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Nota Introdutória 
 

 
Pela dimensão e complexidade das problemáticas que o trabalho social envolve torna-se 

necessário que o profissional conheça e compreenda a realidade social existente de 

forma a nortear a sua ação com e para as pessoas.  

Para intervir é necessário conhecer. Isto é, investigar sobre a própria prática com o intuito 

de servir essa mesma prática. De acordo com a perspetiva apresentada por Baptista 

(2001:44) “é evidente que, para se fazer de uma determinada situação um objeto de 

intervenção, tem que se fazer dela objeto de conhecimento”.  

Neste sentido, o diagnóstico social designa uma etapa fundamental no processo de 

intervenção social porque é um instrumento que permite conhecer a realidade social de 

determinada população através de uma análise permanente, onde se identificam as 

necessidades e os problemas, bem como as suas causalidades e evolução no tempo.  

Um Diagnóstico está sempre inacabado, em constante evolução e aberto a novos dados 

que possam surgir (Ander-Egg e Idáñez, 2007).  

Neste sentido, para se elaborar um diagnóstico social é necessário: recolher, organizar, 

analisar e interpretar dados acerca de uma determinada realidade, sistematiza-los e 

através da organização desse conhecimento, compreender quais as necessidades e 

problemas existentes, o seu porquê; qual o contexto dessa situação; quais os recursos 

disponíveis para minimizar ou resolver essas questões, a médio prazo; identificar os 

fatores que as influenciam, condicionam ou determinam, de acordo com as várias opções 

de intervenção; quais as decisões acerca das prioridades de intervenção e estratégias a 

acionar e, por último, quais os fatores que condicionam a sua viabilidade e eficácia. 

Nesta lógica, oportuniza-se também, a consolidação de um trabalho em rede e de 

parceria com o objetivo de se atingir um resultado eficaz.  

Neste sentido, elaborou-se o presente diagnóstico social, um documento de carácter 

orientador que permite organizar o conhecimento com vista a definir estratégias e 

prioridades de intervenção, no concelho de Beja, facilitando-se deste modo, o 

planeamento de ações mais eficazes e que vão de encontro às reais necessidades do 

território.  

Vereadora do Pelouro da Ação Social 

Ana Marisa Saturnino 
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Introdução 

 

A Rede Social pressupõe uma metodologia participativa e de planeamento, sendo o 

Diagnóstico Social (DS) e o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) os seus instrumentos 

fundamentais, que refletem a realidade social. 

O DS é o instrumento onde se caracteriza o concelho nas diferentes áreas e onde se 

definem as prioridades de intervenção decorrentes das problemáticas emergentes e 

relevantes. 

Elaborado com base numa metodologia de investigação/ação, procurou-se um 

conhecimento sistematizado e articulado dos problemas sociais, das fragilidades e da 

vulnerabilidade do tecido social, bem como das necessidades e das áreas temáticas de 

intervenção ao nível do planeamento e política social. Enquanto fase de processo de 

planeamento caracterizou-se pela investigação e reflexão, com fins operativos e sentido 

pragmático, tendo como finalidade definir uma intervenção territorializada, participada e 

integrada com vista ao desenvolvimento social. 

Documento dinâmico, de informações cumulativas em permanente atualização, aberto 

ao contexto social emergente, por forma a estabelecer estratégias adequadas, com vista 

a uma planificação integrada. Esta lógica de intervenção pressupõe uma 

articulação/cooperação entre os setores públicos e privados, numa visão multissectorial e 

multinstitucional, devendo esta ser integrada e assente numa maior participação e co-

responsabilização dos grupos e comunidade local, numa rentabilização de recursos, 

potencialidades e sinergias. Este planeamento social tem subjacentes quatro objetivos 

centrais preconizados pelo Programa da Rede Social: 

 Combater a pobreza e a exclusão social na promoção do desenvolvimento social; 

 Reforçar a cultura de parceria; 

 Envolver as várias entidades em projetos sustentáveis com vista ao 

desenvolvimento social; 

 Promover a organização institucional com vista a uma eficaz convergência das 

políticas sociais em prol do desenvolvimento. 

O DS, encarado como uma metodologia de resposta às necessidades de intervenção, foi 

construído em simultâneo com o PDS (construído na presença da intervenção), processo 

dinâmico e interativo, a partir de um conjunto de domínios/áreas de intervenção, 
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baseados em fatores endógenos e exógenos, com vista à rentabilização de recursos 

diversificados, institucionais e comunitários. 
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1. Enquadramento Metodológico 

 

Para elaboração do processo de revisão do presente diagnóstico, definiu-se uma proposta 

metodológica que assegurasse dois princípios essenciais: uma visão integrada, 

multidisciplinar e multidimensional dos problemas sociais e desenvolvimento social do 

concelho e a participação alargada das entidades parceiras da rede social e públicos-alvo 

prioritários, assumindo-se que, a intervenção em prol do desenvolvimento social resulta 

de forma mais eficaz se este processo for amplamente participado, permitindo 

simultaneamente, inovar e fundamentar novos programas. Tal como defende Batista 

(2000:88), só desta forma se “adquirem condições para abrir caminhos para mudanças 

mais amplas”. 

A metodologia utilizada foi a criação de grupos de trabalho, constituídos por técnicos/as 

das entidades parceiras da Rede Social e representantes das instituições sociais do 

concelho de Beja, considerados/as informadores-chave, na identificação dos problemas e 

necessidades de intervenção no concelho (devido à sua prática e conhecimento no 

terreno). Para tal, utilizou-se como instrumento de recolha de informação uma 

abordagem centrada num processo criativo, elaborada a partir da técnica do “world 

café”, estruturando-se o debate em torno de questões previamente preparadas. Este 

formato simples e flexível torna-se mais eficaz porque favorece o diálogo entre grupos, 

possibilitando uma maior interação entre os participantes e facilitando a construção de 

conhecimento de forma colaborativa.  

Para que este processo seja consolidado carece ainda do resultado das dinâmicas 

realizadas a partir do mesmo processo, com grupos de beneficiários de várias respostas 

sociais existentes no concelho e dos grupos temáticos integrados de intervenção técnica, 

criados a partir do Núcleo Executivo do CLAS.  

Foram também realizados fóruns participativos dedicados ao envelhecimento positivo, 

promovido pela EAPN, em articulação com a Associação de Professores de Beja e o CLDS 

3G, que permitiu recolher contributos desta franja populacional, no sentido de delinear 

uma intervenção mais eficaz neste âmbito, uma vez que se trata de um território 

particularmente envelhecido. 
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Por outro lado, a conceção do Diagnóstico Social deve ter subjacente os recursos e 

potencialidades do território que poderão ser utilizados na intervenção sobre os 

problemas detetados. 

Neste sentido, tornou-se impreterível conhecer e analisar de forma genérica, os 

documentos de planeamento aprovados em vários níveis da administração local, 

supraconcelhia, regional e nacional, imprescindíveis para a construção de documentos 

estratégicos no âmbito da Rede Social do concelho. Nesta lógica, procedeu-se à revisão 

bibliográfica de documentos estratégicos, nomeadamente, o Acordo de Parceria do 

Portugal 2020, O Plano Nacional de Investimento 2030, o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Baixo Alentejo, o Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma 

Supraconcelhia do Baixo Alentejo, o Plano Diretor Municipal (que se encontra em 

processo de revisão), o Território Educativo, a Carta Social, O Plano Local de Saúde do 

Baixo Alentejo, o Anuário Estatístico, os Censos 2011, o INE, o PORDATA, dados 

fornecidos pelo Centro Distrital de Segurança Social e Documentação específica de 

Projetos de várias instituições com respostas sociais.   
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2. Caracterização do Concelho de Beja 

2.1 Caracterização sociodemográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Localização do Concelho de Beja no país e distribuição das respetivas freguesias 

 

Beja, capital de distrito, situa-se na região do Baixo Alentejo, no coração da vasta planície 

alentejana e é sede de um dos maiores concelhos de Portugal. 

Não se conhece ao certo a verdadeira origem da cidade. No entanto, sabe-se que a 

designação “Pax Julia” remonta o tempo da dominação romana na Península Ibérica, 

considerando-se que o seu reaparecimento enquanto cidade, surgiu através da Carta 

Régia de 10 de Abril de 1521. 

A nível de localização geográfica, é limitada a norte pelo Distrito de Évora, a leste por 

Espanha e a sul pelo Distrito de Faro.  

Possui uma área total de 1.146,5 Km2 e encontra-se situada no interior da extensa região 

do Alentejo (NUT II), mais concretamente na área correspondente ao Baixo Alentejo (NUT 

III), sub-região que integra catorze concelhos: Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, 

Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Odemira, Ourique, Serpa e 

Vidigueira. 

O Concelho de Beja é constituído por doze freguesias: Santa Maria da Feira e Salvador; 

Santiago Maior e São João Baptista; Albernoa e Trindade; Cabeça Gorda; Nossa Senhora 

das Neves; Salvada e Quintos; Baleizão; Santa Clara de Louredo; Santa Vitória e Mombeja; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Império_romano
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJ0_2LqMXhAhXDBGMBHSjwBJsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pracadarepublicaembeja.net/2018/08/page/2/&psig=AOvVaw3Z5impTEIHt4BK_Sa5SC8v&ust=1554977889173788
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibqcbNpcXhAhWl1uAKHXv0A2QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ngw.nl/arms/websites/Portugal/www.fisicohomepage.hpg.ig.com.br/bja.htm&psig=AOvVaw3cqkcPZq95VWQH9myKdVfX&ust=1554977725744305
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São Matias; Trigaches e São Brissos e Beringel das quais, duas são predominantemente 

urbanas, uma é mediamente urbana e 9 predominantemente rurais. 

A geografia física deste território é muito uniforme, com a planície a dominar a paisagem, 

sendo esta uma região caracterizada por aglomerados populacionais dispersos e baixa 

densidade populacional. 

Relativamente à densidade populacional e segundo o INE (2011), o concelho de Beja 

apresentava uma população de 35 734 habitantes. Apesar do ano de 2017 se referir a 

estimativas, verifica-se que a população residente tende a diminuir, verificando-se um 

decréscimo de 1.930 pessoas no concelho de Beja. 

 

Quadro 2 - Evolução da população residente 

 1981 1991 2001 2011 2017 

Concelho de Beja 38.246 35.827 35.762 35.734 33.804 

Distrito de Beja 188.420 169.438 161.211 126.602 117.868 

Fonte: Censos 2011 e Pordata ano de 2017 – estimativa) 

 

A densidade populacional do concelho de Beja no ano de 2017 refere-se a 29,5 habitantes 

por km2.   

Quadro 3 - Evolução da população residente por freguesia  

Freguesias 2001 2011 

Albernôa 890 758 

Baleizão 1.056 904 

Beringel 1.525 1.304 

Cabeça Gorda 1.571 1.364 

Mombeja 445 384 

Nossa Senhora das Neves  1.895 1.748 

Quintos 310 265 

Salvada 1.245 1.129 

Santa Clara de Louredo 960 865 

Santa Vitória 750 594 

Salvador (Beja) 5.774 6.582 

Santa Maria da Feira (Beja) 3.577 4.596 
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Santiago Maior (Beja) 7.855 7.509 

São Brissos 101 108 

São Matias 654 561 

São João Baptista (Beja) 6.269 6.341 

Trigaches 540 448 

Trindade 345 274 

TOTAL 35.762 35.734 

Fonte: Censos 2011 

O quadro 3 permite observar a evolução da população residente por freguesia, sendo que 

no último período intercensitário, se registou um aumento do número de residentes nas 

freguesias urbanas, à exceção da freguesia de Santiago Maior, onde se verificaram menos 

trezentos 346 habitantes e, consequentemente, uma diminuição de população nas 

freguesias rurais, excetuando a freguesia de São Brissos, onde se registaram mais 7 

habitantes. 

De referir que atualmente e após a redefinição territorial das freguesias, algumas delas 

constituíram-se como Uniões de Freguesia, como: União de Freguesia de Albernoa e 

Trindade, com uma população residente em 2011 de 1032 pessoas; União de Freguesias 

de Stª Vitória e Mombeja, com 978 residentes; União de Freguesia Salvada e Quintos, 

com 1394 residentes; União de Freguesia de Trigaches e S. Brissos, com 556 residentes e 

as Freguesias urbanas: União de Freguesias de Santiago Maior e S. João Batista com 

13.850 residentes e a União de Freguesias de Salvador e Stª Maria com 11.178 residentes. 

De acordo com o gráfico nº 1 verifica-se uma variação significativa entre a população 

presente e a residente no concelho de Beja (entre 2001-2011). 

Relativamente à estrutura etária da população, são os grupos com idades compreendidas 

entre os 25 e os 64 anos de idade e os residentes com 65 e mais anos os que têm maior 

representatividade no concelho, com 52,7% e 33,6% da população, respetivamente. 

A camada de população mais jovem (15 aos 24 anos) é a menos expressivas no concelho 

com cerca de 9,7% da população total, estando esta situação relacionada com a fraca 

fixação de população jovem, em idade ativa, (sobretudo nas freguesias rurais) e a uma 

maior percentagem de população envelhecida. 
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A atividade económica dominante no concelho é a agricultura economicamente ligada à 

pecuária e pastorícia com um papel determinante na economia alentejana e valores 

semelhantes aos da indústria, devido à forte tradição agrícola predominante nesta região 

do país. Destaca-se a cultura de cereais que tem vindo a ser substituída em grande parte 

pela plantação de novas culturas, nomeadamente olivais e amendoais, beneficiando da 

instalação de novos perímetros de rega, através dos recursos hídricos da Barragem do 

Alqueva.  

Assim, é o sector terciário que ainda emprega maior número de pessoas. 

A nível de acessibilidades, Beja dista 177 km de Lisboa e está ligada à capital portuguesa 

através da rede viária A2, tendo acesso à autoestrada de Lisboa e Algarve a 

aproximadamente 50 km. 

A cidade é também servida por uma rede ferroviária complementar, encontrando-se a 

duas horas do centro da capital do país. Porém, a linha férrea convencional entre Beja e 

Casa Branca não se encontra eletrificada, o que obriga à utilização de material circulante 

obsoleto, constituído por antigos comboios a diesel, mais lentos e poluentes, menos 

cómodos que implicam transbordo na estação de Casa Branca e acarretam custos mais 

elevados. 

Contudo, estando construído parte do troço de autoestrada da A26, aguarda-se pela 

previsão de abertura ao tráfego entre Santa Margarida e Malhada Velha, aguardando-se 

também, a requalificação da ligação rodoviária da IP8, através da ligação entre Santa 

Margarida do Sado e Beja, investimento este, previsto no Programa Nacional de 

Investimentos (PNI) 2030 e  que, a par da eletrificação da ferrovia, constituem projetos 

altamente estruturantes e absolutamente indispensáveis para o futuro e 

desenvolvimento do concelho e da região. 

Dispõe também de uma base aérea com uma pista de aterragem considerada a segunda 

maior do país, referenciada nas rotas aéreas, como recurso de emergência, sem 

restrições ao uso de qualquer tipo de aeronave, sendo a única infraestrutura 

aeroportuária, de Portugal Continental, que pode receber aviões de grande dimensão. 
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Esta base serve também o aeroporto, para fins civis estando preparada para receber voos 

regionais, nacionais, internacionais e intercontinentais o que constitui uma mais-valia 

para a região e uma alternativa para o tráfego de passageiros. 

Atualmente, decorrem trabalhos de preparação do terreno para construção do primeiro 

hangar de manutenção de aviões A340 e A330 da companhia aérea Hifly, podendo o 

futuro do aeroporto passar essencialmente, pela manutenção de aeronaves e criação de 

escolas de pilotagem potenciando paralelamente, a criação de postos de trabalho. 

Ao nível dos transportes locais, existe uma rede de transportes urbanos, sendo esse 

serviço garantido através de uma prestação de serviços com veículos da Rodoviária, 

sendo os percursos e horários definidos pela Câmara Municipal. 

A cidade de Beja acusa ainda um efeito polarizador tanto a nível da sub-região do Baixo 

Alentejo como a nível transfronteiriço uma vez que, a diversidade geográfica permite 

múltiplas afirmações no plano das relações interterritoriais, com reflexos a nível 

económico e social. 

A crescente procura de bens e serviços oriundos do espaço rural, associada às relações de 

proximidade desse mercado que potenciam o incremento da oferta, tendo como 

consequência a revitalização e a diversificação da base económica local, possibilitando 

também o reforço das relações com o exterior. 

O Turismo, anteriormente considerado inexpressivo, tem vindo a crescer 

exponencialmente, podendo assumir-se como vetor fundamental de desenvolvimento 

decorrente, por um lado, do aproveitamento da localização da cidade entre Lisboa e 

Sevilha e, por outro lado, resultante da sua centralidade numa sub-região com um 

património histórico, imaterial, natural e cultural relevante. De salientar é também, a 

complementaridade de oferta que pode proporcionar no âmbito de produtos turísticos 

integrados através da promoção de atividades relacionadas com a partilha de 

experiências ao nível de saberes, sabores, artes e ofícios locais, pacotes complementares 

que apelem à visita a vários concelhos do Distrito ou das zonas limítrofes do Algarve e 

Alentejo Litoral. 

Os principais fatores de atração turística são locais de interesse paisagístico que convidam 

ao repouso, o Cante e o Património Histórico e Arquitetónico, como por exemplo: a torre 



Diagnóstico Social 2019 

 

20 
 

de menagem do Castelo de Beja, o Museu Regional Rainha D. Leonor, várias igrejas e as 

ruínas romanas de Pisões, bem como, a gastronomia de onde se destacam o porco preto, 

o borrego, os queijos, vinhos, enchidos e doçaria conventual. 

 

2.1.1 Evolução/ Caracterização da População e Famílias 

 

A análise do gráfico seguinte permite verificar a existência de uma maior percentagem de 

população residente nas freguesias de Trigaches, Trindade, São Matias, Salvada, Quintos, 

Nossa Senhora Das Neves, Beja (Santa Maria da Feira), Beringel, Baleizão.  

No que diz respeito à população presente é de realçar algumas freguesias, urbanas e 

rurais, que apresentam maior percentagem tais como: a União de Freguesias de Santiago 

Maior e São João Batista, União de Freguesia de Salvador e Stª Maria, União de Freguesia 

de Santa Vitória e Mombeja, Santa Clara do Louredo, Cabeça Gorda e União de Freguesia 

de Albernoa e Trindade.  

A diminuição do número de residentes registados na generalidade das freguesias é 

compensada pelo aumento verificado nas freguesias urbanas onde parece absorver 

grupos populacionais oriundos das freguesias rurais. 
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Gráfico 1: Diferença entre a população presente e residente em Beja

Fonte: Censos 2011 
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Estas variáveis demográficas estão diretamente relacionadas com a densidade 

populacional, que segundo os últimos censos é de 31.1 habitantes por Km2 tendo-se 

registado um ligeiro decréscimo no último período intercensitário., sendo que 

relativamente ao ano de 2017 (estimativas) sofreu novo decréscimo (29,5 hab/ Km2) 

Verifica-se que comparativamente aos outros concelhos do distrito de Beja, em 2011, o 

nosso concelho é o que regista maior número de habitantes por Km2, tal como se 

visualiza no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 2: Densidade populacional nos concelhos do distrito de Beja 

Fonte: Censos 2011, resultados preliminares. 

 

Estas dinâmicas sociodemográficas espelham a realidade do concelho e tornam-se mais 

expressivas quando analisadas e integradas no distrito a que pertencem.  

 

Quadro 4: Evolução da população residente por grupo etário no concelho de Beja 
 

CONCELHO DE BEJA 

Anos/ Idades 0-14 15-24 25-64 65 e + 

2001 5237 4861 16 107 820 

2011 5298 3561 16 813 836 

2017 5161 3276 13 636 955 

Fonte: Censos 2011, resultados preliminares e Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2017  
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No que respeita aos grandes grupos etários, no último período intercensitário, constata-

se um evidente decréscimo do peso percentual das faixas etárias mais jovens, ao mesmo 

tempo que se nota um significativo aumento dos escalões etários mais elevados, ou 

seja, entre o escalão 25-64 anos e 65 e mais anos. Situação que é corroborada pelas 

estimativas de 2017. 

Verifica-se que houve um aumento do número de residentes com menos de 14 anos, e 

nas faixas etárias acima dos 25 anos. Constata-se que é na faixa etária os 25-64 anos que 

este crescimento é mais expressivo, nos últimos censos. No entanto, de acordo com as 

estimativas de 2017, registou-se uma diminuição da população mais nova (0 aos 14 

anos) e um aumento significativo na população com escalão etário superior a 65 anos. 

Analisando os dados ao nível do distrito, e tendo por base os dados preliminares dos 

últimos censos, o quadro seguinte traduz como nos diferentes concelhos se distribui a 

população residente por grupos etários.  

 

Quadro 5: Distribuição da População por Concelho e por grupos etários 

 0-14 15-24 25-64 65 e + 

Beja 15 10 54 21 

Aljustrel 11 10 53 26 

Almodôvar 12 9 49 30 

Alvito 13 10 48 28 

Barrancos 13 9 53 25 

Castro Verde 13 10 52 24 

Cuba 13 11 51 26 

Ferreira do Alentejo 12 9 51 27 

Mértola 9 9 47 35 

Moura 16 11 50 24 

Odemira 12 9 52 26 

Ourique 10 8 49 33 

Serpa 13 11 51 26 

Vidigueira 14 12 50 25 

Fonte: Censos 2011, resultados preliminares. 
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Através da leitura do quadro 4 verifica-se que o concelho de Beja comparativamente aos 

outros do distrito, é aquele que tem uma maior percentagem (54%) de população com 

idades compreendidas entre os 25 e 64 anos, e o que apresenta uma menor 

percentagem (21%) de população com mais de 65 anos. 

 

 

Tal como se visualiza no gráfico 3, a estrutura etária associada ao estudo da dinâmica 

populacional das últimas décadas traduz um progressivo e crescente envelhecimento da 

população, justificando a classificação de “muito envelhecida” (índice 141.4) da 

população do concelho de Beja, com valores muito acima da média nacional, embora o 

valor mais reduzido do Baixo Alentejo e distrito. 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social 2019 

 

25 
 

 População residente por grau de instrução  

 

Quadro 6: Grau de instrução da população residente por concelho 

Concelhos 
Nenhum Básico Secundário 

Pós-

Secundário 
Superior 

% 

Beja 21 50 14 1 14 

Aljustrel 23 59 11 1 7 

Almodôvar 29 55 10 1 5 

Alvito 25 55 13 1 7 

Barrancos 23 56 15 0 5 

Castro Verde 22 57 12 1 9 

Cuba 23 55 13 1 8 

Ferreira do Alentejo 26 57 10 1 6 

Mértola 27 58 9 1 5 

Moura 28 55 10 1 6 

Odemira 29 53 12 1 6 

Ourique 27 56 11 1 5 

Serpa 26 56 10 1 7 

Vidigueira 25 55 12 1 7 

Fonte: Censos 2011, resultados preliminares. 

 

Através da análise do quadro 6 o grau de instrução da população do concelho é 

considerado fator relevante pois está na base de todo o desenvolvimento. Deste modo: 

 50% ensino básico completo; 

 21% sem instrução; 

 14% ensino secundário; 

 1% pós secundário; 

 14% ensino superior. 
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2.1.1.1 Estrutura familiar  

 

Os resultados do último momento censitário (2011) mostram a estrutura familiar do 

concelho de Beja, verificando-se atualmente que existem 14143 famílias: 

 3462 por 1 elemento; 

 4652 por 2 elementos; 

 3141 por 3 elementos; 

 2158 por 4 elementos;  

 730 por 5 ou mais elementos. 

Assim, conclui-se que a predominância é de famílias constituídas por 2 elementos. Neste 

contexto, verifica-se um crescimento de 1162 famílias, comparativamente a 2001, no 

qual se registou 12981 famílias, facto que confirma a tendência para a nuclearização dos 

grupos domésticos, ou seja, estamos perante uma estabilização em termos de 

crescimento da população residente, o que poderá significar o aparecimento de novas 

exigências e de novos padrões qualitativos de habitação. 

 

2.1.1.2 Distribuição de famílias por freguesia 
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Através da leitura do gráfico 4 verifica-se que não existiram alterações significativas no 

número de famílias nas freguesias de Trigaches, Trindade, São Matias, São Brissos, 

Nossa Senhora das Neves, Santa Clara de Louredo e Mombeja. 

Constata-se que as freguesias onde existiu maior oscilação de famílias, entre os anos de 

2001 e 2011 foram as freguesias urbanas como a de São João Batista que passou de 

2308 em 2001 para 2679 em 2011, a de Salvador onde em 2001 existiam 2081 famílias 

que passaram em 2011 para 2566 à exceção de Santiago Maior em que existiu um 

aumento de 2001 para 2011, sendo que em 2001 existiam 2865 famílias e em 2011 

passaram a ser 3122. Nas freguesias rurais existiu um decréscimo do número de famílias 

à exceção das freguesias das freguesias Nossa Senhora das Neves e São Brissos.  

 

2.1.2 Caracterização dos alojamentos 

 

Gráfico 5: Número de alojamentos existentes por freguesia 

Fonte: Censos 2011, resultados preliminares. 

 

De acordo com a análise do gráfico 5, constata-se que ao nível dos alojamentos como 

habitações unifamiliares, sofreram variações no último período censitário. Desta forma, 

destaca-se o aumento nas freguesias urbanas da cidade de Beja e nas freguesias rurais 

tais como Baleizão, Cabeça Gorda, Nossa Senhora das Neves, Salvada, São Matias e 

 



Diagnóstico Social 2019 

 

28 
 

535 

686 

864 

772 

338 

369 

1218 

498 

1751 

849 

303 

689 

1728 

64 

1072 

343 

237 

379 

508 

710 

855 

809 

279 

328 

1569 

485 

1885 

974 

244 

694 

1885 

65 

1293 

381 

233 

368 

0 500 1000 1500 2000 

Albernoa  

Baleizão 

Beringel 

Cabeça Gorda 

Mombeja 

Santa Clara de Louredo 

Beja ( Santa Maria da Feira) 

Santa Vitória 

Beja (Santiago Maior)  

Nossa Senhora Das Neves 

Quintos  

Salvada  

Beja (Salvador) 

São Brissos  

Beja ( São João Batista) 

São Matias  

Trindade  

Trigaches  

Edifícios em Beja 

Edifícios 2011 

Edifícios 2001 

Trindade. Nas restantes freguesias rurais no concelho, assistiu-se a uma diminuição de 

habitações uni familiares. 

 

Gráfico 6: Número de edifícios existentes por freguesia 

 

Fonte: Censos 2011, resultados preliminares. 

 

Da análise do gráfico 6 verifica-se um aumento significativo do número de edifícios nas 

quatro freguesias urbanas e nas rurais como: Baleizão, Cabeça Gorda, Nossa Senhora 

das Neves, Salvada, São Brissos e São Matias. Nas restantes freguesias rurais assistiu-se 

a um decréscimo do número de edifícios no mesmo período de análise. 
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2.2 Caracterização Socioeconómica  

 

A região Alentejo encontra-se num processo de transição no que concerne às diferentes 

dimensões e estruturas, que se traduzem em alterações significativas quer ao nível 

económico, social e cultural, quer da organização espacial, com impactos na dinâmica 

populacional. 

Os investimentos estruturantes tais como: Porto de Sines, o Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva, a instalação do Aeroporto de Beja, a implementação do Pólo 

Tecnológico do Alentejo (Sistema Regional de Transferência de Tecnologia) bem como a 

expansão e melhoria das acessibilidades, são vetores estratégicos de relevo no 

desenvolvimento da região.  

O Alentejo é uma região de grande potencial, atendendo à sua privilegiada posição 

geográfica, na valorização dos produtos endógenos, na exploração dos seus principais 

pólos de desenvolvimento e na dinâmica económica e empresarial consolidada ou 

emergente. 

Estrategicamente, podemos considerar relevante, numa visão prospetiva as atividades 

agrícolas, pecuárias e florestais associadas ao turismo de natureza e rural. O reforço da 

competitividade dos setores agrícola e florestal em articulação com a identificação das 

estratégicas agroalimentares e florestais deverá constituir uma das principais 

potencialidades. Além dos produtos agroalimentares competitivos e de excelente 

qualidade, as tendências apontam para novas oportunidades e campos de investigação 

bem como na transferência de conhecimento nos domínios do ambiente, da energia e 

das atividades associadas ao turismo e lazer. 

Em termos económicos, o concelho de Beja caracteriza-se pelos serviços, comércio e 

agricultura. A agricultura contrariando a anterior tendência para a cultura do trigo, 

desenvolve-se atualmente com base na tendência para as culturas mediterrânicas do 

olival e vinha. Outro fator relevante é o potencial de Beja, enquanto pólo industrial, que 

presentemente se encontra com um défice de desenvolvimento. 

A análise da dinâmica económica do concelho é definida com base em indicadores como 

o índice de centralidade, ganho médio dos/das trabalhadores/as por conta própria e 

outrem e indicador de poder de compra. 
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Gráfico 7 : Índice de centralidade por concelho no distrito de Beja 

 

Fonte: INE- Sistema Urbano: áreas e influências e marginalidade funcional, 2004  

 

No gráfico 7, constata-se uma hierarquia funcional das sedes do concelho, com base no 

índice de centralidade, enquanto áreas de influência dos centros urbano. Na perspetiva 

do acesso a um conjunto de bens e serviços, Beja, evidencia-se, em grande medida, dos 

restantes concelhos. Este, pode e deve ser considerado como fator de afirmação na 

conciliação necessária entre a necessidade de investimento externo e o 

desenvolvimento sustentável. 

O concelho de Beja está assim numa posição privilegiada enquanto centro urbano, 

qualificado, integrador de múltiplas prioridades de âmbito sub-regional, regional e 

transfronteiriço. 
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Gráfico 8: Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem por concelho 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010. 

 

O concelho de Beja apresenta um ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de 

outrem de 930,2% (terceira posição em relação ao distrito), ocupando a primeira 

posição a nível distrital, no indicador per capita relativo ao poder de compra. 

Relativamente a este indicador, verifica-se conforme o quadro abaixo que o poder de 

compra em Beja, sofreu um ligeiro decréscimo face a 2009, mas entre 2013 e 15 houve 

uma ligeira recuperação. 

A localização geográfica do concelho, associada ao índice de centralidade, faz com que 

este se assuma como um dos concelhos que mais potencialidades apresenta para um 

desenvolvimento sustentável da Região Alentejo.   
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Gráfico 9: Indicador per capita por poder de compra

 

Fonte: Pordata 

 

 

2.3 Caracterização do património cultural 

 

O património cultural caracterizado pelos testemunhos com valor de civilização ou de 

cultura e de relevante interesse cultural, histórico, arqueológico, documental, artístico, 

etnográfico, científico, social ou técnico, deverão ser objeto de especial proteção e 

valorização. 

No concelho de Beja, conforme a Convenção para a Proteção do Património Natural e 

Cultural, da UNESCO (1972), são considerados património natural e cultural, os 

seguintes monumentos, conjuntos e locais de interesse: 

 Albernoa: Monte dos Grous e vestígios arqueológicos;  

 Baleizão: Igreja paroquial, Ermida de São Luís, Igreja do Fidalgo, Casa Senhorial com 

Capela, Monte do Olival, Fortins, Quinta de São Pedro, vestígios arqueológicos e 

Moinhos de Água; 

 Beringel: Igrejas paroquiais, de Nossa Senhora da Conceição, de Santo António e da 

Misericórdia, Capelas de Santa Madalena e de São Pedro, antiga cadeia e fontes do 

Palhais, Santa do Poço Velho e de São Pedro; 
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  Cabeça Gorda: Igreja paroquial, Fontanário, Moinhos de Água e Moinho do 

Pinhanito; 

 Mombeja: Igreja paroquial e Capela de Santa Susana;  

 Quintos: Igreja paroquial, Fontanário de Joaquim Manuel Paulino, Capela de Corte 

de Condessa (cujo patrono é São Luís), Fortes de Santa Isabel e de Quintos, Estação 

de Quintos, Ponte do Guadiana, Vigia na Gravia dos Pisões, Fonte da Pipa, Canha da 

Miginha, Canha da Gravia do Meio, Fonte Santa, Fonte da Figueirinha, Fonte Mouro 

e Fonte Grôu;  

 Nossa Senhora das Neves: Igreja paroquial, Pórtico de São Fernando e Cruzeiro; na 

freguesia urbana São João Batista: Igreja de Nossa Senhora do Carmo, estátua do 

Bandeirante António Raposo Tavares e janela estilo Manuelino;  

 São Brissos: a Igreja Paroquial;  

 Salvada: Igreja paroquial, Cine-Monumental, Fontanários, Mercado, Casa do Povo e 

Casa Senhorial; 

 Santa Clara do Louredo: Igreja do Pé da Cruz, Ermida de São Pedro;  

 Salvador: Igreja Paroquial, Igreja do Salvador, Estátua do Lidador Gonçalo Mendes 

da Maia, Arco das Portas de Moura e Convento de São Francisco;  

 Santa Maria da Feira: Convento da Conceição, Convento de Santo António, Igreja de 

Santa Maria, estátua da Rainha D. Leonor, Pelourinho, Arco das Portas de Avis, 

Moinhos de Vento e Chafariz do Carmo;  

 Santiago Maior: Igreja paroquial; Castelo, Igrejas de Santo Amaro, dos Prazeres, da 

Misericórdia e de Santiago, Ermida de Santo André, Portas de Évora, Fonte das 

Cavadas e Ruínas Romanas de Pisões; Igreja velha do Monte da Apariça;  

 São Matias: os Moinhos de Vento e vestígios arqueológicos;  

 Trigaches: Igreja Matriz; 

 Trindade: a Igreja paroquial e capela de Nossa Senhora da Conceição. 

