ativo, a saber:

Plano de Intervenção para a Área do Envelhecimento 

sta Estratégia pressupõe a necessidade de reforçar, melhorar e qualificar 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 c

com o comprometimento das instituições e dos agentes envolvidos em todos os processos e 

Políticas de Seniorização 

A definição desta estratégia está relacionada com a ausência de políticas promotoras de 

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.

 

Perante um processo de envelhecimento que se reveste de novas exigências e necessidades, a 

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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Face às necessidades identificadas ao longo de todo o processo de diagnóstico, consideraram 

tivo, a saber: 

forçar, melhorar e qualificar a rede de serviços 

medidas capazes de 

da monitorização das 

exercício de cidadania 

todos os processos e 

ncia de políticas promotoras de 

ciclo de vida, dando ênfase ao 

eres, bem como a valorização, a 

de mudança social. 

as exigências e necessidades, a 

petivas capazes de desenvolver 

s, garantindo simultaneamente e 
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Tabela 

En
ve

lh
ec

im
en

to
 A

tiv
o 

Necessidades/ 
Problemas críticos 

 

Estratégias de
Intervenção 

 

- 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
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Tabela 18 - Estratégias de Intervenção Envelhecimento Ativo 

Estratégias de 
 Propostas de Ação 

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 senior, 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. 
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Recursos 
Parcerias 

Existentes/ 
Parcerias a 
Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

pessoa sénior 

as juntas de freguesia em todos os processos e dinâmicas 

 
 

- Administração Local 
 

- ISS, IP – Instituto da 
Segurança Social 

 
- Rede Social 

 
- Parceiros da Rede 

Social 
 

- Juntas de Freguesia 
 

- Entidades e 
Instituições, 

Públicas e Privadas 
com responsabilidade 

nesta matéria 
 

- Rede Nacional de 
Cuidados 

Continuados 

 

 

Plano Municipal de 

Atividades para a 

Promoção do 

Envelhecimento 

Ativo 

 

Projeto (A) 

Companha 

 

Academia Sénior 
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Estratégias de Intervenção Envelhecimento Ativo

En
ve

lh
ec

im
en

to
 A

tiv
o 

Necessidades/ 
Problemas críticos 

 

Estratégias de
Intervenção 

 

- 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
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Estratégias de Intervenção Envelhecimento Ativo (Cont.) 

Estratégias de 
 Propostas de Ação Parcerias Existentes/

Parcerias a Mobilizar

POLÍTICAS DE 
SENIORIZAÇÃO 

 
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. 

- Administração Local

- ISS, IP 
Segurança Social

- Rede Social

- Parceiros da Rede Social

- Juntas de Freguesia

- Entidades e Instituições,
Públicas e Privadas com responsabilidade 

nesta matéria

- Rede Nacional de Cuidados Continuados
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Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

 
 

Administração Local 
 

ISS, IP – Instituto da 
Segurança Social 

 
Rede Social 

 
Parceiros da Rede Social 

 
Juntas de Freguesia 

 
Entidades e Instituições, 

Públicas e Privadas com responsabilidade 
nesta matéria 

 
Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Rede Nacional de 
Cuidados 

Continuados 
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4.6 Pobreza, Vulnerabilidade

 

4.6.1 Enquadramento Conceptual

 

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 colet

condição no tecido social. Ado

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

diretamente com as condições sociais, económicas, culturais e de cidadania em que vivem os 

grupos em risco de exclusão. A outra, mais subje

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

transgeracional, reproduz-se e tende a perpetu

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 fa

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

 

Os indivíduos e os grupos com necessidades e dificuldades 

habitacionais, desigualdades de oportunidades, de funcion
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Vulnerabilidade e Inclusão Social  

Enquadramento Conceptual 

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 

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. 

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 

e 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 

A disfuncionalidade subjacente aos grupos em sucessivas crises no contexto social, torna

se e tende a perpetuar-se temporal e espacialmente na vida das 

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 fa

s, 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 índ

habitacionais, desigualdades de oportunidades, de funcionamento ou organização familiar, 
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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 

a, devido à sua própria 

tam comportamentos e práticas específicas da sua própria 

condição e tendem a revelar uma cultura própria decorrente do desenvolvimento de uma 

tiva que tem a ver 

diretamente com as condições sociais, económicas, culturais e de cidadania em que vivem os 

sentido dado por este 

grupo às suas próprias vivências e às formas de adaptação às situações adversas em que 

A disfuncionalidade subjacente aos grupos em sucessivas crises no contexto social, torna-se 

se temporal e espacialmente na vida das 

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, 

s, o que importa é perceber como os fatores que interagem na vulnerabilidade social 

se mutuamente.  

de diversa índole (financeiras, 

amento ou organização familiar, entre 
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outras), exigem instrumentos de política social capazes de 

estratégicas de intervenção. 

 

A vulnerabilidade social ou a necessidade de criar melhoria na v

implica simultaneamente um trabalho intenso de identificaçã

destas pessoas, ativando o seu processo de mudança.

complexo, o qual, teórica e conceptualmente é imp

que contemple a participação a

grupos. 

 

Combater a vulnerabilidade social dos cidadãos e dos 

complexo, repleto de medidas e programas que impõ

cidadãos e o empenhamento cole

profissionais do social. Cada vez mais, aliado ao co

representam uma ameaça à coesão social, está o conceit

princípio, segundo o qual os indivíduos e os grupos, que

a assumir um papel pró-ativo, dinâmico, progressivam

seus direitos e as suas potencialidades.

 

Os processos de reinserção social pressupõem a participação p

de cidadania, dos indivíduos e dos grupos em risco de e

multidimensional. Como aliados essenciais destes pro

instituições capazes de se const

um conjunto de ações e medidas rumo ao conhec

mais variados níveis: pessoal, familiar, acessibilida

e reconhecimento de competências escolares e profissionais, entre outros.

 

As questões relacionadas com a pobreza e exclusão 

adoção de medidas adequadas ao desen

 

As ações de prevenção e combate à pobreza requerem m

mobilizadoras da participação de todos, 
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outras), exigem instrumentos de política social capazes de transformar e de recriar formas 

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 

tivando o seu processo de mudança. Na prática, estamos perante um 

complexo, o qual, teórica e conceptualmente é impensável intentar sem um tipo de 

que contemple a participação ativa e o envolvimento pleno dos indivíduos, das 

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, 

, dinâmico, progressivamente capacitador, capaz de fazer 

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 situ

multidimensional. Como aliados essenciais destes processos, surgem entre outros, as 

instituições capazes de se constituírem como garante da sua efetivação, recriando e 

e medidas rumo ao conhecimento e valorização individual cole

mais variados níveis: pessoal, familiar, acessibilidade ao emprego, às instituições, 

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

ção de medidas adequadas ao desenvolvimento de estratégias pró-ativas e abrangentes.

ções de prevenção e combate à pobreza requerem medidas consertadas, atempadas e 

mobilizadoras da participação de todos, dando um enfoque especial à proximidade e à 

65 

mail:geral@cm-serpa.pt 

SETEMBRO DE 2013 

transformar e de recriar formas 

ida dos indivíduos e dos grupos 

o das mais ínfimas competências 

Na prática, estamos perante um trabalho 

ensável intentar sem um tipo de abordagem 

mento pleno dos indivíduos, das famílias e dos 

s é seguramente um desafio 

em a participação desses mesmos 

ivíduos, das instituições e dos 

s problemas sociais que 

o de integração social enquanto 

compõem as sociedades atuais, tendem 

nte capacitador, capaz de fazer valer os 

lena, como verdadeiro exercício 

xclusão social e em situação de pobreza 

cessos, surgem entre outros, as 

ituírem como garante da sua efetivação, recriando e adequando 

ção individual coletiva, aos 

de ao emprego, às instituições, qualificações 

social impõem a definição de políticas e a 

tivas e abrangentes. 

edidas consertadas, atempadas e 

oque especial à proximidade e à valoração 
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dos contributos a serem prestados pelos indivíduos

desempregados, toxicodependentes

sociais caracterizados por fa

destes grupos não significa por si só, um fa

económico e cultural onde estes se inscrevem, reme

vulnerabilidade que impõe uma 

desprotegidos, e na maioria das vezes, as 

precárias. 

 

Quanto mais os fatores desfavoráveis forem cumulativos, maio

vulnerabilidade de certas categorias sociais, que se 

exercício da cidadania. Um grau de educação muito baixo,

acesso generalizado à saúde, à cultura e com uma vida familia

determinam que os indivíduos que integram estas categorias so

carência grave, que, na maioria das vezes, se prolonga no

reinventando novos ciclos de pobreza.

 

Nos processos de inclusão social de indivíduos e grupo

determinantes que deverão nortear qualquer política de inte

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 g

em três vertentes principais: 

� Favorecer e incentivar o acesso aos recursos

sendo para isso necessário, um esfo

� Potenciar ações específicas que 

contemplando sempre a parti

ator da sua própria mudança 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail:geral@cm

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE SETEMBRO DE 2013

dos contributos a serem prestados pelos indivíduos, famílias e grupos sociais. Os 

desempregados, toxicodependentes, imigrantes, pessoas com deficiência, representam grupos 

izados por fatores conducentes à exclusão social. Pertencer a qualquer um 

gnifica por si só, um fator de exclusão, contudo, o contexto social, 

económico e cultural onde estes se inscrevem, remete-os para uma categoria de maior 

õe uma maior atenção, pelo facto de se encontrarem mais 

desprotegidos, e na maioria das vezes, as suas condições de sobrevivência 

tores 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 

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. 

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 

relacionados com o mercado de trabalho 

de pobreza e exclusão social  

relacionados com a delinquência, entre outros. 

As estratégias para a inclusão, pressupõem a inserção social de indivíduos e g

Favorecer e incentivar o acesso aos recursos postos à disposição do cidadão 

sendo para isso necessário, um esforço acrescido de flexibilização e adaptação;

ções específicas que deem resposta aos problemas de cada 

contemplando sempre a participação e o empenhamento ativo de cada indivíduo, como 

tor da sua própria mudança – promoção de uma cultura de empowerment.
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, famílias e grupos sociais. Os 

pessoas com deficiência, representam grupos 

à exclusão social. Pertencer a qualquer um 

exclusão, contudo, o contexto social, 

para uma categoria de maior 

encontrarem mais 

suas condições de sobrevivência serem muito 

r será a situação de risco e de 

adas de um conjunto de direitos no 

sem formação profissional, sem 

também deficitárias, 

ciais enfrentem uma situação de 

tempo e no espaço, renovando e 

s, há que ter em conta fatores 

gração, visando sempre a coesão 

As estratégias para a inclusão, pressupõem a inserção social de indivíduos e grupos, sobretudo 

postos à disposição do cidadão em geral, 

e adaptação; 

esposta aos problemas de cada grupo social 

tivo de cada indivíduo, como 

empowerment. 
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� Capacitar as Instituições e os Serviços para uma readequa

respostas sociais por forma a minimizar/

novas dinâmicas da reali

 

Em síntese, e não obstante a persistência das políticas para a inclusão, tem

um agravamento das situações de pobreza em Portugal.

As crianças, as famílias, os desempregados, os idosos, os imig

de exclusão constituem o grupo da população que enfrenta um maior desfavorecimento social.

 

Atualmente há a referir a insolvência e o end

aos indicadores do desemprego e das condições 

grupo daqueles que registam as mais elevadas taxas de risco de pobreza.

 

O objetivo da coesão social reveste

económico e do emprego em todos os níveis de governação.

 

4.6.2 Reflexão sobre pobreza,
Serpa (Rota do Guadiana 
 

O fenómeno da pobreza e exclusão social conhece nos dias de hoje uma expressão 

significativa na nossa sociedade e constitui

Estes dois fenómenos assumem várias formas e diversas dimensões, destacando

desemprego, a baixa qualificação, a marginalidade, a imigração e a desestrutur

famílias. 

 

Em Portugal agir contra a pobreza e a exclusão social impõe a necessidade de criar medidas 

eficazes e articuladas entre si que tenham como objetivo intervir com as pessoas mais 

desfavorecidas e com os territórios onde a exclusão s

todos, o respeito pela igualdade e dignidade humana e que fomentem a solidariedade.

 

O concelho de Serpa sendo considerado um centro urbano estruturante no quadro do PROT 

Alentejo é o segundo concelho mais populoso 
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Capacitar as Instituições e os Serviços para uma readequação/flexibilização 

respostas sociais por forma a minimizar/solucionar os problemas sociais 

novas dinâmicas da realidade e dos riscos que lhe estão associados. 

Em síntese, e não obstante a persistência das políticas para a inclusão, tem-s

um agravamento das situações de pobreza em Portugal. 

os desempregados, os idosos, os imigrantes e outros grupos em risco 

de exclusão constituem o grupo da população que enfrenta um maior desfavorecimento social.

tualmente há a referir a insolvência e o endividamento das famílias como fatores, que 

aos indicadores do desemprego e das condições de vida dos cidadãos, colocam o 

grupo daqueles que registam as mais elevadas taxas de risco de pobreza. 

tivo da coesão social reveste-se hoje da mesma prioridade que o nível do cres

em todos os níveis de governação. 

pobreza, vulnerabilidade e inclusão social no concelho de 
(Rota do Guadiana – ADI) 

O fenómeno da pobreza e exclusão social conhece nos dias de hoje uma expressão 

significativa na nossa sociedade e constitui-se como uma preocupação de todos os cidadãos. 

Estes dois fenómenos assumem várias formas e diversas dimensões, destacando

desemprego, a baixa qualificação, a marginalidade, a imigração e a desestrutur

Em Portugal agir contra a pobreza e a exclusão social impõe a necessidade de criar medidas 

eficazes e articuladas entre si que tenham como objetivo intervir com as pessoas mais 

desfavorecidas e com os territórios onde a exclusão social predomina, visando a integração de 

todos, o respeito pela igualdade e dignidade humana e que fomentem a solidariedade.

O concelho de Serpa sendo considerado um centro urbano estruturante no quadro do PROT 

Alentejo é o segundo concelho mais populoso do distrito de Beja, sendo o terceiro com maior 

67 

mail:geral@cm-serpa.pt 

SETEMBRO DE 2013 

ção/flexibilização das 

solucionar os problemas sociais decorrentes de 

se vindo a verificar 

rantes e outros grupos em risco 

de exclusão constituem o grupo da população que enfrenta um maior desfavorecimento social. 

ividamento das famílias como fatores, que aliados 

de vida dos cidadãos, colocam o nosso país no 

dade que o nível do crescimento 

social no concelho de 

O fenómeno da pobreza e exclusão social conhece nos dias de hoje uma expressão muito 

se como uma preocupação de todos os cidadãos. 

Estes dois fenómenos assumem várias formas e diversas dimensões, destacando-se o 

desemprego, a baixa qualificação, a marginalidade, a imigração e a desestruturação de várias 

Em Portugal agir contra a pobreza e a exclusão social impõe a necessidade de criar medidas 

eficazes e articuladas entre si que tenham como objetivo intervir com as pessoas mais 

ocial predomina, visando a integração de 

todos, o respeito pela igualdade e dignidade humana e que fomentem a solidariedade. 

O concelho de Serpa sendo considerado um centro urbano estruturante no quadro do PROT 

do distrito de Beja, sendo o terceiro com maior 
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número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI). A maior parte destes 

beneficiários são mulheres jovens e com filhos a cargo. 

 

O Concelho insere-se num espaço eminentemente rural, 

com o estudo sobre “Tipificação das Situações de Exclusão em Portugal Continental”, se pode 

considerar como “Territórios envelhecidos e economicamente deprimidos”, tendo em conta o 

despovoamento, o envelhecimento, as 

económica. 

 

Serpa caracteriza-se portanto, por ser um concelho onde a pobreza é bastante acentuada, onde 

existem grupos populacionais que vivem situações de pobreza persistente e são geralmente 

constituídos por pessoas com baixos níveis de escolaridade e sem qualificações profissionais. 

 

Existem beneficiários que pertencem a agregados familiares atingidos por múltiplos problemas 

(como alcoolismo, isolamento social, ruturas familiares, dependência de serviço

social, experiência profissional inexistente ou centradas nas medidas do mercado social de 

emprego). 

 

Já identificados no último diagnóstico social, os principais problemas são o desemprego; a 

escassez do mercado de trabalho (dimensão, div

desestruturadas com problemas acrescidos ao nível da inserção social e profissional; a 

dificuldade das famílias em conciliar a vida pessoal com a vida profissional e os baixos níveis de 

escolaridade da população.  

 

A intervenção no território visando a elevação do nível de qualidade de vida dos seus residentes, 

tem forçosamente de se consubstanciar numa abordagem integrada que contenha iniciativas no 

plano material e imaterial com profunda interligação. É esta

20 anos de atividade, tem sido perseguida pela Rota do Guadiana.

 

No plano material a intervenção tem sido orientada para a diversificação de atividades em meio 

rural contando-se aqui a apoio à instalação de novas atividade
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número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI). A maior parte destes 

beneficiários são mulheres jovens e com filhos a cargo.  

se num espaço eminentemente rural, correspondente àquilo a que, de acordo 

com o estudo sobre “Tipificação das Situações de Exclusão em Portugal Continental”, se pode 

considerar como “Territórios envelhecidos e economicamente deprimidos”, tendo em conta o 

despovoamento, o envelhecimento, as fracas competências e qualificações e a depressão 

se portanto, por ser um concelho onde a pobreza é bastante acentuada, onde 

existem grupos populacionais que vivem situações de pobreza persistente e são geralmente 

por pessoas com baixos níveis de escolaridade e sem qualificações profissionais. 

Existem beneficiários que pertencem a agregados familiares atingidos por múltiplos problemas 

(como alcoolismo, isolamento social, ruturas familiares, dependência de serviço

social, experiência profissional inexistente ou centradas nas medidas do mercado social de 

Já identificados no último diagnóstico social, os principais problemas são o desemprego; a 

escassez do mercado de trabalho (dimensão, diversidade e qualidade), a existência de famílias 

desestruturadas com problemas acrescidos ao nível da inserção social e profissional; a 

dificuldade das famílias em conciliar a vida pessoal com a vida profissional e os baixos níveis de 

A intervenção no território visando a elevação do nível de qualidade de vida dos seus residentes, 

tem forçosamente de se consubstanciar numa abordagem integrada que contenha iniciativas no 

plano material e imaterial com profunda interligação. É esta abordagem que ao longo dos seus 

20 anos de atividade, tem sido perseguida pela Rota do Guadiana. 

No plano material a intervenção tem sido orientada para a diversificação de atividades em meio 

se aqui a apoio à instalação de novas atividades económicas (setores secundário 
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número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI). A maior parte destes 

correspondente àquilo a que, de acordo 

com o estudo sobre “Tipificação das Situações de Exclusão em Portugal Continental”, se pode 

considerar como “Territórios envelhecidos e economicamente deprimidos”, tendo em conta o 

fracas competências e qualificações e a depressão 

se portanto, por ser um concelho onde a pobreza é bastante acentuada, onde 

existem grupos populacionais que vivem situações de pobreza persistente e são geralmente 

por pessoas com baixos níveis de escolaridade e sem qualificações profissionais.  

Existem beneficiários que pertencem a agregados familiares atingidos por múltiplos problemas 

(como alcoolismo, isolamento social, ruturas familiares, dependência de serviços de assistência 

social, experiência profissional inexistente ou centradas nas medidas do mercado social de 

Já identificados no último diagnóstico social, os principais problemas são o desemprego; a 

ersidade e qualidade), a existência de famílias 

desestruturadas com problemas acrescidos ao nível da inserção social e profissional; a 

dificuldade das famílias em conciliar a vida pessoal com a vida profissional e os baixos níveis de 

A intervenção no território visando a elevação do nível de qualidade de vida dos seus residentes, 

tem forçosamente de se consubstanciar numa abordagem integrada que contenha iniciativas no 

abordagem que ao longo dos seus 

No plano material a intervenção tem sido orientada para a diversificação de atividades em meio 

s económicas (setores secundário 
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e terciário) e a melhoria dos serviços básicos contribuindo para a estruturação da rede de 

equipamentos e serviços de apoio social.

 

Esta intervenção foi suportada através da apresentação e Programas Integrados de 

Desenvolvimento Rural (IC Leader II, IC Leader+ e Centro Rural de Vila Nova de S.Bento) e 

atualmente ocorre por via da Estratégia Local de Desenvolvimento para a Margem esquerda do 

Guadiana, da qual a Associação é entidade gestora, no âmbito do Subprograma 3 do 

PRODER/Abordagem Leader.

 

No quadro daquela estratégia foi possível, desde 2009 apoiar a instalação de doze novas 

atividades económicas geradoras de vinte novos postos de trabalho e de seis projetos no 

domínio social contribuintes da criação líquida de oito n

este Programa estará em curso até final de 2013 e que os dados anteriores se reportam a 2011.

 

No plano imaterial além da intervenção no domínio da educação e formação de adultos e do 

reconhecimento e certificação de

iniciativas dirigidas a públicos mais carenciados e ao combate à pobreza, das quais se destacam 

o PLCP Serpa e o Projeto (Des)

 

Atualmente, e numa parceria entre a Câmara Municipal de Serpa, a Associação Rota do 

Guadiana e o Instituto da Segurança Social, encontra

o Projeto Serpa EnReDe, CLDS, que tem como objetivos principais responder de uma forma 

integrada e articulada às necessidades de intervenção identificadas no concelho ao nível da 

pobreza e da exclusão social, bem como promover parcerias que facilitem o desenvolvimento de 

ações visando a aquisição de competências de integração social e profissional dos cidadã

concelho de Serpa com vista à sua autonomização, do ponto de vista individual e social e 

maximização do seu bem-estar. 

 

O CLDS Serpa EnReDe, é constituído por 4 eixos de intervenção: 

• 1 – Emprego, formação e Qualificação

• 2 – Intervenção Familiar e 

• 3 – Capacitação da comunidade e das instituições
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e terciário) e a melhoria dos serviços básicos contribuindo para a estruturação da rede de 

equipamentos e serviços de apoio social. 

Esta intervenção foi suportada através da apresentação e Programas Integrados de 

imento Rural (IC Leader II, IC Leader+ e Centro Rural de Vila Nova de S.Bento) e 

atualmente ocorre por via da Estratégia Local de Desenvolvimento para a Margem esquerda do 

Guadiana, da qual a Associação é entidade gestora, no âmbito do Subprograma 3 do 

DER/Abordagem Leader. 

No quadro daquela estratégia foi possível, desde 2009 apoiar a instalação de doze novas 

atividades económicas geradoras de vinte novos postos de trabalho e de seis projetos no 

domínio social contribuintes da criação líquida de oito novos postos de trabalho. De referir que 

este Programa estará em curso até final de 2013 e que os dados anteriores se reportam a 2011.

No plano imaterial além da intervenção no domínio da educação e formação de adultos e do 

reconhecimento e certificação de competências, anteriormente explanado, têm existido diversas 

iniciativas dirigidas a públicos mais carenciados e ao combate à pobreza, das quais se destacam 

Serpa e o Projeto (Des) Envolver no âmbito do Programa Progride. 

ia entre a Câmara Municipal de Serpa, a Associação Rota do 

Guadiana e o Instituto da Segurança Social, encontra-se em funcionamento desde Julho de 2011 

o Projeto Serpa EnReDe, CLDS, que tem como objetivos principais responder de uma forma 

ulada às necessidades de intervenção identificadas no concelho ao nível da 

pobreza e da exclusão social, bem como promover parcerias que facilitem o desenvolvimento de 

ações visando a aquisição de competências de integração social e profissional dos cidadã

concelho de Serpa com vista à sua autonomização, do ponto de vista individual e social e 

estar.  

O CLDS Serpa EnReDe, é constituído por 4 eixos de intervenção:  

Emprego, formação e Qualificação 

Intervenção Familiar e parental 

Capacitação da comunidade e das instituições 
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e terciário) e a melhoria dos serviços básicos contribuindo para a estruturação da rede de 

Esta intervenção foi suportada através da apresentação e Programas Integrados de 

imento Rural (IC Leader II, IC Leader+ e Centro Rural de Vila Nova de S.Bento) e 

atualmente ocorre por via da Estratégia Local de Desenvolvimento para a Margem esquerda do 

Guadiana, da qual a Associação é entidade gestora, no âmbito do Subprograma 3 do 

No quadro daquela estratégia foi possível, desde 2009 apoiar a instalação de doze novas 

atividades económicas geradoras de vinte novos postos de trabalho e de seis projetos no 

ovos postos de trabalho. De referir que 

este Programa estará em curso até final de 2013 e que os dados anteriores se reportam a 2011. 

