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O presente documento consiste no Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer, 

surgindo no âmbito do Programa Rede Social, ao qual o concelho se candidatou em 

Outubro de 2004. 

 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, este Programa 

concretiza uma estratégia de abordagem da intervenção social que procura trazer uma 

maior eficácia à erradicação da pobreza e exclusão social e à promoção do 

desenvolvimento social. Como tal, um dos requisitos sugeridos pelo Instituto de 

Segurança Social (ISS), estrutura dinamizadora do programa a nível nacional, foi a 

construção do Diagnóstico Social do Concelho enquanto momento inicial de um 

processo de planeamento estratégico da intervenção social local, processo este que teria 

como grande objectivo a construção de um Plano de Desenvolvimento Social (PDS). 

 

O documento aqui apresentado constitui uma primeira etapa na construção do 

Diagnóstico Social do Concelho, apresentando-se como um estudo ainda em grande 

parte descritivo mas, contudo, tentou-se ao longo do trabalho chamar a atenção para 

alguns problemas  importantes do concelho e que se pretende que sejam desenvolvidos 

ao longo de um futuro documento de Diagnóstico. Assim, é uma investigação que não 

constitui um fim em si mesma, mas antes um instrumento de planeamento inteiramente 

vocacionado para a elaboração do Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social 

concelhios e para uma futura articulação com outros instrumentos de planeamento 

municipais, nomeadamente com o Plano Director Municipal e com o Plano Estratégico 

concelhios. Isto porque há que dar um especial ênfase à capacidade de planear como 

uma questão fundamental, sem a qual não será possível dar resposta aos novos desafios 

que se colocam cada vez mais em matéria de qualidade de vida. 

 

Esta fase de Pré-Diagnóstico constitui a etapa muito importante, na qual é possível 

tomar um primeiro contacto com alguns problemas do concelho, detectados mediante a 

recolha e análise de informação estatística e pela realização de entrevistas exploratórias 

a alguns actores sociais do concelho, que possuíram o duplo objectivo de contemplar as 

perspectivas dos diferentes actores e envolvê-los no trabalho a realizar. Prestou-se assim 

uma particular atenção às suas opiniões e às informações transmitidas, que se optou por 

ir incorporando de uma forma ainda embrionária ao longo do trabalho. 
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Este estudo apresenta como principal finalidade contribuir para um conhecimento mais 

aprofundado das dinâmicas sociais concelhias e dos fenómenos que as integram, por 

forma a proporcionar uma maior racionalização da intervenção social no concelho e a 

garantir uma cada vez maior adequabilidade das acções às necessidades locais. 

Pretende-se realizar um primeiro inventário dos problemas e necessidades, 

identificando, simultaneamente, quais as categorias da população mais afectadas por 

estes e, por outro lado, proceder a uma sinalização das questões chave que necessitam 

de ser aprofundadas. 

 

Espera-se então que o actual documento seja analisado segundo o princípio de conhecer 

para agir, que permita desenhar eixos estratégicos de acção prioritária, de forma a 

tornar a intervenção social local mais adequada, eficaz e eficiente.  

 

Falar em intervenção social implica falar sobretudo no que diz respeito à vida em 

sociedade e que está relacionado com a qualidade de vida dos indivíduos. Neste 

contexto, optou-se pela definição de 10 itens de análise que constituem o núcleo duro do 

documento de Pré-Diagnóstico Social e que se encontram desenvolvidos no capítulo III 

– Caracterização do Concelho. São eles: 

 

i) Demografia e Território 

ii) Educação 

iii) Saúde 

iv) Sector Social 

v) Segurança Pública 

vi) Actividades Económicas e Emprego 

vii) Cultura, Desporto e Ocupação de Tempos Livres 

viii) Habitação 

ix) Ambiente 

x) Transportes e Acessibilidades 

 