 

Monumentos nacionais:  

 Arco Romano de Beja; 

 Área Arqueológica da Quinta de Suratesta;  

 Castelo de Beja e Torre de Menagem;  
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 Ermida de Santo. André;  

 Igreja da Misericórdia;  

 Igreja de Nossa Senhora da Conceição;  

 Hospital da Misericórdia. 

 

Imóveis de interesse público:  

 Igreja de Nossa Senhora do Pé da Cruz;  

 Igreja de Santo Amaro; 

 Igreja de Santa Maria da Feira e conjunto de edifícios pertencente à mesma e torre 

anexa;  

 Pelourinho de Beja, restaurado em 1940;  

 Sala de Túmulos da Capela do Convento de São Francisco;  

 “Villa” Romana de Pisões; 

 Pelourinho de Beringel;  

 Capela da Nossa Sra. dos Prazeres. 

 

Valor concelhio:  

 Igreja Paroquial de Santa Clara do Louredo. 

O concelho de Beja tem ainda um vasto património de vestígios arqueológicos, 

nomeadamente, nas freguesias urbanas, estando este devidamente, documentado no 

PDM. 

Para além do património imóvel, o concelho tem ainda um vasto e rico património 

móvel, nomeadamente, no que diz respeito a arte sacra. Considera-se inesgotável o 

valor do património cultural, arquitetónico e arqueológico, bem como o seu património 

natural. Este património, devidamente valorizado, constitui-se como um forte potencial 

de atração turística, económica e motor para o desenvolvimento regional. 

 

2.3.1 Cultura 

 

As estruturas de apoio existentes no concelho de Beja permitem o desenvolvimento de 

atividades culturais diversificadas, bem como o acesso a todas as camadas 
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populacionais. Assim, existe uma biblioteca municipal com polos nas freguesias rurais; 

um parque para certames, feiras, exposições e congressos; 3 salas de cinema; 3 galerias 

para a realização de exposições; 3 museus (um núcleo visigótico situado no museu 

regional); 1 sala para espetáculos, exposições e formação (casa da cultura); Centro 

Unesco para Salvaguarda do Património Imaterial. 

Salienta-se também, a existência de outras estruturas disponíveis para a dinamização 

cultural, tais como: as instalações do Instituto Politécnico de Beja (IPB), as da Empresa 

de Desenvolvimento das Infraestruturas de Alqueva (EDIA) que têm espaços para a 

realização de congressos e exposições, bem como os espaços culturais existentes no IPDJ 

– delegação de Beja. 

A existência nas freguesias rurais de algumas infraestruturas, principalmente, sedes de 

associações locais, permite também a realização de atividades culturais.  

 

O cineteatro Pax Júlia (ex-líbris da cidade) considerado como um centro privilegiado de 

acontecimentos culturais diversificados e acessíveis a todos, contribui de forma 

relevante, para a transmissão e enriquecimento cultural do concelho. 

Existe ainda uma outra sala de cinema (cinema Melius) com programação semanal. 

A vida cultural do concelho tem atingido ao longo das últimas décadas, uma melhoria 

significativa e qualitativa, não só em relação aos espaços para as atividades, mas 

também em relação à diversidade da oferta cultural proporcionada aos cidadãos e 

cidadãs. A dinâmica cultural descrita é fundamentada na forte aposta desta vertente 

pela Câmara Municipal. 

 

O Conservatório Regional do Baixo Alentejo, considerado uma importante resposta na 

formação e atividades nas áreas da música, dança, teatro e artes plásticas e 

simultaneamente um equipamento de enriquecimento cultural e artístico que intervém 

de forma dinâmica na comunidade. 
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3. Contextualização económica 

O funcionamento da atividade económica exige a realização e a dinamização de várias 

atividades: o consumo, a produção, a distribuição, a repartição do rendimento e a 

acumulação. 

Da análise dos dados do INE e PORDATA, constata-se em 2017 a existência de 4427 

empresas no concelho de Beja, o que traduz um aumento de 38 empresas relativamente 

aos dados de 2009. 

Da totalidade das empresas, 1527 são sociedades sedeadas no concelho de Beja, 

destacando-se: 

 comércio por grosso e a retalho;  

 reparação de veículos automóveis,  

 motociclos e bens de uso pessoal e doméstico,  

 sociedades com atividade ligada à agricultura, produção animal, caça e silvicultura. 

  

Apesar de um peso relativamente elevado das sociedades ligadas ao setor terciário, 

verifica-se que o setor primário sobretudo a agricultura, produção animal, caça e 

silvicultura, é ainda uma atividade tradicionalmente dominante. 

Em termos económicos, o concelho de Beja caracteriza-se pelos serviços, comércio e 

agricultura. A agricultura contrariando a anterior tendência para a cultura do trigo, 

desenvolve-se atualmente com base na tendência para as culturas mediterrânicas do 

olival e vinha. 

Constata-se que a dinâmica turística existente no concelho contribui para um grande 

número de visitantes turísticos, quer nacionais quer estrangeiros, e um vasto leque de 

utilizadores que circulam na região. A diversidade dos agentes turísticos não hoteleiros, 

desde a restauração aos de lazer, têm vindo gradualmente a expandir-se no conjunto do 

território concelhio, especialmente na cidade e suas envolvências. Neste sentido, 

considera-se importante o investimento no aproveitamento das potencialidades que o 

turismo pode trazer para o desenvolvimento económico, social e cultural, quer a nível 

do concelho, quer do Unidades Territoriais Estatísticas de Portugal (NUT). 

Neste contexto, torna-se relevante a análise dos indicadores demográficos das 

empresas. Assim, e no que diz respeito à taxa de natalidade empresarial esta ronda os 
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15% em todo o Baixo Alentejo, sendo 8% as indústrias transformadoras, 11% as de 

construção e 16% as de serviços. De realçar a taxa de sobrevivência, a 2 anos das 

empresas da região, que é inferior a 50%, o que traduz a fragilidade económica e do 

tecido empresarial. 

Analisando as percentagens relativas à proporção de empresas em nome individual, 

estas rondam os 75%, o que traduz um forte incentivo ao empreendedorismo. Da 

totalidade das empresas concelhias, constata-se que mais de 97% empregam menos de 

250 pessoas, sendo o número médio de colaboradores 2.8, o que significa que estamos 

perante um cenário de micro empresas. 

 

 

3.1 Desemprego/emprego 

 

De acordo com as estatísticas mensais do IEFP, no que diz respeito ao desemprego 

registado, segundo o sexo, tempo de inscrição e situação face à procura de emprego, 

constata-se que de acordo com dados da PORDATA, em 2018 estavam inscritos no IEFP 

1.212,1 pessoas, dos quais 560,7 homens e 651,4 mulheres. Do número total de 

inscritos, cerca de metade – 610 está inscrita há menos de um ano e 602,1 pessoas 

estão inscritas há mais de um ano. Analisando os dados de acordo com situação face à 

procura de emprego, registam-se 232,5 casos de procura de 1º emprego, sendo os 

restantes 979,6 situações de novos empregos. 

A idade predominante das pessoas inscritas  encontra-se distribuída pelos grupos 

etários de maneira relativamente uniforme, com uma ligeira predominância entre as 

pessoas com idades entre os 35 e 44 anos (24,5%) e os 25 e 34 anos (com uma 

percentagem de cerca de 23,9%). Significa que cerca de 48% do total de inscritos/as têm 

entre os 25 e 44 anos (idade ativa). Acresce a este valor ainda cerca de 20% das pessoas 

inscritas que tem idade ativa, entre os 45 e 54 anos. Esta situação deve constituir fator 

de análise na definição de uma estratégia de integração profissional destas pessoas. 

No que diz respeito às habilitações académicas, constata-se que 301,6 pessoas 

desempregadas inscritas no IEFP (média anual de 2018) possuem o ensino secundário 

completo, 215,1 completaram o 3º ciclo e 166,1 o 2º ciclo. Registam-se ainda 139,5 com 

o 1º ciclo completo e 228,4 que não atingiram este nível académico, não tendo nível de 
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escolaridade. Com habilitações académicas superiores, registavam-se 161,4 pessoas 

inscritas no IEFP. 

Em relação à população empregada por ramos de atividade económica e sexo, 

verificamos que é o setor terciário que detém maior número de trabalhadores/as, 

seguindo-se o setor secundário e finalmente o primário. Quanto à sua repartição por 

sexo, nos setores primário e secundário há predominância de trabalhadores do sexo 

masculino. 

 

 

3.2. Incubadora Social do Baixo Alentejo 

 

O Baixo Alentejo caracteriza-se por uma baixa densidade demográfica, apenas 14,8 

habitantes por quilómetro quadrado segundo os últimos censos, aliada a um forte 

envelhecimento populacional (187,1%, segundo dados dos censos), isto, potencia a 

dificuldade em fixar a população jovem, que privada de oportunidades de emprego e 

incentivos à sua permanência, decide abandonar a região, agravando os problemas 

estruturais associados a este tipo de problema demográfico. Um dos mais significativos 

constrangimentos criado pelo abandono territorial, por parte da população jovem, 

prende-se com a fraca capacidade de intervenção a nível de soluções inovadoras para as 

problemáticas locais, onde uma notória falta de massa critica, empreendedora e 

inovadora, aliada à não existência, a nível regional, de incentivos ao empreendedorismo, 

leva a uma escassez de respostas com Inovação Social, perpetuando-se as respostas 

tradicionais, que muitas vezes já não são a solução para as questões que hoje em dia 

nos apresentam. Os/as jovens, sem perspetivas de emprego e de condições de 

crescimento pessoal, levam consigo os conhecimentos e o investimento académico, que 

poderiam ser postos ao serviço da população local, esvaziando o Baixo Alentejo de 

população e de possibilidade de transformar a região, deixando-a entregue aos mais 

idosos e idosas. Por sua vez, o envelhecimento, e os problemas a eles associados, 

acabam por ter um peso esmagador nas finanças das entidades locais, que assim, se 

vêm limitadas na sua capacidade de investir em novas respostas inovadoras e 

transformadoras da Região. 
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As instituições e particulares que pretendem assumir um papel importante no 

desenvolvimento de projetos locais de inovação social vêm-se confrontadas com vários 

problemas, que dificultam à partida o sucesso das suas iniciativas. A baixa densidade 

demográfica, o esvaziamento populacional dos espaços urbanos e rurais, a baixa 

fixação de população jovem, levam a uma dificuldade em encontrar recursos humanos 

qualificados, em número suficiente, para um desenvolvimento eficaz dos projetos que 

se pretende colocar no terreno, gorando muitas iniciativas à partida que nunca se 

chegam a realizar. Por outro todo, os municípios e entidades locais, ainda cultivam 

pouco, uma cultura de incentivo ao empreendedorismo, o que não alimenta um 

espirito inovador capaz de produzir novas respostas para novos problemas sociais que 

assolam este território, que assim continuam sem uma solução eficaz. Contudo, não 

são apenas as entidades locais, que demonstram baixos níveis de empreendedorismo, 

as próprias populações pouco investem no desenvolvimento de ideias, inovadoras. 

Desta forma, perpetuam-se as respostas tradicionais, que embora pouco eficazes e 

adequadas, acabam por ser a única solução para uma população em profunda 

mudança nas suas perspetivas e anseios. A inovação social não é vista como uma 

oportunidade de criação de emprego e geradora de novas dinâmicas e sinergias ao 

nível local. 

A incubadora de inovação social do Baixo Alentejo destina-se a toda  a  região  NUTS  III  

Baixo Alentejo. O público-alvo são as instituições privadas e a população em idade 

ativa, preferencialmente jovens, que pretendam dinamizar iniciativas empreendedoras 

e geradoras de emprego que permitam dar respostas inovadoras para as novas 

problemáticas que, cada vez mais, surgem devido às dinâmicas locais.  

Transversal a toda a dinâmica do projeto são contempladas as dimensões da igualdade 

de género, ambientais e de promoção da coesão social e territorial. 

Este projeto irá fomentar um ambiente, a nível regional, mais recetivo ao 

empreendedorismo e inovação social. Pretendemos estimular, ao nível das populações, 

entidades e agentes locais, uma atitude mais empreendedora e criativa que nos leve à 

geração de novas soluções, para novos e velhos problemas, mais eficazes e adequadas. 

Estes novos projetos encontrarão na incubadora um espaço onde se podem fixar, 

crescer e afirmar com todo o apoio e incentivo. Trabalharemos a nível da mudança das 

mentalidades, nas escolas, nas instituições e com as populações, para cativar novos 
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púbicos, educando-os para uma cultura de inovação, que esperamos, dar frutos e 

permita o surgimento de novos projetos transformadores do território, geradores de 

emprego e de receitas, capazes de fixar a população no Baixo Alentejo. 

É extremamente importante formar e disseminar, no território, uma rede de agentes, 

que sejam eles próprios um motor de inovação social, destacando novos projetos e 

iniciativas que possam ser apoiadas e incentivadas. 

A materialização de um espaço físico, que se distinga por um espírito facilitador de 

incentivo ao empreendedorismo e inovação, será fundamental para dar uma resposta 

concreta ao acolhimento de novos projetos, que coabitando num espaço comum, será 

ele próprio, fomentador de uma dinâmica de partilha de ideias e boas práticas. Para 

além do espaço físico, é importante promover momentos de convívio e formação, 

nomeadamente com a realização de bootcamps, e assegurar o acompanhamento dos 

novos projetos, garantindo o seu sucesso e implementação. Ao nível da comunidade 

escolar é necessário um trabalho de instrução, formação e promoção da inovação 

social, de forma a afirmar, junto da população mais jovem, uma postura criativa, 

dinâmica e empreendedora, que no futuro recolha frutos com a criação de novos 

projetos e soluções inovadoras. A implementação de um simulador de inovação Social, 

que de uma forma lúdica, convida os/as jovens do ensino secundário, a implementar 

projetos virtuais de inovação social, permitirá, de uma forma prática, chamar a atenção 

destes/as para estas questões e torná-los/las um motor de transformação nas suas 

comunidades. 

Reconhecendo o papel fundamental do tecido empresarial na sustentabilidade e 

sucesso de novos projetos de inovação social, queremos envolver os/as empresários/as 

nesta questão, convidando-os/as a participar através dos apadrinhamentos dos 

projetos de inovação social, garantindo, ao abrigo da lei do mecenato, um apoio 

fundamental para a implementação de novas iniciativas. 

Partindo do mapeamento das iniciativas com potencial, através da criação de uma 

plataforma online interativa que as torne visíveis, passando pelo seu acolhimento, 

apoio e promoção, pretende-se que o Baixo Alentejo respire uma atmosfera de 

incentivo ao empreendedorismo e inovação social. 
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Breve Descrição das atividades a desenvolver: 

EMPREGO E INOVAÇÃO SOCIAL 

Estimular a criação de Emprego e Inovação Social, através de: 

- Mapeamento e referenciação das iniciativas e dos empreendedores sociais na região 

Baixo Alentejo; 

- Promoção de iniciativas de inovação social num contexto facilitador de iniciativas na 

área social. 

INCUBAÇÃO 

Garantir a criação de um espaço de alojamento para projetos de inovação social: 

- Acolhimento e apoio de projetos de inovação social. 

EDUCAÇÃO E COMUNIDADE 

Capacitar os/a stakeholders/população para a questão da inovação social: 

- Formar e promover na comunidade escolar a inovação social; 

- Promover a inovação social junto da comunidade; 

- Envolver o tecido empresarial em projetos de inovação social; 

- Promover espaços de capacitação, de partilha e experiências. 
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4. Saúde  

 

No que diz respeito à saúde e atendendo quer aos indicadores demográficos, quer ao 

panorama de recursos e equipamentos existentes, verifica-se que a situação no 

concelho de Beja, apresenta indicadores positivos, que acompanham e superam, em 

muitos casos, as grandes tendências verificadas no país. 

 
 
4.1 Equipamentos e Serviços 

 

O concelho de Beja apresenta duas características importantes sob o ponto de vista das 

estruturas de saúde: 

 Estruturas concelhias suficientes e devidamente equipadas; 

 Estruturas de âmbito distrital/regional, dado que Beja é a capital do Baixo-Alentejo, 

concentrando-se, por isso na sua área estruturas de maior responsabilidade e que dão 

resposta a um âmbito que extravasa o concelhio. 

 

4.1.1 Estruturas de cuidados de saúde primários e hospitalares 

 

Sob o ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde as estruturas existentes dependem 

da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), estrutura com autonomia 

administrativa e financeira cuja sede concelho de administração funciona nas 

instalações do Hospital de José Joaquim Fernandes na cidade de Beja.  

A ULSBA é constituída por 1 Hospital (Beja) e por 14 centros de saúde, sendo que 

destes, 2 são em Beja (Beja 1 e Beja 2) e 12 nos restantes concelhos do distrito, à 

exceção de Odemira que pertence à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. 

Hospital de José Joaquim Fernandes: Hospital de âmbito Distrital/Regional, alberga as 

especialidades hospitalares básicas e uma carteira de outras especialidades mais 

diferenciadas constituindo-se como um valiosíssimo recurso em termos de saúde. 

As Especialidades denominadas básicas: Medicina Interna, Cirurgia Geral, Pediatria e 

Ginecologia/Obstetrícia à semelhança de todas as outras, são acessíveis via marcação 
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efetuada pelos médicos dos cuidados de saúde primários, por marcação post-

internamento ou post-atendimento em serviço de Urgência. 

As outras especialidades incluem Ortopedia, Urologia, Otorrinolaringologia, 

Hematologia, Oftalmologia, Neurologia, Psiquiatria, Radiologia, Medicina Física e 

Reabilitação, Pneumologia, etc. Existem Serviços Ultra-especializados como 

Diabetologia, Hemodiálise, e Hospital de Dia para tratamentos Oncológicos/Oncologia.  

Existe Serviço de Urgência permanente 24h/24h embora não em todas as 

especialidades, bem como serviço de Emergência Médica (VMER) e possibilidade de 

ativação do INEM. A capacidade de internamento de é 230 camas. 

Durante o ano de 2011 foram atendidos em serviço de urgência cerca de 63739, 

doentes dos quais cerca de 9% tiveram critérios de internamento. De notar que existem 

no concelho mais duas estruturas de atendimento (Serviço de Atendimento 

Permanente, Consulta de Recurso ou equivalente) nos Centros de Saúde Beja 1 e Beja 2 

(sendo este último constituído como Unidade de Saúde Familiar). Dos 63739 doentes 

atendidos na Urgência em 2011 cerca de 40000 pertencem ao concelho de Beja. 

Nos Centros de Saúde, Beja 1 e Beja 2, são admitidos a consultas utentes nas seguintes 

especialidades: clínica geral e saúde familiar, planeamento familiar, pneumologia, saúde 

do recém-nascido, da criança e do adolescente, saúde materna, entre outras 

especialidades. 

De acordo com os dados do Anuário Estatístico da Região Alentejo 2017, registavam-se 

21,60 enfermeiros/as (por mil habitantes), 6,0 médicos/as (por mil habitantes), 0.4 

farmácias e postos móveis (por mil habitantes). No que diz respeito às intervenções 

médicas, registavam-se, na mesma data, 15,1 intervenções de grande e média cirurgia 

(por mil habitantes), 249,4 internamentos (por mil habitantes) e frequência de 2,7 

consultas por habitante.  

Analisando os dados estatísticos (EERA 2017) da mortalidade infantil no concelho e 

comparativamente a todo o Baixo Alentejo, constata-se que a taxa quinquenal de 

mortalidade infantil (2012/2006) é de 2,4% no concelho e 3,9% em todo o Baixo 

Alentejo; 3,2% no Alentejo e 3,1% em Portugal, pelo que se conclui que o concelho de 

Beja apresenta uma mortalidade infantil abaixo da média nacional e distrital. 
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A mortalidade neonatal, neste mesmo período, no concelho de Beja é de 1,2% e no 

Baixo Alentejo é de 2,2%, o que traduz a qualidade da prestação dos serviços de saúde. 

Sob o ponto de vista hospitalar usufrui do privilégio de possuir um Hospital Distrital com 

grande diversidade de valências médico-cirúrgicas, VMER e Serviço de Urgência 

 Médico-cirúrgico permanente com 1º Atendimento (2 a 3 Médicos CG/MF) e acesso por 

triagem do tipo Manchester (colorimetria em função de escala de pontuação de 

sintomatologia). 

Quadro 7: Número de Centros de Saúde por localização geográfica - 2013 

Fonte: INE 

 

 

4.1.1.1. Cuidados de Saúde Primários 

 

Existem 2 centros de saúde (Beja1 e Beja 2) sendo que o primeiro funciona segundo o 

esquema clássico de organização e o segundo com regras de contratualização e 

objetivos definidos para as unidades de saúde familiares.  

Virtualmente não existe no concelho população sem médico/a de família atribuído/a, o 

que não é regra no território nacional. 

O pessoal ao serviço nos Centros de Saúde, no ano de 2012 distribuía-se em Beja, de 

acordo com o quadro seguinte. Nomeadamente com um total de 138 profissionais, dos  

quais 29 médicos/as e 40 enfermeiros/as.  
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Quadro 8: Pessoal ao Serviço nos Centros de Saúde e Tipo de Pessoal ao Serviço 

 
 Tipo de Pessoal ao Serviço 

Total Médicos Enfermeiros Outro 

Anos/ Territórios 2012 2012 2012 2012 

Aljustrel 39 6 13 20 

Almodôvar 32 4 11 17 

Alvito 11 2 3 6 

Barrancos 7 1 2 4 

Beja 138 29 40 69 

Castro Verde 58 5 22 31 

Cuba 22 3 8 11 

Ferreira do 
Alentejo 

41 5 13 23 

Mértola 30 5 10 15 

Moura 71 9 21 41 

Ourique 27 4 10 13 
Serpa 48 12 15 21 

Vidigueira 23 3 9 11 

Fonte: Pordata 

 

No concelho, existe descentralização da prestação de cuidados efetivos, sendo que 

algumas das freguesias mais populosas ou mais distantes da sede de concelho como, 

por exemplo Albernoa, mantém deslocação de equipa de saúde em instalações 

geralmente cedidas pelas juntas de freguesia com consultas diárias ou com outra 

periodicidade. 

Nos 2 centros de saúde funcionam consultas de recurso/serviço de atendimento 

permanente ou equivalente em horário diurno inclusive durante os fins-de-semana e 

feriados. 

Existe uma excelente cobertura de cuidados de saúdes primários estruturada por 

programas de saúde, com número suficiente de médicos/a de família e cobertura total 

da área do concelho. 
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Quadro 9: Serviço Nacional de Saúde: Habitantes por Centro de Saúde e Extensão (Rácio) 

 

 Habitantes por Centro de saúde e Extensão 

Anos/ Território  2011 

Aljustrel 2.302,9 

Almodôvar 824,8 

Alvito 1.261,0 

Barrancos 1.821,5 

Beja 2.980,0 

Castro Verde 1.215,3 

Cuba 978,2 

Ferreira do Alentejo 918,5 

Mértola 3.612,8 

Moura 1.886,3 

Ourique 1.074,3 

Serpa 1.735,9 

Vidigueira 986,8 
Fonte: Pordata 

Quadro 10: Pessoal médico: Total e por Género 

 
 Género 

Total Masculino Feminino 

Anos/ Territórios 2015 2015 2015 

Aljustrel 11 5 6 

Almodôvar 10 6 4 

Alvito 3 2 1 

Barrancos 2 1 1 

Beja 183 90 93 

Castro Verde 3 2 1 

Cuba 6 5 1 

Ferreira do Alentejo 9 7 2 

Mértola 5 2 3 

Moura 24 8 16 

Ourique 6 5 1 

Serpa 21 9 12 

Vidigueira 6 3 3 
Fonte: Pordata 

 
No ano de 2012, existia por cada concelho do distrito de Beja, um Centro de Saúde, 

esclarecendo que o tipo de serviço que os mesmos disponibilizam era sem 

internamento. A nível de concelhos, Mértola tem um maior número de habitantes por 

Centro de saúde, tendo um total de 3.612 utentes. Em relação ao pessoal ao serviço nos 

Centros de Saúde, Beja tem o maior nível de competentes dispostos por área, tendo um 

total de 138 funcionários/as. Barrancos, por sua vez, apresenta em relação a Beja, um 

número bastante inferior, tendo apenas 7 funcionários/as competentes distribuídos/as 

por áreas. 
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O Estudo realizado no ano de 2015, a nível de igualdade de género, pode constatar-se 

que Beja tinha um total de 183 profissionais da área da medicina, dos quais 90 são do 

sexo masculino e 93 do sexo feminino.  

 
 
4.1.1.2. Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) foi criada em 2006, através do 

Decreto-Lei nº 101/2006 de 6 de junho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 

136/2015 de 28 de julho. Resulta de uma parceria entre os Ministérios do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) e da Saúde (MS) e apresenta como objetivo 

primordial a prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e 

integrada a pessoas, que independentemente da idade, se encontrem numa situação de 

dependência, na sequência de episódio de doença aguda ou na necessidade de 

prevenção de agravamentos de doença crónica.  

A RNCCI preconiza então uma mudança na conceção da prestação de cuidados, situando 

as pessoas, as famílias e as suas necessidades no centro da intervenção, introduzindo 

um novo paradigma de funcionamento: pressupõe um modelo de intervenção integrada 

e ou articulada dos setores da Saúde e da Segurança Social e situa-se num nível 

intermédio de cuidados de saúde e de apoio social, entre os de base comunitária e os de 

internamento hospitalar. Os Cuidados Continuados Integrados estão centrados na 

recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua 

funcionalidade, no âmbito da situação de dependência em que se encontra, com vista à 

sua reintegração sociofamiliar. 

A coordenação da RNCCI processa-se a três níveis: a nível nacional, regional e local. A 

nível local e particularmente no que diz respeito ao concelho de Beja, a coordenação da 

RNCCI é assegurada pela Equipa Coordenadora Local de Beja (ECL), que se encontra 

sedeada num dos Centros de Saúde da cidade e é constituída de modo multidisciplinar 

por representantes da Saúde e da Segurança Social.  À semelhança das restantes 83 que 

existem a nível nacional, esta equipa assegura o acompanhamento e a avaliação da rede 

a nível local, bem como a articulação e coordenação dos recursos e atividades, no seu 

âmbito de referência. Assume ainda os fluxos de referenciação, provenientes das Equipa 
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de Gestão de Altas do Hospital José Joaquim Fernandes e das Equipas de Saúde Familiar 

dos respetivos Centros de Saúde, decidindo sobre o ingresso e a admissão dos utentes 

na RNCCI. 

Para responder às diferentes necessidades que os utentes referenciados evidenciam, o 

modelo de funcionamento da RNCCI define tipologias de internamento, ambulatório e 

equipas distintas São respostas de internamento, as Unidades de Convalescença, 

Unidades de Média Duração e Reabilitação e Unidades de Longa Duração e 

Manutenção. As respostas de ambulatório direcionam-se para as Unidades de Dia e 

Promoção de Autonomia (UDPA), resposta que se encontra em fase de implementação 

nacional e para as Equipas de Cuidados Continuados Integrados - Domiciliárias (ECCI). 

Na área do internamento, o distrito de Beja apresenta 226 lugares, geridos por 

entidades localizadas noutros concelhos e para onde são direcionados os utentes 

provenientes do concelho de Beja. Neste encaminhamento privilegia-se para além da 

especificidade de cuidados a prestar, a proximidade ao local de residência bem como as 

preferências manifestadas pelo utente e/ou familiares. 

Apesar da RNCCI contemplar o recurso ao internamento para a prestação dos cuidados 

de saúde e de apoio social, estes deverão ser, preferencialmente, prestados em 

contexto domiciliar. Assim ao nível das respostas em ambulatório existem 7 Equipas de 

Cuidados Continuados Integrados – Domiciliárias (ECCI) no distrito, num total de 120 

lugares. A ECL de Beja é responsável pela monitorização do funcionamento de uma 

destas equipas, que apresenta uma capacidade de resposta para 30 lugares. Estas 

Equipas destinam-se a pessoas que, reúnem as condições para se manter no seu 

domicilio, embora se encontrem numa situação de dependência funcional transitória ou 

prolongada. São equipas multidisciplinares quanto à sua composição e que se apoiam 

nos recursos locais disponíveis, conjugados com os serviços da comunidade, 

nomeadamente as autarquias. 
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4.2 Estruturas para tratamento de dependências 

 

Existe na cidade de Beja uma equipa de tratamento para substâncias ilícitas e álcool, 

esta estrutura, pertencente ao extinto Instituto da Droga e da Toxicodependência – 

DICAD com três tipos de respostas: 

- Centro de respostas Integradas do Baixo Alentejo (CRI); 

- Equipa de Tratamento e Reinserção Social; 

- Equipa de Prevenção e Intervenção Comunitária; 

- Comunidade Terapêutica Horta Nova.  

Nestas equipas de tratamento são efetuadas intervenções abrangentes e personalizadas 

das dependências químicas (substâncias lícitas e ilícitas) e ações de prevenção do 

consumo das mesmas, levadas a cabo por equipas multidisciplinares que incluem 

médicos/as, enfermeiros/as, psicólogos/as, assistentes sociais, com suporte 

técnico/administrativo. 

A acessibilidade é boa sendo que as marcações para primeiras consultas são, regra 

geral, efetuadas com muito curto espaço de tempo (menos de uma semana) o que não 

configura concetualmente lista de espera. Foram atendidas na equipa de Beja desde a 

sua abertura em 1996 e até Agosto de 2011 (dados disponíveis) cerca de 700 doentes do 

concelho de Beja (2% da sua população efetiva, calculada com inclusão de população 

migrante e estudantil em cerca de 37000 habitantes (censos de 2001). O número de 

ativos, pelo menos uma consulta no último ano, rondará pouco mais de metade desse 

efetivo. 

Na intervenção do DICAD existem os seguintes constrangimentos: 

- Estigma sobre os/as toxicodependentes; 

- Recursos humanos; 

- Dispersão geográfica. 
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4.2.1 Esboço/perfil dos consumidores/dependentes 

 

O perfil de consumidores/dependentes identificados no concelho de Beja, corresponde 

às seguintes características sócio demográficas: 

 Maioritariamente do sexo masculino; 

 Apresentam uma média de idades que ultrapassa os 35 anos; 

 Apresentam um nível de escolaridade médio/baixo; 

 Possuem baixos níveis de escolaridade; 

 Possuem baixos níveis de inserção profissional; 

 São maioritariamente solteiros; 

 Iniciaram consumos de substâncias psicoativas, entre os 11 e os 15 anos; 

 A substancia de consumo principal é o álcool, mas o motivo principal de consulta foi 

durante muito tempo o consumo de opiáceos, nomeadamente de heroína; 

 A substancia de consumo secundário é a cannabis, seguida da cocaína, 

 Nos cerca de 400 consumidores de opiáceos, verifica-se o início dos consumos de 

tabaco, álcool e cannabis antes dos 10 anos. Entre os 11 e os 15 anos a iniciação 

destes consumos intensifica-se, nomeadamente, o de cannabis, opiáceos e cocaína; 

 Na faixa etária seguinte, entre os 16 e os 20 anos, o início dos consumos de tabaco, 

álcool e sedativos, sofrem uma redução, enquanto o consumo de opiáceos e 

cocaína aumentam. 

 

4.2.2 Resposta Psicoterapêutica: Comunidade Terapêutica Horta Nova- Cáritas 

A Comunidade Terapêutica Horta Nova, valência da Caritas Diocesana de Beja, existe 

desde 1998 e tem como missão a recuperação e a reinserção plena de pessoas com 

dependências químicas. A comunidade tem licença para 32 camas, das quais 30 são 

convencionadas com o SICAD e as restantes são privadas. 