No plano imaterial além da intervenção no domínio da educação e formação de adultos e do 

competências, anteriormente explanado, têm existido diversas 

iniciativas dirigidas a públicos mais carenciados e ao combate à pobreza, das quais se destacam 

ia entre a Câmara Municipal de Serpa, a Associação Rota do 

se em funcionamento desde Julho de 2011 

o Projeto Serpa EnReDe, CLDS, que tem como objetivos principais responder de uma forma 

ulada às necessidades de intervenção identificadas no concelho ao nível da 

pobreza e da exclusão social, bem como promover parcerias que facilitem o desenvolvimento de 

ações visando a aquisição de competências de integração social e profissional dos cidadãos do 

concelho de Serpa com vista à sua autonomização, do ponto de vista individual e social e 
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• 4 – Informação e Acessibilidade

Os 4 eixos de intervenção desdobram

principais as seguintes: 

Ação 1 – Unidade de apoio à inserção profissional (e

acompanhamento pós formação e projetos de ocupação de tempos livres);

Ação 2 – Apoio ao empreendedorismo (fomento da melhoria das relações no mercado de 

trabalho, clube de empreendedorismo e candidaturas para novas iniciativa

Ação 3 – Centro Comunitário (grupos de 

de atendimento integrado, loja social e campos de férias);

Ação 4 – Apoio à população idosa (animação 

Ação 5 – Apoio ao associativismo, organização de grupos e comissões (auto

bairros de etnia cigana, grupos de desenvolvimento 

associativismo); 

Ação 6 – Iniciação à informática e exercício de cidadania

ações sobre ambiente e igualdade de género)

 

4.6.3 Proteção Social 

 

No domínio da Proteção Social as prestações sociais representam um papel fundamental na vida 

dos cidadãos, sobretudo daqueles que se encontram em 

vez que, representam um contributo importante para minorar precariedades económicas.

Em Portugal, de acordo com a Lei n.º 4/2007 de 16 de Janeiro36 que aprova as Bases Gerais do

Sistema de Segurança Social, o Sistema 

Subsistemas: 

� Subsistema de Ação Social;

� Subsistema de Solidariedade;

� Subsistema de Proteção Familiar.

 

� Subsistema de Ação Social
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Informação e Acessibilidade 

Os 4 eixos de intervenção desdobram-se em 6 ações de intervenção que tem como atividades 

Unidade de apoio à inserção profissional (encaminhamento para formação e 

acompanhamento pós formação e projetos de ocupação de tempos livres); 

Apoio ao empreendedorismo (fomento da melhoria das relações no mercado de 

trabalho, clube de empreendedorismo e candidaturas para novas iniciativas empresariais);

Centro Comunitário (grupos de autoajuda, apoio lúdico pedagógico itinerante, gabinete 

de atendimento integrado, loja social e campos de férias); 

Apoio à população idosa (animação sociocultural e núcleos de voluntariado); 

Apoio ao associativismo, organização de grupos e comissões (auto

bairros de etnia cigana, grupos de desenvolvimento sociocomunitário e sensibilização para o 

Iniciação à informática e exercício de cidadania ativa (ações de iniciação à informática, 

ações sobre ambiente e igualdade de género) 

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 Janeiro36 que aprova as Bases Gerais do

Sistema de Segurança Social, o Sistema de Proteção Social de Cidadania, engloba três

Subsistema de Ação Social; 

Subsistema de Solidariedade; 

Subsistema de Proteção Familiar. 

Subsistema de Ação Social 
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se em 6 ações de intervenção que tem como atividades 

ncaminhamento para formação e 

 

Apoio ao empreendedorismo (fomento da melhoria das relações no mercado de 

s empresariais); 

, apoio lúdico pedagógico itinerante, gabinete 

e núcleos de voluntariado);  

Apoio ao associativismo, organização de grupos e comissões (auto-organização de 

e sensibilização para o 

ativa (ações de iniciação à informática, 

No domínio da Proteção Social as prestações sociais representam um papel fundamental na vida 

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 Janeiro36 que aprova as Bases Gerais do 

de Proteção Social de Cidadania, engloba três 
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Relativamente ao Subsistema de Ação Social, este tem como obje

nos seguintes domínios: Serviços e Equipamentos Sociais, P

exclusão social e vários tipos de prestações pecuniárias e em espécie.

Este Subsistema visa garantir apoio a grupos vulneráveis 

jovens, pessoas com deficiência e pessoas i

mecanismos de prevenção e reparação nas situações de 

precariedade, exclusão e vulnerabilidade social. Destina

deverá ser complementado com outras políticas sociais púb

instituições privadas. 

 

Para a concretização destes obje

Serviços e Equipamentos sociais, dos Programas de comba

exclusão social, bem como Prestações pecuniárias e em espé

social é responsabilidade do Estado, das autarquias e das IPSS

e programas definidos de acordo com os princípios e linha

social. 

 

� Subsistema de Solidariedade

O Subsistema de Solidariedade pretende dar resposta a situaçõ

contribuindo para a promoção dos indivíduos e para 

profissional. Este Subsistema engloba, as seguintes prestações:

· Rendimento Social de Inserção;

· Subsídio Social de Desemprego;

· Pensões Sociais; 

· Complemento Solidário para Idosos;

· Complementos Sociais e Outras Prestações.

 

� Subsistema de Prote

Quanto ao Subsistema de Proteção Familiar este tem como objetivo garantir, em caso de 

eventualidades legalmente previstas, uma compensação 

decorrem. As situações no domínio da deficiência e d

contempladas. 
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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 

deverá ser complementado com outras políticas sociais públicas, assim como conjugado com 

ara a concretização destes objetivos existem mecanismos específicos criados a partir de 

tos 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 

ramas definidos de acordo com os princípios e linhas de orientação intrínsecas à ação 

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; 

· Subsídio Social de Desemprego; 

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

decorrem. As situações no domínio da deficiência e da dependência encontram
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tivo concretizar prestações 

rogramas de combate à pobreza e 

ão como as crianças e 

dosas. Tem como principais objetivos, criar 

disfunção social, económica, de 

indivíduos, grupos e comunidade e 

licas, assim como conjugado com 

específicos criados a partir de 

te à pobreza e aos fenómenos de 

cie. O desenvolvimento da ação 

e deve obedecer às prioridades 

s de orientação intrínsecas à ação 

es precárias a nível económico, 

uma crescente inserção social e 

Quanto ao Subsistema de Proteção Familiar este tem como objetivo garantir, em caso de 

dos encargos familiares que daí 

a dependência encontram-se aqui 
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Medidas de Proteção Social 

As medidas de Proteção Social agora apresentadas 

consideradas mais significativas na ó

privilegiar as medidas enquadradas no Subsistema da Solidarie

às situações de maior vulnerabilidade social.

 

� Rendimento Social de Inserção

 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) 

através de uma prestação pecuniária, de carácter temporá

inserção social, pretende conferir às pessoas e aos se

à sua situação que contribuam para a satisfação d

a progressiva inserção laboral, social e comunitária.

 

No concelho de Serpa, tanto o número de famílias, como o núm

pelo RSI têm vindo a registar um aumento

existiam 255 processos e em Agosto de 2012 existiam 284 processos

médio da prestação de RSI por Agregado Familiar em Agosto de 2012, era de 260,13

valor total no concelho de 60.334,97

 

Gráfico 1 - Número de Processos de RSI por Freguesia (Agosto 2012)
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ção Social agora apresentadas representam apenas as que foram 

eradas 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. 

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 

ibuam para a satisfação das suas necessidades essenciais 

a progressiva inserção laboral, social e comunitária. 

, tanto o número de famílias, como o número de beneficiários abrangidos 

star um aumento anual, sendo que por exemplo em Setembro de 2011 

existiam 255 processos e em Agosto de 2012 existiam 284 processos. É de referir que o valor 

médio da prestação de RSI por Agregado Familiar em Agosto de 2012, era de 260,13

de 60.334,97€. 

Número de Processos de RSI por Freguesia (Agosto 2012) 

 

N.º de Processos de RSI por Freguesia (Agosto 2012)
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representam apenas as que foram 

se por maioritariamente 

dade, por constituírem um apoio 

anismo de combate à pobreza que 

rio, associada a um programa de 

us agregados familiares, apoios adaptados 

as suas necessidades essenciais e favoreçam 

ero de beneficiários abrangidos 

anual, sendo que por exemplo em Setembro de 2011 

. É de referir que o valor 

médio da prestação de RSI por Agregado Familiar em Agosto de 2012, era de 260,13€, com um 
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Em Agosto de 2012, a freguesia com maior nº de processos era a freguesia de Pias com 57 

processos, a freguesia de Vila Nova de S. Bento e a freguesia de Santa Maria (Serpa), tinha 55 e 

54 respetivamente, com um número menor de processos encontrava

(Serpa), com 42 processos, a freguesia de Vale

Verde de Ficalho, com 23 processos e por último a freguesia de Brinches, com 20 processos. 

 

 

 

 
Gráfico 2 - Agregado

Da análise das famílias beneficiárias de RSI em Agosto de 2012, por tipo de família, constatou

se que 107 eram nucleares com filhos, 92 apresentavam uma tipologia desconhecida, seguindo

se os indivíduos isolados, 37, as famílias monoparentais com 21 agregados familiares, as 

famílias nucleares sem filhos, com 15 agregados familiares e as famílias alargadas com 12 

agregados familiares.  
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Em Agosto de 2012, a freguesia com maior nº de processos era a freguesia de Pias com 57 

processos, a freguesia de Vila Nova de S. Bento e a freguesia de Santa Maria (Serpa), tinha 55 e 

54 respetivamente, com um número menor de processos encontrava-se a freguesia de Salvador 

(Serpa), com 42 processos, a freguesia de Vale-de-Vargo, com 33 processos, a freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, com 23 processos e por último a freguesia de Brinches, com 20 processos. 

Agregados Familiares de RSI por tipo de Família (Agosto 2012)

Da análise das famílias beneficiárias de RSI em Agosto de 2012, por tipo de família, constatou

se que 107 eram nucleares com filhos, 92 apresentavam uma tipologia desconhecida, seguindo

os isolados, 37, as famílias monoparentais com 21 agregados familiares, as 

famílias nucleares sem filhos, com 15 agregados familiares e as famílias alargadas com 12 

 Beneficiários de RSI por Escalão Etário (Agosto 2012) 

Agregados Familiares de RSI por Tipo de Família (Agosto 2012)

Beneficiários de RSI por Escalão Etário (Agosto 2012)
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Em Agosto de 2012, a freguesia com maior nº de processos era a freguesia de Pias com 57 

processos, a freguesia de Vila Nova de S. Bento e a freguesia de Santa Maria (Serpa), tinha 55 e 

guesia de Salvador 

Vargo, com 33 processos, a freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, com 23 processos e por último a freguesia de Brinches, com 20 processos.  

s Familiares de RSI por tipo de Família (Agosto 2012) 

 

Da análise das famílias beneficiárias de RSI em Agosto de 2012, por tipo de família, constatou-

se que 107 eram nucleares com filhos, 92 apresentavam uma tipologia desconhecida, seguindo-

os isolados, 37, as famílias monoparentais com 21 agregados familiares, as 

famílias nucleares sem filhos, com 15 agregados familiares e as famílias alargadas com 12 

 

Agregados Familiares de RSI por Tipo de Família (Agosto 2012)
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Da análise dos escalões etários dos beneficiários de RSI destaca

elevado número de menores de 18 anos, 342, logo de seguida jovens adultos entre os 18 e os 

24 anos, 107 indivíduos, seguindo

com 75 e 73 indivíduos respetivamente. A restante distribuição torna

homogénea, dos 45 aos 49 anos, 58 indivíduos, dos 30 aos 34 anos, 54 

54 anos, 48 indivíduos, dos 25 aos 29 anos, 47 

anos e os maiores de 60 anos os escalões com menos indivíduos, 34 indivíduos e 20 indivíduos 

respetivamente. É de salientar que, em Agosto de 2012, existiam 858 beneficiários de RSI no 

concelho de Serpa. 

 

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, 

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;

� Subsídio de Desemprego Parcial.

Relativamente a estes subsídios, importa referir que o Subsídio de Desemprego pertence ao

Sistema Previdencial, enquanto 

Para o acesso a estas prestações é indispensável que o cidad

na lei. No caso do Subsídio de Desemprego, além de outros requisitos é imprescindív

existência de um período de carreira contributiva, no mínimo de 450 dias de trabalho por conta

de outrem, nos 24 meses imediatamente anteriores à data do desemprego. 

Subsídio Social de Desemprego (Inicial), 180 dias de trabalho por co

imediatamente anteriores à data do desemprego.

No concelho de Serpa, Junho de 2012 encontravam

indivíduos, dos quais 114 encontravam

de novo Emprego. O desemprego é mais sentido pelos homens, 538, do que pelas mulheres, 

480, ainda que o valor seja aproximado. Quanto à faixa etária observa

desempregados com mais de 25 anos, 890 indivíduos, em relação aos menores de 25 anos, 128 
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Da análise dos escalões etários dos beneficiários de RSI destaca-se o facto de existir um 

elevado número de menores de 18 anos, 342, logo de seguida jovens adultos entre os 18 e os 

24 anos, 107 indivíduos, seguindo-se o escalão etário dos 45 aos 49 anos e dos 35 aos 39 anos, 

com 75 e 73 indivíduos respetivamente. A restante distribuição torna-se mais ou menos 

homogénea, dos 45 aos 49 anos, 58 indivíduos, dos 30 aos 34 anos, 54 indivíduos,

, dos 25 aos 29 anos, 47 indivíduos. Sendo os escalões dos 55aos 59 

anos e os maiores de 60 anos os escalões com menos indivíduos, 34 indivíduos e 20 indivíduos 

respetivamente. É de salientar que, em Agosto de 2012, existiam 858 beneficiários de RSI no 

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, promov

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; 

Subsídio de Desemprego Parcial. 

tes subsídios, importa referir que o Subsídio de Desemprego pertence ao

, enquanto os restantes estão incluídos no Subsistema de 

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 imprescindív

existência de um período de carreira contributiva, no mínimo de 450 dias de trabalho por conta

de outrem, nos 24 meses imediatamente anteriores à data do desemprego. 

Subsídio Social de Desemprego (Inicial), 180 dias de trabalho por conta de outrem nos 12 

imediatamente anteriores à data do desemprego. 

No concelho de Serpa, Junho de 2012 encontravam-se em situação de desemprego 1018 

quais 114 encontravam-se à procura de 1º Emprego e os restantes 904 à procura 

de novo Emprego. O desemprego é mais sentido pelos homens, 538, do que pelas mulheres, 

480, ainda que o valor seja aproximado. Quanto à faixa etária observa-se um maior número d

desempregados com mais de 25 anos, 890 indivíduos, em relação aos menores de 25 anos, 128 
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se o facto de existir um 

elevado número de menores de 18 anos, 342, logo de seguida jovens adultos entre os 18 e os 

dos 35 aos 39 anos, 

se mais ou menos 

indivíduos, dos 50 aos 

Sendo os escalões dos 55aos 59 

anos e os maiores de 60 anos os escalões com menos indivíduos, 34 indivíduos e 20 indivíduos 

respetivamente. É de salientar que, em Agosto de 2012, existiam 858 beneficiários de RSI no 

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 

bem como, promover a criação de 

emprego. Incluídos nestas prestações existem diferentes tipos de subsídio, tais como: 

Subsídio Social de Desemprego Inicial ou Subsequente ao Subsídio de 

tes subsídios, importa referir que o Subsídio de Desemprego pertence ao 

stão incluídos no Subsistema de Solidariedade. 

ão 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 450 dias de trabalho por conta 

de outrem, nos 24 meses imediatamente anteriores à data do desemprego. Relativamente ao 

nta de outrem nos 12 meses 

se em situação de desemprego 1018 

se à procura de 1º Emprego e os restantes 904 à procura 

de novo Emprego. O desemprego é mais sentido pelos homens, 538, do que pelas mulheres, 

se um maior número de 

desempregados com mais de 25 anos, 890 indivíduos, em relação aos menores de 25 anos, 128 
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indivíduos. Quanto às habilitações literárias o maior número de desempregados possui entre o 6º 

e o 9º ano, 412 indivíduos, seguindo

habilitações literárias inferiores ao 4º ano, 225, 165 e 145 

salientar que encontravam-se inscritos 68 indivíduos com licenciatura/mestrado/doutoramento e 

3 indivíduos com médio/bacharelato.

 

 Gráfico 4 - Caracterização do desemprego no concelho de Serpa quanto à categoria (Junho de 2012)

Gráfico 5 - Caracterização do desemprego no concelho de Serpa quanto ao género (Junho de 2012)

Gráfico 6 - Número de desempregados no concelho de Serpa quanto ao grupo etário (Junho de 2012)
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indivíduos. Quanto às habilitações literárias o maior número de desempregados possui entre o 6º 

e o 9º ano, 412 indivíduos, seguindo-se os indivíduos com o 4º Ano, com o 11º e 12º ano, e com 

habilitações literárias inferiores ao 4º ano, 225, 165 e 145 indivíduos respetivamente.

se inscritos 68 indivíduos com licenciatura/mestrado/doutoramento e 

3 indivíduos com médio/bacharelato. 

 

 

Caracterização do desemprego no concelho de Serpa quanto à categoria (Junho de 2012)

 

Caracterização do desemprego no concelho de Serpa quanto ao género (Junho de 2012)

 

Número de desempregados no concelho de Serpa quanto ao grupo etário (Junho de 2012)

1º Emprego Novo Emprego

Número de desempregados no concelho de Serpa 
quanto à Categoria (Jun 2012)

Mulheres Homens

Número de desempregados no Concelho de Serpa 
quanto ao Género (Jun. 2012)
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indivíduos. Quanto às habilitações literárias o maior número de desempregados possui entre o 6º 

com o 11º e 12º ano, e com 

respetivamente. É ainda de 

se inscritos 68 indivíduos com licenciatura/mestrado/doutoramento e 

Caracterização do desemprego no concelho de Serpa quanto à categoria (Junho de 2012) 

 

Caracterização do desemprego no concelho de Serpa quanto ao género (Junho de 2012) 

 

Número de desempregados no concelho de Serpa quanto ao grupo etário (Junho de 2012) 
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Gráfico 7 - Número de desempregados no concelho de Serpa quanto às habilitações literárias (Junho de 2012)

 

Pensões 

Os valores apresentados no referencial estatístico desta temática, relativos às pensões são 

apenas os registados na Segurança Social, não contabili

 

� 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
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Número de desempregados no concelho de Serpa quanto às habilitações literárias (Junho de 2012)

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 

os económicos, tratando-se assim de uma prestação diferencial. 

<25 anos >=25 anos

Número de desempregados no concelho de Serpa 
quanto ao Grupo Etário

Número de desempregados no concelho de Serpa 
quanto às habilitações literárias

76 

mail:geral@cm-serpa.pt 

SETEMBRO DE 2013 

 

Número de desempregados no concelho de Serpa quanto às habilitações literárias (Junho de 2012) 

 

Os valores apresentados no referencial estatístico desta temática, relativos às pensões são 

zando os de outras entidades. 

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 
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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.

 

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 educ

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 criad

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. 

4.7 Comissões de Proteção de Crianças e Jovens

 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são

com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou por 

termo a situações susceptíveis 

desenvolvimento integral”39. 

Foram constituídas e desenvolvem a sua atividade nos termos da Lei n.º 147/99, de 1 de 

Setembro – alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto e regulamentada pelo Dec

– B/2000 de 30 de Dezembro 

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 serv

impõe a defesa de um modelo de intervenção concertado e célere, direcionado para o garante 

do superior interesse da criança.

 

Desde a data de início de funções a 15 de Junho de 2009 (portaria 848/2009 de 7 de Agosto), 

até ao final de 2011 a CPCJ de Serpa apresentou um volume processual de 83 processos.
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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 

e a partir de Janeiro de 2008 foi alargado a todas as pessoas idosas.

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

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 

de Proteção de Crianças e Jovens 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são “instituições oficiais não ju

com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou por 

termo a situações susceptíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

 

Foram constituídas e desenvolvem a sua atividade nos termos da Lei n.º 147/99, de 1 de 

alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto e regulamentada pelo Dec

B/2000 de 30 de Dezembro –. 

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 serv

impõe a defesa de um modelo de intervenção concertado e célere, direcionado para o garante 

do superior interesse da criança. 

Desde a data de início de funções a 15 de Junho de 2009 (portaria 848/2009 de 7 de Agosto), 

a CPCJ de Serpa apresentou um volume processual de 83 processos.
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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 

e a partir de Janeiro de 2008 foi alargado a todas as pessoas idosas. 

O Abono de Família para Crianças e Jovens constitui uma prestação atribuída mensalmente, 

ação, 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. 

o 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 

“instituições oficiais não judiciárias 

com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou por 

de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

Foram constituídas e desenvolvem a sua atividade nos termos da Lei n.º 147/99, de 1 de 

alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto e regulamentada pelo Dec-Lei n.º 332 

As CPCJ visam garantir uma crescente proteção das crianças e jovens visando simultaneamente 

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 

Desde a data de início de funções a 15 de Junho de 2009 (portaria 848/2009 de 7 de Agosto), 

a CPCJ de Serpa apresentou um volume processual de 83 processos. 
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Em 2011 o volume processual da CPCJ de Serpa foi de 59 processos (tabela 1

dos quais 28 transitaram de 2010, 29 foram instaurados por esta comissão e 2 foram reabertos. 

Do total de processos que entraram em 2011, 38 foram arquivados e 1 foi remetido para outra 

CPCJ (tabela 20), sendo que no final do ano de 2011 a CPCJ de Serpa conta com 20 processos 

ativos, em diferentes fases processuais. 

Transitados de 2010

Instaurados pela CPCJ de Serpa

Reabertos 

 

Arquivados em preliminar

Arquivados em pós

Enviados para outra CPCJ

Total de processos arquivados em 2011

  

Gráfico 
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Em 2011 o volume processual da CPCJ de Serpa foi de 59 processos (tabela 1

dos quais 28 transitaram de 2010, 29 foram instaurados por esta comissão e 2 foram reabertos. 

total de processos que entraram em 2011, 38 foram arquivados e 1 foi remetido para outra 

), sendo que no final do ano de 2011 a CPCJ de Serpa conta com 20 processos 

ativos, em diferentes fases processuais.  

Caracterização Processual de 2011 

Tabela 19 - Entrada de processos 
 

Entrada de processos 

Transitados de 2010 28 

Instaurados pela CPCJ de Serpa 29 

2 

Total de Processos 2011 59 

 
 
 

Tabela 20 - Saída de Processos 
 

Saída de processos 

Arquivados em preliminar 8 

Arquivados em pós-preliminar 30 

Enviados para outra CPCJ 1 

Total de processos arquivados em 2011 39 

 
Gráfico 8 - Volume e caracterização processual de 2011 
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Em 2011 o volume processual da CPCJ de Serpa foi de 59 processos (tabela 19, 20 – gráfico 8), 

dos quais 28 transitaram de 2010, 29 foram instaurados por esta comissão e 2 foram reabertos. 

total de processos que entraram em 2011, 38 foram arquivados e 1 foi remetido para outra 

), sendo que no final do ano de 2011 a CPCJ de Serpa conta com 20 processos 
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Problemáticas Sinalizadas 

Do total de processos instaurados e reabertos em 2011, de referir como problemática mais 

sinalizada a Exposição a Modelos de Comportamentos desviantes e/ou gravemente 

perturbadores do desenvolvimento sócio

processos), seguida da Negligência Parental (7 processos), e do Abandono Escolar (7 

processos). Com menos expressão, o Abuso Sexual (2 processos) e Maus Tratos Físicos, Maus 

Tratos Psicológicos ou Indiferença Afetiva, Prática Qualificada como Crime e Outras Si

de Perigo, com um sinalização/processo cada 
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Do total de processos instaurados e reabertos em 2011, de referir como problemática mais 

sinalizada a Exposição a Modelos de Comportamentos desviantes e/ou gravemente 

perturbadores do desenvolvimento sócio-afectivo da criança / Violência Doméstica (11 

essos), seguida da Negligência Parental (7 processos), e do Abandono Escolar (7 

processos). Com menos expressão, o Abuso Sexual (2 processos) e Maus Tratos Físicos, Maus 

Tratos Psicológicos ou Indiferença Afetiva, Prática Qualificada como Crime e Outras Si

ização/processo cada (Gráfico 9). 

Gráfico 9 - Problemáticas Sinalizadas 
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Do total de processos instaurados e reabertos em 2011, de referir como problemática mais 

sinalizada a Exposição a Modelos de Comportamentos desviantes e/ou gravemente 

afectivo da criança / Violência Doméstica (11 

essos), seguida da Negligência Parental (7 processos), e do Abandono Escolar (7 

processos). Com menos expressão, o Abuso Sexual (2 processos) e Maus Tratos Físicos, Maus 

Tratos Psicológicos ou Indiferença Afetiva, Prática Qualificada como Crime e Outras Situações 
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Processos instaurados por Localidade/Freguesia do concelho 

No que se refere à naturalidade das crianças e jovens com 

referir que são todas naturais do Concelho de Serpa. Quanto à distribuição por localidade e ou 

freguesia, Serpa (freguesias de Salvador e Santa Maria) Brinches e Pias são as localidades das 

quais são naturais o maior número 

Vila Nova de S. Bento, a naturalidade de 4 crianças/jovens e Vila Verde de Ficalho de onde são 

naturais 3 crianças/jovens. De destacar o facto de nenhuma das crianças/jovens sinalizadas em 

2011 ser natural da Freguesia de Vale de Vargo (Gráfico 10

 

Gráfico 

 
Entidades Sinalizadoras 

No que diz respeito às entidades responsáveis pelas sinalizações, os processos instaurados e 

reabertos em 2011 resultaram da sinalização feita, em primeiro lugar pelas Autoridades Policiais, 

seguida dos Estabelecimentos de Ensino e dos Estabelecimentos de 

11. 