Espera-se assim que a presente investigação cumpra os seus propósitos e constitua, para 

os leitores, uma mais valia no seu trabalho quotidiano em prol de um desenvolvimento 

integrado do concelho de Alenquer, tornando-o mais qualificado essencialmente para 

quem nele reside. Resta deixar um agradecimento especial a todos os contributos 
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prestados pelos diversos actores sociais na elaboração deste documento, o qual pretende 

retratar, de uma forma o mais exaustiva possível nesta etapa, a realidade de um 

concelho em profunda transformação nas suas mais diversas áreas. 
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O Programa Rede Social surge com a Resolução de Conselho de Ministros nº 197/97 de 

18 de Novembro e é promovido e dinamizado pelo Ministério da Segurança Social e do 

Trabalho, nomeadamente através do Instituto de Segurança Social (ISS). A este Instituto 

estão atribuídas responsabilidades relativas à implementação do Programa Rede Social, 

nomeadamente dinamizar e assegurar o desenvolvimento da Rede Social no território 

nacional continental.  

 

Trata-se de um Programa co-financiado pelo Fundo Social Europeu - Programa 

Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (Eixo 5 – Promoção do 

Desenvolvimento Social, Medida 5.1. – Apoio ao Desenvolvimento Social e 

Comunitário, Tipologia de Projecto 5.1.1 – Rede Social para o Desenvolvimento, Acção 

Tipo 5.1.1.1 – Dinamização e Consolidação de Parcerias Locais) e pelo Estado 

Português - Ministério da Segurança Social e do Trabalho. 

 

De uma maneira geral, a Resolução de Conselho de Ministros referida perspectiva a 

Rede Social enquanto uma estratégia de abordagem da intervenção social baseada num 

trabalho planeado, realizado em parceria, visando sobretudo racionalizar e trazer maior 

eficácia à acção das entidades públicas e privadas que actuam num determinado 

território. Surge com o intuito de promover a articulação da intervenção das autarquias, 

serviços públicos e entidades privadas sem fins lucrativos que trabalham no domínio da 

acção social.  

 

Nesta Resolução define-se Rede Social como um “fórum de articulação e congregação 

de esforços baseado na adesão livre por parte das autarquias e das entidades públicas 

ou privadas sem fins lucrativos que nela queiram participar”1. Com a adopção deste 

Programa, pretende-se essencialmente fomentar a formação de uma consciência 

colectiva dos problemas sociais locais e contribuir para a activação dos meios e agentes 

de resposta e para a optimização possível dos meios de acção nos locais. O local passa a 

ser o meio privilegiado de acção, pois só actuando próximo das populações e com as 

populações, será possível criar condições efectivas de desenvolvimento. Ao invés de se 

adoptar uma postura “top-down”, ou seja, das estruturas centrais para o local, procura-se 

uma intervenção do tipo “bottom-up”, onde se privilegia a intervenção no local.  

                                                 
1 Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, Diário da República, I série-B, 18-11-1997. 
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Este Programa enquadra-se no campo das Políticas Sociais Activas, tendo como 

objectivos principais uma intervenção inclusiva de combate à pobreza e à exclusão 

social e a promoção da cidadania activa; uma intervenção territorializada e de 

proximidade com os cidadãos e a partilha de responsabilidades entre o Estado e a 

Sociedade Civil, no sentido da promoção do Desenvolvimento Social (através da 

renovação e inovação da intervenção social e das políticas sociais) 

 

Tendo em conta estas finalidades, os objectivos estratégicos do Programa Rede Social 

são essencialmente2: 

- Desenvolver uma parceria efectiva e dinâmica que articule a intervenção social 

dos diferentes agentes locais; 

- Promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, 

competências e recursos a nível local; 

- Garantir uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais nos concelhos e 

freguesias; 

- Promover a racionalidade na adequação das respostas/equipamentos, recursos e 

agentes às necessidades locais;  

- Induzir o Diagnóstico e o planeamento participados. 