Das 30 camas convencionadas 10% são disponibilizadas para utentes encaminhados por 

determinação judicial. Elege como população alvo toxicodependentes e alcoólicos do 
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sexo masculino maiores de 18 anos e conta com uma equipa técnica que inclui uma 

diretora técnica e psicóloga clínica, uma psicóloga clínica, uma assistente social, três 

monitores, um professor de educação física, um médico psiquiatra e supervisor, uma 

médica de clínica geral e terapêutica familiar. 

O modelo seguido baseia-se na responsabilidade progressiva de cada residente em 

relação a si próprio, ao grupo onde se insere e à comunidade. Pretende-se valorizar a 

vivência de sentimentos de honestidade e sinceridade, enquadrados num clima de afeto 

e de comunicação entre os residentes. É criado um contexto onde o residente é 

estimulado à consciencialização do seu problema, dificuldades e limitações. 

A Comunidade Terapêutica afirma-se como uma resposta complementar, de carácter 

residencial, em regime de internamento prolongado, assegurando uma dinâmica 

comunitária em que todos se implicam num trabalho verdadeiramente terapêutico, que 

permite aos indivíduos afastarem-se dos meios de consumo socialmente contaminados 

e destrutivos de modo a que se verifique um processo de retoma de uma vida 

organizada. Todo o processo de tratamento tem por base seis vertentes: 

psicoterapêutica, organizativa/funcional, lazer, médica, social e socioprofissional. 

O acompanhamento é feito por uma equipa multidisciplinar, com formação específica e 

supervisão de um médico psiquiatra. 

A Comunidade Terapêutica dispõe de três programas para pessoas com dependências:  

Programa Geral para Toxicodependentes/ Programa Específicos para Alcoólicos/ 

Programa de Longa Duração.  

A comunidade tem como público alvo pessoas do sexo masculino com dependências de 

substâncias ilícitas ou licitas, com capacidade para 32 camas e sedeada na freguesia de Nª 

Srª das Neves.  

 

 

4.2.3 - Comissão de Dissuasão da Toxicodependência de Beja  

 

A dissuasão assume-se como uma estratégia de intervenção global e integrada, 

extravasando a mera aplicação da Lei da Descriminalização. 

Indissociável das restantes áreas de intervenção, que constituem o reconhecido modelo 

português, a dissuasão opera numa rede de respostas articuladas trabalhando para a 
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redução do consumo de substâncias psicoativas e dependências, a proteção sanitária 

dos/as consumidores/as e das populações e para a prevenção da exclusão social. 

Valores como a inovação e o pragmatismo permitiram criar e manter em funcionamento 

esta resposta normativa, cuja fortíssima componente de promoção da saúde, tem 

contribuído para a melhoria da qualidade de vida do/da cidadão/ã e das comunidades. 

A intervenção preconizada pelas Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência 

(CDT), serviços do Ministério da Saúde, que operacionalizam a Lei da Descriminalização, 

é de abrangência nacional. Estes serviços acolhem os/as indiciados/as (consumidores/as 

de substâncias psicoativas ilícitas) encaminhados/as pelas forças de segurança e pelos 

tribunais, procedem a uma avaliação rigorosa da sua situação face ao consumo, 

valorizando sempre as suas necessidades psicossociais, sem nunca descurar a razão pela 

qual foram criados: a premência em aproximar consumidores/as de substâncias ilícitas 

dos serviços da área da saúde. 

 

 

4.2.4 Vulnerabilidades nas dependências 

 

Em algumas freguesias, nomeadamente na União de Freguesias de Santa Maria da Feira 

e Salvador, União de Freguesias de Santiago Maior e S. João Batista, União de Freguesias 

Salvada e Quintos e Beringel constata-se a existência de: 

 Grande número de famílias apoiadas pelo rendimento social de inserção; 

 Grande número de pessoas consumidoras/dependentes de substâncias psicoativas; 

 Grande número de crianças/jovens em situação de insucesso/abandono escolar. 

Mediante o levantamento de dados e de perceções sociais realizado, importa identificar 

grupos de crianças e jovens que, pela vivência dos seus contextos sociais, estão mais 

expostos a fatores de risco.  

Os fatores de risco do contexto identificados podem esquematizar-se da seguinte forma: 

 Problemas familiares; 

 Atitudes permissivas face às drogas; 
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 Consumo precoce de álcool e tabaco; 

 Escassa participação no grupo escolar; 

 Participação em grupos com comportamentos desviantes; 

 Falta de interesse e projetos de vida. 

Na perspetiva da prevenção das toxicodependências, assume especial relevância a 

orientação segundo os modelos de prevenção seletiva e indicada que contemplam os 

grupos alvos, respetivamente a grupos vulneráveis a primeira e a de consumidores/as 

ainda não dependentes, a segunda. 

 

 

5. Educação 

 

A rede escolar do concelho de Beja distribui-se pelas escolas de todos os níveis de 

escolaridade, quer abrangidas pelos subsistemas de ensino público, quer pelo particular 

e cooperativo, distribuindo-se a oferta educativa desde o pré-escolar ao ensino 

superior.  

De acordo com os dados do anuário estatístico (INE, 2017), o concelho de Beja tem 

aproximadamente: 

 22 Estabelecimentos de ensino Pré-Escolar 

 15 Estabelecimentos de Ensino Básico – 1º Ciclo 

 4 Estabelecimentos de Ensino Básico – 2º Ciclo 

 6 Estabelecimentos de Ensino Básico – 3º Ciclo  

 3 Estabelecimentos de Ensino Secundário  

 1 Estabelecimento de Ensino Profissional 

 4 Estabelecimentos de Ensino Superior (Politécnico) 

Relativamente a anos anteriores verifica-se uma diminuição do número de 

estabelecimentos de ensino, motivada pelo fecho de escolas de ensino superior e a 

abertura de centros escolares e uma consequente diminuição do número de estudantes. 
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De acordo com dados dos Serviços de Educação da Câmara Municipal de Beja, verifica-

se um nº total de alunos/as no concelho de Beja de 9919, desde o pré-escolar até ao 

ensino secundário, incluindo os cursos profissionais, PCA, PIEF e CEF (rede publica e 

privada). 

 

Quadro 11: Nº de Alunos/as no concelho de Beja - 2019 

Estabelecimentos/Tipo de Ensino Nº de Alunos/as 

Pré e 1º ciclo total 1838 

AGR1 2485 

AGR2 2402 

Creches IPSS’s 678 

Jardins de Infância e 1º ciclo IPSS + Rede Pública 2516 

Total 9 919 

Fonte: Serviço de Educação da CMB
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Quadro 12 – Nº de Alunos/as por Agrupamentos e Tipo de Ensino, Ano Letivo 2018/2019 

 Pré-Escolar 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário 

 AAAF Nº alunos 1ºano 2ºano 3ºano 4º ano 5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano 10ºano 11ºano 12ºano 

Agrupa. 1               

Baleizão 8 13 6 9 4 5         

Beringel 28 31 11 14 14 8         

Neves 14 15 15 12 10 8         

Penedo 

Gordo 
16 16 11 11 7 9         

Trigaches 3 4 6 4 2 1         

Santa Vitória 9 11 2 7 5 5         

São Matias 9 9 7 0 4 2         

Santiago 
Maior 

66 69 64 100 72 107 119 113 43 80 80    

Santa Maria 67 74 74 81 59 60 69 71 57 50 37    

Diogo 
Gouveia 

        75 56 51 136 109 114 

Total de 
Alunos/as:  

2485 

              

Agrupa. 2               

Albernôa 9 10 2 10 10 6         

Cabeça Gorda 19 24 8 14 7 11         

Salvada 14 19 10 16 8 8         

Santa Clara 
Louredo 

9 11 2 8 7 4         
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Mário Beirão 95 100 120 134 105 126 172 173 85 112 65    

D. Manuel I         60 55 63 185 159 151 

Total de 
Alunos/as: 

2402 
2151 406             

Fonte: Serviço de Educação da CMB 

 

 Nº de Alunos/as por Agrupamentos e Tipo de Ensino, Ano Letivo 2018/2019 (Cont.) 

 

  
Cursos Profissionais PCA PIEF CEF CEF 

 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 5.º ano 6.º ano 3.º ciclo 1.º ano 2.ºano 1.º ano 

Agrupamento nº 1    

Santiago Maior                  18 

Santa Maria              16 11   

Diogo Gouveia  28 53 48 15 16 18       

Agrupamento nº 2   

D. Manuel I 66 44 45             

Fonte: Serviço de Educação da CMB 
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Quadro 13: Rede privada e solidária - 2019 

Instituição Valência 

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares  Pré-escolar 

Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição Pré-escolar e 1ºciclo 

Jardim Infantil da Santa Casa da Misericórdia de 

Beja 
Pré-escolar 

Centro Paroquial e Social do Salvador Pré-escolar 

Escola Aberta  Pré-escolar 

Patronato de Santo António Pré-escolar 

Jardim-de-infância “O Avião” Pré-escolar 

Casa do Povo do Penedo Gordo Pré-escolar 

Fundação Joaquim Honório Raposo Pré-escolar 

Centro Social e Recreativo do Bairro da Esperança Pré-escolar 

Externato António Sérgio 2º e 3º Ciclos 

Fonte: Serviço de Educação da CMB 

 

De acordo com os dados constantes do site da Direção Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC), e no que diz respeito aos indicadores de educação, no 

ano letivo 2015/2016, verifica-se a existência de uma taxa bruta de pré-escolarização 

de 93,3%. Ao nível básico a taxa bruta de escolarização é de 100% e no ensino 

secundário é de 97,9%. Nesta perspectiva, e comparativamente às médias nacionais e 

da região, o concelho de Beja assume uma posição privilegiada, uma vez que 

apresenta taxas superiores, no período homólogo.  

A taxa de retenção e desistência no ensino básico, no concelho de Beja, no ano letivo 

2015/2016, ronda os 9,50%, distribuindo-se da seguinte forma: 

 1º ciclo – 6,5%,  

 2º ciclo – 11,5%  

 3º ciclo – 11,2%.  

Comparativamente às taxas nacionais e regionais, constata-se que estes valores 

localmente são ligeiramente superiores aos regionais, excetuando no 2º ciclo do 

ensino básico em que os valores são ligeiramente superiores, o que traduz alguma 
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preocupação, atenuada se tivermos em consideração a existência de equipas 

educativas de apoio e projetos de intervenção em territórios prioritários nas escolas.  

No ano letivo 2017/2018, encontravam-se inscritos no Instituto Superior Politécnico 

2603 alunos, distribuídos pelos vários cursos ministrados pela Instituição. 

 

Quadro 14: Taxa de analfabetismo segundo os Censos: total e por sexo 

De acordo com a análise dos dados dos censos 2011, constata-se que dos/as 

residentes no concelho, 50% da população tem o ensino básico completo, 21% não 

tem qualquer nível de instrução, sendo que as restantes percentagens são distribuídas 

igualmente, de 14% para a população que tem o ensino secundário completo e a 

população licenciada, apenas 1% da população do concelho frequentou o ensino pós-

secundário. Com a análise da tabela acima pode-se ainda denotar que o género onde a 

taxa de analfabetismo mais incide é o género feminino.  
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5.1  Ação Social Escolar 
 

Nos últimos anos tem-se verificado um processo de sucessiva desconcentração e 

transferência das competências no domínio educativo. Estas atribuições referem-se, 

com particular destaque, à educação pré-escolar e ao 1º ciclo do ensino básico, quer 

ao nível da manutenção do edificado, quer da aquisição de material destinado à 

prática pedagógica. O contexto atual confere às autarquias uma maior 

complexidade/responsabilidade e investimento. 

 As áreas de intervenção educativa da competência da Câmara incidem 

essencialmente sobre Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Para os 

estabelecimentos do subsistema público, a intervenção consiste no seguinte: 

 Componente de Apoio Social à Família; 

 Transportes Escolares (gratuitos, em transportes públicos ou em circuitos 

especiais); 

 Apoio à atividade escolar; 

 Auxílios económicos. 

Para além do apoio à dinâmica e ao funcionamento dos Agrupamento de Escola, a 

Câmara Municipal desenvolve atividades lúdicas e de apoio pedagógico. A sua 

intervenção, para além do 2º e 3º ciclo do ensino básico estende-se, também, para o 

ensino secundário e superior com menor intensidade. Ao nível do 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico o apoio consta:  

 Transportes Escolares (gratuitos, em transportes públicos ou em circuitos 

especiais); 

 Auxílios económicos; 

 Alojamento em residência de estudantes ou em agregado familiar. 

 Atribuição de 18 bolsas de estudo a alunos do ensino superior de famílias 

numerosas e carenciadas. 

No âmbito do 1º Ciclo do Ensino Básico há a salientar as Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC’s), cujo objetivo visa melhorar as condições de ensino e aprendizagem, 
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garantindo também a estes/as alunos/as de forma gratuita a oferta de matérias 

complementares ao currículo, cumprindo a prioridade do Governo em promover a 

articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no 

domínio do apoio à família. Acresce ainda a resposta dada pelo município ao nível da 

educação pré-escolar no âmbito das atividades de apoio e animação às famílias, 

conforme acordo com o Ministério da Educação e Ciência 

No concelho de Beja estas atividades apresentam uma taxa de cobertura de cerca de 

90%. 

 
 

5.2  Educação Não Formal 

 

A Educação não Formal enquanto processo educacional que promove o 

desenvolvimento de capacidades, características e valores de crianças, jovens e 

adultos/as, através de uma estrutura de educação que não segue os padrões de 

educação formal assume um mecanismo de proteção de comportamentos de riscos e 

para os/as de mais idade permite o reforço competências potenciando o seu 

desenvolvimento cognitivo e relacional. 

O número e diversidade de Associações existente pode constituir uma mais valia 

importante para a dinamização cultural do concelho, com possibilidades de 

envolvimento direto de toda a população em benefício da interação comunitária, 

preservação da cultura, consolidação da prática desportiva e também particularmente, 

da população escolar através da dinamização de atividades extra-escolares. 

Ao nível municipal existe o desenvolvimento e funcionamento de ateliers dirigidos a 

crianças e jovens bem como à comunidade em geral, nomeadamente, 26 ateliers na 

Casa da Cultura: acompanhamento a grávidas; banda desenhada; barro; bateria; 

bateria – iniciação; capoeira; capoeira Kids; clube de ciências; construção de maquetes 

de satélites e conceitos básicos de astrofísica; construções de eletrónica; desenho e 

pintura; fotografia digital; guitarra acústica e elétrica; guitarra; guitarra para iniciados; 

ilustração; Jogos de tabuleiro; karaté; krav maga; madeiras; meditação transpessoal; 

modelismo estática; pilates; teatro – dos 6 aos 12 anos; teatro – jovens e adultos/as e 

xadrez. 
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Os ateliers de barro, madeiras, banda desenhada e ilustração são da responsabilidade 

da autarquia, os restantes, a CMB coordena, cede o espaço apoia na aquisição de 

material, organiza inscrições, entre outras atividades, no entanto os monitores são 

externos. 

De referir que ao nível das freguesias rurais, existem algumas que possuem este 

recurso de ateliers. 

Na Biblioteca Municipal existem igualmente projetos de educação não formal, 

desenvolvendo workshops, ainda que sem regularidade definida. 

 

 

6. Habitação 

A cidade foi mantendo no seu núcleo central o carácter medieval das suas ruas 

estreitas e as características de um aglomerado eminentemente agrícola, onde se 

distinguiam edifícios de grandes dimensões, na maioria destinados a segunda 

habitação de quem residia nos montes ou em Lisboa, e os edifícios térreos que 

configuravam o tecido urbano.  

No final do século XIX a cidade inicia uma época de expansão que com diferentes 

dinâmicas não mais parou até aos nossos dias. 

Nesta altura foram realizadas obras de alargamento de ruas e largos no núcleo central 

e constrói-se expandindo-se a cidade nas áreas vizinhas à muralha e aos espaços 

criados junto a ela, praça Diogo Fernandes e avenida Miguel Fernandes. 

No século XX, a cidade não sofre grandes modificações a não ser as decorrentes do 

aumento populacional, surgem edifícios com volumetrias mais elevadas (3 ou 4 pisos) 

e o desenvolvimento de comércio ligado ao lazer (lojas e cafés). 

Nesta época constroem-se edifícios novos, como o tribunal, a agência da Caixa Geral 

de Depósitos e o Banco de Portugal. Constroem-se, também, bairros sociais, em que as 

suas tipologias de construção correspondem à habitação unifamiliar com um piso e 

áreas de reduzidas dimensões. 

A cidade expande-se no sentido sul e poente, criam-se novos bairros e equipamentos 

públicos. O desenvolvimento da cidade a sul concretiza-se pela necessidade de acolher 



Diagnóstico Social 2019 

 

62 
 

uma população nova que vem trabalhar nos serviços, no comércio e na Base Área n.º 

11 de Beja. A instalação da base aérea, traz uma comunidade de naturalidade alemã 

que levou à construção de um bairro próprio, tendo introduzido tipologias construtivas 

de volumetrias consideráveis face ao existente até então, possuí uma qualidade 

urbana, no que se refere ao dimensionamento dos espaços livres e à qualidade do seu 

tratamento, ao desenho urbano, ao controle da construção, que se mantém atual nos 

dias de hoje. 

Este bairro que foi, durante a sua ocupação por parte dessa comunidade, e em reflexo 

da sua postura de integração, de certo modo uma “zona à parte”, é hoje com a sua 

efetiva integração, uma mais-valia para a cidade. Nesta vizinhança desenvolveu-se o 

bairro do ultramar com duas tipologias de ocupação, fogos em propriedade horizontal 

promovidos pela caixa de previdência e moradias uni e bifamiliares implantadas em 

terrenos camarários como incentivo à fixação de população. 

Deste modo, se explica o aumento populacional que se registou nas freguesias de São 

João Batista e de Salvador, freguesias que acolheram estes dois bairros residenciais no 

período compreendido entre 1940 e 1970. Os loteamentos particulares foram nesse 

período de fraca expressão não tendo contribuído para a ampliação do tecido urbano. 

Foi após 1974 essencialmente, que se registaram os grandes investimentos em termos 

de loteamentos particulares, que vieram a desenvolver-se em grandes áreas 

pertencentes ao/à mesmo/a proprietário/a ou de proprietários/as que se juntaram 

para desenvolver em conjunto grandes empreendimentos imobiliários. Trata-se de um 

período caracterizado também por um aumento populacional originado pela vinda de 

pessoas de fora do concelho devido ao desenvolvimento das atividades ligadas ao 

comércio, aos serviços e ao ensino. 

A melhoria das condições de vida e as políticas de crédito facilitaram o acesso à 

compra de habitação própria, permitindo que aos que vieram de fora se juntassem, na 

aquisição destes novos fogos, pessoas que antes residiam no Centro Histórico e nas 

freguesias rurais.  

Assim se desenvolveram loteamentos particulares como o mira serra numa área de 

5,6ha com 289 fogos e uma densidade de 52 fogos/ha; o bairro dos falcões numa área 
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de 6,2ha com 424fogos e uma densidade de 68 fogos/ha; ciclo numa área de 5,9 ha 

com 442 fogos e densidade de 75 fogos/há e campos viana numa área de 1,7 há com 

111 fogos e uma densidade de 65 fogos/ha. Estas urbanizações situam-se nas 

freguesias de Salvador e S. João Batista o que justifica o aumento populacional que no 

período de 1970 e 1990 essas freguesias registaram. 

As tipologias adotadas correspondem à construção de prédios na generalidade, sendo 

que apenas o mira serra e a urbanização campos viana possui tipologias de moradias. 

A adoção de densidades relativamente elevadas está relacionada com a forte procura 

e com o facto de então não existir instrumento de planeamento em vigor e eficaz que 

regulasse a edificabilidade.  

A promoção municipal, estatal e cooperativa foi outro importante fator responsável 

por uma nova parcela significativa da cidade, tendo possibilitado o realojamento de 

população insolvente do ponto de vista social que residia fundamentalmente no 

centro histórico, em montes e em situações abarracadas espalhadas pelo concelho. 

Independentemente da iniciativa da promoção destas urbanizações a quase totalidade 

dos terrenos foram disponibilizados pelo município que tinha uma importante bolsa de 

terrenos na periferia da cidade. 

Para ter uma ideia das implicações deste tipo de intervenção na construção da cidade 

refira-se que por exemplo a Urbanização Beja III ocupou 36,9ha, o bairro da conceição 

21,2ha, o Beja II 7 ha e a cooperativa de habitação 9 ha. Estas urbanizações tiveram 

maior impacto na freguesia de Santiago Maior onde a maior parte se localiza, 

conforme se pode verificar nos dados da demografia dessa freguesia nesse período de 

tempo. 

O PDM em 1992, veio introduzir índices urbanísticos para as diferentes tipologias de 

construção, alta densidade e média/baixa densidade, que se refletiu na diminuição das 

densidades das expansões então projetadas.  

Neste período a intervenção da CMB, passou a ser mais virada para a reabilitação do 

centro Histórico e dos núcleos urbanos das freguesias rurais, procurando reverter a 

tendência de desertificação verificada nessas zonas. Esta preocupação refletiu-se nas 
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contidas propostas para o perímetro urbano da cidade previsto na planta de 

ordenamento do PDM para este núcleo urbano. 

Assim, neste período, a expansão urbana que se verificou foi essencialmente de 

iniciativa particular, como urbanizações de grande impacto refere-se, a Q uinta 

d’el Rey com 339 fogos em 10,5ha e densidade de 32 fogos/ha, a urbanização do 

seminário com 429 fogos em 8,5 ha e densidade de 51 f/ha e os moinhos de santa 

maria com 493 fogos em 11,8ha e densidade de 42 fogos/ha.  

Estes modelos urbanos adotaram tipologias mistas onde coexistiam edifícios 

plurifamiliares e moradias isoladas e em banda. Estas últimas tipologias tiveram 

bastante procura no mercado, correspondendo a uma população que abandonou os 

blocos habitacionais.  

Neste momento, o perímetro urbano da cidade que possuía uma área de expansão de 

Iniciativa publica de 27ha; uma área de expansão habitacional de 79ha e uma área não 

programada de 57 ha, possui urbanizações em curso na totalidade das zonas de 

expansão previstas, restando apenas não concretizadas a expansão de iniciativa 

pública que pertence à Força Aérea e uma área ainda não programada com cerca de 

30ha a nordeste no núcleo urbano. 

A cidade encontra-se limitada, em termos de expansão, por várias condicionantes 

físicas, os IP´s que funcionam como variante à cidade; a linha de caminho-de-ferro e as 

reservas agrícola e ecológica que a envolvem. A proposta de novo perímetro urbano da 

cidade, conciliou a existência destas condicionantes, com a possibilidade do seu 

crescimento fazendo face a novos desafios não ignorando a atenção a dispensar ao 

tecido consolidado. 
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6.1 Espaço Destinado às Atividades Económicas 

 

Na cidade medieval, basicamente, não havia uma delimitação precisa entre a função 

habitacional e a função económica, ambas as funções partilhavam os mesmos espaços. 

Com o processo de industrialização e, mais recentemente, com o modelo de 

comercialização em grande escala, a delimitação do espaço para as atividades 

económicas passou a ser uma exigência de ordenamento e de planeamento. Assim, as 

referências cartográficas sobre Beja do início do século vinte dão conta desta 

realidade, na medida em que no desenho urbano não é possível com clarividência 

distinguir zonas específicas destinadas às atividades económicas.  

Contudo, é notória a existência na periferia, sobretudo nos arrabaldes, de um desenho 

urbano que contemplava instalações habitacionais associadas a atividades de apoio à 

agricultura ou de hospedaria, dadas as dimensões dos espaços ocupados com 

construção.  

Com base numa fotografia área dos anos trinta, já foi possível detetar uma zona 

determinada cuja função principal assentava nas atividades económicas, 

principalmente indústria, embora tenhamos conhecimento que essa unidade já existia 

no final do século XIX. Deste modo, por volta de 1940 a área destinada às atividades 

económicas, mas coexistindo em muitos casos com habitação, era aproximadamente 

de 10,3 ha, correspondendo a 12,6% da área urbana. Em 1970 a área ocupada 

fundamentalmente com atividades económicas representava aproximadamente 20,1 

ha, correspondendo a 12,7% da área urbana, mantendo-se basicamente a tendência 

de ordenamento dos anos quarenta. 

Em 2001 a área destinada às atividades económicas era, aproximadamente, 160 ha, ou 

seja, registou-se um acréscimo de oito vezes em relação à área de 1940, 

representando 21,9% do espaço urbano total, por esta altura a tendência de 

ordenamento tinha-se alterado, reforçando-se a especialização funcional do espaço, 

separando-se claramente a atividade económica da função habitacional, através de 

grandes espaços de expansão. 
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Em 2010 assistiu-se à consolidação desta tendência, através do alargamento da área 

das atividades económicas para cerca de 240 ha, representando 23,4% da área urbana 

total. Esta nova realidade de ordenamento teve início nos anos oitenta com a 

constituição, a nível nacional, da Empresa Pública de Parques Industriais, que adquiriu, 

instalou as infraestruturas e procedeu ao loteamento de uma zona industrial em Beja.  

Nos anos noventa, teve lugar o desenvolvimento do comércio de grande escala, 

assente no figurino do comércio de periferia associado às grandes superfícies, 

reforçando, também no sector comercial, a especialização funcional do espaço e as 

novas tendências de ordenamento. 

Ainda sobre as áreas destinadas às atividades económicas, de referir que em 2001 a 

área consolidada era de 55 ha, a área de expansão de 83 ha.  

Na década de 2010, a área das atividades económicas consolidada era de 64 ha e a de 

expansão respetivamente de 156 ha. 

Esta margem para a expansão decorreu de dois fatores principais, designadamente: 

 a forte expectativa que existia desde 1995 sobre o impacte a induzir na base 

económica local, com possíveis reflexos sobre as atividades económicas em 

diversos sectores, por parte dos projetos estruturantes (Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva e Aeroporto de Beja); 

 o facto da propriedade do solo urbano, à semelhança do solo rural, estar 

concentrada em poucos/as titulares, sendo de grande dimensão, obviamente à 

escala da cidade de Beja, realidade que conduz a rigidez na oferta de terrenos 

para construção, revelando um mercado limitado e extremamente 

especulativo, em que as exigências normais de procura não são satisfeitas.  

Face a este pressuposto, a CMB teve e tem de recorrer ao alargamento do perímetro 

urbano por forma a haver maior número de proprietários/as no mercado fundiário 

urbano e, deste modo, melhor regular o mercado, sobretudo com a tentativa de 

aproximar a oferta (reforçando-a) às necessidades de procura. 
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6.2  A periferia da cidade e a qualidade funcional do espaço urbano 

 

Na cidade de Beja não ocorreram, como em outras cidades, fenómenos de ocupação 

de espaços periféricos com funções pouco qualificadas, devido ao facto da pressão 

urbanística ter surgido tarde, devendo-se esta particularmente a uma dinâmica de 

construção assente na qualificação das condições residenciais, uma vez que a cidade 

registava nas décadas de quarenta a setenta uma densidade populacional elevada 

associada a uma habitação precária com dimensões normalmente exíguas e até 

insalubres. Já na década de setenta ocorreu a qualificação dos espaços destinados às 

atividades económicas. De referir, ainda que, a cidade também não esteve exposta à 

receção massiva de novos residentes. 

Todos estes fatores conduziram a que o crescimento urbano verificado evitasse a 

desqualificação da periferia, independentemente de se ter acentuado a especialização 

funcional. Assim, foram urbanizadas novas áreas com funções específicas, 

designadamente para habitação, para equipamento e lazer, ou para as atividades 

industriais e afins e, mais recentemente, para consumo associado às grandes 

superfícies.  

 

 

6.3 Habitação Municipal 

 

A habitação, enquanto direito fundamental dos cidadãos é a expressão mais visível das 

condições sociais da população e constitui um fator essencial no desenvolvimento 

económico e social da sociedade. 

No concelho de Beja tem existido a preocupação de contribuir para que seja possível 

incrementar uma política de habitação, criando programas e/ou desenvolvendo 

parcerias. Atualmente o número médio de pessoas por alojamento familiar é de 1,7 

pessoas por agregado familiar. (fonte: Pordata 2017). 
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6.3.1 Programas de Apoio à Habitação  

 

6.3.1.1 Habitação Unifamiliar Sustentável - Beja 

 

Fruto do protocolo celebrado entre o Município de Beja e o Instituto Superior Técnico 

surge o projeto Habitação Unifamiliar Sustentável, com o Projeto Base desenvolvido 

em 2014. O projeto foi desenvolvido com base nas características do Lote 77 e pode 

ser aplicado aos restantes lotes inseridos no Plano de Pormenor de Ligação do Bairro 

do Pelame à Quinta D’El Rei, na união de freguesias de Salvador e Santa Maria da 

Feira, em Beja. O protocolo celebrado permite dar resposta à crescente necessidade e 

ambição em promover práticas de sustentabilidade que permitam assegurar um 

edificado com soluções ambientalmente mais eficientes, desde logo na conceção de 

projeto, tendo continuidade em fase de construção e posterior operação. O projeto 

Habitação Unifamiliar Sustentável constitui um projeto de arquitetura que visa propor 

uma moradia tipo, unifamiliar, para a qual se pretende uma construção sustentável e 

ecológica, propondo técnicas, materiais e sistemas mais ou menos inovadores que, 

num todo, resultem numa habitação com custos de manutenção e vivência diária 

reduzidos. O projeto base foi elaborado pelas arquitetas Ana Teresa Coelho e Célia de 

Mira da Câmara Municipal de Beja, surgindo como um projeto orientador que 

responde, simultaneamente, às exigências de conforto e qualidade dos seus 

utilizadores, revelando preocupação com o seu posicionamento no âmbito da 

sustentabilidade, culminando na execução de um edificado com condições de conforto 

e performance ambiental de referência. Partindo do projeto base comum, segue-se a 

sua execução em cada lote considerado, de acordo com as pretensões dos seus 

promotores. Com a implementação do protocolo referido procede-se à certificação do 

projeto base apresentado pelos serviços da Câmara Municipal de Beja, o qual obteve a 

Classificação A do Sistema LiderA, na sua avaliação ao nível da Sustentabilidade. Entre 

as vertentes com melhor desempenho destacam-se os recursos, conforto ambiental, 

vivência socioeconómica e uso sustentável. 

A zona de intervenção na qual se localizam os lotes para implementação do projeto 

Habitação Unifamiliar Sustentável – Beja, caracteriza-se por se inserir numa zona 
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urbana, integrada no Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El 

Rei (Figura 3), localizada no distrito de Beja, tendo assumido as regras de intervenção 

subordinadas aos pressupostos definidos no Plano Diretor Municipal (PDM) de Beja e, 

especificamente, no Plano de Pormenor no qual se integra. 

 

6.3.1.2 Mercado Social de Arrendamento 

 

O Mercado Social de Arrendamento surge no âmbito do Protocolo entre o IHRU 

(Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana) e a Câmara Municipal de Beja, tendo 

como objetivo arrendar frações desocupadas – propriedade do IHRU a preços 

significativamente inferiores aos praticados no mercado livre. Em Beja existem 16 

frações situadas no Largo da Estação que deram resposta a uma necessidade social 

básica a parte dos/as nossos/as munícipes. 

 

6.3.2  Habitação social 

 

Em Portugal, o direito à habitação encontra-se consagrado como direito fundamental 

de natureza social na Constituição Portuguesa, no seu art.º 65º: o acesso a “uma 

habitação adequada, em condições de higiene e de conforto, que preserve a 

intimidade pessoal e privacidade familiar”. Não obstante, a garantia deste direito está 

longe de ser extensiva a todos os cidadãos e cidadãs, conforme preconizado na 

Constituição. Apresenta um enorme défice, permitindo a existência de um número 

significativo de famílias excluídas do usufruto à habitação. 

A oferta privada existe, mas atendendo às dificuldades económicas das famílias não 

cobre as necessidades habitacionais da totalidade da população, cabendo assim ao 

Estado, em colaboração com as Câmaras municipais, garantir o acesso à habitação, 

particularmente com a promoção e oferta de “habitação social”. A missão das políticas 

de habitação tem assim, a sua legitimidade na intenção de garantir a todos os cidadãos 

e cidadãs o acesso a uma habitação digna. 
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Em termos de oferta pública de habitação, no concelho de Beja existe habitação social, 

propriedade da câmara, numa totalidade de 341 fogos, sendo o mesmo caracterizado 

por bairros sociais, aglomerados habitacionais e habitações dispersas na cidade de 

Beja e duas freguesias rurais, nomeadamente: União de Freguesias de Salvada e 

Quintos e Freguesia de Santa Clara de Louredo.  