Gráfico 11 - Processos  Instaurados e Reabertos por entidade sinalizadora
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Processos instaurados por Localidade/Freguesia do concelho  

No que se refere à naturalidade das crianças e jovens com processo instaurado em 2011, de 

referir que são todas naturais do Concelho de Serpa. Quanto à distribuição por localidade e ou 

freguesia, Serpa (freguesias de Salvador e Santa Maria) Brinches e Pias são as localidades das 

quais são naturais o maior número de crianças/jovens sinalizados, 8 crianças cada, segue

Vila Nova de S. Bento, a naturalidade de 4 crianças/jovens e Vila Verde de Ficalho de onde são 

naturais 3 crianças/jovens. De destacar o facto de nenhuma das crianças/jovens sinalizadas em 

esia de Vale de Vargo (Gráfico 10). 

Gráfico 10 - Processos instaurados por localidade/freguesia 

 

No que diz respeito às entidades responsáveis pelas sinalizações, os processos instaurados e 

reabertos em 2011 resultaram da sinalização feita, em primeiro lugar pelas Autoridades Policiais, 

seguida dos Estabelecimentos de Ensino e dos Estabelecimentos de Saúde, conforme 

 
Processos  Instaurados e Reabertos por entidade sinalizadora
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processo instaurado em 2011, de 

referir que são todas naturais do Concelho de Serpa. Quanto à distribuição por localidade e ou 

freguesia, Serpa (freguesias de Salvador e Santa Maria) Brinches e Pias são as localidades das 

de crianças/jovens sinalizados, 8 crianças cada, segue-se 

Vila Nova de S. Bento, a naturalidade de 4 crianças/jovens e Vila Verde de Ficalho de onde são 

naturais 3 crianças/jovens. De destacar o facto de nenhuma das crianças/jovens sinalizadas em 

 

No que diz respeito às entidades responsáveis pelas sinalizações, os processos instaurados e 

reabertos em 2011 resultaram da sinalização feita, em primeiro lugar pelas Autoridades Policiais, 

Saúde, conforme gráfico 

Processos  Instaurados e Reabertos por entidade sinalizadora 
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Processos Arquivados em 2011

No que diz respeito aos processos arquivados em 2011, um total de 38 processos, de referir que

a maioria foi por já não subsistir a situação de perigo ou por esta não se confirmar (30 

processos). Foram encaminhados 2 processos para Entidade com Competência em matéria de 

Infância e Juventude. Foram arquivados 2 processos por ter passado a residir fo

nacional e foram remetidos 4 processos para Tribunal por Ausência APP, por Não Cumprimento 

Reiterado do APP, por Aplicação de Procedimento de Urgência e por Retirada de Consentimento 

para a Intervenção, conforme o gráfico 12

 

Gráfico 
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Processos Arquivados em 2011 

No que diz respeito aos processos arquivados em 2011, um total de 38 processos, de referir que

a maioria foi por já não subsistir a situação de perigo ou por esta não se confirmar (30 

processos). Foram encaminhados 2 processos para Entidade com Competência em matéria de 

Infância e Juventude. Foram arquivados 2 processos por ter passado a residir fo

nacional e foram remetidos 4 processos para Tribunal por Ausência APP, por Não Cumprimento 

Reiterado do APP, por Aplicação de Procedimento de Urgência e por Retirada de Consentimento 

ntervenção, conforme o gráfico 12. 

Gráfico 12 - Processos Arquivados por motivo de 2011 
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No que diz respeito aos processos arquivados em 2011, um total de 38 processos, de referir que 

a maioria foi por já não subsistir a situação de perigo ou por esta não se confirmar (30 

processos). Foram encaminhados 2 processos para Entidade com Competência em matéria de 

Infância e Juventude. Foram arquivados 2 processos por ter passado a residir fora do território 

nacional e foram remetidos 4 processos para Tribunal por Ausência APP, por Não Cumprimento 

Reiterado do APP, por Aplicação de Procedimento de Urgência e por Retirada de Consentimento 
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4.8 Equipa de Intervenção Precoce de Serpa

 

A Equipa Local de Intervenção Precoce de Serpa (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância - Decreto -lei nº 281/2009 de 6 de 

Nossa Senhora da Conceição, 

Educadoras de Infância, Terapeuta da Fala, Psicóloga e Enfermeira).

A Equipa desenvolve e concretiza a sua i

condições de desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de idade, com Alterações nas 

Funções ou Estruturas de Corpo, que limitam o seu crescimento pessoal, social e a sua 

participação nas atividades típica

Grave no Desenvolvimento. 

 

Em relação ao ano 2011 foram acompanhadas um total de 57 crianças/

Serpa, das quais 30 apresentaram

Grave de atraso de desenvolvimento.

No que concerne ao número de famílias

famílias em Serpa, quatro em 

Santa Iria, uma família em Vales Mortos, nove 

e duas famílias itinerantes (Gráfico 

 

Gráfico 13

Em relação às crianças residentes em montes isolados é de mencionar e valorizar o papel 

assumido pela Autarquia ao assegurar o transporte escolar destas crianças em idade pré
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Equipa de Intervenção Precoce de Serpa 

A Equipa Local de Intervenção Precoce de Serpa (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

lei nº 281/2009 de 6 de Outubro), com sede na Instituição Creche 

Nossa Senhora da Conceição, é constituída por uma Equipa Pluridisciplinar (Assistente Social, 

Educadoras de Infância, Terapeuta da Fala, Psicóloga e Enfermeira). 

e concretiza a sua intervenção no concelho de Serpa, com vista a garantir 

condições de desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de idade, com Alterações nas 

Funções ou Estruturas de Corpo, que limitam o seu crescimento pessoal, social e a sua 

típicas para a idade, bem como das crianças com Risco de Atraso 

Em relação ao ano 2011 foram acompanhadas um total de 57 crianças/famílias

30 apresentaram alterações nas funções ou estruturas de corpo e 27 Risco 

Grave de atraso de desenvolvimento. 

concerne ao número de famílias, por localidades do concelho, registou

em Serpa, quatro em Vila Nova de São Bento, uma família em Brinches, um

em Vales Mortos, nove famílias em Pias, oito famílias em montes isolados 

(Gráfico 13). 

13 - Número de Famílias por localidades do concelho 

relação às crianças residentes em montes isolados é de mencionar e valorizar o papel 

assumido pela Autarquia ao assegurar o transporte escolar destas crianças em idade pré

N.º de Famílias por Localidades do Concelho
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A Equipa Local de Intervenção Precoce de Serpa (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Outubro), com sede na Instituição Creche - Jardim 

por uma Equipa Pluridisciplinar (Assistente Social, 

, com vista a garantir 

condições de desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de idade, com Alterações nas 

Funções ou Estruturas de Corpo, que limitam o seu crescimento pessoal, social e a sua 

para a idade, bem como das crianças com Risco de Atraso 

famílias no concelho de 

alterações nas funções ou estruturas de corpo e 27 Risco 

registou-se trinta e uma 

rinches, uma família em 

as, oito famílias em montes isolados 

 

relação às crianças residentes em montes isolados é de mencionar e valorizar o papel 

assumido pela Autarquia ao assegurar o transporte escolar destas crianças em idade pré-
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escolar, o que permitiu que as mesmas pudessem frequentar 

colmatar dificuldades nas mais diversas áreas do desenvolvimento global.

 

Em relação ao número de processos por idade é de mencionar trinta e uma criança com idade 

compreendida entre os 0 e os 3 anos, e vinte e seis com idade entre os 3 e os 6 an

inclusive (Gráfico14). 

Gráfico 

 

Registaram-se ainda no ano em questão 13 altas, duas das quais por objetivos alcançados 

(delineados no PIIPI- Plano 

familiar com encaminhamento para outra Entidade com competência na matéria, cinco por 

entrada no 1º ciclo e cinco por mudança de residência com encaminhamento para a Equipa 

Local de Intervenção Precoce da nova área de 

 

Gráfico 15 

É ainda de salientar que nos últimos anos tem

e parcerias mais coesas. 
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as mesmas pudessem frequentar o Jardins de Infância e de

colmatar dificuldades nas mais diversas áreas do desenvolvimento global. 

Em relação ao número de processos por idade é de mencionar trinta e uma criança com idade 

compreendida entre os 0 e os 3 anos, e vinte e seis com idade entre os 3 e os 6 an

Gráfico 14 - Número de processos por faixa etária 

se ainda no ano em questão 13 altas, duas das quais por objetivos alcançados 

Plano Individual de Intervenção Precoce na Infância), uma por recusa 

familiar com encaminhamento para outra Entidade com competência na matéria, cinco por 

entrada no 1º ciclo e cinco por mudança de residência com encaminhamento para a Equipa 

Local de Intervenção Precoce da nova área de residência (Gráfico 15). 

 – Número de Processos Arquivados em 2011 e Motivo 

É ainda de salientar que nos últimos anos tem-se verificado um aumento de casos 

Crianças dos 0 aos 3 anos Crianças dos 3 aos 6 anos

Número de Processos por Faixa Etária

Altas Recusa Familiar Entrada no 1º 

Ciclo

Mudança de 

Residência

Número de Processos Arquivados em 2011 e Motivo
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o Jardins de Infância e desta forma 

Em relação ao número de processos por idade é de mencionar trinta e uma criança com idade 

compreendida entre os 0 e os 3 anos, e vinte e seis com idade entre os 3 e os 6 anos de idade, 

 

se ainda no ano em questão 13 altas, duas das quais por objetivos alcançados 

, uma por recusa 

familiar com encaminhamento para outra Entidade com competência na matéria, cinco por 

entrada no 1º ciclo e cinco por mudança de residência com encaminhamento para a Equipa 

 

se verificado um aumento de casos referenciados 

Mudança de 
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4.9 PMARCHS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da 
Habitação no Concelho de Serpa
 

O Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa, dada a 

existência de habitações com reduzidas condições de habitabilidade, normalmente associadas à 

escassez de recursos financeiros dos agregados familiares, propõe

identificados mediante uma intervenção integrada e adaptada tendo em conta as características 

e necessidades específicas de cada agregado familiar. 

 

Em 2010 contratualizaram-se 12 processos, com execução 

freguesia com maior número de4

se Pias e Serpa, com 3 intervenções, Vale do Poço e Santa Iria, 1 intervenção

 

 

 

 

Gráfico 16 - processos contratualizados em 2010 e executados em 2011

 

Em 2012, foram também contratualizados 12 processos, com executada no m

freguesia com maior número de

(Mina da Orada), com 5 intervenções e
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Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da 
Habitação no Concelho de Serpa 

O Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa, dada a 

existência de habitações com reduzidas condições de habitabilidade, normalmente associadas à 

escassez de recursos financeiros dos agregados familiares, propõe-se à reduç

identificados mediante uma intervenção integrada e adaptada tendo em conta as características 

e necessidades específicas de cada agregado familiar.  

se 12 processos, com execução das intervenções em 2011

freguesia com maior número de4 intervenções foi Vale-de-Vargo, com 4 intervenções, seguindo

se Pias e Serpa, com 3 intervenções, Vale do Poço e Santa Iria, 1 intervenção (Gráfico 16).

processos contratualizados em 2010 e executados em 2011

Em 2012, foram também contratualizados 12 processos, com executada no m

freguesia com maior número de 4 intervenções foi Serpa, com 5 intervenções, 

ervenções e Vale-de-Vargo, beneficiou de 2 intervenções

Vale de 

Vargo

Vale do 

Poço

Serpa Santa Iria

Nº Intervenções ao abrigo do PMARCHS por Freguesia 
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Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da 

O Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa, dada a 

existência de habitações com reduzidas condições de habitabilidade, normalmente associadas à 

se à redução dos casos 

identificados mediante uma intervenção integrada e adaptada tendo em conta as características 

das intervenções em 2011. A 

Vargo, com 4 intervenções, seguindo-

(Gráfico 16). 

processos contratualizados em 2010 e executados em 2011 

 

Em 2012, foram também contratualizados 12 processos, com executada no mesmo ano. A 

venções, seguindo-se Pias 

de 2 intervenções (Gráfico 17). 

Nº Intervenções ao abrigo do PMARCHS por Freguesia 
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Gráfico 17 - Número de intervenções ao abrigo do PMARCHS por freguesia/lugar (2012)

Em ambos os anos é de referir que as intervenções solicitadas são na

com casas-de-banho, em estado degrado ou inexistentes e com a 

sendo estas de tábuas de forro e de paus de pinho, com tel

infiltrações e consequentemente “chover em casa”.

 

4.10 Educação e Formação de A

 

A área da educação, formação e certificação de competências da Rota do Guadiana, foi 

encarada desde sempre numa perspetiva territorial e vocacionada quer para jovens quer para 

adultos, através do recurso a diversos programas de co

quadros comunitários de apoio nacionais, sejam as iniciativas comunitárias como a EQUAL e os 

Intercâmbios Europeus de Jovens. 

 

Até 2004 todas as valências da associação funcionaram na sede, mas neste ano a RG

um novo espaço - O Centro @prender +, situado na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, em 

Serpa, em edifício próprio cedido pelo Município de Serpa. Nestas instalações passaram a 

funcionar o Núcleo de Educação, Qualificação e Emprego e o Centro Novas Oportunidades.

 

Núcleo de Educação, Qualificação e Emprego

� Cursos de Educação e Formação de Adultos
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Número de intervenções ao abrigo do PMARCHS por freguesia/lugar (2012)

erir que as intervenções solicitadas são na sua maioria relacionadas 

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, resulta

e consequentemente “chover em casa”. 

Educação e Formação de Adultos  

A área da educação, formação e certificação de competências da Rota do Guadiana, foi 

encarada desde sempre numa perspetiva territorial e vocacionada quer para jovens quer para 

adultos, através do recurso a diversos programas de co-financiamento, sejam os p

quadros comunitários de apoio nacionais, sejam as iniciativas comunitárias como a EQUAL e os 

Intercâmbios Europeus de Jovens.  

Até 2004 todas as valências da associação funcionaram na sede, mas neste ano a RG

o @prender +, situado na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, em 

Serpa, em edifício próprio cedido pelo Município de Serpa. Nestas instalações passaram a 

funcionar o Núcleo de Educação, Qualificação e Emprego e o Centro Novas Oportunidades.

ucação, Qualificação e Emprego 

Cursos de Educação e Formação de Adultos 

Serpa Pias Vale-de-Vargo Mina da Orada

Número de intervenções ao abrigo do PMARCHS 
por Freguesia/Lugar (2012)
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Número de intervenções ao abrigo do PMARCHS por freguesia/lugar (2012) 

 

sua maioria relacionadas 

cobertura das habitações, 

has degradas, resultando em 

A área da educação, formação e certificação de competências da Rota do Guadiana, foi 

encarada desde sempre numa perspetiva territorial e vocacionada quer para jovens quer para 

financiamento, sejam os previstos nos 

quadros comunitários de apoio nacionais, sejam as iniciativas comunitárias como a EQUAL e os 

Até 2004 todas as valências da associação funcionaram na sede, mas neste ano a RG-ADI cria 

o @prender +, situado na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, em 

Serpa, em edifício próprio cedido pelo Município de Serpa. Nestas instalações passaram a 

funcionar o Núcleo de Educação, Qualificação e Emprego e o Centro Novas Oportunidades. 
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No campo da educação e formação de adultos, os anos de 2008

manutenção da sua atividade, cujas candidaturas aprovadas, de carácter plurianual, permitiram 

consolidar a intervenção que vem sendo efetuada, quer ao nível da aquisição de competências 

quer ao nível do reconhecimento das mesmas. 

Na modalidade de cursos EFA, durante os anos de 2008

ações de formação, que visam o aumen

adultos em idade ativa e desempregados

Estas ações dividiram-se por dois pedidos de financiamento distintos, a saber:

 

� Ações Realizadas entre 2008/2012 

Tabela 

Ação 
Carga 

Horária

B2 – Pasteleiro/Padeiro 815 

B3 - Cozinha 1910

B3 – Operador de 
Acabamentos de 

Madeira 
1810

NS – Técnico Comercial 1870

B3 – Pasteleiro/Padeiro 1935

B3 – Eletricista de 
Instalações 

1910

TOTAL 10250

 

 

Tabela 

Ação 
Carga 

Horária

B2 – Assistente Familiar 
e de Apoio à 
Comunidade 

815 
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No campo da educação e formação de adultos, os anos de 2008-2012 pautaram

manutenção da sua atividade, cujas candidaturas aprovadas, de carácter plurianual, permitiram 

ar a intervenção que vem sendo efetuada, quer ao nível da aquisição de competências 

quer ao nível do reconhecimento das mesmas.  

Na modalidade de cursos EFA, durante os anos de 2008-2012, estiveram em funcionamento oito 

visam o aumento dos níveis de escolaridade e formação

adultos em idade ativa e desempregados. 

se por dois pedidos de financiamento distintos, a saber: 

ções Realizadas entre 2008/2012  

[Projeto nº 007223/2008/22]  
Tabela 21 - cursos EFA realizados entre 2008 e 2011 

Carga 
Horária 

Nº de 
Formandos 

Certificação 

Inicio

 15 Certificação - 6º Ano 18.12.08

1910 15 
Dupla Certificação - 9º Ano 
e Nível 2 de Qualificação 

14.11.08

1810 15 
Dupla Certificação - 9º Ano 
e Nível 2 de Qualificação 

02.12.08

1870 15 
Dupla Certificação - 12º Ano 
e Nível 3 de Qualificação 

23.01.09

1935 15 
Dupla Certificação - 9º Ano 
e Nível 2 de Qualificação 

15.10.09

1910 14 
Dupla Certificação - 9º Ano 
e Nível 2 de Qualificação 

24.11.09

10250 89  

[Projeto nº 036090/2010/22]  

Tabela 22 - Cursos EFA realizados entre 2010-2012 

Carga 
Horária 

Nº de 
Formandos 

Certificação 

Inicio

 15 
Certificação Escolar – 6º 

ano 
27.07.10
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2012 pautaram-se pela 

manutenção da sua atividade, cujas candidaturas aprovadas, de carácter plurianual, permitiram 

ar a intervenção que vem sendo efetuada, quer ao nível da aquisição de competências 

2012, estiveram em funcionamento oito 

to dos níveis de escolaridade e formação profissional de 

 

Período de 
Realização 

Inicio Fim 

18.12.08 24.07.09 

14.11.08 24.03.10 

02.12.08 17.03.10 

23.01.09 23.04.10 

15.10.09 24.02.11 

24.11.09 01.04.11 

  

Período de 
Realização 

Inicio Fim 

27.07.10 01.03.11 
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NS – Técnico da 
Qualidade 

2045

TOTAL 2860

 

 

Certificação Escolar 

Dupla Certificação - 9º Ano e Nível 2 de Qualificação

Dupla Certificação - 12º Ano e Nível 3 de Qualificação

TOTAL 

 

Ao nível da execução física, podemos referir que os 

100%, e permitiram um reforço significativo das condições de empregabilidade dos 119 jovens e 

adultos que frequentaram as ações.

 

Desta forma, e face aos objetivos inicialmente traçados 

formação aos jovens e adultos que não dispõem de qualificações adequadas facilitadoras da 

entrada no mercado de trabalho

adultos que abandonam precocemente a escola, 

resultados alcançados (86,5% dos formandos obtiveram uma certificação total e 13,5% uma 

certificação parcial, sendo que destes, 50% são devido a desistências). 

 

Nesta linha, estes, afiguram-se como uma resposta educativa e social particular

aos jovens e adultos do meio rural com baixas qualificações, sendo os contributos no domínio da 

igualdade de oportunidades e no combate à exclusão escolar e social, bem visíveis.

 

� Plano de formação co

A Associação apresentou em fase de candidatura, a 15 de Novembro de 2011, uma proposta de 

desenvolvimento rural, orientada para o aumento das qualificações, composto por seis ações de 
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2045 15 
Dupla Certificação - 12º Ano 
e Nível 3 de Qualificação 16.09.10

2860 30  

 
Tabela 23 - N.º certificações 

CERTIFICAÇÃO 

Total 

Certificação Escolar - 6º ano 27 

9º Ano e Nível 2 de Qualificação 47 

12º Ano e Nível 3 de Qualificação 29 

 103 

 

Ao nível da execução física, podemos referir que os cursos EFA ministrados foram realizados a 

100%, e permitiram um reforço significativo das condições de empregabilidade dos 119 jovens e 

adultos que frequentaram as ações. 

Desta forma, e face aos objetivos inicialmente traçados - de oferta integrada de edu

formação aos jovens e adultos que não dispõem de qualificações adequadas facilitadoras da 

entrada no mercado de trabalho e de reforço das condições de empregabilidade dos jovens 

adultos que abandonam precocemente a escola, consideram-se bastante sa

resultados alcançados (86,5% dos formandos obtiveram uma certificação total e 13,5% uma 

certificação parcial, sendo que destes, 50% são devido a desistências).  

se como uma resposta educativa e social particular

aos jovens e adultos do meio rural com baixas qualificações, sendo os contributos no domínio da 

igualdade de oportunidades e no combate à exclusão escolar e social, bem visíveis.

Plano de formação co-financiada pelo FSE através do POPH para o biénio 2012

A Associação apresentou em fase de candidatura, a 15 de Novembro de 2011, uma proposta de 

desenvolvimento rural, orientada para o aumento das qualificações, composto por seis ações de 
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16.09.10 

 
09.03.12 

  

Parcial 

3 

12 

1 

16 

cursos EFA ministrados foram realizados a 

100%, e permitiram um reforço significativo das condições de empregabilidade dos 119 jovens e 

oferta integrada de educação e 

formação aos jovens e adultos que não dispõem de qualificações adequadas facilitadoras da 

reforço das condições de empregabilidade dos jovens 

se bastante satisfatórios os 

resultados alcançados (86,5% dos formandos obtiveram uma certificação total e 13,5% uma 

se como uma resposta educativa e social particularmente adaptada 

aos jovens e adultos do meio rural com baixas qualificações, sendo os contributos no domínio da 

igualdade de oportunidades e no combate à exclusão escolar e social, bem visíveis. 

o biénio 2012-13  

A Associação apresentou em fase de candidatura, a 15 de Novembro de 2011, uma proposta de 

desenvolvimento rural, orientada para o aumento das qualificações, composto por seis ações de 
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níveis básico e secundário em áreas diversificadas. O

características do território, dos processos e dinâmicas em curso nos diferentes locais, dos 

públicos-alvo e da rede de parcerias existente. 

 

 

 

PLANO DE 

Cód. 
Área 

Designação 

542 Costura 

811 Empregado de andares

543 Carpinteiro de limpos 

729 Técnico auxiliar de saúde

345 Técnico de apoio à gestão

812 
Técnico de turismo 
ambiental e rural 

Total 

 

Em Agosto de 2012 a entidade foi notificada pelo POPH acerca da decisão de intenção de 

indeferimento das referidas ações, devido à falta de dotação financeira.

 

� Ações Realizadas entre 2011
IP 

À semelhança da Rota do Guadiana 

Profissional, IP realizou no concelho de Serpa Educação e Formação de Adultos, sendo que em 

2011, foram aprovados 28 formandos, existindo 9 formandos desistentes. Em 2012 (dados até 

Agosto) encontravam-se 51 formandos em formação, existindo 4 formandos desistentes. 
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níveis básico e secundário em áreas diversificadas. O leque de temas foi desenhado a partir das 

características do território, dos processos e dinâmicas em curso nos diferentes locais, dos 

alvo e da rede de parcerias existente.  

 
 
 

Tabela 24 - Ações candidatas 

PLANO DE AÇÕES PARA O CONCELHO DE SERPA 

Nível Formandos Local Início

B1+2 20 SERPA 09-02-2012

Empregado de andares B3 20 PIAS 01-08-2012

 B3 20 
VILA NOVA 
S.BENTO 

25-01-2012

Técnico auxiliar de saúde NS 20 SERPA 12-01-2012

Técnico de apoio à gestão NS 20 SERPA 16-07-2012

NS 20 
VILA 

VERDE 
FICALHO 

15-03-2012

120   

 

de 2012 a entidade foi notificada pelo POPH acerca da decisão de intenção de 

indeferimento das referidas ações, devido à falta de dotação financeira. 

Ações Realizadas entre 2011-2012 pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

ota do Guadiana –ADI também o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, IP realizou no concelho de Serpa Educação e Formação de Adultos, sendo que em 

2011, foram aprovados 28 formandos, existindo 9 formandos desistentes. Em 2012 (dados até 

se 51 formandos em formação, existindo 4 formandos desistentes. 
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leque de temas foi desenhado a partir das 

características do território, dos processos e dinâmicas em curso nos diferentes locais, dos 

Início Fim 

2012 28-12-2012 

2012 17-12-2013 

2012 27-05-2013 

2012 18-06-2013 

2012 19-12-2013 

2012 18-10-2013 

 

de 2012 a entidade foi notificada pelo POPH acerca da decisão de intenção de 

2012 pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

ADI também o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, IP realizou no concelho de Serpa Educação e Formação de Adultos, sendo que em 

2011, foram aprovados 28 formandos, existindo 9 formandos desistentes. Em 2012 (dados até 

se 51 formandos em formação, existindo 4 formandos desistentes.  
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Formação de Modulares Certificadas

� Ações Realizadas entre 2008/2012

Tabela 25

Código 
UFCD 

UFCD 
Área de 

Formação

0349 

Ambiente, 
segurança, 

higiene e saúde 
no trabalho - 
conceitos 
básicos 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

0354 
Língua inglesa 
- atendimento 

341 - 
Comércio

0592 
Legislação 
laboral 

345 - Gestão 
e 

administração

3274 

Primeiros 
socorros - tipos 
de acidentes e 
formas de 
atuação 

761 - Serviços 
de apoio a 
crianças e 
jovens 

3445 

Língua alemã - 
acolhimento e 
assistência ao 

cliente * 

811 - 
Hotelaria e 
restauração

3518 

Cuidados 
humanos 
básicos - 

alimentação e 
mobilidade 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3519 

Prestação de 
cuidados 
básicos de 
saúde 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3525 
Dietética e 

confeção dos 
alimentos 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3542 

Animação no 
domicílio e em 
Instituições - 
técnicas e 
atividades 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3543 
Psicologia da 

velhice 
762 - 

Trabalho 
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Formação de Modulares Certificadas 

Ações Realizadas entre 2008/2012 pela Rota do Guadiana - ADI 

[Projeto nº 008306/2008/23]  
 

25 - Formações Modulares realizadas entre 2008-2009 

Área de 
Formação 

Nível de 
Qualificação/
Certificação 

Ações 
Data de 
Início 

Data de 
Fim 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 5 
2009/01/

19 
2009/12/3

0 

Comércio 
Nível 3 4 

2008/10/
27 

2009/10/1
6 

Gestão 

administração 
Nível 3 2 

2009/01/
20 

2009/10/2
8 

Serviços 
de apoio a 
crianças e 

 

Nível 3 5 
2008/10/

14 
2009/12/3

0 

Hotelaria e 
restauração 

Nível 3 5 
2008/12/

18 
2009/07/2

9 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 2 
2009/02/

17 
2009/05/0

4 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 3 
2009/02/

23 
2009/05/1

9 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 1 
2009/05/

04 
2009/06/1

6 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 1 
2008/10/

20 
2008/11/2

6 

Trabalho 
Nível 2 2 

2009/01/
19 

2009/03/1
3 
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Volume 
Horas 

Formação 

Nº 
Formandos 

Elegíveis 

1580.0 69 

2269.0 52 

599.0 24 

3474.0 75 

3104.0 70 

478.0 20 

1555.0 33 

575.0 13 

681.0 14 

1236.0 25 
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social e 
orientação

3545 
Higiene da 

pessoa idosa 
no domicílio 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3546 

Prevenção e 
primeiros 
socorros - 
geriatria 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3549 

Higiene da 
pessoa idosa 
em lares e 

centros de dia 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3550 

Alimentação da 
pessoa idosa 
em lares e 

centros de dia 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4255 

Desenvolvimen
to pessoal e 

social - o papel 
da escola 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4259 

Intervenção 
sociocultural e 
representação 

social da 
diferença 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4277 
Animação 

sociocultural e 
deontologia 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4281 

Projeto de 
animação 

sociocultural – 
implementação 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

TOTAL 

 

 [Projeto nº 034691/2010/23] 

Tabela 26 

Código 
UFCD 

UFCD 
Área de 

Formação

0349 

Ambiente, 
segurança, 

higiene e saúde 
no trabalho - 
conceitos 
básicos 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

0354 
Língua inglesa 
- atendimento 

341 - 
Comércio

0754 
Processador de 

texto 
481 - Ciências 
informáticas
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social e 
orientação 

Trabalho 
e 

orientação 

Nível 2 1 
2008/10/

13 
2008/11/1

9 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 4 
2008/11/

24 
2009/12/0

4 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 3 
2008/12/

03 
2009/06/3

0 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 1 
2008/11/

12 
2008/12/2

6 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 1 
2009/04/

20 
2009/05/1

8 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 3 
2009/02/

09 
2009/06/0

8 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 2 
2009/03/

23 
2009/06/2

9 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 1 
2009/10/

30 
2009/12/1

5 

46 
  

 

 - Formações Modulares realizadas entre 2010 e 2012 

Área de 
Formação 

Nível de 
Qualificação/
Certificação 

Ações 
Data de 
Início 

Data de 
Fim 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 3 
2011/03/

23 
2012/06/2

9 

Comércio 
Nível 3 1 

2012/03/
06 

2012/05/1
0 

Ciências 
informáticas 

Nível 2 8 
2011/04/

07 
2012/07/2

5 
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685.0 15 

2525.0 52 

1550.0 34 

600.0 12 

251.0 11 

835.0 37 

426.0 18 

600.0 12 

23023 586 

Volume 
Horas 

Formação 

Nº 
Formandos 

Elegíveis 

862.0 37 

495.0 16 

4793.0 110 
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0767 
Internet - 
navegação 

481 - Ciências 
informáticas

0777 

Processador de 
texto - 

processamento 
e edição 

481 - Ciências 
informáticas

0778 

Folha de 
cálculo - 

operação e 
programação 

481 - Ciências 
informáticas

0779 
Utilitário de 
apresentação 

gráfica 

481 - Ciências 
informáticas

1883 
Modelação de 

bases de 
vestuário 

215 - 
Artesanato

3271 
Desenvolvimen
to da criança 

761 - Serviços 
de apoio a 
crianças e 
jovens 

3274 

Primeiros 
socorros - tipos 
de acidentes e 
formas de 
atuação 

761 - Serviços 
de apoio a 
crianças e 
jovens 

3278 
Expressão 
plástica e 
musical 

761 - Serviços 
de apoio a 
crianças e 
jovens 

3281 

Atividades 
pedagógicas do 
quotidiano da 

criança 

761 - Serviços 
de apoio a 
crianças e 
jovens 

3285 

Técnicas de 
animação - 

comunicação e 
expressão não 

verbal 

761 - Serviços 
de apoio a 
crianças e 
jovens 

3286 

Técnicas de 
animação - 
expressão 
verbal 

761 - Serviços 
de apoio a 
crianças e 
jovens 

3445 

Língua alemã - 
acolhimento e 
assistência ao 

cliente * 

811 - 
Hotelaria e 
restauração

3460 
Cartografia e 
orientação 

812 - Turismo 
e lazer 

3473 

Desenho e 
organização de 
programas e 
atividades de 
animação 

812 - Turismo 
e lazer 

3483 
Imagem 
pessoal e 

comunicação 

812 - Turismo 
e lazer 
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Ciências 
informáticas 

Nível 2 1 
2011/10/

03 
2011/11/1

0 

Ciências 
informáticas 

Nível 3 2 
2010/12/

07 
2011/06/0

6 

Ciências 
informáticas 

Nível 3 2 
2011/02/

15 
2011/08/0

8 

Ciências 
informáticas 

Nível 3 2 
2011/04/

27 
2011/09/2

6 

Artesanato 
Nível 3 1 

2012/08/
01 

2012/09/1
4 

Serviços 
de apoio a 
crianças e 

 

Nível 3 1 
2011/02/

03 
2011/04/0

7 

Serviços 
de apoio a 
crianças e 

 

Nível 3 3 
2010/11/

03 
2012/07/1

6 

Serviços 
de apoio a 
crianças e 

 

Nível 3 1 
2012/05/

07 
2012/06/2

9 

Serviços 
de apoio a 
crianças e 

 

Nível 3 1 
2012/03/

26 
2012/04/3

0 

Serviços 
de apoio a 
crianças e 

 

Nível 3 1 
2011/04/

14 
2011/06/1

6 

Serviços 
de apoio a 
crianças e 

 

Nível 3 1 
2012/01/

18 
2012/03/1

9 

Hotelaria e 
restauração 

Nível 3 1 
2010/10/

21 
2010/12/2

1 

Turismo 
 

Nível 3 1 
2011/02/

22 
2011/04/1

6 

Turismo 
 

Nível 3 1 
2011/03/

29 
2011/06/0

3 

Turismo 
 

Nível 3 1 
2011/06/

14 
2011/08/0

9 
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275.0 11 

1428.0 30 

1333.0 29 

522.0 22 

546.0 14 

846.0 19 

1884.0 39 

809.0 18 

395.0 16 

833.0 17 

824.0 17 

786.0 16 

280.0 13 

453.0 10 

424.0 10 
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com o cliente 

3503 
Animação 
ambiental 

812 - Turismo 
e lazer 

3539 
Deontologia e 

ética 
profissional 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3546 

Prevenção e 
primeiros 
socorros - 
geriatria 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

3553 
Saúde mental 
na 3.ª idade 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4137 
Fotografia 
digital 

225 - História 
e arqueologia

4263 
Corpo e 

movimento 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4264 

Expressão 
plástica - 
técnicas e 
materiais 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4267 Jogo dramático 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4269 
Oficina de 
expressão 
plástica 

762 - 
Trabalho 
social e 

orientação

4673 

Confeção de 
pratos de 
cozinha 
regional 

portuguesa 

811 - 
Hotelaria e 
restauração

CLC_LE
I_1 

Língua 
estrangeira - 
iniciação - 
inglês 

000 - 
Formação 

base 

TOTAL 

� Ações Realizadas entre 2011
IP 

À semelhança da Rota do Guadiana 

Profissional, IP realizou no concelho de Serpa Formação Modular Certificada, sendo que em 

2011, foram aprovados 45 formandos e reprovado apenas 1 formando. Em 2012 (dados até 
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Turismo 
 

Nível 3 1 
2012/01/

31 
2012/03/2

7 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 2 
2012/06/

06 
2012/09/1

0 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 2 
2011/11/

08 
2012/05/1

4 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 2 3 
2011/09/

28 
2012/08/2

0 

História 
e arqueologia 

Nível 3 1 
2012/05/

09 
2012/07/0

4 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 1 
2012/02/

23 
2012/03/2

2 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 2 
2012/01/

19 
2012/08/0

6 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 1 
2012/04/

12 
2012/05/1

5 

Trabalho 
social e 

orientação 

Nível 3 1 
2012/05/

22 
2012/07/1

9 

Hotelaria e 
restauração 

Nível 3 1 
2010/11/

17 
2010/12/2

9 

Formação 
 

Secundário 1 
2010/09/

16 
2010/11/1

6 

48 
  

 

Ações Realizadas entre 2011-2012 pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

À semelhança da Rota do Guadiana –ADI também o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, IP realizou no concelho de Serpa Formação Modular Certificada, sendo que em 

2011, foram aprovados 45 formandos e reprovado apenas 1 formando. Em 2012 (dados até 
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704.0 16 

478.0 24 

1010.0 25 

1002.0 41 

548.0 14 

371.0 17 

671.0 28 

314.0 15 

497.0 11 

584.0 12 

402.0 11 

24369 658 

2012 pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

ADI também o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, IP realizou no concelho de Serpa Formação Modular Certificada, sendo que em 

2011, foram aprovados 45 formandos e reprovado apenas 1 formando. Em 2012 (dados até 



  

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE 

Agosto) foram aprovados 120 formandos, reprovados 6 formandos e existindo 

O que resulta num total, nos últimos 

 

 

 

 

� Plano de Formação das Formação de Modulares Certificadas 2012

 [Projeto nº 074354/2012/23]  
 

Tabela 27

Área de Educação-Formação

000 - Formação de Base

481 - Ciências Informáticas

215 – Artesanato 

762 -Trabalho Social e Orientação

761 - Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

729 - Saúde - Programas não classificados noutra 

área de formação

840 - Serviços de Transportes

812 - Turismo e Lazer

TOTAL 

A candidatura aprovada visa implementar um suporte flexível e diversificado de formação 

contínua para ativos empregados ou desempregados 

Guadiana (MEG), com baixas 

da rede, possibilitando-lhes a construção de uma qualificação profissional e, sempre que 

possível, a conclusão de um percurso escolar. 
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osto) foram aprovados 120 formandos, reprovados 6 formandos e existindo 

últimos dois anos, de 165 formandos aprovados por este instituto.

Plano de Formação das Formação de Modulares Certificadas 2012-2013

 

 
27 - Formações Modulares a realizar entre 2012 e 2013 

Formação Volume de Formação Nº de Formandos

Formação de Base 6000 

Ciências Informáticas 6750 

 4125 

Trabalho Social e Orientação 17250 

Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 3375 

Programas não classificados noutra 

área de formação 
6000 

Serviços de Transportes 4125 

Turismo e Lazer 6750 

54375 

 

 

visa implementar um suporte flexível e diversificado de formação 

empregados ou desempregados dos concelhos da Margem Esquerda do 

Guadiana (MEG), com baixas qualificações/escolaridade, sinalizados no CNO ou pelos parceiros 

lhes a construção de uma qualificação profissional e, sempre que 

ão de um percurso escolar.  
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osto) foram aprovados 120 formandos, reprovados 6 formandos e existindo uma desistência. 

de 165 formandos aprovados por este instituto. 

2013 

Nº de Formandos 

120 

180 

105 

465 

75 

165 

135 

150 

1395 

visa implementar um suporte flexível e diversificado de formação 

dos concelhos da Margem Esquerda do 

qualificações/escolaridade, sinalizados no CNO ou pelos parceiros 

lhes a construção de uma qualificação profissional e, sempre que 
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As ações propostas em áreas consideradas estratégicas

Saúde, Transportes, Artesanato, Turismo e lazer) procuram atender às necessidades de 

conhecimento diagnosticadas (competências operativas e transversais) nestes ativos, 

mobilizando-os para novas oportunidades de apr

 

 

 

Formação para a Inclusão 

 

� Ações Realizadas entre 2009/2011

 

 [Projeto nº 040219/2010/61]

 

Tabela 28 - Treinos de Competências pessoais e profissionais realizadas entre 2008 e 2012

Nº de 

Curso 
Designação 

Carga 

Horaria

1 

Treino de 

Competências 

Pessoais - Cozinha 

2 

Treino de 

Competências 

Pessoais - Costura 

TOTAL 

 

A Associação desenvolveu entre 17 de Setembro de 2008 e 17 de Janeiro de 2011, duas ações 

de pré-formação medida 6.1. Formação para a Inclusão, denominadas 

Pessoais e Profissionais, uma na área da Cozinha para 15 jovens desempregados

de RSI do concelho de Serpa e uma outra na área da Costura, 

mulheres de etnia cigana do Bairro de São Francisco de Serpa, projeto desenvolvido em estreita 

articulação com a equipa do Desenvolver (PROGRIDE), ISSS

 

Ao longo do projeto foram desenvolvidas várias atividades, mostrando os grupos, iniciativa, 

interesse e responsabilidade no desempenho das funções a desempenhar.
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As ações propostas em áreas consideradas estratégicas para o território (Informática, Social, 

Saúde, Transportes, Artesanato, Turismo e lazer) procuram atender às necessidades de 

conhecimento diagnosticadas (competências operativas e transversais) nestes ativos, 

os para novas oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. 

Ações Realizadas entre 2009/2011 pela Rota do Guadiana-ADI 

[Projeto nº 040219/2010/61]  

Treinos de Competências pessoais e profissionais realizadas entre 2008 e 2012

Carga 

Horaria 
Ações 

Data de 

Início 

Data de 

Fim 

Nº 

Formandos

800 1 2008/09/17 2009/04/08 15 

800 1 2010/06/18 2011/01/17 12 

2   27 

A Associação desenvolveu entre 17 de Setembro de 2008 e 17 de Janeiro de 2011, duas ações 

formação medida 6.1. Formação para a Inclusão, denominadas Treino de Competências 

, uma na área da Cozinha para 15 jovens desempregados

de RSI do concelho de Serpa e uma outra na área da Costura, especialmente dirigida a 

do Bairro de São Francisco de Serpa, projeto desenvolvido em estreita 

articulação com a equipa do Desenvolver (PROGRIDE), ISSS- Serpa e Município.

Ao longo do projeto foram desenvolvidas várias atividades, mostrando os grupos, iniciativa, 

interesse e responsabilidade no desempenho das funções a desempenhar. 

94 

mail:geral@cm-serpa.pt 

SETEMBRO DE 2013 

para o território (Informática, Social, 

Saúde, Transportes, Artesanato, Turismo e lazer) procuram atender às necessidades de 

conhecimento diagnosticadas (competências operativas e transversais) nestes ativos, 

Treinos de Competências pessoais e profissionais realizadas entre 2008 e 2012 

Formandos 

Volume 

Horas 

Formação 

10801 

9069 

19870 

A Associação desenvolveu entre 17 de Setembro de 2008 e 17 de Janeiro de 2011, duas ações 

Treino de Competências 

, uma na área da Cozinha para 15 jovens desempregados beneficiários 

especialmente dirigida a 

do Bairro de São Francisco de Serpa, projeto desenvolvido em estreita 

pa e Município. 

Ao longo do projeto foram desenvolvidas várias atividades, mostrando os grupos, iniciativa, 
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� Ações Realizadas em 2011 pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

À semelhança da Rota do Guadiana 

Profissional, IP desenvolveu no concelho de Serpa, em 2011, formação para a Inclusão, nesta 

formação 9 formandos foram aprovados e 7 formandos reprovaram.

desenvolveu qualquer iniciativa nesta área.

 

 

 

 

Ações de Qualificação Profissional 

� Ações Realizadas entre 2007/2008

 

Tabela 29

Nº de 
Curso 

Designação 
Carga 

Horaria

1 
Empregado de 

Andar 

2 
Fabrico de 
Salsicharia 
Tradicional 

3 
Conservas de 

azeite e azeitona 

TOTAL 

 

A realização de ações nestas áreas profissionais inseriu

recursos humanos, contribuindo simultaneamente para a qualificação das unidades de 

alojamento turístico da região, assim como a promoção global dos produtos locais.

Contou com a participação de 45 formandos, dos quais 95% eram do sexo feminino e 5% do 

sexo masculino.  

 

Para a componente de prática real (120 horas/ação) realizaram

16 entidades do concelho de Serpa (Escolas, Empresas, IPSS`S), que permitiram criar 

condições logísticas para a aprendizagem e experimentação de técnicas das respetivas 

atividades profissionais. 
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Ações Realizadas em 2011 pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

À semelhança da Rota do Guadiana – ADI, também o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, IP desenvolveu no concelho de Serpa, em 2011, formação para a Inclusão, nesta 

formação 9 formandos foram aprovados e 7 formandos reprovaram. Em 2012, este ins

desenvolveu qualquer iniciativa nesta área. 

Ações de Qualificação Profissional  

Ações Realizadas entre 2007/2008 

 
29 - Ações de Qualificação realizadas entre 2007 e 2008 

Carga 
Horaria 

Ações 
Data de 
Início 

Data de 
Fim 

Nº 
Formand

os

1200 1 23.04.2007 
08.02.200

8 
15

1240 1 24.05.2007 
18.03.200

8 
15

1240 1 19.06.2007 
18.05.200

8 
15

3680 3   45

A realização de ações nestas áreas profissionais inseriu-se numa perspetiva de qualificação dos 

recursos humanos, contribuindo simultaneamente para a qualificação das unidades de 

região, assim como a promoção global dos produtos locais.

Contou com a participação de 45 formandos, dos quais 95% eram do sexo feminino e 5% do 

Para a componente de prática real (120 horas/ação) realizaram-se protocolos de parceria com 

6 entidades do concelho de Serpa (Escolas, Empresas, IPSS`S), que permitiram criar 

condições logísticas para a aprendizagem e experimentação de técnicas das respetivas 
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Ações Realizadas em 2011 pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP 

ADI, também o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, IP desenvolveu no concelho de Serpa, em 2011, formação para a Inclusão, nesta 

Em 2012, este instituto não 

Nº 
Formand

os 

Volume  
Formação 

15 17360 

15 15826 

15 16850 

45 50036 

se numa perspetiva de qualificação dos 

recursos humanos, contribuindo simultaneamente para a qualificação das unidades de 

região, assim como a promoção global dos produtos locais. 

Contou com a participação de 45 formandos, dos quais 95% eram do sexo feminino e 5% do 

se protocolos de parceria com 

6 entidades do concelho de Serpa (Escolas, Empresas, IPSS`S), que permitiram criar 

condições logísticas para a aprendizagem e experimentação de técnicas das respetivas 



  

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE 

 

No final do processo formativo, todos os formandos obtiveram 

alcance e concretização efetiva de metas inicialmente propostas: cumprimento do plano de 

formação e melhoria de vida por parte dos agregados familiares de uma forma geral.

 

 

 

 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores de 

 

� Ações Realizadas entre 2008/2011

Entre Junho de 2008 e Dezembro de 2011 desenvolveram

de formadores, nas quais participaram 67 formandos na sua grande maioria licenciados à 

procura de primeiro emprego. 

Tabela 30 - Formação Pedagógica Inicial de Formadores 2008

Nº de 
Curso 

Designação 

1 
Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores 

2 
Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores 

3 
Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores 

4 
Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores 

5 
Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores 

6 
Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores 

TOTAL 

As ações tiveram uma duração de 90 horas, e realizaram

Após o terminus da ação todos os formandos viram validadas e certificadas as suas 

competências, tiveram acesso ao Certificado de Aptidão Profissional (CAP), encontrando

alguns deles neste momento a colaborar com a RG
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No final do processo formativo, todos os formandos obtiveram aproveitamento, tendo existido o 

alcance e concretização efetiva de metas inicialmente propostas: cumprimento do plano de 

formação e melhoria de vida por parte dos agregados familiares de uma forma geral.

Formação Pedagógica Inicial de Formadores de âmbito Privado 

Ações Realizadas entre 2008/2011 

Entre Junho de 2008 e Dezembro de 2011 desenvolveram-se 6 ações de formação pedagógica 

de formadores, nas quais participaram 67 formandos na sua grande maioria licenciados à 

 

 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 2008-2011 

Carga 
Horaria 

Açõ
es 

Data de 
Início 

Data de 
Fim 

Nº 
Formand

os

90 1 03.06.2008 
16.07.200

8 
8 

90 1 03.11.2008 
17.12.200

8 
12

90 1 30.03.2009 
13.05.200

9 
12

90 1 26.10.2012 
04.12.200

9 
11

90 1 06.04.2010 
01.06.201

0 
12

90 1 03.11.2011 
27.12.201

1 
12

6   67

 

As ações tiveram uma duração de 90 horas, e realizaram-se em horário pós laboral.

Após o terminus da ação todos os formandos viram validadas e certificadas as suas 

competências, tiveram acesso ao Certificado de Aptidão Profissional (CAP), encontrando

alguns deles neste momento a colaborar com a RG-ADI. 
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aproveitamento, tendo existido o 

alcance e concretização efetiva de metas inicialmente propostas: cumprimento do plano de 

formação e melhoria de vida por parte dos agregados familiares de uma forma geral. 

se 6 ações de formação pedagógica 

de formadores, nas quais participaram 67 formandos na sua grande maioria licenciados à 

 

Nº 
Formand

os 

Volume 
Horas 

Formação 

 720 

12 1080 

12 1080 

11 990 

12 1080 

12 1080 

67 6030 

laboral. 

Após o terminus da ação todos os formandos viram validadas e certificadas as suas 

competências, tiveram acesso ao Certificado de Aptidão Profissional (CAP), encontrando-se 
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4.10.1 Centro Novas Oportunidades

 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências

Serpa dispõe desde 1 de Janeiro de 2004 de uma estrutura que se dedica ao Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências 

Validação e Certificação de Competências, depois Centro Novas Oportunidades], o Centro 

@prender +, promovido pela associação Rota do Guadiana, que visa elevar a escolaridade da 

população adulta da Margem Esquerda do Guadiana, com mais de 18 anos e escolaridade 

inferior ao 12.º ano. 

 

O Centro @prender + integra a rede Nacional de Centros Novas Oportunidades, tutelados 

atualmente pelo Ministério da Educação e Ciência e pelo Ministério da Economia e do Emprego, 

em articulação com o Ministério da Solidariedade Social, at

Qualificação e Ensino Profissional.

Este centro é constituído por uma equipa de profissionais que atua, num primeiro momento, no 

sentido de ajudar os/as candidatos/as a optar pela oferta de qualificação mais adequada ao seu

perfil, expectativas e interesses e, num segundo momento, e caso essa oferta seja o RVCC, no 

sentido de reconhecer, validar e certificar os saberes e competências que este/as foram 

adquirindo ao longo do seu percurso de vida [nos seus diversos contextos: 

social, entre outros]. Deste modo pode obter

9.º ano] ou de nível secundário [12.º ano] ou uma certificação parcial, a qual dá lugar ao 

encaminhamento para um percurso formativo 

questão. 

 

Desde o início da sua atividade e até final de 2011, o Centro @prender + acolheu 2061 

candidatos/as do concelho de Serpa, maioritariamente do sexo feminino, em idade ativa e com o 

2.º Ciclo do Ensino Básico como escolaridade de entrada.