A propriedade de um património social deste tipo acarreta em si mesma, a 

responsabilidade da câmara na sua gestão social, patrimonial e financeira e 

paralelamente como promotor assume-se como a entidade privilegiada de intervenção 

na área de habitação. O parque habitacional é constituído por habitações unifamiliares 

e plurifamiliares, tendo o número das mesmas, aumentado significativamente desde o 

ano de 2004, com a transferência do património propriedade do extinto IGAPHE, de 

propriedade mista. Para se ter uma ideia mais concreta, apresentam-se os seguintes 

dados: 

 

 

Gráfico 10: Habitação social 

 

Fonte: Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 
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Quadro 15: Tipologias da habitação social 

BAIRRO Nº DE FOGOS/HAB. TIPOLOGIAS 

T1 T2 T3 T4 

Beja I 57 __ 21 18 18 

Beja II 115 __ 31 54 30 

Bairro João Barbeiro 30 8 8 10 4 

Rua Sousa Porto 30 3 12 12 3 

Rua Mariana Janeiro 12 __ __ 12 __ 

Canifa 7 1 2 3 1 

Rua da Lavoura 8 __ 8 __ __ 

Bairro das Pedreiras 50 __ 50 __ __ 

Habitações dispersas (arrendamento) 17 4 10 3 __ 

Habitações Dispersas (comodato) 6 4 2 __ __ 

TOTAL 332 20 144 112 56 

Fonte: Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 

 

 

Gráfico 11: Nº de Habitações Sociais por Bairro/Aglomerado habitacional 

 

Fonte: Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 
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6.3.2.1  Valor patrimonial do parque habitacional 
 

Para o cálculo do valor patrimonial do parque habitacional, foram utilizados os dados 

constantes da “base de dados do serviço de património” que corresponde a 2 919 

822,99€.  

O PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbanístico) e o PAICD (Plano de Ação 

e Intervenção das Comunidades Desfavorecidas) permitiram a requalificação do Bairro 

– Beja II no que concerne à conservação das frações, espaços comuns e 

embelezamento dos espaços exteriores com equipamentos lúdico-desportivos para 

utilização da comunidade. 

 

6.3.2.2  Rendas (ano de 2018) 
 

Da totalidade das frações municipais ocupadas em regime de arrendamento, resulta o 

pagamento de uma renda mensal. O arrendamento caracteriza-se pela coexistência de 

regimes de arrendamento, nomeadamente a renda social e renda apoiada (aplicada 

posteriormente ao ano de 1993). 

Os dados relativos ao ano de 2018, referem-se aos seguintes: 

 Valor da renda máxima – 135,57€; 

 Valor da renda mínima – 1,30€ 

 Valor Médio de Rendas – 20,00€, 

 Taxa Média de Incumprimento – 16% 

O incumprimento no pagamento das rendas e dados os valores praticados, revelam, na 

maioria das situações uma desorganização na gestão financeira das famílias. Verifica-

se a subvalorização do bem da habitação, considerado como algo permanente e 

vitalício em detrimento de encargos com outros bens, materiais e de consumo. 

O estudo de ocupação tem a componente social que se prende com os objetivos de 

habitação social, no entanto, existe também uma componente jurídica que prevê a 

aplicação de regras e normas, relativas ao direito de ocupação dos fogos municipais. 

Através da articulação destas duas valências, pretende-se equilibrar a gestão da 
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ocupação dos fogos e dar respostas às situações surgidas, sendo que as detetadas com 

maior frequência são as seguintes:  

 No caso de dívidas dos/as arrendatários/as à autarquia por não pagamento de 

rendas, procede-se a uma fase de negociação, com o estabelecimento de 

acordos de reconhecimento de divida e pagamento em prestações; 

 Alterações do valor da renda mensal, na sequência de alterações na dimensão 

do agregado familiar ou na situação económica do mesmo; 

 Pedidos de permuta de habitação, quer por desadequação de tipologia 

(situações de subocupação ou sobreocupação), quer por dificuldades de acesso 

a pisos superiores ou por manifestação de interesse em mudar para um bairro 

ou aglomerado habitacional diferente; 

 Verificação de anomalias existentes nas frações municipais. 

 

6.3.2.3  Gestão dos pedidos de habitação 
 

A intervenção da CMB ao nível da gestão dos pedidos de habitação social está 

diretamente ligada ao estipulado na Lei nº32/2016 de 24 de Agosto.  

O Serviço de Habitação Social no âmbito dos atendimentos efetuados dispõe de um 

registo de carência habitacional que serve de apoio a dados estatísticos. 

 

6.3.2.4  Gestão do parque habitacional da CMB 

 
Sobre o presente eixo de intervenção já se teceram algumas considerações 

anteriormente aquando da caraterização do parque habitacional. No entanto, as 

atividades resumem-se a três itens principais: 

 Conservação/ recuperação das habitações; 

 Conservação/ recuperação de espaços comuns; 

 Gestão Social do edificado (monitorização das formas de ocupação, adequação 

do alojamento às especificidades do agregado familiar, cobrança efetiva de 
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rendas, responsabilização dos inquilinos na conservação do locado e espaços 

comuns, articulação com Associação de Condomínios dos agrupamentos 

habitacionais do Beja I e II). 

De referir que se pretende que a gestão social do edificado tenha um caráter de 

proximidade participada. Neste âmbito, efetua-se uma gestão de espaços comuns de 

modo participado, onde foi criada uma Associação de Condomínios para gestão dos 

referidos espaços nos bairros de propriedade mista, sendo que os/as moradores/as 

são os elementos integrantes dos órgãos sociais da Associação.  

Esta situação tem permitido também uma maior proximidade, não só junto dos/as 

residentes dos bairros, mas fundamentalmente, das suas necessidades, recursos e 

potencialidades.  

 
 

6.3.3 Gestão dos pedidos de melhorias habitacionais (particulares)  

 
Dar resposta à solicitação de munícipes que pretendam o apoio da Câmara em 

melhorias das habitações onde residem, enquadrando as situações ou nos apoios a 

conceder pela CMB, atendendo ao definido em regulamento Municipal. 

 
 

7. Respostas e Equipamentos Sociais por Grupos Sociais Prioritários 

 

7.1 Infância e Juventude 

 

No concelho de Beja, existem respostas sociais, na área de intervenção de infância e 

juventude, especificamente nas áreas de crianças e jovens, crianças e jovens com 

deficiência e crianças e jovens em situação de perigo. No âmbito da área de crianças e 

jovens, existem as seguintes respostas: 
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7.1.1 Creche 
 

A resposta social creche consiste num espaço destinado ao apoio pedagógico e 

cuidado de crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos.  

 
Quadro 16: Creches existentes por freguesia 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 11 + 1 Capacidade: 647  (sem Creche da Junta da Freguesia da Santa 

Clara de Louredo) 

Nº Utentes em acordo: 525 

Freguesia Equipamentos existentes 

União de Freguesias Salvador/ 

Santa Maria da Feira 

Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Beja 

Centro Paroquial e Social do Salvador 

Creche “O Sonho da Criança” – C.S.C.R. Bairro da Esperança  

Creche S. Gregório - Associação Escola Aberta  

Creche do Bairro da Apariça - Associação Escola Aberta 

Creche - Patronato de Santo António 

União de Freguesias Santiago 

Maior/ São João Batista 

Casa do Povo do Penedo Gordo 

Creche do Jardim de Infância – Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 

Creche Nossa Senhora da Conceição (Privado) 

Beringel Associação de Pais Jardim de Infância Seara Nova 

UF Salvada/Quintos Creche da Fundação Joaquim Honório Raposo 

Santa Clara de Louredo Creche da Junta da Freguesia da Santa Clara de Louredo 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 

 

 

7.1.2 Centro de Atividades de Tempos Livres 
 
Consideram-se centros de atividades de tempos livres os estabelecimentos com 

suporte jurídico em entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, que se 

destinam a proporcionar atividades de lazer a crianças com idades a partir dos 6 anos, 

de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares e de 

trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes modelos de intervenção. 
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Quadro 17: Centros de Atividades de Tempos Livres por freguesia 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

 

Número de Equipamentos: 5 Capacidade: 355 

Nº Utentes em acordo: 273  

 

Freguesia Equipamentos existentes 

UF Salvador/  

Santa Maria da Feira 

Centro Paroquial e Social do Salvador 

UF Santiago Maior/  

São João Batista 

O avião – Associação de Apoio Familiar aos militares e Civis da Base Aérea 

N.º 11 Beja (Privado) 

Centro de Atividades de Tempos Livres “A Escola” – Centro Infantil 

Coronel Sousa Tavares 

Jardim de Infância – Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 

UF Salvada/ Quintos Jardim de Infância Fundação Joaquim Honório Raposo 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 

 

 

7.1.3  Crianças e jovens em situação de risco 

7.1.3.1  Lares de Infância e Juventude e Centro de Acolhimento Temporário 

Respostas sociais para crianças e jovens até aos 18 anos em situação de perigo, a quem 

a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou o Tribunal tenha aplicado a medida de 

promoção e proteção de acolhimento residencial. 

O acolhimento residencial tem lugar em casa de acolhimento. 

 Aguarda-se a regulamentação do Decreto-Lei n.º 164/2019, de 25 de outubro, o qual 

estabelece o regime de execução do acolhimento residencial, medida de promoção 

dos direitos e de proteção das crianças e jovens em perigo. 

Atualmente mantêm ainda a designação de lares de infância e juventude e centros de 

acolhimento temporário destinados também a crianças e jovens em perigo. 

A gestão de vagas para a Casa Pia de beja e Fundação Manuel Gerardo Sousa e Castro, 

de âmbito distrital ou nacional, é da responsabilidade do ISS,IP, Centro Distrital de 

Segurança Social de Beja. 
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Quadro 18: Centro de Acolhimento Temporário e Lares de Infância e Juventude 

Equipamentos Capacidade Utentes com acordo 

CAT “A Buganvília” 28 25 

Casa Pia de Beja 40 38 

Fundação Manuel Geraldo Sousa e Castro 36 36 

Lar o Girassol (em transição para apartamento de 

autonomização) 

10 10 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 
  
 
 
 

7.1.3.2 Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) 
 

O CAFAP na modalidade de Preservação Familiar constitui, ao nível do apoio social, 

uma tipologia relativamente de serviços de apoio familiar dirigidos a crianças e jovens 

e suas famílias, em situação de risco. Atualmente o CAFAP é constituído por uma 

equipa de três de elementos que dá resposta a 80 famílias com crianças e jovens em 

situação de risco social, sendo esta uma resposta única no Distrito. 

 

Quadro 19: Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental existente 

Equipamentos Capacidade 

Associação Sementes de Vida 80 utentes 

Total de Utentes - 80 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 

 

 

7.1.4 Crianças e Jovens em Situação de Perigo - Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens 
 

Nos termos do disposto na Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, as Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são instituições oficiais não judiciárias, com 

autonomia funcional, que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir 



Diagnóstico Social 2019 

 

78 
 

ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, 

educação ou desenvolvimento integral. 

A intervenção para a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em 

perigo obedece aos seguintes princípios: 

 Interesse superior da criança; 

 Privacidade; 

 Intervenção precoce; 

 Intervenção mínima; 

 Proporcionalidade e atualidade; 

 Responsabilidade parental; 

 Prevalência da família; 

 Obrigatoriedade da informação; 

 Audição obrigatória e participação; 

 Subsidiariedade. 

Quadro 20: Caracterização Processual em 2019 

Entrada de Processos Saída de Processos 

Transitados do ano 2018 - 87 Arquivados fase preliminar-24 

Instaurados - 35 Arquivado fase pós preliminar - 19 

Novos Processos - 33 Enviados para outras CPCJ´s - 1 

Recebidos de outras CPCJ´s - 2  

Reabertos-24  

Total de entradas - 186 Total de saídas - 44 

Total de Processo Ativos: 102 

 

A comissão de proteção funciona em modalidade alargada ou restrita. 

De um modo geral pode-se definir como potencialidades e constrangimentos ao nível 

do funcionamento da CPCJ, os seguintes: 

Potencialidades: 
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- Boas relações interpessoais (AI) 

- Boa articulação entre os parceiros da comunidade (AE) 

- Eficaz trabalho de equipa (AI e AE) 

- Instalações adequadas e espaços de trabalho (AI) 

- Equipa multidisciplinar na CPCJ (AI) 

-Existência de assistente técnica a tempo inteiro (AI e AE) 

- Atual Presidência da Comissão Nacional empenhada em identificar constrangimentos 

e procurar as soluções para melhorar o sistema (AE) 

- Grande motivação e empenhamento da atual equipa da CPCJ.(AI) 

- Existência de Cursos de Formação especializada para os comissários  

- Existência da ETR e grande proximidade e bom relacionamento com essa Equipa. 

- Existência de supervisão à CPCJ e reuniões e Encontros de trabalho regulares com a 

Comissão Nacional. 

- Estudo do bem-estar no sistema de proteção. 

- Adequação da plataforma informática. 

- Ofícios-circulares da Comissão Nacional, com a definição de normas claras que a CPCJ 

pode utilizar junto das entidades locais. 

 

Constrangimentos: 

- Falta de capacidade própria na execução das medidas aplicadas e lacunas na 

comunidade para dar as respostas necessárias no Plano de Intervenção. (AI e AE). 

- Tempos de afetação reduzidos dos/as comissários/as (AI e AE) 

- Dificuldade das entidades designarem os/as seus/suas representantes (AE) 

- Falta de ação da Comissão Alargada na prevenção, recaindo sempre nos elementos 

da restrita. (AI) 

- Sistema de designação dos/as cidadãos/ãs eleitores/as das Assembleia Municipal 

(deveria sair norma de que não devem ser eleitos, mas sim cidadãos/ãs da 

comunidade) (AI e AE) 

- Sistema de emergência não tem respostas locais (atendimento da Linha 144 é 

nacional e Beja não tem instituições de acolhimento de emergência protocoladas, 

sendo as crianças encaminhadas para fora numa urgência de noite, por exemplo) (AE) 
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- Divergências na avaliação das medidas de proteção aplicadas ou propostas na CPCJ 

após a avaliação diagnóstica, por parte da EMAT e Tribunal, quando os processos 

transitam para lá. 

- Dependência das CPCJ’s e falta de autonomia no funcionamento ficando ao critério 

dos Municípios compreender ou não o sistema de apoio ao funcionamento, criando 

constrangimentos na falta de “aprovação” de atividades, em termos de suporte de 

despesas. (AE) 

- Descredibilização das CPCJs por parte da Comunicação Social, na exploração dos 

temas, que gera falta de confiança na eficácia da intervenção das CPCJs. 

- Desestruturação das famílias e lacunas de competências parentais. 

7.1.5 Crianças e Jovens com deficiência 
 

7.1.5.1 Programa de Intervenção Precoce 
 

O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), criado pelo Decreto-Lei 

n.º 281/2009, de 6 de outubro, é dirigida às crianças até aos 6 anos de idade, com 

alterações ou em risco de apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo, 

tendo em conta o seu normal desenvolvimento , constituindo um instrumento do 

maior alcance na concretização do direito à participação e a inclusão  social dessas 

crianças e das famílias. Este sistema assenta na universalidade do acesso, na 

responsabilização dos técnicos e dos organismos públicos e na correspondente 

capacidade de resposta. Neste Sistema são instituídos três níveis de processos de 

acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança e da adequação do 

plano individual para cada criança, ou seja, o nível local das equipas multidisciplinares 

com base em parcerias institucionais, o nível regional de coordenação e o nível 

nacional de articulação de todo o sistema. Para se atingir este objetivo, o SNIPI é 

desenvolvido através da atuação coordenada dos Ministérios do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, com 

envolvimento das famílias e da comunidade.  
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Destina-se ao apoio de 70 crianças com risco de alterações ou com alterações nas 

funções e estruturas do corpo, ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, dos 

0 aos 6 anos de idade, dos concelhos de Beja, Cuba, Alvito e Vidigueira e suas famílias.  

Importa referir que mais de 80% das crianças em intervenção apresentam alterações 

das funções e estruturas do corpo (perturbações e atrasos de desenvolvimento) 

prevalecendo, neste caso, o primeiro grupo dos critérios de elegibilidade do SNIPI. A 

Intervenção Precoce na Infância (IPI) traduz-se num conjunto de medidas de apoio 

integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e 

reabilitativa, designadamente no âmbito da educação, da saúde e da ação social, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 281/2009, publicado em Diário da República, 1.ª Série – 

N.º 193 – 6 de outubro. 

 

Objetivo Geral  

Resposta desenvolvida através de um serviço que promove o apoio integrado, 

centrado na criança e na família mediante ações de natureza preventiva e habilitava, 

designadamente, do âmbito da educação, da saúde e da ação social. 

 

Objetivos Específicos: 

Criar condições facilitadoras do desenvolvimento global da criança, minimizando o 

efeito de problemáticas associadas à condição de deficiência ou de risco de atraso 

grave do desenvolvimento, prevenindo eventuais sequelas; 

Intervir junto das crianças e suas famílias nas diferentes áreas dos seus contextos de 

vida e promover o seu desenvolvimento nos domínios chave; 

Fomentar práticas de “empowerment” nas crianças e suas famílias; 

Promover a inclusão dos/as clientes e suas famílias; 

Apoiar as famílias no acesso a serviços. 

 

Atividades 

Elaboração e implementação do Plano Individual de Intervenção Precoce de cada 

cliente/família; 



Diagnóstico Social 2019 

 

82 
 

Divulgação do trabalho desenvolvido pela Equipa Local de Intervenção (ELI) junto da 

comunidade e entidades envolvidas; 

Promover e fomentar a formação dos/as técnicos/as da ELI. 

 

    Quadro 21: Centros de Intervenção Precoce 

Equipamentos Capacidade 

Centro de Paralisia Cerebral 70 utentes 

Total de Utentes - 165 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 

 
A Equipa de Intervenção Precoce é constituída por Educadoras de Infância, Assistente 

Social, Psicóloga Educacional, Fisioterapeuta e Terapeuta da Fala. Constituem-se como 

objetivos: 

 Assegurar às crianças a proteção dos seus direitos e o desenvolvimento das 

suas capacidades; 

 Fortalecer as auto-competências das famílias; 

 Detetar e sinalizar todas as crianças com risco de alterações ou alterações nas 

funções e estruturas do corpo ou risco grave de atraso de desenvolvimento; 

 Intervir, após a deteção e sinalização, em função das necessidades do contexto 

familiar de cada criança elegível, de modo a prevenir ou reduzir os riscos de 

atraso no desenvolvimento; 

 Apoiar as famílias no acesso a serviços e recursos dos sistemas da segurança 

social, da saúde e da educação. 

 
 

7.1.5.2 Apoio em Regime de Ambulatório 

Resposta social do Centro de Paralisia Cerebral de Beja destinada à reabilitação de 

crianças a partir de 7 anos de idade, jovens e adultos, com paralisia cerebral e 

atrasos de desenvolvimento inerentes a patologias neurológicas afins, do distrito de 

Beja e concelhos limítrofes, em regime externo. 

Objetivos: 

- Criar condições facilitadoras ao desenvolvimento global da criança e jovem com 
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deficiência neuromotora e minimizar os problemas daí consequentes; 

- Promover a integração social, designadamente escolar, laboral e comunitária; 

- Otimizar as condições de interação familiar; 

- Realizar a avaliação multidisciplinar dos clientes; 

- Avaliar e prescrever Produtos de Apoio; 

-Disponibilizar aos clientes que deles necessitem os Produtos de Apoio existentes no 

banco de produtos da Instituição; 

- Realizar intervenções terapêuticas que possibilitem ao cliente melhorar a sua 

qualidade de vida e de acordo com o PDI; 

- Elaborar o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) após avaliação da 

problemática do cliente pela equipa técnica, em conjunto com família e/ou outros 

intervenientes no processo. 

Atividades: 

- Programa de intervenção nas seguintes áreas disponíveis na resposta social: 

fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, consulta de fisiatria, administração 

de toxina botulínica, psicologia e serviço social; 

- Programa de intervenção que integra as seguintes atividades: hipoterapia, 

equitação terapêutica, atrelagem adaptada, natação adaptada, snoezelen, atividade 

física adaptada em ginásio na comunidade; 

- Aconselhamento, avaliação, treino e prescrição de produtos de apoio adequados a 

cada contexto e necessidades do cliente; 

- Acompanhamento do cliente nas diferentes fases do seu processo de reabilitação e 

nos diferentes contextos em que se insere: escola, formação profissional, emprego, 

habitação e lazer. 

    Quadro 22: Centro de Paralisia Cerebral  

Equipamento Capacidade 

Apoio em Regime de Ambulatório - Centro de Paralisia 

Cerebral 

85 utentes 

Total de Utentes com acordo - 80 
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7.1.5.3 -Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) é um projeto desenvolvido pelo CPCB em 

parceria com os Agrupamentos de Escolas dos concelhos de Beja, Cuba, Alvito, 

Vidigueira, Serpa, Ferreira do Alentejo e Aljustrel, financiado através de Contratos de 

Cooperação anuais com a DGEstE, de acordo com o Plano de Ação apresentado. 

O CRI é um serviço especializado, acreditado pelo Ministério da Educação, que tem 

como missão apoiar as escolas na promoção do sucesso educativo dos alunos com 

medidas adicionais definidas no Relatório Técnico-Pedagógico e Plano Educativo 

Individual. 

Objetivos 

Constitui objetivo do CRI apoiar a inclusão das crianças e jovens com necessidade de 

mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, através 

da facilitação do acesso ao ensino; à formação, ao trabalho, ao lazer; à participação 

social e à vida autónoma, promovendo o máximo de potencial de cada aluno/a em 

parceria com as estruturas da comunidade. 

São apoiados pelo CRI do CPCB, os seguintes agrupamentos/Escolas não Agrupadas: 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

Agrupamento de Escolas de Cuba 

Agrupamento de Escolas da Vidigueira 

Agrupamento de Escolas de Alvito 

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo 

Agrupamento de Escolas de Aljustrel 

Externato António Sérgio. 

 

Atividades: 

A equipa CRI atua numa lógica de trabalho de parceria pedagógica e de 

desenvolvimento com as escolas, prestando serviços especializados como 

facilitadores da implementação de políticas e de práticas de educação inclusiva. 
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Os apoios especializados prestados pelo CRI em contexto escolar têm como finalidade 

contribuir para a melhoria da funcionalidade dos/as alunos/as, com vista a otimizar as 

suas aprendizagens e a elevar os seus níveis de participação, contribuindo para que 

o/a aluno/a alcance os objetivos e as competências curriculares estabelecido apoio 

ao desenvolvimento dos processos de transição para a vida pós-escolar, enquadrado 

no PIT de cada aluno/a, constitui outra das grandes finalidades dos apoios 

especializados do CRI. 

Os/as técnicos/as do CRI, enquanto elementos variáveis da equipa multidisciplinar de 

apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) de cada um dos agrupamentos de escolas, 

colaboram no processo de identificação de medidas de suporte, no processo de 

transição para a vida pós-escolar e no desenvolvimento de ações de apoio à família, 

por forma a reduzir ou a eliminar as barreiras que se colocam à aprendizagem e à 

participação dos/as alunos/as nos diferentes contextos educativos. 

Utentes : 151 

 

 

7.1.5.4 Escola de Ensino Especial 

A Escola de Ensino Especial atua ao nível da escolarização de alunos/as com 

necessidades educativas especiais associadas a condições individuais de deficiência 

que requeiram, de acordo com a avaliação psicopedagógica, adaptações significativas 

e em grau extremo em área do currículo comum e que se considere que seria mínimo 

o nível de adaptação e de integração social numa escola regular. 

Esta valência apoia crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 

anos, portadores de deficiência que limitem a atividade e participação, sendo 

financiada pelo Ministério de Educação e Ciência ao abrigo da alínea a) da portaria 

1102/97 através de acordo de cooperação anual. 

Objetivos: 

Promover as potencialidades de cada aluno/a, tendo em consideração o seu 

desenvolvimento e bem-estar; 

Promover o bem-estar e a qualidade de vida dos/as alunos/as com graves défices de 

autonomia; 
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Proporcionar apoio educativo especializado, diversificando estratégias de 

intervenção; 

Promover a comunicação e ligação escola-família; 

Promover a autonomia de cada aluno/a. 

Atividades: 

Ao longo de cada ano letivo são desenvolvidas atividades diferenciadas e que 

promovam as competências a serem trabalhadas de forma específica com cada aluno. 

No ano letivo 2018/19 estão integradas nesta resposta 8 crianças, com idades 

compreendidas entre os 7 e os 17 anos, provenientes dos concelhos de Beja, Aljustrel 

e Almodôvar. 

Alunos/as : 8 

 

 

7.2 Pessoas Idosas 

O envelhecimento populacional assume-se hoje como um dos grandes desafios do 

sucesso da humanidade. Ao nível da população global, refira-se que de acordo com a 

OMS “o número de pessoas com mais de 60 anos (…) aumentará de 11% em 2006 para 

22% em 2050. Nessa altura, e pela primeira vez na história da humanidade, a 

população terá mais pessoas idosas do que crianças”.  

Estimativas divulgadas pela Direção Geral de Saúde apontam para que a população 

europeia entre os 65 e 80 anos aumente 40% entre 2010 e 2030. A mesma fonte 

estima que, na União Europeia, as pessoas com mais de 65 anos venha a representar 

em 2060, 30% da população total. 

O concelho de Beja, com 35.734 habitantes tem registado um decréscimo 

populacional, sobretudo verificado nas freguesias rurais, sendo que a cidade tem vindo 

a crescer à custa do esvaziamento daquelas. Conforme se verificou anteriormente, a 

estrutura etária associada ao estudo da dinâmica populacional das últimas décadas 

traduz um progressivo e crescente envelhecimento da população, justificando a 

classificação de “muito envelhecida” (índice 141.4) da população do concelho de Beja, 

com valores muito acima da média nacional, embora o valor mais reduzido do Baixo 

Alentejo e distrito. 
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O aumento da longevidade associado à baixa natalidade existente no concelho leva a 

um progressivo envelhecimento da população residente e a um aumento do número 

de pessoas idosas. Constata-se que o índice de envelhecimento no concelho de Beja é 

superior ao valor médio nacional, bem como o índice de longevidade e o índice de 

dependência, tal como se visualiza no quadro seguinte:  

 

Quadro 23: Índices de: Envelhecimento; Longevidade; Dependência da população idosa 

Indicador 

Anos 

Portugal Alentejo Beja 

2001 2016 2001 2016 2001 2016 

Índice Envelhecimento 101,6 148,7 161,9 193,1 139,5 144,0 

Índice Longevidade 41,9 48,8 43,4 54,5 42,5 51,6 

Índice Dependência de Idosos 24,4 32,1 35,3 39,9 31,5 34,9 

Taxa Bruta de Natalidade 10,9 8,4 8,8 7,6 9,6 10,5 

Fonte: Pordata 

 

O envelhecimento populacional, por si, não poderá ser encarado como uma 

vulnerabilidade, não obstante ter associado na sua maioria a limitação das capacidades 

funcionais/ agravamento das condições de saúde e risco de doença. No entanto e 

conforme já descrito no DS2013 existem os seguintes “problemas associados à 

população idosa do concelho de Beja: isolamento social; isolamento físico-geográfico; 

habitação degradada; carência ao nível da saúde e estilos de vida saudáveis; 

desconhecimento dos direitos de cidadania; insegurança; baixo nível de rendimentos; 

outros. Associados a estes problemas, verificam-se dificuldades nas acessibilidades aos 

serviços de saúde.” 

No que concerne à população idosa existem várias respostas na comunidade que 

visam colmatar as suas necessidades de isolamento, de dependência, de saúde, entre 

outras. 

 

 

7.2.1 Pessoas idosas em situação de isolamento 

 

Segundo os censos de 2011 são apresentados os seguintes números de pessoas a 

residir sozinhas com mais de 65 anos no concelho de Beja: 
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Quadro 24: Nº de Pessoas a residir sozinhas com mais de 65 anos - Beja 

Anos 1981 2001 2011 

Nº 895 1.372 1.665 

 

Não obstante os números anteriormente descritos, de acordo com dados da Policia de 

Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), foram sinalizados por 

estas entidades (dados que se encontram permanentemente em atualização): 

 279 Pessoas idosas que residem sós; 

 45 Pessoas idosas em situação de isolamento; 

 46 Pessoas idosas que vivem acompanhadas por outros/as idosos/as; 

 2 Pessoas idosas que apesar de não residir sós e terem autonomia financeira, 

não gerem o seu dinheiro. 

Acresce ainda, a sinalização e acompanhamento efetuada por parte da autarquia em: 

 8 Pessoas idosas que residem sós (freguesias rurais) e 

 24 Pessoas idosas que residem sós e têm acompanhamento por parte do 

projeto da Stª Casa da Misericórdia. 

No sentido de dar resposta a estas pessoas sinalizadas, quer a GNR quer a PSP têm 

projetos de acompanhamento, nomeadamente:  

Para garantir melhores condições de segurança e a tranquilidade às pessoas idosas, 

ambas as entidades realizam ações de sensibilização à população idosa, através de 

contatos pessoais e ações em sala, a fim de os aconselhar sobre procedimentos de 

segurança, nomeadamente, situação de violência, burla, conto do vigário e furto em 

residência e furto em residências e ainda prevenir comportamentos. 

Relativamente a respostas às pessoas idosas que vivem sós e/ou em situação de 

isolamento, refira-se sobretudo as seguintes, para além da posteriormente descritas 

que cobrem toda a população idosa do concelho: 
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7.2.1.1 - Projeto “ Ao encontro de um Amigo” – Stª Casa da Misericórdia 

 

O presente projeto nasceu do desejo de mudar o paradigma do envelhecimento que se 

vive nos dias de hoje na nossa cultura e tem como intervenientes a instituição e os 

idosos. Consiste no combate à solidão e ao isolamento das populações de faixas etárias 

mais envelhecidas, destinando-se prioritariamente às pessoas idosas sem ou com 

pouca retaguarda familiar, provendo-lhes o conforto da interação e do convívio que 

outrora fez parte das suas vidas. No âmbito deste projeto, são efetuadas 

semanalmente visitas domiciliárias por parte da equipa técnica da Misericórdia, que 

promovem relações de proximidade, contribuindo assim para a promoção do bem-

estar físico e mental das pessoas idosas. 

O projeto“ Ao Encontro de um Amigo” tem o seu início em Janeiro de 2017, tendo 

durante o primeiro ano acompanhado 11 idosos/as sós ou com pouca retaguarda 

familiar. Ao longo de 2018 mantiveram os/as mesmos idosos/as acompanhados no 

ano anterior e alargou-se o projeto a mais 11, perfazendo neste momento um total de 

24 idosos/as. 

Para além da parceria iniciada anteriormente com a PSP de Beja, em que os/as 

idosos/as sinalizados/as pelos mesmos são encaminhados/as para a Santa Casa para 

integração no projeto, recebemos também idosos/as encaminhados por parceiros da 

rede social, assim como pelo departamento de psiquiatria da ULSBA. 

Para colmatar algumas necessidades sentidas e para complementar o projeto, deu-se 

início a um serviço de teleassistência, em parceria, com a empresa Helpphone que 

consiste num serviço de resposta a situações de emergência, combate à solidão e 

monitorização do bem-estar dos seus utentes, com recurso a um equipamento fixo ou 

móvel especialmente concebido para o efeito e compatível com todas as redes 

telefónicas do mercado. Já, no último semestre de 2018 demos início a uma linha 

telefónica denominada “Voz amiga” que presta assistência a todas as pessoas que se 

sentem sozinhas, necessitam de apoio, ou apenas de conversar. A linha “Voz amiga” 

têm como principal objetivo o combate à solidão, assim como promover a autonomia 

e a confiança de modo a garantir o direito à palavra e a ser ouvido.  
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7.2.1.2  Helpphone – Serviço de teleassistência 

 

No sentido de minimizar o isolamento social das populações fragilizadas do concelho e 

promover uma melhor qualidade de vida aos/às idosos/as isolados/as, a autarquia 

contratualizou uma prestação de serviços de teleassistência, com a empresa 

Helpphone, através do aluguer de 11 aparelhos. As situações são sinalizadas pelos 

parceiros da Rede Social e priorizadas pela DDIS. A distribuição dos aparelhos por 

freguesia é a seguinte: 

 

Quadro 25- Número de aparelhos de Helpphone instalados 

Freguesia Nº total de equipamentos em 

2018 

UF Albernoa/ Trindade 3 

Beja (cidade) 1 

Penedo Gordo 1 

UF Stª Vitória/Mombeja 2 

Stª Clara do Louredo 1 

Baleizão 1 

Total  9 

Fonte: Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 

 

Saliente-se que no que se refere a respostas às pessoas em situação de isolamento, e 

por se tratar de uma questão sensível e que carece de um acompanhamento próximo, 

sempre que existe uma sinalização, quer por parte da PSP, GNR ou Ministério Público, 

as mesmas são encaminhadas para as entidades competentes no sentido de dar uma 

resposta articulada e minimizar e/ou resolver as necessidades sentidas. 