 

Tabela 31 - Síntese da População abrangida pelo Centro @prender mais no concelho de Serpa (2004

Adultos 
inscritos 

Idade 
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Oportunidades 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

Serpa dispõe desde 1 de Janeiro de 2004 de uma estrutura que se dedica ao Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências - RVCC [até 2006 Centro de Reconhecimento, 

e Certificação de Competências, depois Centro Novas Oportunidades], o Centro 

@prender +, promovido pela associação Rota do Guadiana, que visa elevar a escolaridade da 

população adulta da Margem Esquerda do Guadiana, com mais de 18 anos e escolaridade 

O Centro @prender + integra a rede Nacional de Centros Novas Oportunidades, tutelados 

atualmente pelo Ministério da Educação e Ciência e pelo Ministério da Economia e do Emprego, 

em articulação com o Ministério da Solidariedade Social, através da Agência Nacional para a 

Qualificação e Ensino Profissional. 

Este centro é constituído por uma equipa de profissionais que atua, num primeiro momento, no 

sentido de ajudar os/as candidatos/as a optar pela oferta de qualificação mais adequada ao seu

perfil, expectativas e interesses e, num segundo momento, e caso essa oferta seja o RVCC, no 

sentido de reconhecer, validar e certificar os saberes e competências que este/as foram 

adquirindo ao longo do seu percurso de vida [nos seus diversos contextos: pessoal, profissional, 

social, entre outros]. Deste modo pode obter-se uma certificação total de nível básico [4.º, 6.º ou 

9.º ano] ou de nível secundário [12.º ano] ou uma certificação parcial, a qual dá lugar ao 

encaminhamento para um percurso formativo no sentido de concluir o nível de qualificação em 

Desde o início da sua atividade e até final de 2011, o Centro @prender + acolheu 2061 

candidatos/as do concelho de Serpa, maioritariamente do sexo feminino, em idade ativa e com o 

ino Básico como escolaridade de entrada. 

Síntese da População abrangida pelo Centro @prender mais no concelho de Serpa (2004

Género Nível de escolaridade
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Serpa dispõe desde 1 de Janeiro de 2004 de uma estrutura que se dedica ao Reconhecimento, 

RVCC [até 2006 Centro de Reconhecimento, 

e Certificação de Competências, depois Centro Novas Oportunidades], o Centro 

@prender +, promovido pela associação Rota do Guadiana, que visa elevar a escolaridade da 

população adulta da Margem Esquerda do Guadiana, com mais de 18 anos e escolaridade 

O Centro @prender + integra a rede Nacional de Centros Novas Oportunidades, tutelados 

atualmente pelo Ministério da Educação e Ciência e pelo Ministério da Economia e do Emprego, 

ravés da Agência Nacional para a 

Este centro é constituído por uma equipa de profissionais que atua, num primeiro momento, no 

sentido de ajudar os/as candidatos/as a optar pela oferta de qualificação mais adequada ao seu 

perfil, expectativas e interesses e, num segundo momento, e caso essa oferta seja o RVCC, no 

sentido de reconhecer, validar e certificar os saberes e competências que este/as foram 

pessoal, profissional, 

se uma certificação total de nível básico [4.º, 6.º ou 

9.º ano] ou de nível secundário [12.º ano] ou uma certificação parcial, a qual dá lugar ao 

no sentido de concluir o nível de qualificação em 

Desde o início da sua atividade e até final de 2011, o Centro @prender + acolheu 2061 

candidatos/as do concelho de Serpa, maioritariamente do sexo feminino, em idade ativa e com o 

Síntese da População abrangida pelo Centro @prender mais no concelho de Serpa (2004-2011) 

Nível de escolaridade 
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no 
concelho 
de Serpa 

18-
31 

32-
53 

54-
64 

2061 466 1364 206 

 

Embora sediado em Serpa, o Centro @prender + tem vindo a intervir com a população dos 

concelhos estruturados ao longo da Margem 

nos concelhos de Barrancos [7,40%], Mértola [2,54%], Moura [12,08%] e Serpa [55,48%]. Nos 

concelhos de Mértola e Moura, embora o centro mantenha uma intervenção regular, esta viu

reduzida entre 2006 e 2011, período em que existiram outros dois Centros Novas Oportunidades 

a intervir [do Agrupamento de Escolas de Mértola e da Escola Secundária de Moura, os quais 

viram o seu financiamento para o ano 2012 indeferido].

 

 

Tabela 32 - Distribuição dos/as beneficiários/as dos serviços do Centro @prender mais por concelho/localidade 

Concelho de Serpa

A-do-Pinto 

Brinches 

Cruz da Cigana 

Pias 

Santa Iria 

Serpa 

Vale de Vargo 

Vale do Poço 

Vales Mortos 

V. N. S. Bento 

V. V. de Ficalho 

Sub-Total 1 

 

Total 
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65 + M F 

Sem 
1.º 
CEB 

1.º 
CE
B 

2.º 
CEB 

3.º 
CEB

 25 799 1262 33 339 987 561

 

Embora sediado em Serpa, o Centro @prender + tem vindo a intervir com a população dos 

concelhos estruturados ao longo da Margem Esquerda do Guadiana, com especial incidência 

nos concelhos de Barrancos [7,40%], Mértola [2,54%], Moura [12,08%] e Serpa [55,48%]. Nos 

concelhos de Mértola e Moura, embora o centro mantenha uma intervenção regular, esta viu

período em que existiram outros dois Centros Novas Oportunidades 

a intervir [do Agrupamento de Escolas de Mértola e da Escola Secundária de Moura, os quais 

viram o seu financiamento para o ano 2012 indeferido]. 

buição dos/as beneficiários/as dos serviços do Centro @prender mais por concelho/localidade 
de proveniência (2004-2011) 

Concelho de Serpa  Outros Concelhos 

27  Barrancos 

120  Beja 

3  Mértola 

349  Moura 

24  Mourão 

794  Outros 

199   

5   

5   

372   

163   

2061  Sub-Total 2 
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3.º 
CEB 

Frequência 
Secundário 

561 141 

Embora sediado em Serpa, o Centro @prender + tem vindo a intervir com a população dos 

Esquerda do Guadiana, com especial incidência 

nos concelhos de Barrancos [7,40%], Mértola [2,54%], Moura [12,08%] e Serpa [55,48%]. Nos 

concelhos de Mértola e Moura, embora o centro mantenha uma intervenção regular, esta viu-se 

período em que existiram outros dois Centros Novas Oportunidades 

a intervir [do Agrupamento de Escolas de Mértola e da Escola Secundária de Moura, os quais 

buição dos/as beneficiários/as dos serviços do Centro @prender mais por concelho/localidade 

 

201 

31 

69 

328 

4 

21 

 

 

 

 

 

654 

 

2715 
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Entre 2004 e 2011, dos/as 827 

correspondem ao nível B3 [3.º Ciclo do Ensino Básico]. De referir que no universo analisado [e 

em relação aos dados apresentados no Diagnóstico Social de Outubro de 2007] continuam a ser 

os/as residentes na cidade de Serpa quem mais beneficiou deste serviço, embora obtenham 

desta vez taxas de certificação menos discrepantes [34,70%] em relação a outras localidades 

como Vila Nova de S. Bento [20,19%] e Pias [15,36%], facto que se justifica pela cresc

consolidação da prática de itinerância no concelho.

 

 

 

 

Tabela 33 - Distribuição das certificações atribuídas por localidade do concelho de Serpa (2004/2011)

Localidade B1  
4.º ano 6.º ano

A-do-Pinto 0 

Brinches 1 

Cruz da Cigana 0 

Pias 1 

Santa Iria 0 

Serpa 3 

Vale de Vargo 1 

Vale do Poço 0 

V. N. S. Bento 1 

V. V. de Ficalho 0 

Total 7 

De seguida apresenta-se uma análise SWOT relativamente aos desafios / oportunidades com 

que este dispositivo neste momento se confronta.

 

S | Forças 

 
 
Centro como porta de entrada para o sistema de qualificação da 
população adulta, que orienta e sinaliza os candidatos para as 
diferentes ofertas existentes na região, mediante o seu perfil, 
interesses e necessidades; 
 
Maior facilidade de acesso das populações mais isoladas em 
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Entre 2004 e 2011, dos/as 827 candidatos/as certificados/as no concelho de Serpa, 71,70% 

correspondem ao nível B3 [3.º Ciclo do Ensino Básico]. De referir que no universo analisado [e 

em relação aos dados apresentados no Diagnóstico Social de Outubro de 2007] continuam a ser 

dentes na cidade de Serpa quem mais beneficiou deste serviço, embora obtenham 

desta vez taxas de certificação menos discrepantes [34,70%] em relação a outras localidades 

como Vila Nova de S. Bento [20,19%] e Pias [15,36%], facto que se justifica pela cresc

consolidação da prática de itinerância no concelho. 

Distribuição das certificações atribuídas por localidade do concelho de Serpa (2004/2011)

Nível de certificação 

B2 
6.º ano 

B3 
9.º ano 

Parcial  
NB 

NS 
12.º ano 

Parcial 

1 28 1 4 

4 35 4 3 

0 3 0 0 

11 88 2 23 

1 10 1 0 

15 188 13 57 

3 43 6 7 

0 2 1 0 

8 136 11 6 

6 60 7 8 

49 593 46 108 

 

se uma análise SWOT relativamente aos desafios / oportunidades com 

que este dispositivo neste momento se confronta. 

W | Fraquezas 

Centro como porta de entrada para o sistema de qualificação da 
população adulta, que orienta e sinaliza os candidatos para as 
diferentes ofertas existentes na região, mediante o seu perfil, 

Maior facilidade de acesso das populações mais isoladas em 

 
 
 
 
 
 
Dependência financeira de fundos comunitários [neste 
momento POPH], com as incertezas que daí advêm;
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candidatos/as certificados/as no concelho de Serpa, 71,70% 

correspondem ao nível B3 [3.º Ciclo do Ensino Básico]. De referir que no universo analisado [e 

em relação aos dados apresentados no Diagnóstico Social de Outubro de 2007] continuam a ser 

dentes na cidade de Serpa quem mais beneficiou deste serviço, embora obtenham 

desta vez taxas de certificação menos discrepantes [34,70%] em relação a outras localidades 

como Vila Nova de S. Bento [20,19%] e Pias [15,36%], facto que se justifica pela crescente 

Distribuição das certificações atribuídas por localidade do concelho de Serpa (2004/2011) 

Total Parcial  
NS 

0 34 

3 50 

0 3 

2 127 

1 13 

11 287 

1 61 

0 3 

5 167 

1 82 

24 827 

se uma análise SWOT relativamente aos desafios / oportunidades com 

nceira de fundos comunitários [neste 
momento POPH], com as incertezas que daí advêm; 
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termos geográficos às ofertas de educação e formação de adultos, 
através da prática de itinerância; 
 
Possibilidade de qualificação mais rápida, com base na validação 
das competências previamente adquiridas em contextos 
educativos não formais / informais; 
 
Capacidade de aproximação dos públicos tendencialmente mais 
afastados dos circuitos de qualificação às ofertas de educação / 
formação, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida 
[ALV]; 
 
 
Parcerias estabelecidas com as diversas entidades do território no 
sentido da captação de públicos [autarquias, entidades 
empregadoras, entidades formadoras, Segurança Social, Centros 
de Emprego] e da implementação das respostas;
 
 
 
 

O | Oportunidades 

 
Estabelecimento de protocolos / parcerias com empresas locais 
[foco de investimento para o ano 2012]; 
 
Oferta de formações modulares [componente base e tecnológica] 
por parte da entidade promotora que permitem 
necessidades formativas identificadas no CNO e captar públicos;
 
Perspetiva de alargamento dos serviços de orientação e 
encaminhamento a jovens que procuram ofertas educativas / 
formativas alternativas ao ensino regular; 
 
Possibilidade de no futuro efetuar o acompanhamento de 
candidatos/as na perspetiva da aprendizagem ao longo da vida 
[não apenas na perspetiva da qualificação escolar];
 
Perspetiva de consolidação dos mecanismos de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências Profission
 

Quadro 1 - Análise SWOT relativamente aos desafios / oportunidades

 

4.11 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

Europeia diz-nos, por exemplo, que na Suécia 50% das pessoas consideram existir 
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termos geográficos às ofertas de educação e formação de adultos, 

Possibilidade de qualificação mais rápida, com base na validação 
quiridas em contextos 

Capacidade de aproximação dos públicos tendencialmente mais 
afastados dos circuitos de qualificação às ofertas de educação / 
formação, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida 

Parcerias estabelecidas com as diversas entidades do território no 
sentido da captação de públicos [autarquias, entidades 
empregadoras, entidades formadoras, Segurança Social, Centros 
de Emprego] e da implementação das respostas; 

 
Deficiências evidentes na monitorização e 
acompanhamento dos centros por parte da Agência 
Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional [quer ao 
nível da formação contínua das equipas, quer da 
monitorização dos procedimentos];
 
Metas de execução excessivas relativamente à dimensão 
da equipa do centro; 
 
Dificuldade em perceber / concertar a oferta formativa 
existente com as entidades formativas externas ao 
território; 
 
 
 
 
 
 
 
 

T | Ameaças 

Estabelecimento de protocolos / parcerias com empresas locais 

Oferta de formações modulares [componente base e tecnológica] 
por parte da entidade promotora que permitem colmatar 
necessidades formativas identificadas no CNO e captar públicos; 

Perspetiva de alargamento dos serviços de orientação e 
encaminhamento a jovens que procuram ofertas educativas / 

 

o efetuar o acompanhamento de 
candidatos/as na perspetiva da aprendizagem ao longo da vida 
[não apenas na perspetiva da qualificação escolar]; 

Perspetiva de consolidação dos mecanismos de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências Profissionais; 

 
Indefinição do futuro dos CNO’s e da política para a 
educação e formação de adultos, já com impactos 
evidentes no seu funcionamento no ano 2012;
 
Desvio de verbas do QREN, destinadas ao apoio de 
medidas de aprendizagem ao longo da vida, para outras 
áreas; 
 
Diminuição muito significativa das ofertas de educação / 
formação de adultos na região nos últimos anos;
 
Alterações legislativas com impacto negativo na 
implementação das ofertas em meio rural [turmas mínimas 
de 15-20 formandos/as]; 

Análise SWOT relativamente aos desafios / oportunidades

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

nos, por exemplo, que na Suécia 50% das pessoas consideram existir 
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Deficiências evidentes na monitorização e 
acompanhamento dos centros por parte da Agência 
Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional [quer ao 

ntínua das equipas, quer da 
monitorização dos procedimentos]; 

Metas de execução excessivas relativamente à dimensão 

Dificuldade em perceber / concertar a oferta formativa 
existente com as entidades formativas externas ao 

Indefinição do futuro dos CNO’s e da política para a 
educação e formação de adultos, já com impactos 
evidentes no seu funcionamento no ano 2012; 

Desvio de verbas do QREN, destinadas ao apoio de 
medidas de aprendizagem ao longo da vida, para outras 

Diminuição muito significativa das ofertas de educação / 
formação de adultos na região nos últimos anos; 

Alterações legislativas com impacto negativo na 
implementação das ofertas em meio rural [turmas mínimas 

Análise SWOT relativamente aos desafios / oportunidades 

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 

nos, por exemplo, que na Suécia 50% das pessoas consideram existir 
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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 pad

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

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 dig

(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 Câmara Municipal de Serpa 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.

 

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 histór

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 mu

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
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discriminação de género. Em contrapartida, em Portugal, apenas 40% consideram existir este 

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 

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 

vos da Câmara Municipal de Serpa 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. 

ste 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. 

o 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 histór

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
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discriminação de género. Em contrapartida, em Portugal, apenas 40% consideram existir este 

rão, antes que se diferenciem 

naquilo que são as suas identidades e formas de ser e estar. Mas estas formas de ser deveriam 

e diferenciadas naquilo que cada uma e cada um escolheram ser, sem 

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 

nidade 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 

vos da Câmara Municipal de Serpa 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.  

ste 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 

o 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 

lheres uma expressão 

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 
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adotado a perspetiva de transversalidade na sua operacionalização nas mais diversas áreas e 

níveis de intervenção. 

 

No âmbito da Igualdade de Género, a Rota do Guadiana 

âmbito da medida 7.2 – Plano para a Igualdade do POPH, desde 1 de Julho de 20

termo a 31 de Maio de 2013, que visa aprofundar a dimensão de género na associação ao nível 

dos seus princípios, práticas e instrumentos. O envolvimento e participação dos trabalhadores/as 

da RG-ADI surge como ponto de partida para a implementação

implementação e monitorização é fundamental para o projeto. A direção da associação assume 

a formação dos trabalhadores nesta área como forma de capacitação dos recursos humanos 

para a intervenção dos mesmos nas problemátic

MEG. 

Durante o mês de Julho de 2012 a RG

Projetos de Intervenção no Combate à Violência de Género, 

parte da CIG por falta de dotaç

 

4.11.1 Violência Doméstica

 

Durante o ano de 2011, a Guarda Nacional Republicana Registo no Concelho de Serpa, catorze 

Autos de Denuncia e um Auto de Notícia, sendo que o meio de comunicação das denúncias 

foram doze por meio presencial, uma por telefone e d

se registaram maior número de ocorrências foi 

ocorrências, seguindo-se o posto territorial de 

territorial de Vila Nova de S. Bento, 

Ficalho, com três, duas e uma ocorrência respetivamente 

catorze ocorrências em residência particular e uma 

 

 

Gráfico 
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transversalidade na sua operacionalização nas mais diversas áreas e 

No âmbito da Igualdade de Género, a Rota do Guadiana – ADI tem em curso um projeto no 

Plano para a Igualdade do POPH, desde 1 de Julho de 20

termo a 31 de Maio de 2013, que visa aprofundar a dimensão de género na associação ao nível 

dos seus princípios, práticas e instrumentos. O envolvimento e participação dos trabalhadores/as 

ADI surge como ponto de partida para a implementação do Plano para a Igualdade, cuja 

implementação e monitorização é fundamental para o projeto. A direção da associação assume 

a formação dos trabalhadores nesta área como forma de capacitação dos recursos humanos 

para a intervenção dos mesmos nas problemáticas da Igualdade de Género no território da 

Durante o mês de Julho de 2012 a RG-ADI realizou uma candidatura ao POPH, à medida 7.7. 

Projetos de Intervenção no Combate à Violência de Género, o qual, não teve aprovação por 

parte da CIG por falta de dotação financeira. 

Violência Doméstica no Concelho de Serpa 

Durante o ano de 2011, a Guarda Nacional Republicana Registo no Concelho de Serpa, catorze 

Autos de Denuncia e um Auto de Notícia, sendo que o meio de comunicação das denúncias 

meio presencial, uma por telefone e duas por outro meio. O posto territorial

maior número de ocorrências foi no Posto Territorial de Serpa, com cinco 

o posto territorial de Brinches, com quatro ocorrências,

Vila Nova de S. Bento, o posto territorial de Pias e o posto territorial de

Ficalho, com três, duas e uma ocorrência respetivamente (Gráfico 18). O local da ocorrência foi 

em residência particular e uma ocorrência na via pública. 

 

Gráfico 18 - Ocorrências por posto territorial 
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transversalidade na sua operacionalização nas mais diversas áreas e 

ADI tem em curso um projeto no 

Plano para a Igualdade do POPH, desde 1 de Julho de 2011 e com 

termo a 31 de Maio de 2013, que visa aprofundar a dimensão de género na associação ao nível 

dos seus princípios, práticas e instrumentos. O envolvimento e participação dos trabalhadores/as 

do Plano para a Igualdade, cuja 

implementação e monitorização é fundamental para o projeto. A direção da associação assume 

a formação dos trabalhadores nesta área como forma de capacitação dos recursos humanos 

as da Igualdade de Género no território da 

ADI realizou uma candidatura ao POPH, à medida 7.7. 

o qual, não teve aprovação por 

Durante o ano de 2011, a Guarda Nacional Republicana Registo no Concelho de Serpa, catorze 

Autos de Denuncia e um Auto de Notícia, sendo que o meio de comunicação das denúncias 

uas por outro meio. O posto territorial onde 

Serpa, com cinco 

ro ocorrências, o posto 

o posto territorial de Vila Verde de 

O local da ocorrência foi 
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É de referir que das quinze ocorrências registadas, treze foi a vítima a denu

ocorrência foi efetuada por uma testemunha e uma outra

de denunciante. 

� Caraterização das Vítimas

As vítimas na sua grande maioria são de sexo feminino, catorze vítimas, sendo apenas uma 

vítima do sexo masculino (Gráfico 19

 

 

Do estado civil destacam-se seis vítimas casados, cinco solteiros, três em união de

divorciado/a (Gráfico 20). 
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É de referir que das quinze ocorrências registadas, treze foi a vítima a denu

por uma testemunha e uma outra ocorrência foi efetuada

Caraterização das Vítimas 

na sua grande maioria são de sexo feminino, catorze vítimas, sendo apenas uma 

ítima do sexo masculino (Gráfico 19).  

Gráfico 19 - Sexo da vítima 

se seis vítimas casados, cinco solteiros, três em união de

 
 
 
 

Gráfico 20 - Estado civil da vítima 

Brinches V. N.S. 

Bento

Pias V.V. Ficalho

Ocorrências por Posto Territorial

Feminino Masculino

Sexo da Vítima
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É de referir que das quinze ocorrências registadas, treze foi a vítima a denunciante, uma 

ência foi efetuada por outro tipo 

na sua grande maioria são de sexo feminino, catorze vítimas, sendo apenas uma 

 

se seis vítimas casados, cinco solteiros, três em união de facto e um 
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Quanto à idade das vítimas, cinco vítimas 

entre os 36-45 anos, três vítimas entre os 46

anos, 56-65 anos e mais de 65 anos

 

 

No que se refere as habilitações lit

habilitações literárias, três das vítimas possuem o ensino básico 1º ciclo (antiga instrução 

primária), duas das vítimas possuem o ensino básico 2

das vítimas possuem o ensino secundário/12º ano (antigo 6º,7º ano liceal), uma das vítimas 

possui licenciatura e uma outra vítima não sabe ler nem escrever
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Quanto à idade das vítimas, cinco vítimas encontram-se entre os 26-35 anos, quatro vítimas 

45 anos, três vítimas entre os 46-55 anos e as restantes três vítimas, entre os 16

65 anos e mais de 65 anos (Gráfico 21). 

Gráfico 21 - Idade da Vítima 

s habilitações literárias das quinze vítimas, seis desconhece

habilitações literárias, três das vítimas possuem o ensino básico 1º ciclo (antiga instrução 

possuem o ensino básico 2º ciclo (antigo ciclo preparatório

das vítimas possuem o ensino secundário/12º ano (antigo 6º,7º ano liceal), uma das vítimas 

possui licenciatura e uma outra vítima não sabe ler nem escrever (Gráfico 22). 

Casados Solteiro União de facto Divorciado/a

Estado Civil da Vítima

26-35 

anos

36-45 

anos

46-55 

anos

56-65 

anos

>65 anos

Idade da Vítima
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35 anos, quatro vítimas 

55 anos e as restantes três vítimas, entre os 16-25 

 

as quinze vítimas, seis desconhece-se as suas 

habilitações literárias, três das vítimas possuem o ensino básico 1º ciclo (antiga instrução 

lo preparatório), duas 

das vítimas possuem o ensino secundário/12º ano (antigo 6º,7º ano liceal), uma das vítimas 
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Gráfico 

 

Das quinze vítimas, cinco vítimas encontravam

encontram-se desempregados(a), duas 

duas vítimas estavam reformados(a), aposentados(a) ou na 

uma situação profissional desconhecida

 

Gráfico 

 

Quanto à dependência económica do/a denunciado/a das quinze vítimas, nove referem não 

depender economicamente do/a denunciado/a, cinco referem depender economicamente do/a 

denunciado/a e de uma vítima não existe está informação
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Gráfico 22 - Habilitações Literárias da Vitima 

nco vítimas encontravam-se no ativo/empregados(a), cinco vítimas 

se desempregados(a), duas vítimas ocupavam-se das tarefas do lar (domésticos/a)

duas vítimas estavam reformados(a), aposentados(a) ou na reserva e apenas uma vítima tinha 

uma situação profissional desconhecida (Gráfico 23). 

Gráfico 23 - Situação Profissional da Vítima 

Quanto à dependência económica do/a denunciado/a das quinze vítimas, nove referem não 

economicamente do/a denunciado/a, cinco referem depender economicamente do/a 

e uma vítima não existe está informação (Gráfico 24). 

 
 
 

Habilitações literárias das Vítimas

Situação profissional da Vítima
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tivo/empregados(a), cinco vítimas 

se das tarefas do lar (domésticos/a), 

reserva e apenas uma vítima tinha 

 

Quanto à dependência económica do/a denunciado/a das quinze vítimas, nove referem não 

economicamente do/a denunciado/a, cinco referem depender economicamente do/a 



  

Praça da República, 7830-389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE 

 

Gráfico 

� Caraterização do/a Denunciado/a

O/a denunciado/a é na sua grande maioria de sexo masculino, 14 indivíduos, e um ind

sexo feminino (Gráfico 25).  

Do estado civil destaca-se oito indivíduos solteiros, 

divorciado e um indivíduo em união de facto (Gráfico 26
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Gráfico 24 - Dependência económica do/a denunciado/a 

 

Denunciado/a 

O/a denunciado/a é na sua grande maioria de sexo masculino, 14 indivíduos, e um ind

Gráfico 25 - Sexo do/a denunciado/a 

se oito indivíduos solteiros, cinco indivíduos casados, um indivíduo 

divíduo em união de facto (Gráfico 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não depende 

economicamente 

Depende 

economicamente

S/ informação

Dependência económica do/a denunciado/a

Feminino Masculino

Sexo do/a denunciado/a
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O/a denunciado/a é na sua grande maioria de sexo masculino, 14 indivíduos, e um indivíduo de 

 

cinco indivíduos casados, um indivíduo 
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Gráfico 

Quanto à idade do/a denunciado/a, um

denunciado/a encontra-se entre os 26

denunciados/as entre os 46-55 anos e por fim um /a denunciado/a entre os 56

27). 

 

No que se refere as habilitações literárias d

suas habilitações literárias, quatro dos/as quinze denunciados/as

ciclo (antiga instrução primária), 

ciclo (antigos 3º, 4º e 5º ano liceal

(Gráfico 28). 
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Gráfico 26 - Estado Civil do/a Denunciado/a 

Quanto à idade do/a denunciado/a, um/a denunciado/a encontra-se entre os 2

se entre os 26-35 anos, oito denunciados/as entre os 36

55 anos e por fim um /a denunciado/a entre os 56

Gráfico 27 - Idade do/a denunciado/a 

No que se refere as habilitações literárias dos/as quinze denunciados/as, oito desconhece

s habilitações literárias, quatro dos/as quinze denunciados/as possuem o ensino básico 1º 

ciclo (antiga instrução primária), dois dos/as quinze denunciados/as possuem o ensino básico 3

ciclo (antigos 3º, 4º e 5º ano liceal) e um dos/as quinze denunciados/as possui li

Casados Solteiro União de facto Divorciado/a

Estado Civil do/a denunciado/a

25 anos 26-35 anos 36-45 anos 46-55 anos 56-65 anos

Idade do/a denunciado/a
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se entre os 26-35 anos, um 

35 anos, oito denunciados/as entre os 36-45 anos, quatro 

55 anos e por fim um /a denunciado/a entre os 56-65 anos (Gráfico 

 

desconhece-se as 

possuem o ensino básico 1º 

ze denunciados/as possuem o ensino básico 3º 

possui licenciatura 
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Gráfico 

Dos/as quinze denunciados/as, treze

um/a denunciados/as encontrava

reformado/a, aposentados/a ou na reserva

 

Gráfico 

 

Quanto à dependência económica do/a denunciado/a 

denunciados/as referem não depender economicamente d
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Gráfico 28 - Habilitações Literárias dos/as denunciados/as 

quinze denunciados/as, treze denunciados/as encontravam-se no ativo/empregados(a

um/a denunciados/as encontrava-se desempregado/a e um/a  outro/a denunciado/a

ou na reserva (Gráfico 29). 

Gráfico 29 - Situação profissional do/a denunciado/a 

Quanto à dependência económica do/a denunciado/a em relação à vítima, os/as quinze 

referem não depender economicamente da vítima (Gráfico 30).
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se no ativo/empregados(as), 

outro/a denunciado/a estava 

 

em relação à vítima, os/as quinze 

). 

Aposentado/a ou na 
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Gráfico 30 - Dependência económica do/a denunciado/a em relação à vítima

 

Foi alvo ainda de averiguação a posse e/ou utilização de arma do/a denunciado/a, sendo que 

dez dos/as denunciados/as não possui ou utiliza armas e cinco dos/as denunciados/as possui 

e/ou utiliza armas (Gráfico 31)

 

Gráfico 31

 

Quanto ao consumo de álcool, seis 

nove referiram não consumir habitualmente álcool

Gráfico 32 - consumo habitual de álcool por parte do/a denunciado/a
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Dependência económica do/a denunciado/a em relação à vítima

o ainda de averiguação a posse e/ou utilização de arma do/a denunciado/a, sendo que 

dez dos/as denunciados/as não possui ou utiliza armas e cinco dos/as denunciados/as possui 

). 

31 - Posse e/ou utilização de armas do/a denunciado/a 

Quanto ao consumo de álcool, seis denunciados/as referiram consumir habitualmente álcool e 

nove referiram não consumir habitualmente álcool (Gráfico 32). 

consumo habitual de álcool por parte do/a denunciado/a 
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relação à vítima
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Dependência económica do/a denunciado/a em relação à vítima 

 

o ainda de averiguação a posse e/ou utilização de arma do/a denunciado/a, sendo que 

dez dos/as denunciados/as não possui ou utiliza armas e cinco dos/as denunciados/as possui 

 

denunciados/as referiram consumir habitualmente álcool e 
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Relativamente ao consumo de estu

habitualmente estupefacientes e apenas um/a dos denunciado

estupefacientes.  

 

 Informação sobre a Ocorrência

O motivo da intervenção policial

ocorrência devido a uma denúncia anónima e uma outra ocorrência

33). 

Das quinzes ocorrências, já existiam quatro ocorrências anteriores registas.

É de referir que em nove das quinze ocorrências foram presenciadas por men

Quanto às consequências para a vítima oito apresentavam ferimentos ligeiros, seis vítimas não 

apresentavam lesões e uma outra vítima desconheceu
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Relativamente ao consumo de estupefacientes, 14 denunciados/as referiram não consumir 

habitualmente estupefacientes e apenas um/a dos denunciado/a referiu consumir habitualmente 

Informação sobre a Ocorrência 

O motivo da intervenção policial deveu-se em treze ocorrências a pedido da própria vítima, uma 

ido a uma denúncia anónima e uma outra ocorrência por outro motivo

 
Gráfico 33 - motivo da intervenção policial 

Das quinzes ocorrências, já existiam quatro ocorrências anteriores registas. 

nove das quinze ocorrências foram presenciadas por menores.

Quanto às consequências para a vítima oito apresentavam ferimentos ligeiros, seis vítimas não 

apresentavam lesões e uma outra vítima desconheceu-se as consequências. 

Sim Não

Consumo habitual de alcóol por parte do/a 
denunciado/a

Pedido da vítima Denúncia anónima Outro motivo

Motivo da intervenção policial
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14 denunciados/as referiram não consumir 

/a referiu consumir habitualmente 

da própria vítima, uma 

por outro motivo (Gráfico 

 

ores. 

Quanto às consequências para a vítima oito apresentavam ferimentos ligeiros, seis vítimas não 
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Os tipos de violências mais frequentes são a violência psicológica/emocional, refer

catorze das vítimas, e a violência física, referida por treze das vítimas. Com menor expressão é 

mencionada a violência sexual, referida apenas por uma das vítimas

 

 

Ainda que o crime de violência doméstica seja um crime de natureza pública, das quinze vítimas 

dez vítimas desejaram procedimento criminal para a ocorrência denunciada e cinco vítimas não 

desejaram procedimento criminal.
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Os tipos de violências mais frequentes são a violência psicológica/emocional, refer

catorze das vítimas, e a violência física, referida por treze das vítimas. Com menor expressão é 

mencionada a violência sexual, referida apenas por uma das vítimas (Gráfico 34)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 34 - Tipos de Violência 

Ainda que o crime de violência doméstica seja um crime de natureza pública, das quinze vítimas 

dez vítimas desejaram procedimento criminal para a ocorrência denunciada e cinco vítimas não 

desejaram procedimento criminal. 

Psicológica/emocional Física Sexual

Tipos de violência

111 

mail:geral@cm-serpa.pt 

SETEMBRO DE 2013 

Os tipos de violências mais frequentes são a violência psicológica/emocional, referida por 

catorze das vítimas, e a violência física, referida por treze das vítimas. Com menor expressão é 

(Gráfico 34). 

 

Ainda que o crime de violência doméstica seja um crime de natureza pública, das quinze vítimas 

dez vítimas desejaram procedimento criminal para a ocorrência denunciada e cinco vítimas não 
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4.12 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 4 Estratégias de Intervenção 

prioritárias, visando contrariar as fragi

invariavelmente associada: 

� Articulação e redireccionamento das políticas de inclusão social

A definição desta estratégia está relacionada com a desarticulação ao nível das políticas de 

inclusão e com a necessidade de as adequar às problemáticas emergentes inerentes às novas 

dinâmicas sociais. Salientando uma atenção especial à situação da população instável e à 

obtenção de resultados na cessação dos ciclos de pobreza e de dependência institucional q

se têm vindo a verificar ao longo do tempo.

Com vista à minimização/resolução destes problemas foram apontadas algumas ações que 

promovam medidas de concertação/responsabilização de todos os intervenientes nos processos 

de promoção social. A crescente t

maior capacitação junto dos cidadãos envolvidos nas medidas de Segurança Social.

� Institucionalização do princípio da subsidiariedade

O princípio da subsidiariedade é um dos pilares essenciais ao de

económico e cultural das populações. Intervir socialmente significa incentivar e reconhecer a 

essência da participação individual e coletiva a nível local, rentabilizando os recursos existentes, 
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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 4 Estratégias de Intervenção 

prioritárias, visando contrariar as fragilidades e problemáticas às quais esta vulnerabilidade está 

Articulação e redireccionamento das políticas de inclusão social 

A definição desta estratégia está relacionada com a desarticulação ao nível das políticas de 

om a necessidade de as adequar às problemáticas emergentes inerentes às novas 

dinâmicas sociais. Salientando uma atenção especial à situação da população instável e à 

obtenção de resultados na cessação dos ciclos de pobreza e de dependência institucional q

se têm vindo a verificar ao longo do tempo. 

Com vista à minimização/resolução destes problemas foram apontadas algumas ações que 

promovam medidas de concertação/responsabilização de todos os intervenientes nos processos 

de promoção social. A crescente tendência para os processos de contratualização tende a uma 

maior capacitação junto dos cidadãos envolvidos nas medidas de Segurança 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 existentes, 
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No contexto da Vulnerabilidade/Exclusão Social, e atendendo a que constitui nos nossos dias um 

dos maiores desafios às políticas sociais foram identificadas 4 Estratégias de Intervenção 

lidades e problemáticas às quais esta vulnerabilidade está 

A definição desta estratégia está relacionada com a desarticulação ao nível das políticas de 

om a necessidade de as adequar às problemáticas emergentes inerentes às novas 

dinâmicas sociais. Salientando uma atenção especial à situação da população instável e à 

obtenção de resultados na cessação dos ciclos de pobreza e de dependência institucional que 

Com vista à minimização/resolução destes problemas foram apontadas algumas ações que 

promovam medidas de concertação/responsabilização de todos os intervenientes nos processos 

endência para os processos de contratualização tende a uma 

maior capacitação junto dos cidadãos envolvidos nas medidas de Segurança Social. 

senvolvimento 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 existentes, 
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identificando os que devem ser criados 

problemas, para as instâncias adequadas.

� Implementação de processos de monitorização do impacto das medidas tomadas no 

âmbito da intervenção social

A definição desta estratégia passa pela necessidade do esta

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.

Paralelamente a esta questão coexiste a crescente necessidade de adotar posturas dialogantes 

e procedimentos adequados às novas exigências, ditando o reforço de equipas multidisciplinares 

e interinstitucionais, uniformizando e normalizando os procedimentos técnicos.

 

� Inovação dos perfis de resposta e intervenção social: o atendimento integrado

Os novos perfis de vulnerabilidade social impõem uma abordagem inovadora ao nível das 

Instituições e da prática profissional, orientando as respostas de acordo com as exigências e

configuração das necessidades dos cidadãos. Cada vez mais se torna imperativa uma prática 

intra e inter institucional, bem como a criação de medidas, respostas e acompanhamento de 

proximidade. 

O processo de inovação que se pretende, deverá orientar

de um atendimento integrado aos cidadãos: dotar as equipas de técnicos com perfil específico, 

posturas profissionais pró-ativas

Ainda como parte neste processo de inovação, considera

“Atendimento Integrado”, fundamental na demonstração de potencialidades de intervenção no 

exercício da cidadania, nomeadamente ao nível da simplificação dos procedimentos de 

processos, na acessibilidade às medidas e programas, tornando mai
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identificando os que devem ser criados e, remetendo sempre que necessário a solução dos 

problemas, para as instâncias adequadas. 

Implementação de processos de monitorização do impacto das medidas tomadas no 

âmbito da intervenção social 

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. 

a esta questão coexiste a crescente necessidade de adotar posturas dialogantes 

e procedimentos adequados às novas exigências, ditando o reforço de equipas multidisciplinares 

e interinstitucionais, uniformizando e normalizando os procedimentos técnicos. 

novação dos perfis de resposta e intervenção social: o atendimento integrado

Os novos perfis de vulnerabilidade social impõem uma abordagem inovadora ao nível das 

Instituições e da prática profissional, orientando as respostas de acordo com as exigências e

configuração das necessidades dos cidadãos. Cada vez mais se torna imperativa uma prática 

intra e inter institucional, bem como a criação de medidas, respostas e acompanhamento de 

O processo de inovação que se pretende, deverá orientar-se a vários níveis para a sustentação 

de um atendimento integrado aos cidadãos: dotar as equipas de técnicos com perfil específico, 

ativas. 

Ainda como parte neste processo de inovação, considera-se a criação de Pr

“Atendimento Integrado”, fundamental na demonstração de potencialidades de intervenção no 

exercício da cidadania, nomeadamente ao nível da simplificação dos procedimentos de 

processos, na acessibilidade às medidas e programas, tornando mais célere todo o mecanismo.
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e, remetendo sempre que necessário a solução dos 

Implementação de processos de monitorização do impacto das medidas tomadas no 

belecimento 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 

a esta questão coexiste a crescente necessidade de adotar posturas dialogantes 

e procedimentos adequados às novas exigências, ditando o reforço de equipas multidisciplinares 

 

novação dos perfis de resposta e intervenção social: o atendimento integrado 

Os novos perfis de vulnerabilidade social impõem uma abordagem inovadora ao nível das 

Instituições e da prática profissional, orientando as respostas de acordo com as exigências e a 

configuração das necessidades dos cidadãos. Cada vez mais se torna imperativa uma prática 

intra e inter institucional, bem como a criação de medidas, respostas e acompanhamento de 

vários níveis para a sustentação 

de um atendimento integrado aos cidadãos: dotar as equipas de técnicos com perfil específico, 

se a criação de Projetos-Piloto de 

“Atendimento Integrado”, fundamental na demonstração de potencialidades de intervenção no 

exercício da cidadania, nomeadamente ao nível da simplificação dos procedimentos de 

s célere todo o mecanismo.
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Tabela 34 - MATRIZ - Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social

D
a 

Po
br

ez
a/

Vu
ln

er
ab

ili
da

de
 à

 In
cl

us
ão

 S
oc

ia
l 

Necessidades/Problemas Críticos 
Estratégias de 

Intervenção

· 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 

ARTICULAÇÃO E
REDIRECCIONAMENTO

DAS POLÍTICAS DE
INCLUSÃO SOCIAL
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Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social

Estratégias de 
Intervenção 

Proposta de Ação Parcerias Existentes/
Parcerias a Mobilizar

ARTICULAÇÃO E 
REDIRECCIONAMENTO 

DAS POLÍTICAS DE 
INCLUSÃO SOCIAL 

· Reforçar os 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 de formação às 

necessidades existentes e emergentes do mercado 

de trabalho. 

 

· Reforçar os mecanismos de identificação precoce de 

perfis de risco. 

 

Câmara Municipal de Serpa

Parceiros da Rede Social

Instituto da Segurança Social 

Centro Distrital

Centro de Emprego e Formação 

Juntas de Freguesia

Rota do Guadiana

IPSS´s do Concelho

Moura Salúquia

Entidades Públicas e Privadas com 

responsabilidade nesta matéria

114 

Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social 

Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

Câmara Municipal de Serpa 

Parceiros da Rede Social 

Instituto da Segurança Social - 

ro Distrital de Beja 

Centro de Emprego e Formação 

Profissional 

Juntas de Freguesia 

Rota do Guadiana - ADI 

IPSS´s do Concelho 

Moura Salúquia- AMCM 

Entidades Públicas e Privadas com 

responsabilidade nesta matéria 

… 

· Plano Nacional para a 
Igualdade – Cidadania e 

Género 
 

· PNAI – Plano Nacional 
de Ação para a 

Inclusão 
 
 

· PNAI – Apoio e 
aconselhamento ao 
endividamento das 

Famílias. 
 

. Contrato Local para o 
Desenvolvimento Social 

(CLDS) 
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habitação como fator de exclusão. 

MATRIZ - Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social

D
a 

Po
br

ez
a/

Vu
ln

er
ab

ili
da

de
 à

 In
cl

us
ão

 S
oc

ia
l 

Necessidades/Problemas Críticos 
Estratégias de 

Intervenção

 
· Insuficiente informação/divulgação de 

Direitos e Deveres dos Cidadãos. 

INSTITUCIONALIZAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA 

SUBSIDIARIEDADE

 

. 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 
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Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social (Cont.)

Estratégias de 
Intervenção 

Proposta de Ação Parcerias Existentes/
Parcerias a Mobilizar

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. 

Câmara Municipal de Serpa

Parceiros da Rede Social

Instituto da Segurança Social 

Centro Distrital de Beja

Centro de Emprego e Formação 

Juntas de Freguesia

Rota do Guadiana 

Entidades Públicas

responsabilidade nesta matéria 

IMPLEMENTAÇÃO 
DE PROCESSOS DE 

MONITORIZAÇÃO 
DO IMPACTO DAS 

MEDIDAS TOMADAS 
NO ÂMBITO DA 
INTERVENÇÃO 

 

· 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. 

Câmara Municipal de Serpa

Parceiros da Rede Social

Instituto da Segurança Social 

Centro Distr

 

Rota do Guadiana 

Entidades Públicas e Privadas com 

115 

(Cont.) 

Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

Câmara Municipal de Serpa 

Parceiros da Rede Social 

Instituto da Segurança Social - 

Centro Distrital de Beja 

Centro de Emprego e Formação 

Profissional 

Juntas de Freguesia 

Rota do Guadiana - ADI 

Entidades Públicas e Privadas com 

responsabilidade nesta matéria  

· Formação para a 
Inclusão 

 
. Mercado de Trabalho 

para a Inclusão 
 

. Contrato Local para o 
Desenvolvimento Social 

(CLDS) 

Câmara Municipal de Serpa 

Parceiros da Rede Social 

Instituto da Segurança Social - 

Centro Distrital de Beja 

Rota do Guadiana - ADI 

Entidades Públicas e Privadas com 

. Rede Social 
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MATRIZ - Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social

D
a 

Po
br

ez
a/

Vu
ln

er
ab

ili
da

de
 à

 
In

cl
us

ão
 S

oc
ia

l 

Necessidades/Problemas Críticos 
Estratégias de 

Intervenção

.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
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· Partilhar na Rede Social, Práticas e Pontos de Situação 

das intervenções sociais em curso. 

responsabilidade nesta matéria 

Estratégias de Intervenção da Pobreza/Vulnerabilidade à Inclusão Social (Cont.)

Estratégias de 
Intervenção 

Proposta de Ação Parcerias Existentes/
Parcerias a Mobilizar

INOVAÇÃO DOS PERFIS 
 

RESPOSTA E 
INTERVENÇÃO 

SOCIAL 

 

· Formação para reforço de competências dos 

técnicos  

 

· Promover programas de voluntariado centrados nas 

reais necessidades das populações 

Câmara Municipal de Serpa

Rede Social

Instituto da Segurança Social 

Centro Distrital de Beja

Juntas de Freguesia

Rota do Guadiana 

Associação Ser

Entidades Públicas e Privadas com 

responsabil
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responsabilidade nesta matéria  

(Cont.) 

Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

Câmara Municipal de Serpa 

Rede Social 

Instituto da Segurança Social - 

Centro Distrital de Beja 

Juntas de Freguesia 

Rota do Guadiana – ADI 

Associação Ser-Vida 

Entidades Públicas e Privadas com 

responsabilidade nesta matéria 

CLDS 

(A) Companha 

Voluntariado de 

Proximidade 



  

 

5 Diversidade Cultural

 

De acordo com o parecer da UNESCO, a cultura adquire formas diversas através do tempo e do 

espaço. Essa diversidade manifesta

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 signific

abertos às múltiplas diferenças através das quais os outros afirmam as suas potencialidades de 

autonomia e liberdade. Ora, a diversidade individual constrói

que significa as distintas formas que cada 

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 sociedade

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 representatividade é a comunidade cigana, tendo 

população na maioria das freguesias, daí a importância do seu destaque no Diagnóstico Social.

 

 

 

 

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 

gica 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 

do desenvolvimento, entendido não somente em termos de crescimento económico, mas 

também como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual 

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 

, a história ou a ancestralidade, a religião, modos de vestir ou adornos.

No concelho de Serpa, o grupo étnico com representatividade é a comunidade cigana, tendo 

população na maioria das freguesias, daí a importância do seu destaque no Diagnóstico Social.
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De acordo com o parecer da UNESCO, a cultura adquire formas diversas através do tempo e do 

originalidade e na pluralidade de identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, 
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a que devemos estar 

abertos às múltiplas diferenças através das quais os outros afirmam as suas potencialidades de 

diversidade cultural, 

sociedade considera como boas ou más, quanto ao 
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a diversidade humana e deve ser usada para a promoção de um mundo mais justo e 
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5.1 Dados Demográficos

 

No Distrito de Beja existem cerca de 2048 indivíduos de et

indivíduos encontram-se ausentes definitivamente, ou seja, já não pertencem ao agregado dos 

pais. São indivíduos que já constituem 

Tabela 35 - Número total de indivíduos de etnia cigana no Distrito de Beja

 

 

 

� Sexo 

Relativamente ao sexo, dos 2048 indivíduos, 1067 são do sexo masculino e cerca de 981 

indivíduos são do sexo feminino. Existindo assim,

sexos. (Tabela 36). 

Tabela 36

 

 

 

 

� Faixa etária  

No distrito de Beja, a população de etnia cigana é uma população jovem, uma vez que dos 2048 

indivíduos cerca de 1557 indivíduos encontram

25 aos 29 anos, cerca de 76%.

 

A faixa etária que apresenta maior número de indivíduos é a faixa entre os

cerca 367 indivíduos (17,9%)

ainda de referir que na faixa etária 

na faixa etária> 65 anos encontram

etárias vai diminuindo consoante o 

 

 

 

 

 Total

(%)
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Dados Demográficos 

No Distrito de Beja existem cerca de 2048 indivíduos de etnia cigana. No entanto, cerca de 120 

se ausentes definitivamente, ou seja, já não pertencem ao agregado dos 

pais. São indivíduos que já constituem outro agregado (Tabela 35). 

Número total de indivíduos de etnia cigana no Distrito de Beja

dos 2048 indivíduos, 1067 são do sexo masculino e cerca de 981 

os são do sexo feminino. Existindo assim, uma diferença de 86 indivíduos

36 - Número total de indivíduos distribuídos por sexos 

 

No distrito de Beja, a população de etnia cigana é uma população jovem, uma vez que dos 2048 

57 indivíduos encontram-se entre as faixas etária dos 0 aos 4 anos e

25 aos 29 anos, cerca de 76%. 

faixa etária que apresenta maior número de indivíduos é a faixa entre os 5 aos 9 anos, com

), seguida da faixa etária 0 aos 4 anos, que apresenta 16,9%.É 

ainda de referir que na faixa etária dos 60 aos 64 anos, encontram-se cerca de 14 indivíduos e 

> 65 anos encontram-se 9 indivíduos. A concentração de indivíduos por faixas 

etárias vai diminuindo consoante o aumento das idades. (Gráfico 35). 

Nº 
Válidos 2048 

Ausentes 120 

Tipologia Individual 
Total 

Masculino Feminino 

Total 1067 981 2048 

(%) 52,1% 47,9% 100% 
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. No entanto, cerca de 120 

se ausentes definitivamente, ou seja, já não pertencem ao agregado dos 

Número total de indivíduos de etnia cigana no Distrito de Beja 

dos 2048 indivíduos, 1067 são do sexo masculino e cerca de 981 

uma diferença de 86 indivíduos entre os dois 

No distrito de Beja, a população de etnia cigana é uma população jovem, uma vez que dos 2048 

os 0 aos 4 anos e dos 

5 aos 9 anos, com 

os 4 anos, que apresenta 16,9%.É 

se cerca de 14 indivíduos e 

A concentração de indivíduos por faixas 
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� Concelho 

Relativamente à distribuição da população de etnia cigana pelo Distrito de Beja pode

que o concelho que apresenta mais indivíduos é Moura com cerca d

Concelho de Beja apresenta cerca de 571 indivíduos de etnia cigana, ou seja 27,9%, seguido do 

Concelho de Serpa e do Concelho da Vidigueira. 

 

Gráfico 
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Gráfico 35 - Percentagens por faixas etárias 

Relativamente à distribuição da população de etnia cigana pelo Distrito de Beja pode

que o concelho que apresenta mais indivíduos é Moura com cerca de 729 indivíduos

Concelho de Beja apresenta cerca de 571 indivíduos de etnia cigana, ou seja 27,9%, seguido do 

e do Concelho da Vidigueira. (Gráfico 36). 