 

 

7.2.2. Respostas Sociais para a Comunidade Sénior em Geral 

7.2.2.1  Centros de Convívio 

O centro de convívio é um estabelecimento onde se organizam atividades recreativas e 

culturais que envolvem as pessoas idosas de determinada comunidade. 
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Quadro 26: Centro de Convívio existente 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 1 Capacidade: 40 utentes 

 

Freguesia Equipamentos existentes 

UF Salvada/ Quintos Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição 

Total de Utentes com acordo - 25 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 
 
 

Para além do descrito, protocolado com a Segurança Social, existem outros que 

funcionam autonomamente, tais como: Centro de Convívio de Albernoa, Penedo 

Gordo, Santa Vitória e Cabeça Gorda. 

 

7.2.2.2 Centros de Dia 

Equipamento que funciona durante o dia e que presta vários serviços que ajudam a 

manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar. 

Quadro 27: Centros de Dia existentes 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 4 Capacidade: 150 utentes 

Nº utentes em acordo: 82  

 

Freguesia Equipamentos existentes 

Baleizão Centro Social Nossa Senhora da Graça 

UF Santa Maria da Feira/ 

São João Batista 

Fundação de Solidariedade Social Lar e Centro de Dia Nobre Freire 

UF Salvada/ Quintos 
Centro de Dia/Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição 

Fundação Joaquim Honório Raposo 

Fonte: ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 
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7.2.2.3  Serviço de Apoio Domiciliário 

 

O serviço de apoio domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de 

cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em 

situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária 

ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das 

atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o 

efeito. 

Quadro 28: Serviços de Apoio Domiciliário existentes 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 8 Capacidade: 561 utentes 

Total de Utentes em acordo: 429 

 

Freguesia Equipamentos existentes 

Baleizão Centro Social Nossa Senhora da Graça 

UF Salvador/Santa Maria 

da Feira 

Casa Repouso Henry Dunant 

Lar Monte – Fundação de S. Barnabé 

UF Santiago Maior/ 

São João Batista 

Cáritas Diocesana de Beja 

Fundação de Solidariedade Social Lar e Centro de Dia Nobre Freire 

Beringel Centro de Apoio Social – Pólo de Beringel 

UF Salvada/ Quintos 
Centro de Dia/Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição 

Fundação Joaquim Honório Raposo 
Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 

 

 
 

7.2.2.4  Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 
 

Esta resposta social é desenvolvida em equipamento, destinada ao alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente para pessoas idosas ou outras em 

situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia.  
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Quadro 29: Estruturas residenciais para pessoas idosas existentes 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 14 Capacidade: 789 utentes 

Nº Utentes em acordo: 557 utentes  

Freguesia Equipamentos existentes 

UF Albernoa/ Trindade Lar Nossa Senhora da Luz 

UF Salvador/ 

Santa Maria da Feira 

Lar de Idosos Casa de Repouso Quinta do Charro (privado) 

Centro Paroquial e Social do Salvador 

Centro Paroquial e Social do Salvador – Lar Residencial Nª Sra. Monte 

Carmelo (privado) 

Lar do Monte - Fundação São Barnabé 

Lar Colina do Carmo - Fundação São Barnabé 

Casa Repouso Henry Dunant – C.V. P. Beja 

Casa de Repouso José António Marques - C.V. P. Beja 

Lar de Idosos Mansão de São José 

Lar de Idosos D. José do Patrocínio Dias do Patronato de St. António 

 

UF Santiago Maior/ 

São João Batista 

Lar Quinta da Navarra 

Fundação de Solidariedade Social Lar e Centro de Dia Nobre Freire 

Santa Clara do Louredo Lar da Sagrada Família 

UF Salvada/ Quintos Fundação Joaquim Honório Raposo 
Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 

 

 

Quadro 30: Taxa de Cobertura da Cooperação Standardizada (TCCS) no Concelho 

Taxa de Cobertura da Cooperação standardizada (TCCS) por concelho 

 Creche familiar e 

creche 

Centro de 

Dia 

ERPI SAD Idosos CAO 

Beja 182,5 60,1 246,6 175,0 307,97 

Fonte: Carta Social 
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7.2.2.5 Centro Social do Lidador 
 

O Centro Social do Lidador é uma extensão da casa da pessoa idosa, da rua onde mora, 

um prolongamento das relações de vizinhança tão características do nosso Alentejo, 

para conviver com pares e outras gerações, nomeadamente crianças e onde lhe é 

prestado um acompanhamento em ambiente semifamiliar, ouvindo os seus 

problemas, contribuindo para os resolver, de forma direta ou através de 

encaminhamento.  

Missão: Criar condições que permitam melhorar a qualidade de vida do/a idoso/a, 

minimizando o seu isolamento, solidão e dependência, através da dinamização de 

actividades formativas e de animação, numa lógica de promoção social e pessoal. 

Visão: Ser uma Instituição de referência na qualidade de prestação de serviços às 

pessoas idosas. 

Este equipamento conta com 1350 utentes em todas as atividades existentes. 

As atividades distribuem-se por:  

 Ginástica Sénior- o projeto “Com_Vida” tem vindo a evoluir de forma bastante 

positiva desde o seu início. Este desenvolvimento deve-se à enorme motivação 

apresentada pelos nossos/as utentes, verificando-se nesta classe etária uma 

enorme vontade de manter/melhorar as suas capacidades, este projeto conta, 

neste momento, com 283 inscrições.  

 Hidroginástica - a atividade supracitada conta, neste momento, com a presença 

de 68 seniores. 

 Grupo Coral do Centro Social do Lidador. 

 Atelier de bainhas abertas. 

 Atelier de bordados e crochet. 

 Atelier de artes decorativas. 

 Atelier de tapetes de arraiolos. 

 Atelier de informática. 
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 Atelier de costura (trabalhos livres). 

 Atelier de hidroginástica sénior. 

 Estimulação cognitiva. 

 

 

7.2.2.6 Universidade Sénior de Beja 

 

A Universidade Sénior de Beja assume-se como uma resposta social desenvolvida em 

parceria dirigida aos/às seniores do concelho de Beja e que dinamiza atividades de 

caracter cultural, recreativo e social, promovendo o convívio e as relações sociais e 

interpessoais numa perspetiva de valorização, autonomia, cidadania e participação.  

Para além das aprendizagens mais formais, os/as alunos/as desenvolvem as suas 

competências pessoais e sociais, participam em atividades culturais em rede com a 

comunidade local e criam novos projetos de vida numa “casa” onde se constituem 

como os/as autores/as da sua história. O corpo docente que participa neste projeto 

em regime de voluntariado, constitui-se como facilitadores da partilha de 

aprendizagens e experiências, criando-se relações de proximidade e reciprocidade 

entre alunos/as e professores/as. 

A Universidade Sénior de Beja oferece um conjunto vasto de atividades formativas e 

extracurriculares, como:  

 história, leitura e cinema; espanhol, língua e literatura portuguesa, inglês, 

sociologia, informática, bordados e bainhas, costura, teatro; culinária, 

psicologia, coro, yoga, educação física, modelagem em barro, matemática, 

francês, fotografia, dança criativa, história contemporânea geral, espanhol, 

Espaço Só(mente), artes decorativas, manualidades, história da arte, 

planeamento e desenvolvimento urbano, arqueologia, latim, pintura a óleo, 

meio natural e evolução humana, oficina de buinho, entre outras.  

 seminários e cursos multidisciplinares;  

 passeios e viagens culturais;  
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 grupos recreativos;  

 atividades de apoio à comunidade em geral;  

 outras atividades socioculturais propostas;  

 divulgação e informação de serviços destinados aos seniores. 

 

 

7.2.2.7 Projeto COM_VIDA 

 

O COM_VIDA é um projeto de inovação social, candidatado ao Programa de Parcerias 

para o Impacto, Portugal Inovação Social, promovido pelo Centro Social Nossa Senhora 

da Graça e tem como investidor social a Câmara Municipal de Beja. O projeto 

COM_VIDA destina-se a maiores de 65 anos, residentes no Concelho de Beja, visando a 

adopção de estilos de vida saudável, a promoção do envelhecimento ativo, da saúde e 

do bem-estar. 

O Com_Vida tem uma equipa multidisciplinar que trabalha num modelo de 

intervenção que assenta em 4 eixos estratégicos: 

Eixo 1 - Monitorização da saúde, qualidade de vida e bem-estar em parceria com o 

observatório das dinâmicas do envelhecimento ativo do IPB e a ULSBA-UCC 

Eixo 2 – Planos Individuais de promoção do envelhecimento ativo, saúde e bem estar. 

Criação de uma plataforma on-line de planos individuais de promoção do bem-estar. 

Eixo 3 - Dinamização de atividades conducentes a estilos de vida saudável, tais como: 

Promoção da alimentação saudável por via de ateliês e workshops de cozinha, 

aconselhamento e acompanhamento na implementação de novos hábitos alimentares 

e nutricionais. Promoção de atividade física, por via de aulas de treino funcional, 

estimulação motora, caminhadas e otimização do uso de equipamentos urbanos 

disponíveis no espaço público. 

Eixo 4 - Dinamização de atividades de sociabilização promotoras da saúde mental e 

preventivas da demência, tais como: 

 Estimulação do funcionamento cognitivo e promoção da autoestima por via da 

implementação de um programa de estimulação da memória, ateliês de 
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expressão plástica, aulas de net sénior, estimulação da motricidade fina, ateliês 

de música e artesanato e atividades de valorização da autoimagem. 

 Valorização do património material e imaterial, por via de oficinas de artes, 

saberes e tradições (buinho, barro, jogos tradicionais) e na dinamização de 

atividades intergeracionais, intercâmbios seniores, entre outros. 

Como impactos na comunidade, esperam-se os seguintes: 

 Melhoria da qualidade de vida da população idosa com variação positiva nos 

planos individuais; 

 Melhoria da coesão territorial numa lógica de intervenção em todo o concelho 

de Beja; 

 Aumento das atividades intergeracionais e consequente melhoria da relação 

entre gerações, valorizando a comunidade sénior, a transferibilidade de sabes, 

cultura e tradições. 

 

7.2.3 Pensões 

 

Considera-se concetualmente pensões, as pensões de aposentação ou de reforma, 

velhice, invalidez ou sobrevivência desde que não sejam consideradas rendimentos de 

trabalho dependente, bem como outras de idêntica natureza (como por exemplo as 

pensões sociais do regime não contributivo da segurança social), incluindo os 

rendimentos do trabalho dependente auferidos após a extinção do contrato individual 

de trabalho, sempre que o/a titular seja colocado/a numa situação equivalente à de 

reforma, segundo o regime de segurança social que lhe seja aplicável. 

Em 2017, por via do Decreto Lei n.º 126 – A, de 06/10/2017, foi criada a Pensão Social 

de Inclusão, que alarga ainda “o complemento solidário para idosos aos titulares da 

pensão de invalidez e promove os ajustamentos necessários noutras prestações 

sociais”. Destina-se aos/às cidadãos/ãs nacionais e os/as estrangeiros/as, 

refugiados/as e apátridas, que satisfaçam as condições de atribuição da prestação, 

com vista a compensar os encargos acrescidos no domínio da deficiência, a promover a 
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autonomia e inclusão social da pessoa com deficiência e combatendo a pobreza 

destas. 

Quadro 31:Nº de Pensionistas ativos em Dezembro de 2013 a 2018 residentes no concelho de Beja, 

por regime, tipo de pensão e sexo 

Pensão Regime Sexo Nº de pensionistas ativos em Dezembro de cada ano 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Invalidez 

Regime Contributivo 
M 488 469 428 382 355 335 

F 460 432 406 362 327 317 

T 948 901 834 744 682 652 

Regime Não Contributivo 
M 116 113 116 123 125 a) 

F 103 103 100 102 102 a) 

T 219 216 216 225 227 a) 

Velhice 

Regime Contributivo 
M 3.056 3.023 3.026 3.048 3.001 2.944 

F 4.054 4.037 3.996 3.965 3.920 3.821 

T 7.110 7.060 7.022 7.013 6.921 6.765 

Regime Não Contributivo 
M 24 23 25 22 26 23 

F 51 46 39 41 38 36 

T 75 69 64 63 64 59 

Sobrevivência 

Regime Contributivo 
M 507 513 490 484 484 482 

F 2.281 2.274 2.243 2.191 2.163 2.132 

T 2.788 2.787 2.733 2.675 2.647 2.614 

Regime Não Contributivo 
M 9 9 9 12 10 8 

F 7 8 7 9 11 11 

T 16 17 16 21 21 19 

a) A pensão de invalidez do regime não contributivo foi integrada na Prestação Social para a Inclusão 

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia - ISS-GP-UPCG@seg-social.pt 

 

 

7.2.4 - Complemento Solidário para Idosos (CSI) 

O CSI é uma prestação monetária de subsistema de solidariedade, destinada a pessoas 

com mais de 65 anos e com baixos recursos. 
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Quadro 32: Número de beneficiários/as do Complemento Solidário de Idosos/as por concelho 

Concelho de Residência JAN/2010 JAN/2011 JAN/2012 

Total 4900 5006 4825 

ALJUSTREL 169 168 163 

ALMODÔVAR 269 282 274 

ALVITO 101 101 95 

BARRANCOS 57 53 47 

BEJA 550 586 573 

CASTRO VERDE 232 237 229 

CUBA 147 161 158 

FERREIRA DO ALENTEJO 274 283 273 

MÉRTOLA 427 424 405 

MOURA 500 506 485 

ODEMIRA 1068 1087 1049 

OURIQUE 275 274 261 

SERPA 648 657 632 

VIDIGUEIRA 183 187 181 

Fonte: ISS 

 

Da análise do quadro 32 constata-se que em janeiro de 2010 beneficiaram desta 

medida 550 idosos/as, o que corresponde a uma percentagem de 11% 

comparativamente à região Alentejo em igual período. 

Em janeiro de 2011 beneficiaram desta medida 586 idosos/as, o que corresponde a 

uma percentagem de 11% comparativamente à região Alentejo em igual período.  

Em janeiro de 2012 beneficiaram desta medida 573 idosos, o que corresponde a uma 

percentagem de 11% comparativamente à região Alentejo em igual período. É de 

realçar a diminuição de beneficiários/as (13) entre 2011 e 2012, que se torna motivo 

de análise se considerarmos que entre 2010 e 2011 houve um aumento de 53 

idosos/as a usufruir desta prestação pecuniária. 
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Quadro 33: Número de pessoas beneficiárias com Complemento Solidário de Idosos/as nos anos de 
2013 a 2018 no concelho de Beja, por escalão etário e ano 

Ano Sexo Nº de pessoas beneficiárias por escalão etário 

65 a 69 anos 70 a 74 anos 75 a 79 anos 80 a 84 anos 85 ou + anos Total 

2013 
Feminino 40 89 101 83 49 362 

Masculino 15 45 44 67 19 190 

Total 55 134 145 150 68 552 

2014 
Feminino 26 82 94 74 36 312 

Masculino 11 34 37 59 22 163 

Total 37 116 131 133 58 475 

2015 
Feminino 19 53 65 53 31 221 

Masculino 10 26 24 35 14 109 

Total 29 79 89 88 45 330 

2016 
Feminino 29 44 58 55 37 223 

Masculino 13 29 24 27 18 111 

Total 42 73 82 82 55 334 

2017 
Feminino 26 50 64 59 38 237 

Masculino 15 26 26 30 17 114 

Total 41 76 90 89 55 351 

2018 
Feminino 27 37 69 56 44 233 

Masculino 16 23 27 19 27 112 

Total 43 60 96 75 71 345 

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia - ISS-GP-UPCG@seg-social.pt 

 

 

7.2.5  Cartão Municipal Sénior (CMS) 

 

O CMS tem como objetivo apoiar idosos/as residentes no concelho, há pelo menos 6 

meses, com idade igual ou superior a 60 anos, e cujo rendimento per capita seja igual 

ou inferior ao salário mínimo nacional, conforme regulamento próprio. Presentemente 

usufruem desta medida 1232 utentes do concelho de Beja. Os benefícios do cartão 

traduzem-se em:  

 acesso gratuito às piscinas municipais; 

 acesso gratuito a todas as iniciativas municipais; 

 desconto de 50% nas tarifas municipais: tarifário do consumo de água (aplicado 

a todo o tarifário); tarifa de tratamento de águas residuais (a todos os 

escalões); todos os serviços prestados; 

 isenção das taxas municipais, por exemplo construção/reparação de uma 

moradia unifamiliar; 
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 comparticipação de 25% na parte que cabe ao utente na aquisição, mediante 

receita médica de medicamentos comparticipados pelo serviço nacional de 

saúde abrangendo apenas os destinatários às classes e aos grupos terapêuticos; 

 a comparticipação global não poderá exceder os 40.000€; 

 comparticipação de 50% na aquisição de passe social para os transportes 

urbanos da cidade. 

 

 

7.3 Pessoas com Deficiência 

 

7.3.1 Balcão de Inclusão  

 

O Balcão de Inclusão tem como objetivo prestar às pessoas com 

deficiência/incapacidade atendimento especializado na temática da 

deficiência/incapacidade, que inclui informação global e integrada sobre os seus 

direitos e benefícios e recursos existentes, designadamente prestações e respostas 

sociais, emprego e formação profissional, produtos de apoio/ajudas técnicas, 

benefícios fiscais, acessibilidades e transportes, intervenção precoce e educação, 

apoiando-as na procura das soluções mais adequadas à sua situação concreta. 

Constituem ainda atribuições do Balcão de Inclusão:  

- proceder ao seu correto encaminhamento e desenvolver uma função de mediação 

junto dos serviços públicos e entidades privadas responsáveis pela resolução dos seus 

problemas que seja facilitadora da sua intervenção junto destes utentes; 

- desenvolver e valorizar as parcerias locais que permitam articular soluções de 

atendimento mais eficazes; 

- divulgar junto dos serviços, instituições e outras estruturas locais a apropriação e 

divulgação de boas práticas no atendimento do/a munícipe com 

deficiência/incapacidade; 
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- recolher informação que permita produzir diagnósticos de caracterização local das 

pessoas com deficiência/incapacidade, identificar os principais problemas existentes e 

promover soluções adequadas. 

O Balcão de Inclusão de Beja funciona na Divisão de Desenvolvimento e Inovação 

Social da Câmara Municipal de Beja.  

 

7.3.2  Lar Residencial  
 

Lar residencial - Estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou 

permanente, de pessoas com deficiência e incapacidade, de idade igual ou superior a 

16 anos, que se encontrem impedidas de residir no seu meio familiar.   

Objetivos: 

• Contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos residentes 

• Promover estratégias de reforço da autoestima pessoal e da capacidade para a 

organização das atividades da vida diária 

• Promover ou manter a funcionalidade e a autonomia dos residentes 

• Facilitar a integração em outras estruturas, serviços ou estabelecimentos mais 

adequados ao projeto de vida dos residentes 

• Promover a interação com a família e com a comunidade. 

 
 

Quadro 34 : Lares Residenciais para Pessoas com Deficiência 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 3 Capacidade total: 60  

Nº utentes em acordo: 59 utentes  

 

Freguesia Equipamentos existentes 

UF Salvador/Santa Maria da Feira Lar Residencial I “Vidas Coloridas” – CERCI Beja 

Lar Residencial II – CERCI Beja 

Lar Residencial Dr. Artur Carvalhal – C.P.C. Beja 

Fonte: ISS,IP - Centro Distrital de Beja, dezembro 2019  
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O Lar Residencial Dr. Artur Carvalhal – C.P.C. Beja destina-se a alojar jovens e 

adultos/as com deficiência e/ou incapacidade, com idade igual ou superior a 16 anos, 

que se encontram impedidos definitivamente ou temporariamente de residir no seu 

meio familiar. 

Objetivos: 

- Promover condições de bem-estar e qualidade de vida ajustadas às necessidades 

dos/as residentes; 

- Promover estratégias de reforço de auto-estima; 

- Promover a autonomia pessoal e social dos/as clientes; 

- Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades 

específicas de cada um/a; 

- Privilegiar a interação com a família e a comunidade no sentido de promover a 

integração social; 

- Facilitar a integração em outras estruturas, serviços ou estabelecimentos 

adequados ao projeto de vida dos/as residentes; 

- Promover o envolvimento e competências das famílias. 

Atividades e serviços assegurados: 

- Alojamento; 

- Apoio nos cuidados de higiene pessoal e cuidados de imagem; 

- Alimentação; 

- Apoio na utilização e limpeza das tecnologias de apoio/ produtos de apoio; 

- Tratamento de roupas; 

- Apoio aos cuidados de saúde; 

- Transporte aos serviços/ cuidados de saúde e a atividades realizadas no exterior; 

- Acompanhamento a serviços públicos para formalidades relativas aos residentes; 

- Realização e desenvolvimento de atividades de desenvolvimento pessoal e social na 

residência e no exterior. 
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7.3.3  Centro de Atividades Ocupacionais 

O centro de atividades ocupacionais é uma resposta social desenvolvida em 

equipamento, destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos/as com 

deficiência grave. 

Objetivos: 

•Criar condições que visem a valorização pessoal e a integração social de pessoas com 

deficiência 

•Promover estratégias de desenvolvimento de autoestima e de autonomia pessoal e 

social 

•Proporcionar a transição para programas de integração sócio-profissional quando 

aplicável 

•Assegurar a prestação de cuidados e serviços adequados às necessidades e 

expectativas dos utilizadores 

 

Quadro 35: Centros de Atividades Ocupacionais existentes 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Equipamentos: 2 Capacidade: 60                          

Utentes com acordo: 60  

Concelho/ Freguesia 

Beja (UFSalvador/Santa Maria da 

Feira) 

Equipamento 

2 Unidades CAO da  

Cerci Beja 

Beja (UF Santiago Maior/ São 

João Batista) 

2 Unidades CAO do 

Centro de Paralisia Cerebral 
Fonte: - ISS,IP - Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 

 

Os dois Centros de Atividades Ocupacionais (CAO´s) do Centro de Paralisia 

Cerebral são uma resposta social que presta apoio a pessoas com deficiências e 

incapacidades, com idades iguais ou superiores a 16 anos, com significativas 

limitações da atividade e restrições na participação, decorrentes de alterações nas 

estruturas e funções (pessoas com deficiências graves ou profundas) cuja integração 

sócio - profissional no mercado regular de emprego ou em centro de emprego 
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protegido se encontra condicionada, mas que evidenciam potencial para uma 

integração social ativa mediante o desenvolvimento de atividades ocupacionais. 

Objetivos: 

- Promover os níveis de qualidade de vida, nas suas várias dimensões; 

- Promover estratégias de reforço da auto-estima, da valorização e de autonomia 

pessoal e social, assegurando as condições de estabilidade necessárias para o 

reforço da sua capacidade e autonomia; 

- - Prestar apoio na integração social, através do desenvolvimento de atividades 

socialmente úteis, eventualmente facilitadoras do acesso à formação profissional e 

ao emprego; 

- Privilegiar a interação com a família e significativos e com a comunidade, no 

sentido de otimizar os níveis de atividade e de participação social; 

- Contribuir para a promoção de uma sociedade inclusiva, promovendo a 

participação em atividades e contextos sociais; 

- Orientar a prestação de serviços continuamente para o/a cliente, diagnosticando 

as suas necessidades e expetativas, os seus potenciais de desenvolvimento e criando 

oportunidades para o seu desenvolvimento e otimização; 

Atividades: 

Os dois Centros de Atividades Ocupacionais asseguram a prestação das seguintes 

atividades: 

- Atividades Estritamente ocupacionais (AEO): Pintura, Expressão plástica, Artes 

Decorativas; 

- Ateliers de Culinária; 

- Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social (AD); 

- Atividades Lúdico-Terapêuticas (AL): Equitação Adaptada, Atrelagem Adaptada, 

Boccia; 

- Atividade Física Adaptada; 

- Atividades de Inclusão e Participação: Dança e Teatro; 

  - Atividades de Reabilitação: terapia ocupacional, fisioterapia 

- Atividades Socialmente Úteis (ASU`s) – A implementar no ano 2019. 

Utentes:60 
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7.3.4 Centro de Recursos para o Emprego 

 

O Centro de Recursos para o Emprego, é uma estrutura de suporte e apoio ao Centro 

de Emprego de Beja, com intervenção especializada no domínio da reabilitação 

profissional das pessoas com deficiência ou incapacidade, constituída por três ações: 

Informação, Avaliação, Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE), Apoio à 

Colocação (AC) e Acompanhamento pós-Colocação (APC). 

Objetivos: 

- Desenvolver intervenções ao nível da qualificação para o emprego; 

- Avaliar a Capacidade de Trabalho; 

- Prescrever produtos de apoio; 

- Adaptar postos de trabalho; 

- Apoiar a colocação no mercado de trabalho; 

- Informar sobre apoios e incentivos para as entidades empregadoras; 

- Proceder ao acompanhamento pós-colocação, de forma a viabilizar a manutenção e 

progressão na carreira. 

Utentes: Em função das solicitações 

 

 

7.3.5 Formação Profissional 

 

A Formação Profissional do CPCB dá resposta aos/às jovens e adultos/as com 

deficiência, a partir dos 18 anos, que necessitam de adquirir competências sócio 

profissionais que viabilizem a sua inserção no mercado de trabalho. A atual oferta 

formativa está definida para dois anos - 2019/2020 - no âmbito de uma candidatura 

ao POISE, tipologia 3.01 - Qualificação das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade. 

Objetivos: 

- Motivar e orientar os/as formandos/as para a construção do seu projeto sócio 

profissional. 

- Promover o desenvolvimento de competências, pessoais, sociais e profissionais. 

- Facilitar o acesso ao emprego assim como a sua manutenção. 

- Promover a aprendizagem ao longo da vida. 
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A oferta formativa para 2019 será de 4 cursos de formação inicial e 5 de formação 

contínua - 1 para empregados/as e 4 para desempregados/as. 

Informática – Noções Básicas 

Gestão Ambiental 

Ideias e Oportunidades de Negócio 

Procura Ativa de Emprego 

Utentes: 48 

 

A UPS – Qualificação e Emprego da Cercibeja, desenvolve acções de formação e 

capacitação para pessoas com deficiência e/ou incapacidade, maiores de 18 anos, 

visando a sua integração no mercado de trabalho. 

A oferta formativa actual desenvolve-se no âmbito da Tipologia 3.01 – Qualificação de 

Pessoas com Deficiência e Incapacidade, do POISE, estando a sua execução 

compreendida entre 2019/2022, nas áreas de Operador/a Agrícola, Operador/a 

Agrícola – Horticultura/Fruticultura, Cozinha e Cozinha/Pastelaria, Serviços Gerais, 

Empregado/a de Andares e Operador/a de Manutenção Hoteleira, com percursos de 

certificação profissional ou dupla certificação (escolar e profissional). 

 

 

7.3.6 Centro de Apoio à Vida Independente do Centro de Paralisia Cerebral de Beja – 

CAVI 

 

O CAVI do CPCBeja surge com a aprovação de um projecto ao Portugal 2020, 

nomeadamente ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, com entidade 

intermédia do Instituto Nacional de Reabilitação (INR). 

O CAVI é a entidade que operacionaliza a implementação do projecto-piloto Modelo 

de Apoio à Vida Independente (MAVI) que assenta na disponibilização de assistência 

pessoal a pessoas com deficiência e incapacidade, garantindo condições para sua 

autonomia e autodeterminação, e consequentemente à participação em todos os 

contextos de vida. 

Tem por objetivo disponibilizar um serviço de Assistência Pessoal, de forma a apoiar 

pessoas com deficiência ou incapacidade, para a realização de atividades que, em 
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razão das limitações recorrentes da sua interação com as condições do meio, não as 

possam realizar por si próprias. 

Este projeto é direcionado a 24 destinatários/as, sendo que o apoio será prestado no 

seu contexto de vida. A Equipa Técnica é constituída por um/a Diretor/a Técnico/a/ 

Terapeuta Ocupacional, Psicólogo/a e Gestor/a. A equipa de assistentes pessoais é 

constituída aproximadamente por 24 colaboradores/as. 

 

Consideram-se atividades a realizar no âmbito da Assistência Pessoal, as seguintes: 

- Atividades de apoio nos domínios da higiene, alimentação, manutenção da saúde e 

de cuidados pessoais; 

- Atividades de apoio em assistência domestica; 

- Atividades de apoio em deslocações; 

- Atividades de mediação da comunicação; 

- Atividades de apoio em contexto laboral; 

- Atividades de apoio à frequência de formação profissional; 

- Atividades de apoio à frequência de ensino superior e de investigação; 

- Atividades de apoio em cultura, lazer e deporto; 

- Atividades de apoio na procura ativa de emprego; 

- Atividades de apoio à criação e desenvolvimento de redes sociais de apoio; 

- Atividades de apoio à participação e cidadania; 

- Atividades de apoio à tomada de decisão, incluindo a recolha e interpretação de 

informação necessária à mesma. 

Destinatários/as: 24 

 

 

7.3.7  “Loja do Brinquedo” – Projeto Capacitação 

 

O recurso às tecnologias de apoio à comunicação representam um contributo 

importantíssimo no campo da habilitação/reabilitação da pessoal com deficiência, nos 

mais diversos domínios, pois promovem e/ou facilitam sua a participação. 

Ao longo da sua existência o Centro de Paralisia Cerebral de Beja nunca deixou de 

investir nesta área de intervenção, tentando sempre dar respostas aos seus clientes, 
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quer ao nível das avaliações específicas em tecnologias de apoio à comunicação, quer 

na própria construção e adaptação de materiais e alguns brinquedos. 

Neste sentido nasceu a “Loja do Brinquedo”. 

 

A “Loja do Brinquedo” é um projeto, com duração prevista de 12 meses, financiado 

pelo Portugal Inovação Social e tem como principal objetivo principal colmatar o 

problema social da falta ou a dificuldade de acesso pelo alto custo de objetos e 

equipamentos específicos, nomeadamente adaptados ao uso por pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade e assim combater eficazmente a discriminação e 

exclusão social. 

 

Objetivos: 

Avaliar as necessidades e expetativas do/a cliente; 

Avaliar funcionalmente o/a cliente com o intuito de perceber qual(ais) a(s) sua(s) 

dificuldade(s); 

Perceber qual (is) a(s) forma de acesso ao brinquedo; 

Perceber qual o brinquedo que melhor se adapta à realidade do/a cliente. 

Fazer a adaptação do brinquedo; 

Avaliar posteriormente o impacto da utilização do brinquedo na vida do/a cliente; 

Disponibilizar o acesso dos brinquedos adaptados (custos acessíveis) através da loja 

online ou loja física. 

 

 

7.3.8 Prestação Social para a Inclusão 

De acordo com informação do ISSS, a prestação social para a Inclusão corresponde a 

“uma prestação em dinheiro paga mensalmente a pessoas com deficiência, com grau 

de incapacidade igual ou superior a 60%, à data da apresentação do requerimento, 

devidamente instruído, com vista a promover a sua autonomia e inclusão social." 
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Quadro 36:Nº de pessoas titulares de PSPI em 2017 e 2018, residentes no concelho de Beja, por 

benefício, sexo e ano  

Ano de referência  

Nº de titulares por sexo 

Componente Base Complemento 

2017 2018 2018 

Feminino 38 169 * 

Masculino 43 183 * 

Total 81 352 5 
*O dado viola o segredo estatístico pelo que não pode ser divulgado 

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia - ISS-GP-UPCG@seg-social.pt 

 

Quadro 37:Nº de pessoas titulares de PSPI em 2017 e 2018, residentes no concelho de Beja, por 

benefício, escalão de idade e ano  

Escalão Idade do Titular 

Nº de titulares por sexo 

Componente Base Complemento 

2017 2018 2018 

15 a 19 anos 0 4 * 

20 a 29 anos 5 39 * 

30 a 34 anos 5 23 * 

35 a 39 anos 11 31 * 

40 a 44 anos 10 65 * 

45 a 49 anos 13 54 * 

50 a 54 anos 11 57 * 

55 a 59 anos 10 37 * 

60 a 69 anos 5 30 * 

70 a 74 anos 4 4 * 

75 a 79 anos  4 3 * 

80 ou mais anos 3 5 * 

Total 81 352 5 
*O dado viola o segredo estatístico pelo que não pode ser divulgado 

Fonte: ISS,IP/Gabinete de Planeamento e Estratégia - ISS-GP-UPCG@seg-social.pt 

 

 

7.4 Comunidade Imigrante 

De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), datados do ano 

de 2017, residiam no Distrito de Beja um total de 8.497 estrangeiros/as, dos quais 

8479 tinham vistos de residência e 18 estrangeiros/as com visto de longa duração. 

Refira-se que do total de estrangeiros/as no concelho de Beja, 56,2% são do género 

masculino e 43,8% feminino. 
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De acordo com o Relatório do SEF de Imigração, Fronteiras e Asilo de 2017, verifica-se 

que no Distrito de Beja e relativamente ao ano de 2016, ocorreu um aumento 

significativo da população estrangeira, com cerca de mais 11,5%. 

Relativamente às nacionalidades da população estrangeira residente e com visto de 

longa duração no Distrito de Beja, destacam-se as seguintes: 

 

 

 

De acordo com o anuário estatístico da região Alentejo de 2017, residiam 1259 

estrangeiros/as no concelho de Beja. Analisando a nacionalidade destes/as 

cidadãos/ãs, verifica-se que a generalidade destes indivíduos é proveniente de: 

 Roménia – 293 pessoas – 23,3% no concelho; 

 Brasil – 218 pessoas – 17,3% no concelho; 

 Ucrânia – 155 pessoas – 12,3 % no concelho; 

 Guiné – 113 pessoas – 8,9% no concelho; 

A percentagem de imigrantes oriundos da Europa corresponde a 24,3% da totalidade 

das nacionalidades. 

No que respeita à distribuição desta população por sexo, constata-se que mais de 

54,2% são homens e cerca de 45,7% são mulheres. 

 

650 

1200 

122 

257 

146 144 
206 

308 

107 

498 

333 

1326 

1018 

664 

1518 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

Gráfico 12: Total de Imigrantes Residentes no Distrito de Beja  por 
Nacionalidades 

Brasil 

Bulgária 

Cabo Verde 

China 

Espanha 

Guiné Bissau 

Holanda 

India 

Moldávia 



Diagnóstico Social 2019 

 

112 
 

 

Quadro 38: População estrangeira com estatuto legal de residente 

 População estrangeira com estatuto legal de residente: Total e por sexo 

 TOTAL Masculino Feminino 

Anos/ 

Território 

2011 2015 2017 2011 2015 2017 2011 2015 2017 

Aljustrel 117 122 109 64 56 47 53 66 62 

Almodovar 135 131 144 70 56 61 65 75 83 

Alvito 110 89 88 50 41 45 60 48 43 

Barrancos 8 12 16 5 6 6 3 6 10 

Beja 1203 1147 1259 649 638 683 554 509 576 

Castro 

Verde 

163 153 158 99 88 83 64 65 75 

Cuba 173 165 147 94 84 69 79 81 78 

Ferreira do 

Alentejo 

339 557 627 202 359 419 137 198 208 

Mértola 126 100 116 66 46 58 60 54 58 

Moura 751 437 327 531 307 212 220 130 115 

Ourique 200 178 232 96 83 112 104 95 120 

Serpa 243 193 205 138 88 98 105 105 107 

Vidigueira 236 163 129 130 94 73 106 69 66 

 

No que concerne à população estrangeira com estatuto legal de residente no concelho 

de Beja, podemos afirmar depois de uma leitura da tabela acima descrita, que o 

concelho com maior número de residentes é o concelho de Beja com 1259 pessoas de 

outras nacionalidades, já o concelho com um menor número de residentes 

estrangeiros/as é o concelho de Barrancos com 16 pessoas de outras nacionalidades. 

Relativamente ao apoio institucional à população imigrante, existem para além da 

SOLIM, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Autoridade para as Condições do 

Trabalho, o Registo de Cidadãos Estrangeiros da Câmara Municipal de Beja e o CLAIM 

(Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes). 

 

 



Diagnóstico Social 2019 

 

113 
 

7.4.1 Associação Solidariedade Imigrante – SOLIM 

 

A SOLIM tem como objetivo a integração social dos/as imigrantes, a defesa do trabalho 

com direitos, o combate ao tráfico de seres humanos e ao desemprego, bem como a 

promoção da interculturalidade. 

Em 2018, os apoios concedidos pela SOLIM, distribuíram-se por 900 Atendimentos, ao 

nível de: 

 processos de desemprego; 

 processos de vistos 

 Tribunal familiar; 

 passaportes; 

 Unidade de Inserção na Vida Ativa. 

Foram efetuados pedidos de autorização de residência ao abrigo do Artº 88 -2 da Lei 

23/2007, na sua redação atual, sendo que 87% dos pedidos tinham morada no 

concelho de Beja. 

 

 

7.4.2 Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 

 

Relativamente ao CLAIM - Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes refira-se 

que a Cáritas Diocesana de Beja na sequência de candidatura ao ACM, iniciou a 

presente resposta no ano de 2018. 

A Cáritas Diocesana de Beja, tem uma área de atuação de âmbito diocesano, no qual 

se destacam duas zonas bastante vastas de receção de imigrantes: Zona de Vila Nova 

de Milfontes a Aljezur, representado por Odemira, em que se desenvolve uma zona 

agrícola de pequena propriedade, centrada nas culturas hortícolas, pequenos frutos, 

flores e outras culturas afins, altamente consumidores de mão-de-obra; Zona de 

Alqueva (de Moura a Ferreira do Alentejo, mas abrangendo igualmente os concelhos 

de Serpa, Beja, Vidigueira, Cuba, Alvito e Aljustrel), representada por Beja, em que se 
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desenvolve igualmente uma zona agrícola de regadio, de grande propriedade, 

centrada em culturas frutícolas, nomeadamente o olival, amendoal, citrinos, vinha e 

outras culturas igualmente exigentes em mão de obra. Nestas áreas existem dois 

Centros Locais Apoio Integração de Migrantes – Odemira (Sudoeste alentejano) e 

Serpa – Zona de Alqueva – margem esquerda do Guadiana. 

Tendo em conta esta situação, o território que se estende desde o rio Guadiana até 

Ferreira do Alentejo, a ampliação prevista da área de rega de Alqueva, o tipo de 

culturas que se prevê virem a ser instaladas, o aumento mais que provável das 

necessidades da importação de mão-de-obra que não existe na região, será de prever 

o agravamento das condições de permanência neste território de um número 

crescente de migrantes, com algumas tendências para o alargamento do tempo de 

permanência atendendo ao desfasamento da época de colheitas entre as diversas 

culturas e à necessidade de mão-de-obra fora da época das colheitas. Orientados pela 

visão da Cáritas Diocesana de Beja, foi considerado de vital importância, a criação de 

um CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, de forma a 

disponibilizar uma resposta mais especifica e ao “Acolhimento” e integração dos 

cidadãos migrantes, assente numa cultura de intervenção em rede, desenvolvendo um 

trabalho de prevenção e retaguarda, continuado, promovendo e favorecendo a 

partilha de recursos humanos e materiais, favorecendo a eficácia das ações junto dos 

destinatários finais. 

Desta forma, o CLAIM, é um projeto da Cáritas Diocesana de Beja, financiado pelo 

FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração e Integração, que tem como objetivo geral 

promover o processo de acolhimento e integração dos migrantes, facilitando a 

igualdade de acesso a programas e serviços a todos os membros da comunidade local, 

cada vez mais diversificada, adaptando medidas gerais e proporcionando respostas 

locais articuladas, agilizando uma intervenção especifica direcionadas às comunidades 

migrantes, nomeadamente no que se refere a questões relacionadas com a 

regularização, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, 

educação, entre outras questões do quotidiano. Como objetivos específicos, pretende-

se impulsionar a itinerância, divulgar e dinamizar o CLAIM nos concelhos de Beja, 

Aljustrel, Alvito, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira. 
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Através do CLAIM, pretende-se criar uma dinâmica de conhecimento, reflexão e 

intervenção sobre a problemática da imigração, que possibilite a mediação com as 

populações de acolhimento e aqueles que chegam, mobilizando todos os agentes de 

mudança nesta problemática, intervindo em rede. Esta estrutura deverá permitir não 

só, conhecer e interpretar a prática da inserção dos imigrantes no “social local”, mas 

também, ser uma estrutura disseminadora de boas práticas, de métodos, técnicas e 

conhecimentos com e para as instituições locais. 

 

 

7.5 Vítimas de Violência Doméstica  

 

Atentos à relevância social da problemática da violência doméstica e no âmbito da 

Estratégia Portugal + Igual em que defende um maior envolvimento dos Municípios 

nas respostas a dar às necessidades sentidas pela vítima de violência doméstica e de 

acordo com os dados a seguir descritos verifica-se que existe uma relevância desta 

problemática no concelho, pelo que se optou por identificar as vítimas de violência 

doméstica como um grupo vulnerável na comunidade. O atendimento às vítimas é 

efetuado, no concelho pelo Núcleo de Atendimento à Vitima de Beja (NAV), sendo que 

o Município de Beja tem um protocolo de colaboração com esta estrutura.   

De acordo com informação do Núcleo de Atendimento à Vitima de Violência 

Doméstica, da totalidade dos novos casos, que deram entrada no ano de 2018, 59% 

das vítimas de violência doméstica residem no concelho de Beja, sendo que 83% das 

mesmas correspondem ao género feminino, conforme se verifica nos gráficos a seguir 

descritos. 
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As pessoas vítimas de violência doméstica que foram sinalizadas no ano de 2018 

caracterizam-se por, na sua maioria, possuírem uma atividade laboral, serem 

solteiros/as (47%), situarem-se maioritariamente entre os 25 e os 44 anos, terem 

escolaridade do ensino básico (2º e 3º ciclo) e secundário e residirem com a pessoa 

agressora. 

 

Gráfico 15: Situação Ocupacional das                                               Gráfico 16: Estado Civil das Vítimas de 

Vítimas de Violência Doméstica (2018)                                             Violência Doméstica (2018) 

 

    

Fonte: Núcleo de Atendimento à Vitima de Beja 
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Gráfico 17: Faixa Etária das Vítimas                                           Gráfico 18: Grau de Escolaridade das 

de Violência Doméstica (2018)                                                    Vítimas de Violência Doméstica (2018) 

 

 

Fonte: Núcleo de Atendimento à Vitima de Beja 

 

 

Gráfico 19: Situação Habitacional das                                 Gráfico 20: Tipo de Violência Exercida (2018) 

Vítimas de Violência Doméstica (2018) 

 

 

Fonte: Núcleo de Atendimento à Vitima de Beja 

Relativamente ao tipo de violência praticada, verifica-se que em 55% das situações se 

refere a violência psicológica e física. 

 

 

7.6 Comunidade de Etnia Cigana 
 
De acordo com informação recente (2018), recolhida no terreno pela Associação dos 

Mediadores Ciganos de Portugal proveniente de Projeto PAAC 2018 aprovado pelo 

ACM, estima-se que a população cigana ronde as 1246 pessoas, distribuída pelas 

freguesias do concelho de Beja, do seguinte modo: 
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Quadro 39: Nº de Pessoas de Etnia Cigana por Freguesia de Residência 

 

Freguesia Rurais 

Local Famílias Adultos Crianças e 
jovens 

Totais Tipo de Habitação 

Albernoa  1 3 7 10 Casa alvenaria 

Baleizão 4 8 4 12 Casa alvenaria 

Beringel  5 10 17 27 Casa alvenaria 

Stª Clara do Louredo 5 10 15 25 Casa alvenaria 

Cabeça Gorda 9 22 38 60 Tendas em lona e 
plástico e Casa alvenaria 

Mina Juliana 1 2 6 8 Casa alvenaria 

Mombeja 9 18 27 45 Casa alvenaria e 
barracas 

Neves – vila azedo 1 4 5 9 Casa alvenaria 

Penedo Gordo  2 4 6 10 Casa alvenaria 

Quintos 1 4 4 8 Casa alvenaria 

S Matias 1 4 4 8 Casa alvenaria 

Salvada  14 36 44 80 Casa alvenaria e 
barracas 

Trigaches  5 10 15 25 Casa alvenaria e 
barracas e tendas 

Totais 49 138 192 327  

 
 

Quadro 40: Nº de Pessoas de Etnia Cigana por Faixa etária por Freguesia de Residência e Tipo de 
habitação 

 
Freguesias urbanas 

Local Famílias Adultos Crianças e 
Jovens 

Totais Tipo de habitação 

Bairro da Esperança  19 38 60 98 Casa alvenaria 

Bairro da Pedreiras  70 171 309 480 Bairro social 

Bairro das Pedreiras em 
barracas 

50 69 71 140 Barracas  

Canifa – Rua António Sardinha 7 14 23 37 Casa alvenaria e 
barracas e tendas 

Bairro Beja I 9 12 13 25 Bairro social 

Pelame 2 4 7 11 Casa alvenaria 

Rua lavoura 9 18 42 60 Bairro social 

Alcaçarias 1 2 4 6 Casa alvenaria 

Bairro Conceição 2 6 7 13 Casa alvenaria 

Bairro João Barbeiro 4 10 14 24 Bairro social 

Beja II 1 2 3 5 Bairro social 

Totais 174 346 553 899  
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De salientar as diferenças significativas ao nível das vivências da comunidade residente 

em meio rural e da residente em meio urbano, sendo que no meio rural, a comunidade 

se caracteriza por uma boa relação de vizinhança dado que se tratam de núcleos 

familiares, apresentando um maior grau de integração relativamente à restante 

população.  

No que respeita à população cigana residente na malha urbana, verificam-se maiores 

dificuldades de integração e convivência na comunidade, apesar do histórico de 

tentativas de integração dos agregados familiares em habitações dispersas no 

concelho, dado que grande parte reside em habitação social, designadamente Bairro 

Beja I e II, Bairro João Barbeiro, Bairro da Conceição, Bairro da Esperança, Bairro do 

Pelame, Rua da Lavoura e Bairro das Pedreiras. 

No entanto, é no bairro das pedreiras que reside o maior número de famílias ciganas 

na cidade de Beja. 

Na perspetiva sócio-habitacional a zona a descrever e caraterizar encontra-se adstrita 

de alguma forma a um contexto próximo ao atual Bairro da Esperança e ao 

denominado “Parque de Materiais da Câmara Municipal de Beja”, inserido num 

território de cariz industrial e transição para zona rural integrado na periferia da zona 

industrial /Parque Industrial de Beja. 

A área a caraterizar ocupa genericamente uma superfície total de cerca de 2 a 3 

hectares, incluindo os acessos com um olival de permeio entre a circular rodoviária à 

cidade de Beja e o Bairro, propriamente dito, a envolvente Norte, até à via férrea 

antiga de acesso aos silos da EPAC, com terrenos onde se apascenta algum gado muar, 

asinino e equino, propriedade dos/as habitantes do Bairro e de alguns/mas 

migrantes/nómadas e a zona envolvente ao depósito de inertes da Câmara Municipal  

Alguns dos terrenos envolventes são igualmente propriedade de particulares. 
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Importa caraterizar sucintamente o Bairro e a intervenção nele efetuada desde a sua 

edificação, em 2006, motivada na altura pela necessidade objetiva de responder ao 

realojamento de numerosas famílias de etnia cigana que residiam numa espécie de 

“gueto” em construções efectuadas com materiais perecíveis ou de pouca durabilidade 

que se expandia para oeste e noroeste do atual Bairro da Esperança. 

 

 

7.6.1 Edificação do Bairro das Pedreiras e Elementos Complementares de 

Caraterização 

 

Foi com base em estudos e levantamentos efetuados em 1999 e 2000, nomeadamente 

por um Gabinete Técnico Local, instalado no Bairro da Esperança, que foram avaliadas 

as condições de habitabilidade e caraterizadas as famílias de etnia cigana que aí 

residiam.  

Num primeiro momento foi concetualizado um projeto de intervenção que 

contemplava uma Zona Residencial, sendo que, seria composta por 50 habitações, 

destinadas às famílias referidas e mais algumas já inscritas nas listas de carência 

habitacional do Município. 
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À época, foram alojadas no Bairro cerca de 244 pessoas, sendo 139 do sexo masculino 

e 105 do sexo feminino. A população infanto-juvenil ocupa fatia importante deste 

número de cidadãos. 

Todos estes/as cidadãos/ãs possuíam nacionalidade portuguesa e a naturalidade 

esmagadoramente do Concelho de Beja. 

Quanto à variável emprego nenhum dos agregados apresentava situação de 

estabilidade laboral sendo genericamente beneficiários/as do RSI. 

Na escolaridade, existia um baixíssimo nível de escolaridade sendo a maioria 

analfabeta. 

No ano de 2018 e fruto de uma inventariação efetuada recentemente por um dos 

mediadores ciganos, existem 50 famílias a habitar as casas do Bairro, num total de 

cerca de 350 pessoas, sendo que 120 serão adultos/as e 230 crianças ou jovens.  

Existe complementarmente um núcleo distanciado cerca de 200 metros para noroeste, 

de população alojada em tendas de lona e plástico e outro tipo de edificações erigidas 

com materiais perecíveis e desadequados ao conceito habitacional, sem condições 

mínimas de salubridade, compreendendo um conjunto de cerca de 50 famílias, 

desconhecendo-se o número de residentes neste núcleo. 

Conclui-se que o Bairro encontra-se bastante degradado, em condições de grande 

insalubridade, com alterações e descaracterizações significativas ao nível da estrutura 

das habitações e espaços envolventes, com um forte índice de exclusão social, 

constituído por famílias vulneráveis, beneficiário/a de Rendimento Social de Inserção, 

cujas problemáticas sociais predominantes são o elevado índice de analfabetismo, 

baixas habilitações literárias e qualificações profissionais, abandono e absentismo 

escolar precoce, constituição de casais jovens e maternidade precoce, elevado índice 

de desemprego, especialmente no género feminino. 

 

 

7.6.2. A Estratégia e a Intervenção 

Atendendo ao diagnóstico concelhio, às características da comunidade cigana 

identificadas, e sobretudo à caracterização histórica e social do Bairro das Pedreiras 
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que exige um maior foco de necessidade de intervenção e acompanhamento social e 

comunitário, surgiu no âmbito das orientações decorrentes da Estratégia Nacional para 

as Comunidades Ciganas e ao abrigo dos recentes fundos comunitários - Projeto 

Mediadores Municipais e Interculturais. Esta possibilidade permite “dar um novo 

impulso” num trabalho de proximidade, numa perspetiva de estabelecimento efetivo 

de redes e parcerias capazes de criar pontes entre cidadãos/ãs e instituições, 

capacitando os agentes locais e a própria comunidade cigana para uma mudança 

positiva, unindo diferenças e sensibilidades numa lógica de prevenção de conflitos e 

com vista a uma eficaz integração comunitária. 

Assim, foi aprovado no mês de Janeiro de 2019, uma candidatura – Rostos com Futuro 

- para a inclusão e mediação activa, com a promoção da igualdade de oportunidades 

junto da comunidade cigana e migrante, no âmbito do Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego. 

Esta candidatura é fruto de uma parceria com a Cáritas Diocesana de Beja, entidade 

que assume um papel importante na execução da mesma pelo conhecimento e 

trabalho realizado nesta área, contemplando a implementação de uma equipa de 

mediadores/as para intervir junto da comunidade cigana e migrante no Concelho de 

Beja, para desenvolver a mediação intercultural como modalidade de intervenção de 

terceiras partes e em situações sociais de multiculturalidade significativa, assim como 

aproximar as partes, melhorar a comunicação, a compreensão e a convivência pacifica. 

Pretende-se ainda privilegiar a participação dos/as mediados/as na resolução dos seus 

problemas. 

A existência de Equipas de Mediação no território deverá contribuir para: 

1. Maior expressão e avaliação positiva por parte das entidades e parcerias locais, 

na gestão positiva de diversidade cultural, valorizando o papel individual e de 

grupo, do/a cigano/a enquanto pessoa e da comunidade cigana no geral; 

2. Criação de espaços de diálogo entre diferentes protagonistas do território, 

tendo em vista respostas mais integradas, eficientes e adequadas às 

especificidades das comunidades. 
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3. Reduzir o conflito latente entre a comunidade cigana e a sociedade maioritária, 

através do impacto do plano de intervenção da Equipa de Mediadores/as nas 

diferentes áreas a trabalhar. 

4. Contribuir para uma imagem positiva da cultura cigana através da integração 

da mesma ao nível de processos de empreendedorismo e educação para a 

cidadania. 

5. Atuar ao nível das Estratégias de Igualdade de Género intervindo nas 

especificidades de cada género, aproximando diferenças mas valorizando 

características de género numa lógica positiva. 

 

 

7.7 Famílias Vulneráveis: Família e Comunidade 

 

Esta área integra respostas sociais dirigidas à família e comunidade em geral.  

 

 7.7.1. Proteção social/Ação social 

 

A proteção social enquanto direito de todos/as os/as cidadãos/ãs consagrado no artigo 

63.º, da Constituição da República Portuguesa, integrado pelo Sistema de Segurança 

Social, aprovado pela Lei n.º4/2007, de 16 de janeiro, que regulamenta a sua atuação, 

confere aos indivíduos um conjunto de apoios com vista à melhoria das condições de 

vida, nomeadamente em situações de risco social designadas 

eventualidades/vulnerabilidades. Neste contexto, salienta-se ao nível da proteção 

social o trabalho desenvolvido pelas respostas sociais existentes, que contribuem 

decisivamente para melhoria das condições de vida, no combate a situações de risco 

social na promoção do desenvolvimento social numa lógica de inclusão social. 

 

 

 

http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=807
http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=91f17207-d63e-4f78-a525-4e8140f46f49&ID=318
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7.7.1.1 Rendimento Social de Inserção (RSI) 

 

Ao nível do sistema de Segurança Social e para responder a situações de grave carência 

económica, entre outras prestações foi criado o RSI. Define-se como uma medida de 

política social que visa garantir às famílias mais carenciadas, um rendimento que lhes 

permita aceder, por um lado, a um nível mínimo de subsistência e de dignidade, 

através de uma prestação do subsistema de solidariedade, e por outro lado, a 

condições e oportunidades básicas para o inicio de um percurso de inserção laboral, 

social e comunitário, estabelecendo-se para tal, um programa de inserção. Este integra 

um contrato de inserção, que se traduz num conjunto articulado e coerente de ações 

faseadas no tempo, estabelecidas de acordo com as caraterísticas e condições do 

agregado familiar beneficiário, com o objetivo final de criar as condições necessárias à 

progressiva autonomia das famílias, face à medida, através do exercício de uma 

atividade profissional ou de outras formas de inserção social (Lei 13/2003, de 21 de 

Maio republicada pelo decreto-lei nº 90/2017, de 28 julho). 

O Núcleo Local de Inserção (NLI) do Rendimento Social de Inserção (RSI) de Beja, 

entidade que identifica e mobiliza os recursos para a contratualização com os/as 

beneficiários/as dos contratos e ações de inserção, integra como parceiros 

obrigatórios os setores da segurança social (entidade a quem compete a coordenação), 

emprego e formação profissional, educação, saúde e autarquia (artigo 22º, da Portaria 

nº 253/2017, de 8 de agosto) e outras entidades, reunindo com uma periodicidade 

semanal (5ª Feiras).  

Existem no concelho duas equipas técnicas de acompanhamento de beneficiários/as 

de RSI, no âmbito de protocolos estabelecidos entre o Instituto de Segurança Social, 

Centro Distrital de Beja e duas instituições particulares de solidariedade social locais, 

nomeadamente, as equipas da Cáritas Diocesana de Beja e da Associação Sementes de 

Vida, que possibilitam o acompanhamento de proximidade às famílias/indivíduos, num 

total de cerca de 200 famílias do concelho.  

Estas equipas, constituídas por técnicos superiores e Ajudantes de Ação Direta, vêm 

reforçar a capacidade do NLI para uma intervenção junto das famílias que crie 

condições para percursos de autonomia, através de processos de capacitação das 
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famílias para um melhor desempenho das suas competências no sentido de um pleno 

exercício de cidadania, participação e responsabilidade. 

 

Quadro 41: Número de Agregados Familiares com processamento de RSI residentes no concelho de 

Beja, por ano 

Ano 
Nº de Famílias                                 

(com processamento) 

2013 667 

2014 668 

2015 691 

2016 652 

2017 653 

2018 598 

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia  
ISS-GP-UPCG@seg-social.pt 

 

 

Quadro 42: Número de Pessoas Beneficiárias com processamento de Rendimento Social de Inserção 

(RSI) residentes no concelho de Beja, segundo o género e a idade 

 Total 
Sexo 

Ano H M 

2013 1.785 945 840 

2014 1.722 902 820 

2015 1.726 897 829 

2016 1.684 880 804 

2017 1.662 855 807 

2018 1.615 823 792 

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia - ISS-GP-UPCG@seg-social.pt 
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Quadro 43: Número de Pessoas Beneficiárias com processamento de Rendimento Social de Inserção 

(RSI) residentes no concelho de Beja, segundo o escalão etário e ano 

 

Ano 

Nº de Pessoas Beneficiárias (com processamento) 

<18 anos 18 anos 19 anos 20 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 

2013 743 33 34 157 137 152 133 

2014 734 25 31 142 127 143 125 

2015 748 21 23 129 126 125 146 

2016 737 31 22 122 120 103 141 

2017 730 27 32 119 108 97 117 

2018 728 45 22 118 97 101 105 

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia - ISS-GP-UPCG@seg-social.pt 

 

 

Ano 

Nº de Pessoas Beneficiárias (com processamento) 

40 a 44 anos 45 a 49 anos 50 a 54 anos 55 a 59 anos 60 a 64 anos >=65 anos Total 

2013 104 114 78 58 31 11 1.785 

2014 113 107 79 54 32 10 1.722 

2015 121 102 84 65 29 7 1.726 

2016 112 101 95 59 35 6 1.684 

2017 118 98 87 71 47 11 1.662 

2018 98 83 93 67 46 12 1.615 

Fonte: ISS,IP\Gabinete de Planeamento e Estratégia - ISS-GP-UPCG@seg-social.pt 

 

Quadro 44: Número de Pessoas Beneficiárias do Rendimento Social de Inserção (RSI), segundo o 

género e a idade, 2017 

 

 
Total 

Sexo Idade 

 
H M 

Menos de 
25 anos 

25-39 anos 40-54 anos 
55 e mais 

anos 

Baixo 
Alentejo 

5814 2956 2858 3108 1066 1091 549 

Beja 1714 874 840 946 331 307 130 

      Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2017 
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Gráfico 21: Pessoas Beneficiárias de RSI por género e idade 

 

 

 

Em 2017, de acordo com a análise do gráfico 21, verifica-se que no concelho de Beja a 

percentagem de beneficiárias/os de RSI era de 29,48%, face aos números do Baixo 

Alentejo. 

Analisando a estrutura etária verifica-se que a população beneficiária desta medida, 

em 2017, centra-se na faixa etária com menos de 25 anos de idade, 946 pessoas, 

representando 55,19% do total de beneficiários de RSI do concelho, indicador que 

remete para a importância da escolaridade, das condições para o sucesso educativo e 

da formação profissional como áreas centrais de investimentos nos contratos de 

inserção. 

No que respeita ao género, verifica-se que não existem diferenças significativas entre o 

número de beneficiários dos 2 géneros, representando o género masculino 50,99%, da 

população beneficiária da prestação social e o género feminino cerca de 49%. 

 

 

7.7.2 Centro Comunitário/ Atendimento/ Acompanhamento Social 

Resposta social para pessoas e famílias de uma determinada área geográfica, onde se 

prestam serviços e desenvolvem atividades que, de uma forma articulada, tendem a 
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constituir um pólo de animação com vista à prevenção de problemas sociais e à 

definição de um projeto de desenvolvimento local, coletivamente assumido. 

Objetivos 

• Ajudar os indivíduos a exercer os seus direitos de cidadão 

• Fomentar a participação das pessoas, das famílias e dos grupos 

• Dinamizar e envolver os parceiros locais e fomentar a criação de novos recursos 

• Desenvolver atividades dinamizadoras da vida social e cultural da comunidade 

• Promover a inserção social de pessoas e grupos mais vulneráveis 

• Responder às necessidades concretas da população 

• Gerar condições para a mudança. 

   

Quadro 45: Centro Comunitário (Centro de atendimento/ acompanhamento social existentes) 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 1  

 

Freguesia Equipamentos existentes 

UF Salvador/Santa Maria da 

Feira 

Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança  

Fonte: - ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 

 

 

7.7.3 Comunidade de Inserção da Cáritas Diocesana de Beja 
 

A Comunidade de Inserção é uma resposta social da Cáritas Diocesana de Beja tendo 

sido celebrado o acordo de cooperação com o Centro Distrital da Segurança Social de 

Beja, a 19/12/2013, prestando serviços e desenvolvendo actividades para pessoas e 

famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, que necessitam de ser 

apoiadas no processo de integração social. 

Pretende-se desenvolver um programa de intervenção onde a pessoa, respeitando 

integralmente a sua dignidade enquanto ser humano, é estimulada a refletir sobre si 
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própria e a sua circunstância, os seus problemas, dificuldades e, limitações, e a 

trabalhar e potenciar as suas capacidades e competências de forma a construir a sua 

autonomia pessoal e reinserção social. 

Dada a importância de avaliar as necessidades multidimensionais específicas de cada 

pessoa e entender o valor que o indivíduo atribui a cada uma delas, o plano de 

intervenção é individualizado, permitindo assim definir objetivos face a cada projeto 

de reinserção ou outros domínios de vida da pessoa. 

A abordagem no programa é multidisciplinar e orienta-se num quadro metodológico 

de intervenção. 

A equipa responsável pelo programa é constituída por técnicos da área das ciências 

sociais, com supervisão de um médico psiquiatra. 

O programa de inserção tem a duração de 18 meses, podendo ir em casos excecionais 

até aos 24 meses, mediante avaliação da Equipa Técnica. 

A comunidade de inserção tem como público-alvo as Pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade e exclusão social, com uma capacidade para 22 utentes.  

 

7.7.4 Serviço de Atendimento/ Acompanhamento Social (SAAS) 
 

Na sequência de uma candidatura da Cáritas Diocesana de Beja ao POISE (Programa 

Operacional de Inclusão Social e Emprego) foi executada a medida - Rede Local de 

Intervenção Social (RLIS) entre o dia 1 de Setembro de 2016 até 31 de Agosto de 2019. 

Após o término deste projeto e por proposta da Segurança Social I.P./Centro Distrital 

de Beja à Cáritas Diocesana de Beja (CDB), considerou-se a necessidade de dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido, através da constituição do Serviço de 

Atendimento/Acompanhamento Social (SAAS). 

Para o efeito foi celebrado a 9 de Setembro de 2019, um Acordo de Cooperação 

Atípico, permitindo desta forma aproveitar a experiência anteriormente adquirida com 

a RLIS, bem como o conhecimento das famílias anteriormente acompanhadas, 

valorizando desta forma a intervenção social efetuada e que é necessária levar a cabo 

numa lógica de proximidade e de ajuda para e com, os indivíduos e famílias, missão à 

qual estamos comprometidos. 
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Nesta perspetiva o SAAS, consiste num atendimento de primeira linha que responde a 

situações de crise e/ou de emergência sociais, assim como, o acompanhamento social 

destinado a assegurar o apoio técnico, tendo em vista a prevenção e resolução de 

problemas sociais. Através deste serviço, considera-se que o atendimento e 

acompanhamento sociais são áreas nobres da intervenção social por proporcionarem 

uma oportunidade de apoio personalizado, facilitarem o acesso à proteção social e 

criarem proximidade perante a comunidade. 

A visão do SAAS pauta-se por “dinamizar uma intervenção social, multinível e 

concertada, para a melhoria das condições de vida e bem-estar das populações que 

facilitem a sua inclusão social e reforcem a coesão social”, existindo uma correlação 

com a visão da Cáritas Diocesana de Beja “contribuir para um Mundo mais justo e para 

o respeito da dignidade integral de todo o Ser Humano”. 

O SAAS tem como objetivos: Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, 

serviços ou prestações sociais adequadas a cada situação; Apoiar em situações de 

vulnerabilidade social; Prevenir situações de pobreza e exclusão sociais; Contribuir 

para a aquisição e/ou fortalecimento das competências das pessoas e famílias, 

promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social; 

Assegurar o Acompanhamento Social do percurso de inserção social e mobilizar os 

recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e 

profissional. 

O Serviço dispõe de uma Equipa Técnica Multidisciplinar de quatro técnicos/as 

superiores na área das ciências sociais e humanas, três Assistentes Sociais, duas 

Técnicas de Atendimento/Acompanhamento Social e uma Psicóloga Clínica. 

A abrangência geográfica é ao nível do Concelho de Beja, realizando-se também 

Atendimento Social uma vez/mês nas freguesias rurais, nas Juntas de Freguesia. 