Gráfico 36 - Percentagens da distribuição por concelhos 
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Relativamente à distribuição da população de etnia cigana pelo Distrito de Beja pode-se verificar 

e 729 indivíduos (35,4%). O 

Concelho de Beja apresenta cerca de 571 indivíduos de etnia cigana, ou seja 27,9%, seguido do 
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� Freguesia 

Em relação à distribuição da população de etnia cigana por freguesias verifica

Agostinho (Moura), Santa Maria (Beja) e 

mais indivíduos, com cerca de 415 indiv

No entanto, existem outras localidades que apresentam também um número elevado de 

indivíduos de etnia cigana, como é exemplo Aljustrel que tem cerca d

de Pias que apresenta um total d

indivíduos. 

 

� Naturalidade  

A naturalidade da população de etnia cigana do Distrito de Beja é na sua maioria Portuguesa, 

cerca de 2035 indivíduos.  

Dos 2048 indivíduos cerca de 9 indivíduos têm naturalidade Espanhola e 1 indivíduo é de 

naturalidade Afegã. No entanto, não se conhece a naturalidade (País desconhecido) de 3 

indivíduos. 

 

Tabela 37 - Naturalidade dos indivíduos de etnia cigana do Distrito

Total 
Portuguesa

� Instrução 

Em relação ao nível de 

verifica-se que 296 indivíduos são analfabetos, ou seja 

de 3,7%, sabe ler e escrever sem possuir habilitações

literárias, verifica-se que 24 indivíduos (1,2%) 

indivíduos (10,3%) possuem o 1º Ciclo do ensino básico. No 2º ciclo do ensino básico soma

um total de 35 indivíduos (1,7%), 

(0,2%). 

Com o nível secundário existe apenas um indivíduo, no entanto existem cerca de 131

indivíduos que não se conhece a sua instrução, o que repres

critério não é aplicável. (Gráfico 37)
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a população de etnia cigana por freguesias verifica

Agostinho (Moura), Santa Maria (Beja) e Santa Maria (Serpa) são as freguesias que apresentam 

mais indivíduos, com cerca de 415 indivíduos, 337 indivíduos e 119 indivíduos, respe

No entanto, existem outras localidades que apresentam também um número elevado de 

indivíduos de etnia cigana, como é exemplo Aljustrel que tem cerca de 111 indivíduos, seguida

que apresenta um total de 105 indivíduos e Vidigueira que apresenta um total d

A naturalidade da população de etnia cigana do Distrito de Beja é na sua maioria Portuguesa, 

a de 9 indivíduos têm naturalidade Espanhola e 1 indivíduo é de 

naturalidade Afegã. No entanto, não se conhece a naturalidade (País desconhecido) de 3 

Naturalidade dos indivíduos de etnia cigana do Distrito de Beja

Naturalidade 

Portuguesa Afegã Espanhola 
País 

Desconhecido
2035 1 9 

 

Em relação ao nível de instrução da população de etnia cigana do distrito de Beja 

se que 296 indivíduos são analfabetos, ou seja 14,5%, no entanto 75 indivíduos

sabe ler e escrever sem possuir habilitações literárias. Ainda ao nível das

se que 24 indivíduos (1,2%) frequentam o ensino pré-escolar e

o 1º Ciclo do ensino básico. No 2º ciclo do ensino básico soma

um total de 35 indivíduos (1,7%), e no 3º ciclo do ensino básico somam-se um total 5 indivíduos 

Com o nível secundário existe apenas um indivíduo, no entanto existem cerca de 131

indivíduos que não se conhece a sua instrução, o que representa 64,4% e a 82 indivíduos este 

(Gráfico 37). 
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a população de etnia cigana por freguesias verifica-se que Santo 

são as freguesias que apresentam 

ivíduos e 119 indivíduos, respetivamente. 

No entanto, existem outras localidades que apresentam também um número elevado de 

e 111 indivíduos, seguida 

e Vidigueira que apresenta um total de 100 

A naturalidade da população de etnia cigana do Distrito de Beja é na sua maioria Portuguesa, 

a de 9 indivíduos têm naturalidade Espanhola e 1 indivíduo é de 

naturalidade Afegã. No entanto, não se conhece a naturalidade (País desconhecido) de 3 

de Beja 

Total 
  Desconhecido 

3 2048 

instrução da população de etnia cigana do distrito de Beja 

14,5%, no entanto 75 indivíduos, cerca 

inda ao nível das habilitações 

escolar e cerca de 210 

o 1º Ciclo do ensino básico. No 2º ciclo do ensino básico soma-se 

se um total 5 indivíduos 

Com o nível secundário existe apenas um indivíduo, no entanto existem cerca de 1319 

82 indivíduos este 
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Gráfico 37 - Instrução dos indivíduos de etnia cigana do distrito de Beja (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização Familiar 

No Distrito de Beja existem cerca de 2048 indivíduos de etnia cigana, distribuídos por 

438 agregados.  

Os concelhos onde existem mais agregados são Moura (151 agregados) e Beja (118 

agregados), ou seja representam cerca de 34,5% e d

respetivamente. Seguindo-se 

32 agregados (7,3%) e Aljustrel com 29 agregados (6,6%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregados por Freguesias  

A freguesia com maior número de

de S. Miguel com um total de 86 agregados, seguida da freguesia urbana de Beja, Santa Maria 
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Instrução

Instrução (%)

Instrução dos indivíduos de etnia cigana do distrito de Beja (%)

 

No Distrito de Beja existem cerca de 2048 indivíduos de etnia cigana, distribuídos por 

Os concelhos onde existem mais agregados são Moura (151 agregados) e Beja (118 

agregados), ou seja representam cerca de 34,5% e de 27,0% do total de agregad

 Serpa com 70 agregados, que representam 16,0%, Vidigueira com 

ustrel com 29 agregados (6,6%).(Gráfico 38). 

 
Gráfico 38 - Agregados por concelho 

freguesia com maior número de agregados familiares de etnia cigana é a freguesia de Povoa 

de S. Miguel com um total de 86 agregados, seguida da freguesia urbana de Beja, Santa Maria 
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Instrução dos indivíduos de etnia cigana do distrito de Beja (%) 

No Distrito de Beja existem cerca de 2048 indivíduos de etnia cigana, distribuídos por 

Os concelhos onde existem mais agregados são Moura (151 agregados) e Beja (118 

e 27,0% do total de agregados, 

com 70 agregados, que representam 16,0%, Vidigueira com 

agregados familiares de etnia cigana é a freguesia de Povoa 

de S. Miguel com um total de 86 agregados, seguida da freguesia urbana de Beja, Santa Maria 
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3,7%

da Feira com 70 agregados, da

freguesia de Aljustrel com 27 agregados. É ainda de referir que em

na Vidigueira existem 20 agregados. 

 

Relativamente à dimensão do agregado familiar

verifica-se que cerca de 102 agregados são constituídas por 5 elementos

23,3%. Seguindo-se agregados familiares constituídos por 4 indivíduos,

representando 17,8% e agregados familiares 

com 7 elementos, são cerca de 54 agregados, que representa 12,3%.

O agregado com maior número de elementos

(Gráfico 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Tipologia dos agregados 

Em relação à tipologia d

maior parte dos agregados correspondem a tipologia Nuclear com filhos, cerca de 332 

agregados, que representa cerca de 75,8%

no entanto cerca de 29 agregados são de tipologia nuc

monoparentais, que correspondem a 6,6% e 6,2%, respetivamente.

A tipologia que contabiliza menos agregados é a Nuclear com filhos mista (3 agregados), 

ou seja, um dos membros do casal não é de etnia cigana
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ira com 70 agregados, da freguesia urbana de Serpa, Santa Maria com 28 agregados e 

de Aljustrel com 27 agregados. É ainda de referir que em Pias existem 21 agregados e 

na Vidigueira existem 20 agregados.  

Relativamente à dimensão do agregado familiar, ou seja o número de elementos por agregado

agregados são constituídas por 5 elementos, os quais representam 

agregados familiares constituídos por 4 indivíduos,

agregados familiares construídos por 6 elementos (16,9%)

são cerca de 54 agregados, que representa 12,3%. 

O agregado com maior número de elementos, que surgiu no estudo, foi de 11 ele

 

Gráfico 39 - Dimensões dos Agregados 

Em relação à tipologia dos agregados em estudo, verifica-se que dos 438 agregados, a 

maior parte dos agregados correspondem a tipologia Nuclear com filhos, cerca de 332 

ue representa cerca de 75,8%. As outras tipologias contabilizam menos agregados, 

no entanto cerca de 29 agregados são de tipologia nuclear sem filhos e 27 agregados são 

onoparentais, que correspondem a 6,6% e 6,2%, respetivamente. 

A tipologia que contabiliza menos agregados é a Nuclear com filhos mista (3 agregados), 

ou seja, um dos membros do casal não é de etnia cigana (Gráfico 40). 
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com 28 agregados e da 

existem 21 agregados e 

ro de elementos por agregado, 

, os quais representam 

agregados familiares constituídos por 4 indivíduos, 78 agregados, 

construídos por 6 elementos (16,9%). Agregados 

, que surgiu no estudo, foi de 11 elementos. 

que dos 438 agregados, a 

maior parte dos agregados correspondem a tipologia Nuclear com filhos, cerca de 332 

. As outras tipologias contabilizam menos agregados, 

sem filhos e 27 agregados são 

A tipologia que contabiliza menos agregados é a Nuclear com filhos mista (3 agregados), 
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Habitação 

Dos 2048 indivíduos, 1734 têm habitação e 240 não têm habitação, que representam 84,4% e 

13,2%, respetivamente. Podendo assim concluir

habitação. (Gráfico 41).  

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

Existência de habitação por concelho

Relativamente à existência de habitação tendo em conta os agregados familiares 

concelhos, pode-se fazer a seguinte análise:

O concelho de Serpa apresenta um total de 

Em suma, pode-se concluir que o número de agregados sem habitação é inferior ao número de 

agregados com habitação. (Tabela 38)
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2,3%

75,8%

6,6% 6,2% 4,1% 4,3% 0,7%

84,7%

13,2%
2,1%

Sim

Não

Sem 

informação

Gráfico 40 - Tipologia dos agregados (%) 

Dos 2048 indivíduos, 1734 têm habitação e 240 não têm habitação, que representam 84,4% e 

13,2%, respetivamente. Podendo assim concluir-se que a maioria dos indivíduos possui uma 

Gráfico 41 - Existência de habitação por indivíduos (%) 

 

Existência de habitação por concelho 

Relativamente à existência de habitação tendo em conta os agregados familiares 

se fazer a seguinte análise: 

apresenta um total de 70 agregados, 14 dos quais não possui

se concluir que o número de agregados sem habitação é inferior ao número de 

(Tabela 38) 
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Dos 2048 indivíduos, 1734 têm habitação e 240 não têm habitação, que representam 84,4% e 

indivíduos possui uma 

Relativamente à existência de habitação tendo em conta os agregados familiares e os 

, 14 dos quais não possui habitação. 

se concluir que o número de agregados sem habitação é inferior ao número de 
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Alvito 
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Cuba 

Mértola 

Moura 
Odemira 

Serpa 

Vidigueira 

 

Rendimentos dos agregados  

Relativamente à existência de rendimentos, a maioria dos agregados tem rendimentos, 

nomeadamente 354 agregados, que representa 

não têm rendimentos (6,6%) e 55 agregados não existe informação sobre o 

 

 

 

 

 

 

 

 

O concelho que dispõe de menos 
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Sim Não Sem 

informação

80,8%

6,6% 12,6%

Tabela 38 - Existência de habitação por concelhos 

 

Existe Habitação 

Total 

  Sim Não 

Sem 

informação 

19 9 1 29 

5 - - 5 

2 - 2 4 

3 - - 3 
88 27 3 118 
7 6 6 19 

6 - - 6 

150 1 - 151 
1 - - 1 

56 14 - 70 

31 1 - 32 

 

Relativamente à existência de rendimentos, a maioria dos agregados tem rendimentos, 

nomeadamente 354 agregados, que representa 80,8%. Existem no entanto 29 agregados que 

os (6,6%) e 55 agregados não existe informação sobre o assunto

Gráfico 42 - Existência de Rendimentos 

de menos informação sobre este assunto é Serpa com 27 agregados.
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Relativamente à existência de rendimentos, a maioria dos agregados tem rendimentos, 

80,8%. Existem no entanto 29 agregados que 

assunto (Gráfico 42). 

com 27 agregados. 
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5.2 Estratégias de Intervenção

 

No âmbito da Diversidade Cultura

que aparecem no horizonte da comunidade cigana, 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 de muitos ciganos e ciganas no que diz 

respeito à sua própria perceção, reforçando o seu autocon

pleno direito e também com responsabilidades no que diz respeito a certos deveres;

• Promover a cultura cigana e a sua filosofia de vida como principal contribuição em 

relação ao resto da sociedade. Para isso é imprescindível reflet

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; 

• Melhorar as condições de vida e continuar a aumentar o nível de form

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.
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Estratégias de Intervenção 

No âmbito da Diversidade Cultural destacam-se como principais desafios sociais e institucionais 

que aparecem no horizonte da comunidade cigana, 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 de muitos ciganos e ciganas no que diz 

respeito à sua própria perceção, reforçando o seu autoconceito como cidadãos/ãs de 

pleno direito e também com responsabilidades no que diz respeito a certos 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 

Melhorar as condições de vida e continuar a aumentar o nível de form

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. 
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se como principais desafios sociais e institucionais 

Fomentar uma transformação de perceção e de atitude da sociedade maioritária no que 

Propiciar, também, uma mudança de atitude de muitos ciganos e ciganas no que diz 

ceito como cidadãos/ãs de 

pleno direito e também com responsabilidades no que diz respeito a certos deveres; 

Promover a cultura cigana e a sua filosofia de vida como principal contribuição em 

ir 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 

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 
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Tabela 39 -

D
iv

er
si

da
de

 C
ul

tu
ra

l 

Necessidades/Problemas 
Críticos 

Estratégias de 
Intervenção 

 

 

 

 

Existência de tensões em 

bairros sociais maioritariamente 

habitados pela população 

cigana. 

 

Presença de fenómenos de 

“getização”  

 

 

 

 

PROGRAMAS 
INTEGRADOS DE 

PROMOÇÃO 
PARA A INCLUSÃO 

Garantir o acesso aos equipamentos 

reforçando a cooperação institucional a diferentes níveis e em diferentes 

Reforçar qualitativamente as ações de sensibilização, especificamente no 
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- Matriz - Estratégias de Intervenção da Diversidade Cultural 

Proposta de Ação Parcerias Existentes/
Parcerias a Mobilizar

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). 

 

Reforçar qualitativamente as ações de sensibilização, especificamente no 

combate à estigmatização e estereótipos relativos aos ciganos 

Identificar os líderes/mediadores representativos das comunidades 

ciganas do concelho 

ISS, IP 

Segurança Social

Parceiros da Rede Social

Juntas de Freguesia
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Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

Autarquia 

ISS, IP – Instituto da 

Segurança Social 

 

Rede Social  

 

Parceiros da Rede Social 

 

Juntas de Freguesia 

 

 

 

Formação de Agentes que 

trabalham com as 

Comunidades Ciganas 

 

 

Programa ESCOLHAS 
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Matriz - Estratégias de Intervenção da Diversidade Cultural

D
iv

er
si

da
de

 C
ul

tu
ra

l 

Necessidades/Problemas 
Críticos 

Estratégias de 
Intervenção 

 

 

Ineficácia do processo de 

promoção do diálogo 

intercultural. 

 

Sistema educativo pouco flexível 

e adaptado à diversidade 

cultural. 

PROMOÇÃO DO 

DIÁLOGO 

INTERCULTURAL E 

VALORIZAÇÃO 

DA DIVERSIDADE 

Criar a
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Estratégias de Intervenção da Diversidade Cultural (Cont.) 

Proposta de Ação Parcerias Existentes/
Parcerias a Mobilizar

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, IPSS,

ONG, estruturas de

voluntariado, e outras com

responsabilidade nesta

Comissariado para a

Imigração e Diálogo
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Recursos 
Parcerias Existentes/ 
Parcerias a Mobilizar 

Potencialidades 
Institucionais 

Entidades e Instituições, 

Públicas e Privadas, IPSS, 

ONG, estruturas de 

voluntariado, e outras com 

responsabilidade nesta 

matéria  

 

ACIDI – Alto 

Comissariado para a 

Imigração e Diálogo 

Intercultural 

CLDS  

(Contrato Local para o 

Desenvolvimento Social) 

 

POPH – “Treino de 

Competências” 
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 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O Diagnóstico Social é compreendido como um instrumento dinâmico,

que, ao ser produzido com a participação ativa de todos os parceiros

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 determina

intervenções junto das populações em situações económico

promover uma real inclusão social das mesmas
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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

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. 

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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sujeito a atualizações, 

da Rede Social, permite o 

compreensão da realidade social através da identificação das necessidades, da 

deteção dos problemas prioritários e respetivas causalidades, bem como dos recursos, 

nte na concertação de respostas e 

sociais mais vulneráveis, de modo a 
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8. QUADRO DE BORDO
 

INDICADORES 

Área, km² 

Área por freguesia, km² 
STª Maria 
Salvador 
Brinches 

Vila Verde de Ficalho 
Vila Nova S. Bento 

Pias 
Vale de Vargo 

2001 

2009 

2011 

 
2001 

 

2009 

2011 

2001/2009 

 

                              2001/2011 

Distribuição da população residente por grupos etários (nº)

2001 

                                                                                                                             
0 - 14 

                                                                                               
15 - 24 

                                                                                                                             
25 - 64 

                                                                                                                             
≥ 65 

            2009  

                                                                                                                             
0-14 

                                                                                                                             
15-24 
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8. QUADRO DE BORDO 

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 

8543 1106,8 INE, Censos 2011

 

154,9 
287,8 
93,4 
103,8 
244,1 
164,9 
57,9 

INE, Censos 2011

População residente 

135105 16723 INE, Censos 2001

 
125066 

 
15270 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

126692 15623 INE, Censos 2011

Densidade populacional, hab/km² 
 

15,8 
 

 
15,1 
 

INE, Censos 2001

 
14,6 
 

13,8 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

14,8 14,1 INE, Censos 2011

Taxa de variação da População Residente (%) 

-7,4 -8,7 
INE, Censos 2001e  Anuário Estatístico Região Alentejo 

2009 

   

-6,2 -6,5 INE, Censos 2001 e Censos 2011 

Distribuição da população residente por grupos etários (nº) 

   

18404 2316  

17380 2073  

66945 8263  

32376 4071  

   INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

16609 2001  

12983 1632  
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DADOS 

INE, Censos 2011 

INE, Censos 2011 

INE, Censos 2001 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Censos 2011 

INE, Censos 2001 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Censos 2011 

Estatístico Região Alentejo 

INE, Censos 2001 e Censos 2011  

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 
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25-64 

INDICADORES 

          2011 

                                                                                                                             
0-14 

                                                                                                 
15-24 

                                                                                                                             
25-64 

                                                                                                                             
≥ 65 

 
2009 

 

2011 

2009  

2011 

2009  

2011 

2009 

2011 

2009 

2011 

2009  

2011 

2009  
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66408 8048  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 

  INE, Censos 2011 

16884 1953  

12659 1647  

65264 7986  

31885 4037  

Taxa de crescimento efetivo (%) 

-0,93 -1,20 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 

-0,73 -1,05 
 
INE, Censos 2011 
 

Taxa de crescimento natural (%) 

-0,73 -0,92 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

-0,78 -0,96 INE, Censos 2011 

Taxa bruta de natalidade (‰) 

8,5 7,0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

8,0 6,6 INE, Censos 2011 

Taxa bruta de mortalidade (‰) 

15,7 16,1 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

15,9 16,2 INE, Censos 2011 

Taxa bruta de nupcialidade (‰) 

3,4 3,4 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

2,2 1,7 INE, Censos 2011 

Sex-ratio (%) 

98,0 98,8 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

95,68 95,51 INE, Censos 2011 

Saldo Fisiológico (nº) 

-913 -141 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 
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2011 

INDICADORES 

2009 

2011 

 
2009  

 
 

2011 
 

Variação da população residente, por grupo etário (%)

2001/2009  

                                                                                                                             
0 – 14 

                                                                                                  
15 – 24 

                                                                                                                             
25 – 64 

                                                                                                                             
≥ 65 

2001/2011 

                                                                                                                             
0 – 14 

                                                                                                                             
15 – 24 

                                                                                                                             
25 – 64 

                                                                                                    
≥ 65 

                                                                                                                             
2001 

                                                                                                                             
2009 

2011 

2009 

2011 
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-990 -149 INE, Censos 2011 

Taxa bruta de divórcio (‰) 

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 

1,9 1,8 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

1,9 1,5  

Taxa de fecundidade geral (‰) 

39,3 32,0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

39,5 32,4  

Variação da população residente, por grupo etário (%) 

  INE, Censos 2001 e Anuário estatístico do Alentejo, 2009

-9,8 -13,6  

-25,3 -21,3  

-0,8 -2,6  

-10,2 -11,8  

  INE, Censos 2011 

-8,3 -15,7  

-27,3 -20,6  

-2,5 -3,4  

-1,5 -0,8  

Taxa de Atividade (%) 

42,5 42,5 INE, Censos 2001 

63,5 63,4  INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

43,6 43,1 INE, Censos 2011 

Índice de envelhecimento (‰) 

175,0 179,4 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

189,2 209,3 INE, Censos 2011 

Índice de dependência (‰) 
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Censos 2001 e Anuário estatístico do Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 
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2009 

                                                                                                                             
Total 

                                                        
Jovens 

INDICADORES 

                                                                                                                             
Idosos 

2011 

                                                                                                                             
Total 

                                                                                                      
Jovens 

                                                                                                                             
Idosos 

2001 

                                                                                                                             
2011  

Taxa de variação de famílias, 2001/2011 
(%) 

2001 

                                                                                                                             
2011 

Taxa de variação de alojamentos, 
2001/2011 (%) 

2001 

                                                                                                                             
2011 

Taxa de variação de edifícios, 2001/2011 
(%) 

População Estrangeira que solicitou Estatuto de Residente (nº)

2009 

2011 

População Estrangeira com Estatuto Legal de Residente (nº)

2009 

2011 
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57,5 57,5 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

20,9 20,7  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 

36,6 37,1  

  INE, Censos 2011 

62,6 62,2  

21,7 20,3  

41,1 42,0  

Total de Famílias (nº) 

50110 6085 INE, Censos 2001 

50647 6129 INE, Censos 2011  

1,0 0,7 INE, Censos 2001 e Censos de 2011

Total de Alojamentos (nº) 

80609 9775 INE, Censos 2001 

84892 10356 INE, Censos 2011  

5,3 5,9 INE, Censos 2001 e  Censos 2011

Total de Edifícios, (nº) 

70987 9071 INE, Censos 2001 

74901 9751 INE, Censos 2011  

5,5 7,5 INE, Censos 2001 e 2011 

População Estrangeira que solicitou Estatuto de Residente (nº) 

629 36 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

509 9 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

População Estrangeira com Estatuto Legal de Residente (nº) 

3178 178 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

3804 243 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

DADOS 

2011 

INE, Censos 2001 e  Censos 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 
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População Residente Economicamente A

2001(CAE Rev. 2) 

                                                                                                                    
CAE 0  

                                                                                                                    
CAE 1-4 

INDICADORES 

                                                                                                                    
CAE 5-9 Total 

                                                                                                           
CAE 5-9 Económica            

2011 (CAE Rev. 3) 

Primário (I) 

Secundário (II) 

Terciário (III) 

População Servida por Sistema Público de Abastecimento de Água (%)

                                                                                                                            
2005 

                                                                                                                            
2008 

2009 

População Servida por Sistema de 
Drenagem de Águas Fluviais, 2009 (%)  
 

População Servida por Estação de Tratamento de Águas Residuais (%)

                                                                                                                            
2005 

                                                                                                                            
2008 

2009 

Consumo de Água do Sector Doméstico 
por Habitante, 2009 (m3) 

Despesas Municípios, na Gestão de Resíduos, por 1000 hab., (

2008 

2010 

Despesas Municípios, com a Proteção da Biodiversidade e Paisagem, 1000 hab., (

2008 

2010 

Abastecimento de Água em Caudal Captado, por município, milhares m3
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ação Residente Economicamente Ativa e Empregada por Ramo de Atividade (nº) 

50818 5930 INE, Censos 2001 

7571 1348  

11537 1227  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 

31710 3355  

14144 1546  

47217 5348 INE, Censos 2011 

5799 1002  

8886 885  

32532 3461  

População Servida por Sistema Público de Abastecimento de Água (%) 

96 90 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006

98 100 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

99 100 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

95 100 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

População Servida por Estação de Tratamento de Águas Residuais (%) 

84 48 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006

87 40 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

99 100 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

63 89 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

Despesas Municípios, na Gestão de Resíduos, por 1000 hab., (€) 

44765 24571 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

49799 32303 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

Despesas Municípios, com a Proteção da Biodiversidade e Paisagem, 1000 hab., (€) 

10168 0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

7070 0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

Abastecimento de Água em Caudal Captado, por município, milhares m3 
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Região Alentejo, 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

Alentejo, 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 
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2005                