O acesso ao SAAS poder ser acionado pela própria pessoa (procura espontânea ou 

sistémica) e/ou pela comunidade informal (ex: vizinhança) ou institucional (ex: 

encaminhamento por entidades/instituições). 
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7.7.5 Refeitório/Cantina Social 

Esta resposta social é destinada ao fornecimento de refeições a pessoas e famílias 

economicamente desfavorecidas, podendo integrar outros serviços, nomeadamente 

higiene pessoal e tratamento de roupas. Este apoio tem como objetivos: 

 Garantir alimentação a população carenciada;  

 Promover a autoestima através da prática de hábitos de higiene;  

 Sinalizar e diagnosticar situações, tendo em vista um encaminhamento. 

 
Quadro 46: Refeitório Social 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 1 Capacidade: 36 utentes 

Nº utentes em acordo: 20 

Freguesia Equipamentos existentes 

 Caritas Diocesana de Beja  

Fonte: Carta Social 

 

As Cantinas Sociais criadas no âmbito do Programa de Emergência Social – Programa 

de Emergência Alimentar, existem atualmente, no âmbito de Protocolos em vigor com 

a Segurança Social. Esta medida destina-se a pessoas em situação de carência 

alimentar grave sem possibilidade de enquadramento nas medidas de apoio alimentar 

existentes. 

 

                            Quadro 47:  PES-PEA – Cantinas Sociais 

Instituições 
Capacidade /Nº refeições dia 

Caritas Diocesana de Beja 66 

Centro Social Cultural Recreativo 

do Bairro da Esperança 
30 

Centro Social Nossa Senhora da 

Graça 
8 

Fundação S S - Lar e Centro de Dia 

Nobre Freire 
27 

          Fonte: - ISS,IP – Centro Distrital de Beja, dezembro 2019 
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7.7.6 Outras respostas no apoio social às famílias 
 

7.7.6.1 Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas e Banco 
Alimentar 
 

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas (PO APMC) é 

promovido pela Comissão Europeia para o fornecimento e distribuição de géneros 

alimentícios e ou bens de primeira necessidade às pessoas mais carenciadas. 

Podem ser beneficiários/as do PO APMC os indivíduos e/ou famílias em situação de 

carência económica que cumpram os critérios de elegibilidade definidos. 

A entidade no concelho à qual compete a distribuição direta dos bens aos/às 

destinatários/as finais é a Cáritas Diocesana de Beja, através do estabelecimento de 

uma parceria com o ISS,IP – Centro Distrital de Beja. 

Os Bancos Alimentares são desenvolvidos por Instituições Particulares de 

Solidariedade Social que lutam contra o desperdício de produtos alimentares, 

encaminhando-os para distribuição gratuita às pessoas carenciadas. A ação dos Bancos 

Alimentares assenta na gratuidade, na dádiva, na partilha, no voluntariado e no 

mecenato. 

Quadro 48: Banco Alimentar 

 

Equipamentos existentes no concelho de Beja 

Número de Equipamentos: 2 Capacidade: 2195 utentes 

 

Freguesia Equipamentos existentes 

UF Salvador/ Santa Maria 

da Feira 

Associação Recolher e Dar - Banco Alimentar Contra a Fome  

 

Quadro 49: Programa de Apoio Alimentar Entidades mediadoras 2018 

 

Instituição Mediadora 
Cáritas Diocesana de Beja 

Fonte: Carta Social de 2018 
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7.7.6.2 Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) 

O Plano de Ação do Grupo de Apoio de Beja visa operacionalizar em 2019 as principais 

ações no quadro dos objetivos da LPCC nos Eixos de Intervenção: 

1. Apoio ao/à Doente Oncológico e sua família: 

Objetivos geral: Apoiar o/a doente oncológico/a e seus familiares. 

Objetivos específicos: Acolher doentes oncológicos e seus familiares no Grupo de 

Apoio de Beja; Apoio Social; Valência/ serviço de café com leite; Terapia Ocupacional; 

Movimento de Entreajuda Vencer e Viver. 

 

2. Prevenção Primária:  

Objetivos geral: Incentivar a prevenção de doenças oncológicas/ Promover estilos de 

vida saudáveis 

Objetivos específicos: Psico-Oncologia; Dinamizar ações de informação e sensibilização 

junto das comunidade escolar; Dinamizar ações de informação e sensibilização na 

comunidade em geral; Impulsionar a participação; Envolvimento da comunidade na 

luta contra o cancro. 

 

3. Prevenção Secundária; 

Objetivos específicos: Promover o convívio e a partilha de experiências; Consultas de 

aconselhamento nutricional; Consultas de aconselhamento cessação tabágica; Detetar 

lesões pré-malignas e cancro de pele melanoma ou não-melanoma e assegurar em 

tempo útil o seu seguimento no SNS; Detetar tumores muito pequenos, muitas vezes 

não palpáveis e vistos em mamografia ou ecografia ou em fase evolutiva não invasiva. 

 

4. Investigação/angariação de fundos. 

 

 

7.7.6.3 Projeto Ótica Solidária 

 
O Projeto Ótica Solidária consiste num Protocolo de Cooperação Institucional entre o 

Município de Beja e as Empresas Mário Oculista e a Shamir Optical que permite o 
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acesso gratuito a consultas de optometria e aquisição de óculos (lentes oftálmicas 

graduadas mais armações).  

Destina-se a Munícipes do concelho de Beja com carência económica comprovada, 

com as seguintes prioridades: 

 1º Pessoas Idosas (60 e mais anos) e/ou reformados/as sem retaguarda familiar 

e crianças até aos 16 anos de idade; 

 2ª Pessoas com Deficiência ou Incapacidade; 

 3ª Pessoas Desempregadas de longa duração; 

 4ª Outras situações não especificadas. 

As pessoas interessadas dirigem-se à Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 

(DDIS) da Câmara Municipal de Beja, para atendimento e preenchimento de uma ficha 

de candidatura. As situações enquadráveis serão encaminhadas, por ordem de 

receção, para a Ótica Mário Oculista. 

 

7.7.6.4 Projeto Entre (e) Ajude – Loja Social de Beja 

 

A Loja Social é um projeto promovido pela CMB e pela Fundação S. Barnabé, que visa 

potenciar a criação de respostas mais adequadas aos problemas sociais, rentabilizando 

os recursos existentes, evitando sobreposições de intervenção. Esta tem como 

objetivo responder a uma necessidade diagnosticada e contribuir para a sua 

minimização, estimulando a sua participação ativa da comunidade em geral e das 

entidades locais, privilegiando o trabalho em Rede com parceiros locais, tais como a 

Delegação de Beja da Cruz Vermelha Portuguesa, Cáritas Diocesana de Beja, Banco de 

Voluntariado, ISS, CSIF Urbanas e Rurais, Centro Social do Lidador e Associação 

Sementes de Vida. 

A Loja está sedeada no mercado municipal, loja 8 rés – do – chão.  
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7.7.6.5 Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor 

 

O SIAC – Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor, teve início em 1990, é um 

serviço gratuito que o Município de Beja disponibiliza aos seus residentes, no âmbito 

das suas competências de apoio ao consumidor com o apoio da Direção-Geral do 

consumidor e da Deco. Pretende ser uma solução de proximidade para obter 

informação e aconselhamento em questões de consumo e assegurar uma intervenção 

de mediação na resolução de conflitos. Este serviço tem como objetivo principal 

informar e proteger os interesses dos/as consumidores/as de acordo com a legislação 

em vigor.  

Pretende promover os direitos fundamentais dos/as consumidores/as e a defesa dos 

seus interesses, contribuindo, assim, para uma nova atitude sobre os hábitos de 

consumo.  

Os/as consumidores/as e os/as fornecedores/as passam a ter ao seu dispor um serviço 

de apoio técnico, de informação e tentativa de resolução de conflitos de consumo. 

A população encontra neste serviço um meio de apoio às sua dúvidas, como 

informação os procedimentos mais adequados na prevenção de conflitos de consumo, 

no caso de litígios, a possibilidade de usufruir de uma mediação. 

Para além da tentativa de resolução extrajudicial dos conflitos de consumidor, a 

competência do serviço assentara fortemente na formação e informação ao 

consumidor. 

Compete ao Siac: 

 - Promover ações de informação e defesa dos direitos dos/as consumidores/as; 

 - Instituir mecanismos de mediação de litígios de consumo; 

 - Participar em sistemas de arbitragem de conflitos de consumo; 

 - Promover iniciativas no âmbito do direito do consumo junto das escolas e 

outros agentes, em articulação com entidades externas. 
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O seu âmbito de atuação é extrajudicial e voluntário, baseando-se numa tentativa de 

mediação entre as partes envolvidas, não suspende os prazos legais para intentar ação 

judicial. 

Dos atendimentos efetuados em várias faixas etárias, verifica-se que incidem mais 

sobre a área das telecomunicações, energias, e sobre outros serviços, como 

preenchimento de documentos, e outros. 

No ano de 2018 foram abertos 190 novos processos (65 sobre telecomunicações; 54 

sobre energias e 71 sobre outros). Alguns dos processos foram encaminhados para as 

entidades competentes e 180 processos foram resolvidos/concluídos. 

O SIAC promove a negociação entre o/a consumidor/a e a empresa em caso de dívida, 

para obter um plano de pagamento, ou a reestruturação da mesma, ou invoca a 

prescrição se a situação estiver enquadrada na Lei. 

Em caso de situações de burlas por parte das operadoras de telecomunicações ou das 

energias, o/a consumidor/a pede ajuda ao SIAC para resolver a situação de conflito, 

em que este tenta resolver através da rescisão do contrato ou anulação do mesmo. 

 

8. Rede Social 
 

A rede social enquanto fórum de articulação e integração das várias entidades 

parceiras existentes no concelho tem em vista uma visão estratégica de combate às 

desigualdades sociais, e às lacunas existentes no atual sistema de proteção social, 

devido à emergência de novos processos de exclusão social associados a fenómenos 

de pobreza estrutural e de carácter multidimensional. 

A Rede Social, consubstanciada nos instrumentos de planeamento social concelhios, 

pretende globalmente integrar políticas e medidas aos vários níveis, racionalizar e 

adequar os recursos e iniciativas locais existentes, rentabilizar os saberes e o 

conhecimento de terreno das organizações/entidades locais, bem como encontrar 

soluções inovadoras para as problemáticas emergentes, fruto de uma realidade 

dinâmica e multidimensional. 



Diagnóstico Social 2019 

 

137 
 

A lógica de funcionamento e dinâmica da Rede Social contribui, quer para prevenir os 

problemas, quer para lhes dar resposta, permitindo uma utilização mais equilibrada 

dos equipamentos e das respostas sociais, tornando-as mais eficazes para os grupos 

alvo, criando e potenciando intervenções continuadas e sustentáveis. 

Os princípios, finalidades e objetivos da Rede Social, bem como a sua constituição, 

funcionamento e competência dos seus órgãos podem ser consultados no Decreto-Lei 

n.º 115/ 2006, de 14 de Junho. 

O Núcleo Executivo é constituído por técnicos/as de sete entidades locais: Autarquia, 

Segurança Social, Fundação S. Barnabé, Cercibeja, Unidade de Saúde Pública – Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE, Comissão Social Inter-Freguesias Rural e 

Comissão Social Inter-Freguesias Urbana. 

Funcionalmente, decorrente da legislação em vigor, e em conformidade com o 

Regulamento Interno do CLAS, compete ao NE a elaboração e atualização dos 

instrumentos de planeamento social concelhios, pelo que desde o início do ano 2012, 

este grupo reúne periodicamente com vista à construção do planeamento social e 

acompanhamento da dinâmica da Rede. 

Uma nova dinâmica proposta ao GIIT, que reúne mensalmente, e posta em prática 

pela sua consensual aprovação técnica, é a descentralização deste trabalho mensal 

pelas diferentes entidades parceiras, isto é, ao mesmo tempo cada reunião mensal 

decorre num espaço de uma entidade parceira, é dado a conhecer o seu 

funcionamento e abertas as suas portas à comunidade, numa lógica de partilha de 

experiências e boas práticas, ao mesmo tempo que são apresentados e analisados por 

todas as entidades parceiras os projetos e intervenções sociais em curso ou em 

planeamento, numa lógica de rentabilização das sinergias locais e otimização dos 

resultados. 

Com vista à construção dos instrumentos de planeamento social do concelho e 

atualização dos dados inerentes, foi adotada a metodologia “World Café”, por parte do 

Núcleo Executivo da Rede Social, que permite a criação de uma rede viva de diálogo 

colaborativo e que assenta e aproveita a inteligência coletiva para responder a 

questões de grande relevância para as organizações e comunidades. 

Relativamente às dinâmicas que o Núcleo Executivo implementou, definiram-se que 

os/as destinatários/as corresponderiam aos técnicos/as da Rede Social, Associações/ 
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Instituições locais, pessoas beneficiárias de respostas sociais e Grupos de Trabalho 

específicos. Assim, foram definidas três fases de diagnóstico: 

. 1ª Fase: Dinâmica com técnicos/as da Rede Social e de Instituições/Associações 

Locais, com vista à partilha de experiências e conhecimento coletivo para posterior 

definição de prioridades de intervenção; 

. 2ª Fase: Definição de respostas sociais para pessoas beneficiárias, tendo-se 

identificado os seguintes: 

 - Respostas sociais para o envelhecimento 

A EAPN como parceiro da Rede Social, utilizou também a metodologia World Café com 

a realização de 6 fóruns dirigidos, um ao Núcleo Executivo e cinco fóruns dirigidos a 

pessoas idosas não institucionalizadas das freguesias rurais, em parceria com o CLDS 

3G, Centro Social do Lidador e Universidade Sénior de Beja, com 48 participantes.  

- Comunidade de Inserção (Cáritas); 

- Comunidade Terapêutica (Cáritas); 

. 3ª Fase: Definição e aplicação de questionários aos/às técnicos/as das entidades 

parceiras sobre o tipo de intervenção desenvolvida, necessidades/ constrangimentos e 

ações de melhoria, de acordo com áreas de intervenção encontradas na primeira fase. 

 

 

Primeira Fase: 

Relativamente à primeira fase descrita: dinâmica com cerca de 40 técnicos/as da Rede 

Social, descreve-se as questões discutidas e seus resultados. De referir que foram, em 

contexto da metodologia “world café” aplicadas 5 perguntas definidas inicialmente 

pelo Núcleo Executivo aos/às técnicos/as presentes na dinâmica de grupo e de uma 

forma ativa e participativa: 

 

Pergunta 1 

Qual a melhor dinâmica para o funcionamento da rede?  

 

Em perfeita sintonia, nas 5 mesas foi referida a necessidade da existência de dinâmicas 

“Quebra-gelo” como forma de libertar e dar a conhecer os vários intervenientes 

presentes nas reuniões. 
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Foram sugeridas dinâmicas como a “Bola positiva”, “Caixa de Espelho”, entre outras. 

Estas são dinâmicas que aproximam as pessoas e permitem que nos conheçamos 

melhor uns aos outros. 

Algumas instituições sugerem igualmente que haja sempre uma curta apresentação de 

cada uma no início das reuniões. 

Opinião geral é que todas as dinâmicas são válidas, e deverão ser adaptadas ao tema 

em discussão. Por exemplo, para a transmissão de conhecimento ou informações a 

dinâmica expositiva é a mas adequada, mas para o diagnóstico de problemas é mais 

eficaz um modelo de reflexão em grupo.  

Descentralizar as reuniões como forma de conhecer melhor as instituições envolvidas 

na Rede Social e realização de reuniões temáticas foi outra das sugestões dos grupos 

presentes.  

 

 

Pergunta 2 

O que Espera da Rede Social?  
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Pergunta 3 

Quais as temáticas que gostaria de ver abordadas? Como? 

 

Saúde mental; pessoas idosas/envelhecimento; pobreza; interculturalidade 

(racismo/xenofobia); exclusão social; reinserção social; comunidade cigana; 

trabalhadores/as precários/as; migrantes; comportamentos de risco; proteção de 

dados; certificação de qualidade; medidas de auto-proteção; criação de uma 

plataforma informática para partilha de informação e recursos entre os parceiros. 

Como? 

Seminários, Workshops; focus group/presencial com pessoas que se encontram nessas 

situações.  

 

Pergunta 4 

Que contributo (s) pode a sua instituição proporcionar à Rede Social? 
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Pergunta 5  

Em que áreas formativas gostaria de participar? 

As respostas das diversas mesas foram agrupadas segundo 3 grandes temas: 

 Formação genérica; 

 Saúde mental; 

 Inclusão e coesão social e familiar. 

Do exposto resulta que pelo menos cinco (5) sub-temas foram referidos, devendo 

assim ser considerados prioritariamente elegíveis: 

- Formação Genérica : 

  - Parcerias , Projectos e Instrumentos de Avaliação  

- Inclusão e Coesão Social e Familiar:  

   - Pobreza  

  - Pessoas dependentes e com mobilidade reduzida  

- Menores em Risco  

  - Empowerment Familiar 

 

 
 
 
Ainda na primeira fase: Dinâmica com 12 instituições/Associações e com semelhante 

metodologia (“world café”) foram aplicadas também 5 perguntas definidas 

inicialmente pelo Núcleo Executivo. 

Mesa 1  
 Mesa 2 
Mesa 3 
Mesa 4 
Mesa5 
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Integração da comunidade e na comunidade 

Acolhimento( Crianças, Jovens, Idosos, 
Reformados) 
 

Formação( Técnicos, Dirigentes, Comunidade 

e Clientes) 
 

Informação à comunidade 

Espaço de encontros/Atividades/Trabalho em 
Rede 
 

Fornecedores de serviços à população 

Criação/Integração de emprego 

Dinamização a actividades económicas 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Apoio na resolução das problemáticas locais( 
Saúde, educação, inclusão, integração, 

povoamento das comunidades) 

Pergunta 1: 

De que modo é que a sua instituição está a contribuir para a melhoria da 
comunidade local? 

 

Pergunta 2: 

Quais os principais pontos fortes que identifica no trabalho realizado pela sua 

Instituição? 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

Oferta de formação profisissional adequada 

Qualidade das instalações/boa localização 

Qualificação e adequação dos Recusrsos 
Humanos 

Filosofia de trabalho integrada e integradora 

Trabalho em parceria e relação com a 
comunidade 

Respostas adequadas às necessidades 

Procura de melhoria/avaliação do trabalho 
realizado 

Principais Pontos Fortes no Trabalho Realizado pelas 
Instituições 
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 Soluções 
Melhorar a comunicação 
interna 

Festival Social - promover 

parcerias Priorizar a preservação do património 

Adequação/Inovação das estratégias de intervenção 

Candidaturas/Novas formas de sustentabilidade 
económica 

Aquisição de equipamento automóvel adequado 

Infraestruturas adequadas 

Dirigentes mais 

autónomos Direções com 

mais técnicos 

0 1 2 3 4 5 

Pergunta 3: 

Quais os principais constrangimentos que identifica como forças bloqueadoras da 
sua instituição? 

 

 
Pergunta 4: 
 
Quais as soluções possíveis para minimizar os constrangimentos identificados na sua 
instituição? 
 

 

 

Constrangimentos  
 
 

Decisão técnica 

dependente Comunicação interna 

deficitária Parcerias insuficientes ou 

inexistentes 

Recursos humanos desadequados ou 

insuficientes Desinteresse associativo/Resistência à 

mudança Insustentabilidade económica/Dependência 

económica Equipamento automóvel desadequado ou 

inexistente 

Infraestruturas desadequadas 
Direções ausentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Pergunta 5: 

De que modo a Rede Social poderá contribuir para a melhoria da intervenção da sua 
instituição? 

 

 
 

 

Segunda Fase 

Relativamente à definição das respostas sociais para as pessoas beneficiárias 

identificaram-se para além da comunidade de inserção e comunidade terapêutica as 

respostas para o envelhecimento. Neste âmbito, da área de envelhecimento positivo, a 

EAPN implementou estratégia semelhante à do Núcleo Executivo, com a realização de 

cinco fóruns, com o objetivo de identificar um conjunto de recomendações que visem 

a promoção de um Envelhecimento Positivo/saudável. 

 

Perguntas e Respostas:  
 

1- O que é para si envelhecer bem, ou por outras palavras, o que é um 

envelhecimento com qualidade (positivo)? 

Ter saúde; 
Ter uma boa qualidade vida;  
Ter espirito de convívio; 
Fazer mais viagens turísticas; 
Viver bem e ser feliz; 
Estar com as pessoas que te fazem bem; 
Fazer atividades físicas; 
Ter condições económicas para satisfazer as necessidades» 
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«Ter acompanhamento familiar» 
«Tratar bem os vizinhos e os amigos» 
«Ter pessoas competentes nos lares»  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Relativamente às pessoas mais velhas para contribuir para o envelhecimento 

com qualidade?  

Cuidar da saúde; 
Ter uma aprendizagem contínua;  
Viver em solidariedade; 
Praticar desporto (de acordo com os limites de cada um); 
 

3. O que se pode fazer para que esses valores e atitudes sejam adotados por 

todos? 

Valores: sinceridade; solidariedade; humildade; honestidade; respeito; igualdade; 
compreensão.  
 Atitudes: estilo de vida saudável; ser compreensivo; conviver com os outros; aceitar 
ideias diferentes; ter atitudes positivas; voluntariado; escutar os outros; eliminar 
preconceitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Que serviços e apoios existem ao nível local e nacional para as pessoas mais 

velhas, quais os que considera mais importantes? 

 

Serviços e apoios existentes mais importantes: 
Universidade Sénior; Lidador e CLDS; 

Mensagem chave: um envelhecimento positivo é um processo de uma vida inteira do exercício física à 

atividade cognitiva nunca é tarde demais para a introdução de mudanças individuais e políticas públicas 

que aumentem o desenvolvimento humano e populacional depende do funcionamento complexo da 

autorregulação psicológica porque o indevido é sempre o agente ativo no exercício do controle. 

 

Mensagem chave: Um envelhecimento de qualidade exige uma mudança de mentalidades face à pessoa 

idosa e ao papel que esta já assume ou pode vir a assumir na sociedade, na comunidade e na própria 

família. A promoção de uma atitude positiva face ao envelhecimento exige um combate aos estereótipos 

da idade e a promoção de uma sociedade intergeracional em que todas as “idades” convivam de forma 

harmoniosa 
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Atividades de convívio para idosos/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Que serviços e apoios ainda fazem falta para promover um envelhecimento 

com qualidade (positivo)? 

Serviços e apoios que ainda fazem falta para um envelhecimento com qualidade: 
Apoio domiciliário a idosos/as; 
Cuidados continuados e paliativos; 
Apoios aos/às cuidadores/as informais; 
Criação de apoios para idosos/as sem condições de pagarem lares; 
Criação de Centros de noite.  
 
 
 
 
 
 
 

Ainda relativamente à segunda fase e no que respeita às dinâmicas que o Núcleo 

Executivo implementou referentes aos/às destinatários/as correspondentes aos/às 

técnicos/as da Rede Social, Associações Instituições locais, foram aplicados 

questionários às pessoas beneficiárias de respostas sociais, como a Comunidade de 

Inserção, Comunidade Terapêutica Horta Nova, ambas da Cáritas Diocesana de Beja. 

 

Refira-se que foram aplicados questionários a seis utentes da Comunidade de Inserção 

da Cáritas, do género masculino, com uma média de idades de 54,5 anos, sendo o mais 

novo de 36 anos e o que tem mais idade de 63 anos. Na Horta Nova foram aplicados 

questionários a um total de dez utentes, cuja média de idades corresponde aos 44 

anos (o mais novo com 29 anos e o mais velho de 59 anos). 

 

Consta dos questionários aplicados oito perguntas:  

Mensagem chave: Verifica-se uma necessidade manifesta de promover mais e melhores políticas 

públicas tendo em vista o envelhecimento das pessoas em casa. Há um claro entendimento de que esta 

estratégia tem necessariamente de passar por políticas diferentes em áreas-chave como a habitação, 

saúde, proteção social e qualificação de profissionais pois só assim será possível permanecer por mais 

tempo em casa e na comunidade em que as pessoas se inserem.  

 

 

Mensagem chave: As respostas sociais existentes de apoio à pessoa idosa são reconhecidas como 

importantes mas carecem de uma mudança estrutural que passa por uma maior humanização, 

qualificação dos serviços e dos profissionais, multidisciplinaridade em termos de intervenção e abertura 

de espaço à participação das pessoas idosas que são os utilizadores diretos dos serviços  
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1 O que é para si estar integrado na sociedade? 

2 Acha que os seus direitos como cidadãos são respeitados? Dê exemplos 

3 Como pode contribuir para a sua inserção social? 

4 
Como pode contribuir para que os seus direitos como cidadãos sejam respeitados/ 

assegurados? 

5 Que valores e atitudes a sociedade deve ter para a sua integração social? 

6 O que tem de acontecer, no meio onde vive, para que a sua integração seja garantida? 

7 O que falta no meio em que vive para que a sua integração seja garantida? 

8 
O que tem de fazer para assegurar que a sua integração seja garantida no meio em que 

vive? 

 

Relativamente à primeira pergunta, verifica-se após análise das respostas dadas aos 

questionários, que, na opinião dos próprios, os utentes da comunidade de inserção 

valorizam mais, para a inserção na sociedade questões que têm a ver com a aceitação 

social e integração num grupo, enquanto os utentes da Horta Nova privilegiam o 

acesso a um emprego e habitação, apesar de referirem também questões de 

socialização. Como forma de contribuir para a própria inserção social, ambos os 

utentes se referem ao exercício de uma atividade profissional. Paralelamente, 

consideram também, de um modo geral que uma forma de contribuir para a inserção 

social é a realização de ações de voluntariado/ ações de ajuda ao próximo e respeito.  

Na sua maioria, quer uns utentes quer outros consideram que os seus direitos, 

enquanto cidadãos são respeitados. No entanto, existem algumas diferenças nas 

respostas quer se trate de utentes da comunidade de inserção quer da Horta Nova. Os 

primeiros privilegiam mais a liberdade de expressão enquanto os segundos referem-se 

mais ao respeito pelos próprios ou a sua falta, e também questões de emprego. Como 

forma de contribuir para que os direitos como cidadãos sejam respeitados, ambos os 

utentes se referiram ao respeito pelo outro, aceitação de diferentes ideias e 

eliminação de preconceitos. 

Relativamente aos valores e atitudes que a sociedade deve ter para a integração social 

dos próprios é comum referirem-se ao respeito, como valor fundamental, embora os 

utentes da comunidade de inserção também coloquem a tónica em questões relativas 

ao apoio social, nomeadamente ao nível do emprego. 
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Na perspectiva dos utentes dos dois equipamentos o que tem de acontecer no meio 

onde vivem para garantir a sua inserção social, está na maioria associado à criação/ 

obtenção de emprego, embora referissem também a necessidade de mais apoios 

sociais, nomeadamente ao nível da saúde e habitação. A questão da socialização 

também foi evidenciada pelos utentes da comunidade terapêutica Horta Nova. 

Relativamente às necessidades que existem no meio e na lógica de pensamento 

anterior, referiram como uma questão primordial mais emprego/ trabalho, assim 

como melhores serviços/ mais apoios sociais. 

Numa perspetiva mais individual e colocando-se no papel de agentes de mudança, o 

que consideram importante fazer para assegurem a sua integração no meio onde 

vivem, os utentes da comunidade terapêutica ressaltam a questão do emprego e 

habitação, enquanto os da comunidade de inserção para além do emprego, 

evidenciam questões também de respeito para com os outros e de ajuda ao próximo. 

 

 

  

 

 

Terceira Fase 

 

 

Na terceira fase da metodologia apresentada – definição de outros grupos para além 

das pessoas beneficiárias das respostas sociais, foram aplicados questionários às 

entidades parceiras da rede, de acordo com grupos temáticos previamente definidos 

para aferir o tipo de intervenção efetuada (por área de atuação), necessidades e 

constrangimentos e ações de melhoria para a sua intervenção, bem como 

observações/sugestões.  

 

Foram aplicados questionários de acordo com as seguintes áreas de atuação, tendo-se 

apurado as respostas descritas nos quadros abaixo: 

 

 

Mensagem chave: Para a inserção social dos utentes da Comunidade Terapêutica Horta Nova e 

Comunidade de Inserção, quer do ponto de vista de necessidades do meio, quer dos próprios, enquanto 

agentes de mudança, é fundamental a garantia de direitos de cidadania, como o emprego e habitação. A 

par destas questões, revelam também preocupação com questões de socialização, evidenciando como 

valor inerente a necessidade de respeito dos próprios com os outros e vice-versa. Paralelamente, 

designam também a ajuda ao próximo como valor importante no contexto da inserção social, o que 

poderá revelar a importância de participação de ações de voluntariado social. 
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1. Pessoas com Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida 

2.Violência Doméstica e de Género 

3.Comunidade Imigrante 

4.Comunidade Cigana 

5. Voluntariado 

6.Saúde 

7.Envelhecimento Ativo 

8.Infância e Juventude 

9.Famílias vulneráveis 

10.Empreendedorismo/ Emprego/ Formação 

 

 

1. Pessoas com Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida 

Tipo de Intervenção 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados 

Ações de melhoria para a 
intervenção 

 

Observações/ 
Sugestões 

 

Apoio às pessoas com 
deficiência e familiares; 

 
Centro de atividades 

ocupacionais; 
 

Lar residencial; 
 

Formação profissional 
para pessoas com 

deficiência e 
incapacidade; 

 
Centro de recursos de 

Moura; 
 

Projeto incorpora 
(Cercibeja) 

 

Questões burocráticas; 
 

Défice na comunicação; 
 

Aumentar a capacidade 
de respostas sociais; 

 
Constrangimentos 

financeiros; 
 

Necessidade de agilizar 
procedimentos 

administrativos de 
admissão/ avaliação e 

integração nos 
equipamentos sociais; 

 
Debilidade estrutural do 

tecido empresarial 
 

 
 
 
 

Divulgação; 
 

Melhoria dos espaços 
físicos e equipamentos; 

 
Parceria com entidades 

para projetos inovadores. 
 

 
 
 
 

Necessidade de 
supervisão 

externa 
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2.Violência Doméstica e de Género 

Tipo de Intervenção 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados 

Ações de melhoria para a 
intervenção 

 

Observações/ 
Sugestões 

 

Ações de prevenção e 
sensibilização; 

 
Apoio à infância e 

juventude, incluindo 
crianças e jovens em 

perigo; 
 

Apoio à família; 
 

Apoio à integração social 
e comunitária; 

 
Desenvolver e executar 
medidas de combate à 

pobreza e de promoção 
da inclusão social; 

 
Prevenção e reparação de 
situações de carência e de 

desigualdade 
socioeconómica, de 

dependência, disfunção, 
exclusão ou 

vulnerabilidade social; 
 

Atendimento/ 
acompanhamento social; 

 

Articulação e informação 
a outros serviços; 

 
Sustentabilidade/ 

financiamento; 
 

Falta de habitação; 
 

Emprego precário/ 
Desemprego; 

 
Escassez de habitações 

sociais; 
 

Rendas muito elevadas 
no mercado de 
arrendamento 

 
 

Maior divulgação das 
ações de prevenção e 

sensibilização para uma 
maior eficácia; 

 
Apoio à habitação social; 

 
Apoio ao arrendamento; 

 
Apoio à requalificação/ 

melhorias habitacionais. 
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3.Comunidade Imigrante 

Tipo de Intervenção 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados 

Ações de melhoria para 
a intervenção 

 

Observações/ 
Sugestões 

 

Apoio à infância e 
juventude, incluindo 
crianças e jovens em 

perigo; 
 

Apoio à família; 
 

Apoio à integração social 
e comunitária; 

 
Combate à pobreza e 

exclusão social; 
 

Atendimento e apoio à 
comunidade imigrante; 

 
Trabalho em parceria; 

 
Promoção de atividades 

pedagógicas; 
 

Promoção de atividades 
lúdicas; 

 
Realização de campanhas 

de divulgação e 
informação sobre leis da 

nacionalidade e 
imigração; 

 
CLAIM – Centro Local de 

Apoio à Integração de 
Imigrantes 

 
Gabinete de Inserção 
profissional (Cáritas); 

 
Projeto Rostos com 
Futuro (mediação 

intercultural); 
 

Desenvolver e executar 
medidas de combate à 

pobreza e de promoção 
da inclusão social; 

 
Prevenção e reparação de 
situações de carência e de 

desigualdade 
socioeconómica, de 

dependência, disfunção, 

Sustentabilidade/ 
financiamento; 

 
Falta de habitação; 

 
Emprego precário/ 

Desemprego; 
 

Necessidade de uma 
intervenção articulada e 

planeada; 
 

Existência de preconceitos 
relativos a públicos mais 

vulneráveis; 
 

Subaproveitamento de 
recursos existentes; 

 
Falta de apoio da 
autoridade local; 

 
Falta de centro de 

acolhimento de imigrantes 
no concelho; 

 
Insuficientes condições de 
fiscalização das condições 

de trabalho da 
comunidade imigrante; 

 
Existência de preconceitos 

relativo à comunidade 
imigrante; 

 
Exploração laboral; 

 
Barreira linguística que 
dificulta o acesso aos 

serviços; 
 

Dificuldade no acesso aos 
serviços de saúde; 

 
Tempo de espera relativo 

à regularização no 
território nacional; 

 
 

Fóruns/ Workshop para 
discussão de 

metodologias de 
diagnóstico, sinalização 
de problemas sociais e 

de intervenção 
articulada; 

 
Criação de um centro de 
acolhimento de pessoas 

imigrantes; 
 

Requalificação das 
habitações degradadas 

para acolhimento de 
pessoas imigrantes; 

 
Abertura do balneário 

público; 
 

Criação de espaços e 
atividades para a 

promoção da 
interculturalidade; 

 
Maior fiscalização por 
parte das entidades 
competentes (SEF, 

Finanças, Segurança 
Social, ACT e Proteção 

Civil; 
 

Mais recursos na área da 
alfabetização; 

 
Elaboração de um Kit de 

boas vindas com 
informações úteis para 
as pessoas imigrantes; 

 
Construção de parcerias 

relativas à habitação; 
Realização de atividades 

interculturais que 
envolvam a comunidade 

de acolhimento; 
 

Ações de capacitação 
dos/as técnicos/as que 

trabalham com a 
comunidade imigrante; 

Criação de uma 
empresa 

municipal para 
gestão de 

habitação social; 
 

Promover a 
newsletter da 
Rede social; 

 
Realização de 

reuniões da rede 
em locais de 
residência de 

públicos 
vulneráveis; 

 
Criação de uma 
unidade móvel 

de atendimento 
social; 

 
Criação de uma 

equipa de 
projetos 

concelhios em 
rede; 

 
Criação de uma 
equipa de rua 

(problemas 
sociais); 

 
Criar 

instrumentos de 
avaliação da rede 

social; 
 

Criação de um 
observatório 

social do 
concelho de Beja; 

 
Reforçar o 

trabalho em 
parceria de 

forma a criar 
maior sinergias e 
respostas para a 

questão da 
imigração no 
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exclusão ou 
vulnerabilidade social; 

 
Atendimento/ 

acompanhamento social; 
 
 

 
Respostas ao nível da 

melhoria das condições 
habitacionais; 

 
Apoio à habitação social; 

 
Apoio ao arrendamento; 

 
Apoio à requalificação/ 

melhorias habitacionais. 

concelho 
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4.Comunidade Cigana 

 

Tipo de Intervenção: 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados: 

Ações de melhoria 
para a intervenção: 

 

Observações/ 
Sugestões: 

 

 
Apoio à infância e 

juventude, incluindo 
crianças e jovens em 

perigo; 
 

Apoio à família; 
 

Apoio à integração social 
e comunitária; 

 
Combate à pobreza e 

exclusão social; 
 

Protocolo de RSI; 
 

Projeto Rostos com 
Futuro (mediação 

intercultural); 
 

Desenvolver e executar 
medidas de combate à 

pobreza e de promoção 
da inclusão social; 

 
Prevenção e reparação de 
situações de carência e de 

desigualdade 
socioeconómica, de 

dependência, disfunção, 
exclusão ou 

vulnerabilidade social; 
 

Atendimento/ 
acompanhamento social; 

 
Rendimento Social de 

inserção 
 

Sustentabilidade/ 
financiamento; 

 
Falta de habitação; 

 
Emprego precário/ 

Desemprego; 
 

Necessidade de uma 
intervenção articulada e 

planeada; 
 

Existência de 
preconceitos relativos a 

públicos mais 
vulneráveis; 

 
Subaproveitamento de 

recursos existentes; 
 

Habitação precária; 
 

Dificuldades de Inserção 
no mercado de trabalho; 

  
Segregação social; 

 
Ausência de hábitos de 

trabalho nas pessoas 
beneficiárias de etnia 

cigana; 
 
Rendas muito elevadas 

no mercado de 
arrendamento 

 
 

Fóruns/ Workshop 
para discussão de 
metodologias de 

diagnóstico, sinalização 
de problemas sociais e 

de intervenção 
articulada; 

 
Sensibilizar as 

entidades 
empregadoras para a 

integração de públicos 
mais desfavorecidos; 

 
Apoio à habitação 

social; 
 

Apoio ao 
arrendamento; 

 
Apoio à requalificação/ 

melhorias 
habitacionais; 

 
Recursos para a 
alfabetização e 

educação de adultos; 
 

Adequação da oferta 
formativa às 

necessidades do 
território e interesses 

do público-alvo e à 
viabilização de 

percursos formativos 
continuados. 

Criação de uma 
intervenção 

integrada no Bairro 
das pedreiras; 

 
Criação de uma 

empresa municipal 
para gestão de 

habitação social; 
 

Promover a 
newsletter da Rede 

social; 
 

Realização de 
reuniões da rede em 
locais de residência 

de públicos 
vulneráveis; 

 
Criação de uma 

unidade móvel de 
atendimento social; 

 
Criação de uma 

equipa de projetos 
concelhios em rede; 

 
Criação de uma 
equipa de rua 

(problemas sociais); 
 

Criar instrumentos 
de avaliação da rede 

social; 
 

Criação de um 
observatório social 

do concelho de Beja. 
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5.Voluntariado 

 

Tipo de Intervenção: 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados: 

Ações de melhoria para a 
intervenção: 

 

Observações/ 
Sugestões: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formação de pessoas 
voluntárias; 

 
 

Bolsa de voluntariado 

 
 
Dificuldade em 
encontrar pessoas 
disponíveis para um 
voluntariado de 
continuidade; 
 
 
 
Inexistência de uma 
bolsa de voluntariado/ 
estrutura de 
voluntariado entre 
entidades parceiras 

Criação de um plano 
estratégico de promoção 
do voluntariado e do 
voluntariado empresarial; 

 
Mapeamento de 
entidades a necessitar de 
pessoas voluntárias; 
 
Mapeamento de possíveis 
interessados/as em 
voluntariado; 
 
Fazer um "match" entre a 
procura e oferta; 
 
Fomentar nas empresas 
do concelho a 
implementação de 
políticas de voluntariado 
corporativo; 
 
Criar um prémio/ 
reconhecimento municipal 
de empresa socialmente 
responsável. 
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6.Saúde 

 

Tipo de Intervenção: 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados: 
 

Ações de melhoria para a 
intervenção: 

 

Observações/ 
Sugestões: 

 

 
 
 
 
 

Ações de prevenção, 
tratamento, reinserção e 
minimização de riscos e 

redução de danos a 
indivíduos com 

comportamentos aditivos 
e dependências de 

substâncias psicoativas; 
 

Comunidade Terapêutica 
Horta Nova. 

Necessidade de criação 
de uma estrutura de 

acolhimento temporário 
para pessoas em 

situação de carência 
social e/ou habitacional; 

 
Insuficientes respostas 

de ocupação de tempos 
livres; 

 
Constrangimentos ao 

nível da 
empregabilidade; 

 
Comunidade 
terapêutica: 

- Necessidade de 
pessoas voluntárias para 

alfabetização; 
- Necessidade de 

pessoas voluntárias para  
atividades nas áreas: 

artes plásticas, música, 
teatro e informática; 

 
- Dificuldades no 

encaminhamento de 
utentes debilitados 

fisicamente no decorrer 
do tratamento; de 

utentes psiquiátricos; de 
utentes sem retaguarda 

familiar e com 
dificuldades físicas e/ou 

cognitivas; 
 

Falta de médico de 
família; 

 
Escassez de respostas 

em saúde mental; 
 

Insuficiência de 
capacidade em lar 

residencial/ residência 
autónomas. 

 

 
 
 
 

 
Intervenção articulada; 

 
Ações de formação de 

monitores da comunidade 
terapêutica para os 

capacitar na sua 
intervenção. 
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7. Envelhecimento Ativo 

 

Tipo de Intervenção: 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados: 
 

Ações de melhoria para a 
intervenção: 

 

Observações/ 
Sugestões: 

 

Envelhecimento Ativo; 
 

Combate à pobreza e 
exclusão social; 

 
Existência do ODEA 

(Observatório para as 
dinâmicas do 

Envelhecimento Ativo); 
 

ERPI; 
 

 Centro de Dia; 
 

Atividades de estimulação 
cognitiva; 

 
Atividades de estimulação 

motora; 
 

Atividades de animação e 
socialização de caracter 

regular e pontual; 
 

Serviço de apoio 
domiciliário 

Transportes 
insuficientes; 

 
Necessidade de 

formação de auxiliares 
de ação direta; 

 
Falta de motivação do 

pessoal auxiliar 
(entidades); 

 
Insuficiente 

envolvimento das 
famílias; 

 
Falta de capacidade de 

respostas sociais; 
 

Necessidade de uma 
intervenção articulada e 

planeada; 
 

Subaproveitamento de 
recursos existentes; 

 
Necessidade de pessoal 

qualificado; 
 

Aumento da situação de  
dependência dos/as  

clientes das instituições; 
 

Isolamento de pessoas 
idosas. 

Formação de pessoal 
auxiliar na área da saúde e 

gerontologia; 
 

Criação de parcerias; 
 

Formação de técnicos 
(maus tratos a crianças e 

idosos); 
 

Fóruns/ Workshop para 
discussão de metodologias 
de diagnóstico, sinalização 
de problemas sociais e de 

intervenção articulada; 
 

Maior rentabilização de 
recursos existentes; 

 
Parceria com CMB para 

ginástica sénior; 
 

Apoio para às pessoas 
cuidadoras informais; 

 
Mais atividades que 
contribuam para o 

envelhecimento ativo e 
que estimulem os utentes 

dentro e fora da 
habitação; 

 
Aumentar o número de 
profissionais de apoio/ 

pessoal auxiliar 

Criação de uma 
Comissão de 
Proteção de 

Idosos do 
concelho; 

 
Promover a 

newsletter da 
Rede social; 

 
Criação de um 
novo Centro de 

Dia; 
 

Criação de uma 
unidade móvel 

de atendimento 
social; 

 
Criação de uma 

equipa de 
projetos 

concelhios em 
rede; 

 
Criação de 

instrumentos de 
avaliação da rede 

social; 
 

Promoção do 
recenseamento 

das pessoas 
idosas em 

situação de 
isolamento 

residentes no 
concelho; 

 
Criação de um 
observatório 

social do 
concelho de Beja; 

 
Criação de uma 
unidade móvel 
de pequenas 
reparações 
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8.Infância e Juventude 

 

Tipo de Intervenção: 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados: 

Ações de melhoria para a 
intervenção: 

 

Observações/ 
Sugestões: 

 

 
 
 
 

Apoio à infância e 
juventude, incluindo 
crianças e jovens em 

perigo; 
 

Apoio à família; 
 

Apoio à integração social 
e comunitária. 

 
 

Sustentabilidade/ 
financiamento; 

 
Falta de habitação; 

 
Emprego precário/ 

Desemprego; 
 

Comportamentos 
desajustados dos jovens; 

 
Insuficiente trabalho 

com as famílias; 
 

Necessidade de 
formação de auxiliares 

de ação direta; 
 

Falta de motivação 
dos/as profissionais;  

 
Insuficiente 

envolvimento das 
famílias; 

 
Falta de capacidade de 

respostas sociais. 
 

 
 
 
 

Reforço no trabalho com 
as famílias; 

 
Necessidade de uma 
intervenção precoce; 

 
Formação das auxiliares na 

área da saúde e 
gerontologia/ 
parentalidade; 

 
Criação de parcerias. 

 
 
 

Ações conjuntas 
com entidades de 

intervenção na 
mesma temática/ 

Reforço do 
trabalho em 

parceria; 
 

Aumento da 
oferta de 
atividades 

dirigidas aos 
jovens. 
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9. Famílias Vulneráveis 

 

Tipo de Intervenção: 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados: 

Ações de melhoria para a 
intervenção: 

 

Observações/ 
Sugestões: 

 

 
Apoio à infância e 

juventude, incluindo 
crianças e jovens em 

perigo; 
 

Apoio à família; 
 

Apoio à integração social 
e comunitária; 

 
 

Serviço de atendimento/ 
acompanhamento social 

(SAAS); 
 

Desenvolver e executar 
medidas de combate à 

pobreza e de promoção 
da inclusão social; 

 
Prevenção e reparação de 
situações de carência e de 

desigualdade 
socioeconómica, de 

dependência, disfunção, 
exclusão ou 

vulnerabilidade social; 
 

Atendimento/ 
acompanhamento social; 

 
Rendimento Social de 

inserção 
 

Sustentabilidade/ 
financiamento; 

 
Insuficientes condições 

de trabalho; 
 

Emprego precário/ 
Desemprego; 

 
Comportamentos 

desajustados dos jovens; 
 

Insuficiente trabalho 
com as famílias; 

 
Transportes insuficientes 

para deslocação de 
munícipes a atividades 

descentralizadas; 

 
Baixas competências 

escolares e profissionais; 
Isolamento social; 

 
Fracas/ insuficientes 

respostas habitacionais; 
 

Arrendamento com 
valores elevados; 

 
Falta de competências 

sociais, pessoas e 
profissionais que 

dificultam a estabilização 
financeira da estrutura 

familiar; 
 

Ausência de respostas 
CAT (centro de 

alojamento temporário) 
para situações de 

emergência no distrito; 
 

Falta de respostas para 
institucionalização na 
área da saúde mental 

e/ou deficiência; 
 

Escassez de vagas em 
creche. 

Reforço no trabalho com 
as famílias; 

 
Formação das pessoas 

colaboradoras das 
instituições; 

 
Necessidade de uma 
intervenção precoce; 

 
Consciencialização das 

famílias de que são elas o 
principal impulsionador 

para a mudança; 
 

Sensibilizar as entidades 
empregadoras para a 

integração de públicos 
mais desfavorecidos; 

 
Apoio à habitação social; 

 
Apoio ao arrendamento; 

 
Apoio à requalificação/ 

melhorias habitacionais; 
 

Recursos para a 
alfabetização e educação 

de adultos; 
 

Adequação da oferta 
formativa às necessidades 
do território e interesses 

do público-alvo e à 
viabilização de percursos 
formativos continuados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações conjuntas 
com entidades de 

intervenção na 
mesma temática/ 

Reforço do 
trabalho em 

parceria; 
 

Aumentar a 
oferta de 
atividades 

dirigidas aos 
jovens. 
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10.Empreendedorismo/ Emprego/ Formação 

Tipo de Intervenção: 
 

Necessidades e 
Constrangimentos 

identificados: 
 

Ações de melhoria para a 
intervenção: 

 

Observações/ 
Sugestões: 

 

Combate à pobreza e 
exclusão social; 

 
Coordenar e desenvolver 

a rede de GADES; 
 

Operacionalização dos 
sistemas de incentivos ao 

empreendedorismo e 
emprego  SI2E; 

 
Contribuir para a 

execução dos objetivos do 
PEDBA 2020; 

 
Fomentar o Pacto 
Territorial para a 

Empregabilidade e 
Empreendedorismo; 

 
Intervenções de redução e 

prevenção de abandono 
escolar e promoção de 
igualdade de acesso ao 

ensino; 
 

Existência de formação 
superior/mestrado em 
empreendedorismo de 

desenvolvimento 
comunitário; 

 
Formação profissional 

para pessoas com 
deficiência e 

incapacidade; 
 

Projeto Incorpora 
(Cáritas) 

Necessidade de uma 
intervenção articulada e 

planeada; 
 

Existência de 
preconceitos relativos a 

públicos mais 
vulneráveis; 

 
Subaproveitamento de 

recursos existentes; 
 

Persistência de níveis 
salariais e de vida 
inferiores à média 

nacional; 
 

Escassez de massa crítica 
nos planos demográficos 

e económico; 
 

Dinâmica instalada de 
retração e 

envelhecimento do 
efetivo populacional; 

 
Persistência de lacunas 
relevantes no domínio 

da oferta de 
infraestruturas, 

equipamentos e serviços 
de natureza ambiental, 
social, económica e de 

mobilidade/comunicaçã
o; 
 

Forte dependência da 
população em relação a 

instrumentos financeiros 
públicos de apoio social; 

 
Sobrecarga de tarefas e 

funções do pessoal 
técnico; 

 
Permanência das 

pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho; 
Falta de financiamento; 
Debilidade estrutural do 

Formação de técnicos 
(maus tratos a crianças e 

idosos); 
 

Fóruns/ Workshop para 
discussão de metodologias 
de diagnóstico, sinalização 
de problemas sociais e de 

intervenção articulada; 
 

Posicionamento ativo em 
termos de captação dos 

fluxos migratórios 
dirigidos ao território 

nacional; 
 

Exploração de relações de 
proximidade e 

complementaridade em 
relação aos polos 

turísticos envolventes 
(Algarve, Alentejo Litoral e 

Évora); 
 

Obtenção de visibilidade e 
dimensão crítica por via da 

integração em 
movimentos de 

cooperação (cultural, 
científica, económica, etc.) 

nos âmbitos nacional, 
ibérico, europeu, 

mediterrânico e sul-
americano; 

 
Recetividade do mercado 
à valorização integrada e 
diferenciada de produtos 
com identidade territorial 

reconhecida (marcas-
território); 

 
Disponibilidade de 

recursos comunitários 
para cofinanciamento de 

projetos de 
desenvolvimento regional, 

urbano e rural (2014-
2020); 

 

 
 
 
 
 

 
 

Promover a 
newsletter da 
Rede social; 

 
Criação de uma 
unidade móvel 

de atendimento 
social; 

 
Criação de uma 

equipa de 
projetos 

concelhios em 
rede; 

 
Criar 

instrumentos de 
avaliação da rede 

social; 
 

Criação de um 
observatório 

social do 
concelho de Beja; 

 
Necessidade de 

supervisão 
externa 
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tecido empresarial; 
Fraca rede de 
transportes; 

 
Falta de motivação; 

 
Relutância por parte dos 
beneficiários de RSI em 

integrar ofertas 
formativas por não 

encararem a formação 
profissional como 

medida de integração; 
 

Escassez de ofertas de 
trabalho; 

 
Resistência das pessoas 

beneficiárias para a 
integração profissional; 

 
Ausência/ insuficiência 

de competências 
profissionais. 

 

Potenciar a capacidade de 
fixação/atração 

demográfica dos principais 
centros urbanos e sedes 

de concelho; 
 

Potenciar a relevância 
económica do stock de 

recursos minerais 
presentes na Faixa Piritosa 

Ibérica (cobre, zinco e 
prata); 

 
Dinamizar a modernização 

agrícola decorrente do 
aproveitamento da 

capacidade de regadio já 
instalado e a instalar 

atratividade revelada na 
captação de investimentos 

exógenos (nacionais e 
estrangeiros) de média e 

grande dimensão nos 
setores agrícola, 

energético e mineiro (com 
reflexo crescente na 

geração de receita fiscal); 
 

Aproveitamento turístico 
do stock de recursos 

ambientais e culturais; 
 

Criar densidade 
institucional (sobretudo 
pública) associada aos 

principais centros urbanos 
(instituições de ensino 

superior e de investigação 
aplicada, escolas de 

formação profissional, 
etc.); 

 
Maior agilidade nos 

procedimentos 
administrativos; 

 
Adequação das oferta 
formativas ao perfil às 
pessoas beneficiárias; 

 
Integração em CEI+ ou 

estágio profissional; 
 

Maior articulação entre as 
entidades formadoras e 

empregadoras 
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9. Síntese 
 

O Diagnóstico Social orienta-se para seis grupos da população que, devem merecer 

uma intervenção prioritária: Infância e Juventude, Pessoas Idosas, Pessoas com 

Deficiência, Comunidade Imigrante, Vitimas de violência doméstica e Famílias 

vulneráveis. Para além dos grupos prioritários, considera-se de extrema importância 

definir a Rede Social como alvo de intervenção ao nível da adequação das suas 

metodologias, potenciando a mesma como fórum de proximidade que a caracteriza.  

 

1. Infância e Juventude: 

No concelho existe um elevado número de crianças e jovens provenientes de famílias 

com múltiplos problemas que potenciam a exclusão social.  

Constrangimentos: 

. Insuficiente cobertura de respostas sociais ao nível das creches; 

. Insucesso/ abandono/ absentismo escolar; 

. Fraco envolvimento das famílias no processo educativo; 

. Desestruturação das famílias e lacunas de competências parentais; 

. Défice de competências sociais e pessoais dos jovens; 

. Exposição a comportamentos de risco e situações de violência doméstica; 

. Insuficientes práticas socioculturais e desportivas; 

. Desvalorização da escola; 

. Ausência de projetos de vida; 

. Outros. 

Associados a estes problemas estão os comportamentos de risco, maus tratos e 

negligência familiar. 

 

Potencialidades: 

Existência de estruturas municipais ao nível da educação/cultura e desporto 

(biblioteca, Bedeteca, Ateliers de verão e férias escolares, entre outras) e associativas 

que funcionam como fatores de proteção de comportamentos de risco.  
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2. Pessoas Idosas 

Constrangimentos: 

. Aumento dos problemas de saúde mental/ demência; 

. Insuficiente cobertura de respostas sociais (associado rendimentos auferidos pelas 

pessoas idosas); 

. Aumento das situações de dependência; 

. Baixo nível de rendimentos; 

. Insuficiente/ Ausência de um envolvimento familiar; 

. Insuficiente apoio aos cuidadores informais; 

. Ausência/ Insuficiente voluntariado para apoio a séniores; 

. Isolamento social; 

. Isolamento físico-geográfico; 

. Habitação degradada; 

. Carência ao nível da saúde e estilos de vida saudáveis; 

. Desconhecimento dos direitos de cidadania; 

. Insegurança; 

. Outros. 

Associados a estes problemas verificam-se dificuldades nas acessibilidades aos serviços 

de saúde. 

 

Potencialidades: 

É de realçar o impacto positivo das medidas desenvolvidas no concelho em prol dos 

idosos, medidas ou projetos, nomeadamente na área do envelhecimento ativo, tais 

como: 

. Cartão Municipal Sénior; 

. Universidade Sénior de Beja; 

. Projeto Com_Vida; 

. Centro Social do Lidador; 

. Intervenção de proximidade da PSP e GNR junto das pessoas idosas isoladas; 

. Projeto “Ao Encontro de um Amigo”(Santa Casa da Misericórdia de Beja); 

. Helpphone. 
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Contudo, reconhece-se que este grupo tem tendência a crescer, merecendo uma 

atenção e preocupação especial ao nível da intervenção futura. 

 

3. Pessoas com deficiência 

Constrangimentos: 

. Dificuldades nas acessibilidades em espaços públicos e privados; 

. Dificuldades nas acessibilidades nas habitações; 

. Dificuldades na aquisição de habitação própria; 

. Dificuldades no acesso à informação; 

. Dificuldades no acesso às ajudas técnicas; 

. Dificuldades no acesso ao emprego; 

. Fraca sensibilização do tecido empresarial local para a empregabilidade;  

. Insuficiente apoio aos cuidadores informais; 

. Insuficiente oferta de resposta de transporte adaptado; 

 

Potencialidades: 

. Existência do conselho consultivo para a pessoa com deficiência; 

. Existência de um Balcão de Inclusão na CMB; 

. Existência de uma plataforma de ajudas técnicas da UCC em articulação com outras 

entidades; 

. Loja Social; 

. Liga dos Amigos do Hospital. 

 

 

4. Comunidade Imigrante 

O fenómeno de imigração tem uma crescente expressão no concelho de Beja. 

Constrangimentos: 

. Dificuldades na comunicação; 

. Não pagamento de salários; 

. Trabalho informal ou ilegal que podem configurar situações de tráfico de seres 

humanos; 

.Acidentes de trabalho com diferentes graus de gravidade; 
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. Carência habitacional; 

. Sobrelotação das habitações; 

. Insalubridade das habitações; 

. Comportamentos que colocam em risco a saúde pública; 

. Sentimento de insegurança da população; 

. Dificuldades burocráticas de legalização/ acesso à informação 

. Carências económicas; 

. Falta de qualificação escolar e profissional; 

. Isolamento social em relação à restante comunidade; 

. Dificuldades de acesso a serviços (segurança social, saúde, embaixadas, entre outros); 

. Outros. 

 

Potencialidades: 

. Existência do CLAIM; 

. Existência de uma mediadora intercultural; 

. Existência da Associação SOLIM; 

. Existência dos serviços de apoio a esta comunidade: SEF, ACT.; 

. Existência do gabinete de Inserção profissional (Cáritas Diocesana de Beja) 

 

5. Vítimas de violência doméstica 

 

Constrangimentos: 

. Insuficiente sinalização das situações de violência doméstica, quer por parte das 

vitimas quer por parte dos/as cidadãos/ãs e das instituições da comunidade; 

. A reduzida equipa técnica a tempo inteiro no serviço; 

. Ausência de apoio financeiro para autonomização das vítimas; 

. Falta de habitação para o processo de reorganização familiar; 

. Baixo financiamento do Recurso (NAV); 

. O baixo número que condenações; 

. O elevado número de arquivamentos/ suspensões dos processos crimes; 

. Falta de autoestima e valorização pessoal que permita desenvolver o processo de 

autonomização das vítimas; 
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. A Presença de estereótipos de género na comunidade; 

. A falta de atenção/ olhar para os filhos que vivem no contexto de violência 

Doméstica. 

 

Potencialidades: 

. Existência do Núcleo de Atendimento à vítima em Beja; 

. Existência da Equipa de Prevenção de violência em Adultos (EPVA); 

. Existência de projetos de prevenção e sensibilização em idade escolar nas áreas da 

igualdade e violência doméstica; 

. Existência de Workshops na área da violência doméstica para técnicos/as de outras 

áreas; 

. Sensibilidade por parte das autoridades policiais para estas temáticas; 

. Plano Municipal para a Igualdade de Género e Cidadania (em elaboração); 

. Existência de um apartamento de transição para vitimas de violência doméstica. 

 

 

6. Famílias Vulneráveis 

 

Trata-se de famílias que, em geral, apresentam profundos défices de competências de 

sociabilidade (pessoais, sociais e profissionais), que estão remetidas a um ciclo de 

pobreza e exclusão social difícil de alterar e a uma situação de dependência 

relativamente aos serviços sociais. 

Constrangimentos: 

Estamos perante um grupo que, em geral, apresenta um conjunto de problemas 

sociais de caracter multidimensional e complexos, nomeadamente:  

. Falta de competências de gestão doméstica; 

. Baixa autoestima; 

. Baixas qualificações escolares e profissionais; 

. Desvalorização escolar e insucesso escolar das crianças e jovens; 

. Carências ao nível de saúde e estilos de vida saudáveis; 

. Dificuldade de inserção profissional; 

. Carência habitacional; 
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. Sobrelotação das habitações; 

. Insalubridade das habitações; 

. Comportamentos que colocam em risco a saúde pública; 

. Sentimento de insegurança da população; 

. Dificuldades específicas de inserção escolar; 

. Dificuldades da integração profissional; 

. Carências económicas; 

. Isolamento social em relação à restante comunidade; 

. Ausência de regras; 

. Ausência de projetos de vida; 

. Outros. 

A estes problemas associa-se o défice de competências e de sociabilidade (pessoais, 

sociais e profissionais), um défice de intervenção integrada e especializada nas 

famílias. 

Dos diversos problemas associados às famílias vulneráveis e associados à Ação Social, o 

défice de autonomização das famílias em relação às prestações sociais, na opinião dos 

parceiros do CLAS, é aquele que deve merecer uma resposta prioritária. 

Destaca-se entre estes: 

 Défice de informação de grupos sócio problemáticos sobre direitos e cidadania; 

 Ausência de recursos económicos/sobre-endividamento das famílias; 

 Pouca sustentabilidade e insuficiente certificação dos equipamentos sociais; 

 Fragilidades no atendimento integrado por parte dos diferentes serviços; 

 Grande dependência das famílias dos serviços, condicionado a sua participação 

ativa/autonomia; 

 Existência de situações de violência doméstica; 

 Elevado número de famílias com carência habitacional e insuficiente resposta 

por parte dos serviços; 

 Insuficiente responsabilização social por parte do tecido empresarial; 

 Aumento do número de famílias a recorrer ao Banco Alimentar Contra a Fome 

(Beja). 
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É de realçar os problemas ao nível dos recursos económicos/sobre-endividamento das 

famílias, sustentabilidade e certificação de equipamentos sociais, défice de informação 

dos grupos sócio problemáticos, que exigem uma atenção e reflexão especial, por 

forma a definir uma intervenção adequada. Para além destes problemas traduz-se 

também numa preocupação para o CLAS, o problema crescente de carência 

habitacional, que carece de decisão ao nível do poder central. A satisfação desta 

necessidade torna-se num pilar essencial para a intervenção junto das famílias, por 

forma a melhorar a sua integração social. 

 

Potencialidades 

. Existência de recursos na comunidade; 

. Trabalho de parceria e proximidade que as entidades locais desenvolvem; 

. Alguma consciencialização das famílias nas suas fragilidades; 

. Alguma disponibilidade para a mudança. 

 

Em termos de conclusão e após análise dos problemas sociais do concelho de Beja, nas 

várias vertentes, demográficas, geográficas, económicas e sociais, leva-nos à definição 

de prioridades estratégicas e ao estabelecimento de objetivos gerais, consensualizados 

pelos parceiros que estarão na base do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 

2019/2021. 
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10. Prioridades Estratégicas: 

Na sequência dos sub-temas definidos anteriormente e resultados obtidos nas 

dinâmicas desenvolvidas com os parceiros locais, resulta a identificação das 

prioridades estratégicas e consequentes áreas de intervenção que consubstanciam a 

elaboração do posterior Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação do Concelho 

de Beja. 

 

A. Reforço e territorialização da Rede Social de Beja 

 

B. Igualdade e Cidadania 

 Pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 

 Minorias 

Vítimas de violência doméstica 

Voluntariado 

 

C. Promoção da Saúde 

 Saúde Mental 

Envelhecimento Ativo 

Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 

 

D. Inclusão e Coesão Social e Familiar 

 Famílias vulneráveis 

Infância e Juventude 

 

E. Empreendedorismo Social 

 Emprego e Empregabilidade 

 Formação  
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11. Considerações Finais 
 

O Diagnóstico Social constitui-se como uma ferramenta do planeamento de 

desenvolvimento social de caracter dinâmico sujeito a atualizações que permite o 

conhecimento e compreensão da realidade social do território bem como da 

identificação das necessidades, dos problemas prioritários e suas causalidades. 

Assim, assume-se como instrumento sempre inacabado na definição e perspetivação 

nas dinâmicas sociais do concelho, orientado para a ação. 

 

 

 

 

 

“Trata-se pois de interpretar o mundo na sua  

transformação e transformá-lo na sua intervenção”. 

 

Vicente Paulos Faleiros, citado in Baptista 2001:29. 
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Índice de Siglas 

______________________________________ 
 

ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho 

ARS – Administração Regional de Saúde 

CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

CEPE – Centro de Educação Pré- escolar 

CG – Clínica Geral 

CLAII – Centro de Apoio ao Imigrante 

CLAS – Conselho Local de Acão Social 

CMB - Câmara Municipal de Beja 

CME – Conselho Municipal de Educação 

CMS – Cartão Municipal Sénior 

CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CRI – Centro de Respostas Integradas 

CSI – Complemento Solidário para Idosos 

CSIF – Comissões Sociais Inter Freguesias 

DGEStE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

DDIS – Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social 

DS- Diagnóstico Social 

ECCI – Equipa de Cuidados Continuados Integrados 

ECL – Equipas de coordenação local 

EDIA – Empresa Desenvolvimento das Infraestruturas do Alqueva 

EGA – Equipa de Gestão de Altas 

ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

GAS – Gabinete de Ação Social 

GIIT – Grupo Integrado de Intervenção Técnica 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 

IPB – Instituto Politécnico de Beja 

IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude 

IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social 

ISS – Instituto de Segurança Social 

LIJ – Centro de Acolhimento Temporário e Lar de Infância e Juventude 

MF – Medicina Familiar  

NE- Núcleo Executivo 

NLI – Núcleo Local de Inserção 
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NUT – Unidades Territoriais Estatísticas de Portugal 

PA- Plano de Ação 

PDM - Plano Diretor Municipal 

PDS – Plano de Desenvolvimento Social 

QCA – Quadro Comunitário de Apoio 

RLIS – Rede Local de Intervenção Social 

SAAS – Serviço de atendimento e Acompanhamento Social 

SIAC – Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor 

SEF – Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 

SOLIM – Associação Solidariedade Imigrante 

RSI – Rendimento Social de Inserção 

TDT- Televisão Digital Terrestre 

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 

UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

USF – Unidade de Saúde Familiar 

USP – Unidade de Saúde Pública 

VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