               Origem Superficial 

                Origem Subterrânea 

 2008 

                Origem Superficial 

INDICADORES 

                Origem Subterrânea 

2009 

                Origem Superficial 

                Origem Subterrânea 

Abastecimento de Água em Caudal 
Tratado, por município, milhares m3 

                                                                                                                 
2005 

2008 

Consumo de Água, abastecida pela Rede Pública, milhares m3

                                                                                                                         
2005 

            Tipo de Uso Residencial e de 
Serviços 

            Tipo de Uso Industrial 

            Outros 

2008 

                 Tipo de Uso Doméstico 

          Tipo de Uso Comercial e Serviços 

          Tipo de Uso Industrial 

          Outros 

2009 

                 Tipo de Uso Doméstico 

          Tipo de Uso Comercial e Serviços 

          Tipo de Uso Industrial 

          Outros 

Drenagem dos Caudais Efluentes, por município, milhares m3

 2005                                                            
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13517 1986 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006

4898 0  

5281 650  

16578 1596 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

10659 1195  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 

5919 401  

16920 1664 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

10906 1425  

6014 239  

   

6782 668 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006

11811 1332 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

Consumo de Água, abastecida pela Rede Pública, milhares m3 

6651 585 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006

5917 548  

507 37  

227 0  

8143 1042 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

7255 1036  

287 5  

3 0  

597 0  

  INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

8725 1361  

7846 1361  

3 0  

618 0  

Drenagem dos Caudais Efluentes, por município, milhares m3 

5515 360 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

DADOS 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006 
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        Origem Residencial e Serviços 

        Industrial 

2008 

        Origem Doméstica 

        Outros 

INDICADORES 

2009 

        Origem Doméstica 

        Outros 

Águas Residuais Tratadas, por município, milhares m3

2005 

2008 

2009 

2001 

                                                                                                                             
Primário 

                                                                                                    
Secundário 

                                                                                                                    
Terciário  

2011 

Primário 

Secundário 

Terciário 

Trabalhadores por conta outrem, nos estabelecimentos por ramo de atividade (nº)

2005 (Rev.2 CAE) 

Primário 

Secundário 

Terciário 

                                                                                                                             
2008 (Rev.3CAE) 
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4981 350  

534 10  

5753 1019 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

5753 1019  

0 0  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 

6348 1230 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

5722 1230  

625 0  

Águas Residuais Tratadas, por município, milhares m3 

5174 250 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006

5125 270 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009

5263 419 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Estrutura sectorial da população ativa empregada, % 

  INE, Censos 2001 

14,9 22,7  

22,7 20,7  

62,4 56,6  

  INE, Censos 2011 

12,3 18,7  

18,8 16,5  

68,9 64,8  

Trabalhadores por conta outrem, nos estabelecimentos por ramo de atividade (nº) 

18094 1629 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006

2707 337  

4621 356  

10766 936  

20233 1561 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

DADOS 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

Alentejo, 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 
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Primário 

                                                                                                                             
Secundário 

                                                                                                                             
Terciário 

2009(Rev.3CAE)  

                                                                                                                             
Primário 

INDICADORES 

                    
Secundário 

                                                                                                                             
Terciário 

Ganho Médio Mensal trabalhadores por conta nos estabelecimentos, por ramos actividade (

 2005 (Rev.2 CAE) 

Primário 

Secundário 

Terciário 

                                                                                                                             
2008 (Rev.3 CAE)  

                                               
Primário 

Secundário 

Terciário 

2009 (Rev.3 CAE)  

                                                                                                                             
Primário 

Secundário 

Terciário 

Superfície Agrícola Útil em 1999 

Nº Explorações 

Área Agrícola (ha) 

Efetivo Animal em 1999 (nº)  

Abelhas (colmeias e cortiços) 

Bovinos 

Suínos 
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2992 337  

5452 355  

11789 869  

19311 1867 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 

2635 347  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

5353 568  

11323 952  

Ganho Médio Mensal trabalhadores por conta nos estabelecimentos, por ramos actividade (€) 

756,33 643,47 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006

597,81 567,91  

856,53 573,41  

753,17 697,33  

883,2 755,5 INE,Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

718,9 667,5  

1061,6 765,1  

842,4 785,7  

918,5 845,3  

725,5 673,3  

1118,7 937,2  

868,7 853,2  

  INE, Recenseamento Geral Agrícola Alentejo, 1999

11165 2144  

612536 83988  

  INE, Recenseamento Geral Agrícola Alentejo, 1999

20101 560  

81610 7733  

77053 9680  
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo, 2006 

INE,Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

Recenseamento Geral Agrícola Alentejo, 1999 

INE, Recenseamento Geral Agrícola Alentejo, 1999 
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Ovinos 

Caprinos 

Equídeos 

Empresas por município de sede, segundo o escalão de pessoal ao serviço (nº)

2008 

0-249 

INDICADORES 

<10 

10-49 

50-249 

250> 

2010 

0-249 

<10 

10-49 

50-249 

250> 

Empresas por município da sede, segundo a CAE (nº)

2006 (Rev. 2 CAE) 

           A+B- Agricultura, Produção 
animal, Caça, Silvicultura e Pesca 

          C- Indústrias Extrativas 

          D- Indústrias Transformadoras 

         E- Produção e Distribuição de 
Electricidade, de Gás e de Água 

         F- Construção 

          G- Comércio por Grosso e a 
Retalho; Reparação de Veículos 

Automóveis, Motociclos e Bens de Uso 
Pessoal e Doméstico 

         H- Alojamento e Restauração 

         I-Transportes, Armazenagem e 
Comunicações 
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511038 91949  

36693 4157  

3291 726  

Empresas por município de sede, segundo o escalão de pessoal ao serviço (nº) 

10727 1162 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

10724 1162  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

10464 1131  

243 30  

13 1  

3 0  

13866 1614 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

13864 1614  

13568 1577  

270 36  

26 1  

2 0  

Empresas por município da sede, segundo a CAE (nº) 

15298 1883 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

4112 549  

8 1  

977 119  

8 0  

1804 208  

4319 548  

1956 273  

255 31  
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

DADOS 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 
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        J- Atividades Financeiras 

        K- Atividades Imobiliárias, 
Alugueres e Serviços Prestados 

         M a O- Educação, Saúde e Ação 
Social e Outras Atividades de Serviços 

Coletivos, Sociais e Pessoais  

 2008 (Rev. 3 CAE) 

A- Agricultura, produção 
animal, caça, floresta e 

pesca 

B- Indústrias extrativas 

INDICADORES 

C- Indústrias transformadoras 

D- Eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio 

E- Captação, Tratamento e 
distribuição de água; 

saneamento, gestão de 
F- Construção 

G- Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de 
veículos automóveis e 

motociclos 

H- Transporte e armazenagem 

I- Alojamento, restauração e 
similares 

J- Atividades de informação e 
de comunicação 

K- Atividades financeiras e de 
seguros 

L- Atividades Imobiliárias 

M- Atividades de consultadoria, 
científicas, técnicas e 

similares 

N- Atividades administrativas e 
dos serviços de apoio 

O- Administração Pública e 
Defesa; Segurança Social 

Obrigatória 

P- Educação 

Q- Atividades de saúde humana 
e apoio social 

R- Atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e 

recreativas 

S- Outras atividades de 
serviços 

T- Atividades das famílias 
empregadoras de pessoal 
doméstico e actividades de 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

389 SERPA | Tel.: ....284 540 100 Fax: 284 544 721 | e-mail:geral@cm

DOCUMENTO APROVADO EM SEDE DE CLAS A 19 DE SETEMBRO DE 2013

275 28  

826 59  

758 67  

10727 1162 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

14 4  

9 0  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

736 88  

3 0  

7 1  

1161 128  

3094 407  

216 23  

1392 178  

75 4  

- -  

138 8  

774 63  

398 28  

- -  

774 64  

543 31  

167 17  

1226 118  

- -  
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

DADOS 
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U- Atividades dos organismos 
internacionais e outras 

instituições extraterritoriais 

 2010 (Rev. 3 CAE) 

A- Agricultura, produção 
animal, caça, floresta e 

pesca 

B- Indústrias extrativas 

C- Indústrias transformadoras 

D- Eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio 

E- Captação, Tratamento e 
distribuição de água; saneamento, 
gestão de resíduos e despoluição  

INDICADORES 

F- Construção 

G- Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de 
veículos automóveis e 

H- Transporte e 
armazenagem 

I- Alojamento, restauração e 
similares 

J-  Atividades de informação 
e de comunicação 

K- Atividades Imobiliárias 

L- Atividades de 
consultadoria, 

científicas, técnicas e 
similares 

M- Atividades 
administrativas e dos 

serviços de apoio 
N- Administração Pública 

e Defesa; Segurança 
Social Obrigatória 

O- Educação 

P- Atividades de saúde 
humana e apoio social 

Q- Atividades artísticas, 
de espetáculos, 
desportivas e 
recreativas R- Outras atividades de 

serviços 

S- Outras atividades de 
serviços 

T- Atividades das 
famílias empregadoras 
de pessoal doméstico 

e atividades de 
produção das famílias 

para uso próprio 
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- -  

13866 1614  

3276 420  

8 0  

712 95  

5 0  

12 1  

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

964 107  

2944 389  

213 24  

1400 177  

60 6  

x X  

131 7  

833 76  

1100 107  

x x  

856 87  

600 36  

205 18  

547 64  

x X  
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U- Atividades dos 
organismos 

internacionais e outras 
instituições 

extraterritoriais 

Taxa de Variação Total Empresas 
2006/2010 (%) 

2009 

2011 

2009 

INDICADORES 

2011 

Farmácias e Postos Farmacêuticos móveis/1000 habitantes (nº)

2009 

2011 

2009 

2011 

2009 

2011 

Camas (lotação)/1000 habitantes nos estabelecimentos saúde (nº)

2009 

2011 

Taxa de ocupação/cama nos estabelecimentos de saúde (%)

2009 

2011 

Taxa de Mortalidade por doenças do 

2009 
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x x  

-9,4 -14,3 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 e de  2011

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL 

Enfermeiros/ 1000 habitantes (nº) 

5,6 4,0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

6,0 3,2 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Médicos/1000 habitantes (nº) 

1,9 0,9 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

BAIXO 

ALENTEJO 
CONCELHO 

DE SERPA FONTE DOS D

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL 

2,0 1,0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Farmácias e Postos Farmacêuticos móveis/1000 habitantes (nº) 

0,5 0,3 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

0,5 0,3 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Internamentos/1000 habitante (nº) 

75,6 0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

… … INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

Consultas por habitante (nº) 

4,1 3,9 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

… 4,1 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Camas (lotação)/1000 habitantes nos estabelecimentos saúde (nº) 

2,0 0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

… 0,2 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Taxa de ocupação/cama nos estabelecimentos de saúde (%) 

71,4 0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

… 0,1 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Taxa de Mortalidade por doenças do aparelho circulatório (%) 

5,9 7,1 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 e de  2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

DADOS 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 
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2011 

2009 

2011 

Taxa de incidência de casos notificados de doenças declaradas obrigatórias (%)

2009 

2011 

2009 

2011 

INDICADORES BAIXO 

Beneficiários de subsídio desemprego da Segurança Social, por idade (nº)

2009 

<25 

25-29 

30-39 

40-49 

50-54 

>55 

2011 

<25 

25-29 

30-39 

40-49 

50-54 

Valor médio anual de pensões da segurança social (

 2006  

 2009 
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5,5 5,5 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Taxa de mortalidade por tumores malignos (%) 

3,1 3,7 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

3,3 4,6 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Taxa de incidência de casos notificados de doenças declaradas obrigatórias (%) 

0,3 0,3 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

0,2 x INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Pensionistas da Segurança Social (nº) 

49366 6254 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

48629 6117 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

AIXO ALENTEJO CONCELHO DE SERPA FONTE 

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL 

Beneficiários de subsídio desemprego da Segurança Social, por idade (nº) 

7176 1018 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

596 78  

856 114  

1808 214  

1683 283  

791 117  

1442 212  

6301 895 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

367 38  

730 87  

1300 219  

1539 270  

724 108  

Valor médio anual de pensões da segurança social (€) 

3378 3246 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

3735 3566 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

ONTE DOS DADOS 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 
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2011 

 2006 

2009 

2011 

2006 

2009 

2011 

Beneficiários do Rendimento social de 
Inserção em 2011 (nº) 

 

INDICADORES B

2009 

2011 

 2005 

2009 

2011 

 2005 

2009 

2011 

2005 

 2009 

2011 

2. Condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l  (‰)
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3870 3684 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Valor médio anual subsídio desemprego (€) 

2625 2496 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

2720 2367 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

2718 2542 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Valor médio anual do subsídio de doença (€) 

592 703 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

512 549 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

516 482 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

8082 1021 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

   

BAIXO ALENTEJO 
CONCELHO DE 

SERPA 
FONTE DOS DADOS

JUSTIÇA 

Taxa de criminalidade (‰) 

23,4 16,4 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

25,8 21,4 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Crimes contra a integridade física (‰) 

3,7 2,6 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

4,6 2,6 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

4,4 3,4 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Furto por esticão na via pública (‰) 

0,3 0,0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

0,2 0,1 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

0,3 0,1 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

1. Furto de Veículos (‰) 

1,5 0,9 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

1,7 1,9 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

1,9 1,6 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l  (‰) 
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

ADOS 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

Região Alentejo 2011 
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 2005 

2009 

2011 

2005 

2009 

2011 

ano letivo 2005/2006 

Total ensino Pré-escolar 

Total ensino básico 

INDICADORES B

1º ciclo 

2ºCICLO   

3º ciclo 

Total ensino secundário 

Total ensino profissional nível 3 

ano letivo 2008/2009 

Total ensino Pré-escolar 

Total ensino básico 

1º ciclo 

2ºCICLO   

3º ciclo 

Total ensino secundário 

Total ensino profissional nível 3 

ano letivo 2010/2011 

Total ensino Pré-escolar 
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4,8 1,5 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

2,2 1,0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

1,9 0,8 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

3. Condução sem habilitação legal (‰) 

2,4 1,1 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

1,1 1,0 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

1,2 0,6 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

EDUCAÇÃO 

4. Alunos Matriculados segundo o nível ministrado (nº) 

20359 2590 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

3268 315  

12275 1609  

BAIXO ALENTEJO 
CONCELHO DE 

SERPA 
FONTE DOS DADOS

EDUCAÇÃO 

5350 656  

2623 375  

4302 578  

4069 536  

747 130  

26220 2974 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

3489 385  

14648 1631  

5341 622  

3135 388  

6162 621  

6525 761  

1558 197  

22304 2993 INE, Anuário Estatístico Região 

3412 364  
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

ADOS 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 
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Total ensino básico 

1º ciclo 

2ºCICLO   

3º ciclo 

Total ensino secundário 

Total Ensino pós-secundário não 
superior 

ano letivo 2005/2006 

ano letivo 2008/2009 

ano letivo 2010/2011 

ano letivo 2005/2006 

Ensino Básico 

INDICADORES B

Ensino Secundário 

ano letivo 2008/2009 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

ano letivo 2010/2011 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Taxa de Retenção e 

ano letivo 2005/2006 

ano letivo 2008/2009 

ano letivo 2010/2011 

Taxa de Transição/conclusão no ensino secundário (%)

ano letivo 2005/2006 

ano letivo 2008/2009  
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12934 1552  

5171 615  

2965 340  

4798 597  

5698 1077  

260 0  

Taxa de pré- escolarização (%) 

97,5 94,7 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

99,2 93,9 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

103,7 97,8 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Taxa bruta de escolarização (%) 

  INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

117,6 118,4  

BAIXO ALENTEJO 
CONCELHO DE 

SERPA 
FONTE DOS DADOS

EDUCAÇÃO 

101,1 108,4  

  INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

146,4 127,2  

179,1 152,2  

  INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

128,3 122,7  

173,5 237,2  

Taxa de Retenção e Desistência no ensino básico (%) 

14,7 17,2 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

9,4 10,6 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

9,4 10,3 INE, Anuário Estatístico Região 

Taxa de Transição/conclusão no ensino secundário (%) 

68,9 76,8 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

79,9 82,2 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

ADOS 

Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 
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ano letivo 2010/2011  

Estabelecimentos de educação/ensino segundo nível ministrado (nº)

ano letivo 2005/2006 

 Educação Pré-escolar 

 Educação Básica 1º ciclo 

EB 2º ciclo 

 EB 3º ciclo 

Ensino Secundário 

ano letivo 2008/2009 

Educação Pré-escolar 

Educação Básica 1º ciclo 

EB 2º ciclo 

EB 3º ciclo 

Ensino Secundário 

INDICADORES B

ano letivo 2010/2011 

Educação Pré-escolar 

Educação Básica 1º ciclo 

EB 2º ciclo 

EB 3º ciclo 

Ensino Secundário 

2006 

2011 

2006 

2011 
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79,0 80,8 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Estabelecimentos de educação/ensino segundo nível ministrado (nº) 

  INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

103 9  

136 12  

18 3  

27 4  

19 3  

  INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009

105 8  

96 10  

19 3  

30 5  

18 2  

BAIXO ALENTEJO 
CONCELHO DE 

SERPA 
FONTE DOS DADOS

EDUCAÇÃO 

  INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

101 8  

88 10  

19 3  

28 5  

17 2  

Turismo/Hotelaria 

Estabelecimentos hoteleiros (nº) 

21 4 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

25 2 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros (nº) 

9260 5789 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

96961 _ INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2009 

ADOS 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 
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2006 

2011 

2006 

2011 

2006 

2011 

2006 

2011 

2006 

2011 
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Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros (nº) 

102866 68076 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

167212 _ INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Capacidade de Alojamento 

1074 94 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

1520 44 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Estada média no estabelecimento (nº noites) 

1,4 1,5 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

1,7 _ INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Estada média Hóspedes Estrangeiros (nº de noites) 

1,5 1,3 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

1,7 _ INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011

Taxa Bruta ocupação-cama (%) 

25,0 32,7 INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006

30,9 _ INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011
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INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2006 

INE, Anuário Estatístico Região Alentejo 2011 
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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 moment
pessoas.  
 
 
ÁREA TOTAL- Superfície total medida em quilómetros quadrados.
 
 
ÁREA MÉDIA DAS FREGUESIAS- 
 
 
DENSIDADE POPULACIONAL- Intensidade do 
de uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de habitantes 
por quilómetro quadrado). 
 
 
EDIFÍCIO- Construção independente, compreendendo u
destinados à habitação de pessoas, coberta ou incluída dentro de paredes externas ou paredes divisórias, que vão 
das fundações à cobertura, independentemente da sua afe
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 
produção de bens e serviços, usufruindo de uma certa autonomia de dec
dos seus recursos correntes. Uma empresa exerce uma ou várias a
 
 
 
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
família clássica qualquer pessoa independente que o
Os empregados domésticos residentes no alojamento onde prestavam 
 
 
ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO- relação entre a 
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
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
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 ma
entre os 15 e os 64 anos. 
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Conceitos 

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 

Superfície total medida em quilómetros quadrados. 

 Relação entre a área total e o número de freguesias. 

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 

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 

a, independentemente da sua afetação principal ser para fins residenc
comerciais, industriais, culturais ou de prestação de serviços. 

Animais que são propriedade da exploração agrícola, bem como os criados sob contrato 

ca (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 afe

empresa exerce uma ou várias atividades, num ou vários locais.

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

ássica 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 respe

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 a
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 a
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 
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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 

o censitário, estivesse a ser utilizado como residência de 

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 

m ou mais alojamentos, divisões ou outros espaços 
destinados à habitação de pessoas, coberta ou incluída dentro de paredes externas ou paredes divisórias, que vão 

tação principal ser para fins residenciais, agrícolas, 

Animais que são propriedade da exploração agrícola, bem como os criados sob contrato 

a uma unidade organizacional de 
isão, nomeadamente quanto à afetação 
s, num ou vários locais. 

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 

de uma unidade de alojamento. 
serviço são integrados na respetiva família. 

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). 

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 

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 

is anos e o número de pessoas com idades compreendidas 
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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 
ou morte. O total de pensionistas inclui os pensionistas registados em
pensionistas registados durante o ano, excluindo o mês de Dezembro (pensionistas sus
 
 
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 popu
- população empregada; 
- população desempregada à procura de novo emprego;
- população desempregada à procura do primeiro emprego.
 
 
 
POPULAÇÃO RESIDENTE- indivíduos que, independentemente de no momento 
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
estabelecimento ou unidade análoga, onde o indivíduo exerceu a profissão principal, na semana de referência.
Foi utilizada a classificação de atividade económica
Rev3  
 
 
SALDO FISIOLÓGICO- Número de Nascimentos ano X 
 
 
SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA
primário (CAE 0), sector secundário (CAE 1 a 4) e se
 
 
SEX-RATIO= Relação de Masculinidade
 
 
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA
matas e florestas), horta familiar, culturas permanentes e pastagens permanentes.
 
 
TAXA DE ACTIVIDADE- Taxa que permit
modo, a fórmula utilizada foi a seguinte:
 
Taxa de Atividade (%)= População ativa
 
Esta taxa pode ser aplicada nos sentidos lato ou restrito consoante se pretenda tratar os dese
com o respetivo sentido. 
 
 
TAXA DE CRESCIMENTO EFECTIVO
tempo, normalmente ano civil, referido à população média desse período. 
 
TCE = [P(t) - P(0) / [(P(0)+P(t)/2]] * 100 
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Desaparecimento permanente de qualquer sinal de vida em qualquer momento, após o nascimento com 

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 a
pensionistas registados durante o ano, excluindo o mês de Dezembro (pensionistas suspensos).

Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, na semana de referência, 
obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico. 

se como fazendo parte da população ativa os seguintes subconjuntos de indivíduos:

população desempregada à procura de novo emprego; 
população desempregada à procura do primeiro emprego. 

indivíduos que, independentemente de no momento censitário- 
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.

tividade económica CAE- Rev2 (Classificação de Atividades Económicas) e CAE

Número de Nascimentos ano X – Número de Óbitos ano X 

SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA- Cada uma dos três grandes agregados de atividade económica: sector 
primário (CAE 0), sector secundário (CAE 1 a 4) e sector terciário (CAE 5 a 9). 

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 
r, culturas permanentes e pastagens permanentes. 

Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população, deste 
modo, a fórmula utilizada foi a seguinte: 

ativa/Total da população* 100 

Esta taxa pode ser aplicada nos sentidos lato ou restrito consoante se pretenda tratar os desempregados de acordo 

TAXA DE CRESCIMENTO EFECTIVO- variação populacional observada durante um determinado período de 
tempo, normalmente ano civil, referido à população média desse período.  

P(0) / [(P(0)+P(t)/2]] * 100   P(0) - População no momento 0; P(t) - População no momento t
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Desaparecimento permanente de qualquer sinal de vida em qualquer momento, após o nascimento com 

eventualidades de: invalidez, velhice, doença profissional 
31 de Dezembro (pensionistas ativos) e os 

pensos). 

Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, na semana de referência, 
obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico. 

tiva os seguintes subconjuntos de indivíduos: 

 0 horas do dia 12 de 
estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitavam a maior 

tividade económica desenvolvida pela empresa, 
estabelecimento ou unidade análoga, onde o indivíduo exerceu a profissão principal, na semana de referência. 

des Económicas) e CAE- 

tividade económica: sector 

 

que incluí: terras aráveis (limpa e sob coberto de 

tiva sobre o total da população, deste 

mpregados de acordo 

variação populacional observada durante um determinado período de 

População no momento t 
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TAXA DE CRESCIMENTO NATURAL
normalmente um ano civil, referido à população média desse período.
 
TCN = [SN(0,t) / [(P(0) + P(t)/2]] * 100 
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
fecunda (número de nados-vivos por 1000 habitantes do sexo feminino com 15
ano). 
 
 
TAXA BRUTA DE MORTALIDADE
1000 habitantes estimados para o meio do ano).
 
 
TAXA BRUTA DE NATALIDADE-
nados-vivos por 1000 habitantes estimados para o meio do ano).
 
 
TAXA BRUTA DE NUPCIALIDADE
casamentos por 1000 habitantes estimados para o meio do ano).
 
 
TAXA DE VARIAÇÃO- Ano Atual-Ano Anterior/Ano Anterior *100
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E 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 t. 

Número de divórcios referido à população residente média (número de divórcios por 1000 
habitantes estimados para o meio do ano). 

Número de nados-vivos referido à população residente feminina média em idade 
vivos por 1000 habitantes do sexo feminino com 15-49 anos estimados para meio do 

TAXA BRUTA DE MORTALIDADE- Número de óbitos referido à população residente média (número de ó
1000 habitantes estimados para o meio do ano). 

- Número de nados-vivos referido `a população residente média (número de 
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). 

Ano Anterior/Ano Anterior *100 
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Saldo natural observado durante um determinado período de tempo, 

Saldo natural entre os momentos 0 e t; P(0) - 

Número de divórcios referido à população residente média (número de divórcios por 1000 

do à população residente feminina média em idade 
49 anos estimados para meio do 

Número de óbitos referido à população residente média (número de óbitos por 

vivos referido `a população residente média (número de 

de casamentos referido à população residente média (número de 