 

A Rede Social surge, igualmente, com a intenção de conjugar as políticas de diversos 

sectores: Saúde, Emprego, Sector Social, Educação e Formação Profissional, Habitação, 

Segurança, Ambiente, etc., pois a constatação da multidimensionalidade da pobreza e da 

exclusão social salientou a necessidade de serem encontradas respostas diversificadas 

para problemas também diversificados e concretos em várias áreas. Para combater estes 

problemas, há que compatibilizar e articular todas as políticas sectoriais e todos os 

esforços ao nível local, regional e nacional, sendo que, com a conjugação de esforços, 

pretende-se rentabilizar os meios materiais e humanos existentes no terreno.  

 

O desafio da Rede Social reside assim na capacidade de integrar políticas, medidas e 

acções dispersas e avulsas e na capacidade de promover acções concertadas, coerentes e 

participadas de desenvolvimento local e de combate à exclusão social. Este desafio 

traduz o reconhecimento da impossibilidade, perante a vastidão e complexidade dos 

                                                 
2 CASTRO, José Luís; Rede Social, Lisboa, PROFISSS, 1999. 
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problemas sociais, de trabalhar de forma fragmentada, não coordenada e, acima de tudo, 

não participada, e do desperdício de esforços, recursos e sinergias dos actores sociais 

quando se desenvolvem acções isoladas. Ambiciona-se, sobretudo, fomentar o trabalho 

em parceria, de forma a se poder alcançar resultados rápidos e eficientes. 

 

Assim, paralelamente ao objectivo de combater a pobreza e a exclusão social através da 

promoção do desenvolvimento social, o Programa Rede Social visa fomentar um 

planeamento integrado e sistémico, baseado em diagnósticos sociais locais participados, 

que envolvam todos os parceiros e a própria população, e que constituem um 

instrumento bastante importante que permite compreender vários aspectos de uma dada 

realidade social em análise.  

 

A constituição de parcerias locais, se por um lado possui como objectivo a coordenação 

de esforços no sentido de rentabilizar os recursos por si só bastante escassos, por outro 

lado procura obter um desenvolvimento participativo, pois estando mais próximo da 

população será mais fácil a auscultação das suas necessidades e dos seus problemas, 

sobre os quais será necessário intervir. 

 

Este Programa é particularmente útil num concelho como o de Alenquer onde, ao 

longo das várias incursões no terreno no âmbito da realização do Pré-Diagnóstico, 

foi possível constatar a existência de um trabalho ainda muito compartimentado e 

individualizado de cada um dos actores sociais contactados. As parcerias 

institucionalizadas no terreno são ainda em número bastante reduzido, e persiste 

ainda uma lógica de trabalho sectorializado e de não partilha de experiências e de 

informação. 

 

A identificação deste problema a nível do concelho de Alenquer veio justificar, assim, a 

adesão a um projecto como o da Rede Social, que surge, exactamente, com o objectivo 

estratégico de fazer face a esta individualidade de intervenção, baseada na não partilha 

de informação e de experiências, pois este tipo de postura não é frutuosa para o 

desenvolvimento social do concelho.  

 

Temos assim que o Programa Rede Social assenta em dois eixos estruturais, que visam 

essencialmente a criação de melhores condições para o desenvolvimento das acções de 
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luta contra os fenómenos da pobreza e exclusão social. São eles a promoção do 

desenvolvimento social local, pela introdução de dinâmicas de planificação estratégica; 

e o desenvolvimento da cultura de partenariado, em que as autarquias locais deverão 

assumir um crescente protagonismo e uma função fulcral de dinamização.  

 

Efectivamente, as autarquias têm vindo, nos últimos tempos, a ganhar um papel cada 

vez mais importante e decisivo no desencadear e na coordenação dos processos de 

desenvolvimento local e regional, deixando de ser entendidas como meros executores de 

administração de assuntos locais, e passando a ser vistas como elementos fundamentais 

de um processo que em muito ultrapassa as fronteiras concelhias. Encontram-se, assim, 

numa posição privilegiada para liderar processos de desenvolvimento, quer económicos, 

quer sociais, das zonas geográficas que representam, pois estando mais próximas das 

populações, existe um conhecimento mais profundo dos seus problemas, das suas 

necessidades, e das suas expectativas.  

 

Nos dias de hoje, cada vez mais os municípios são chamados a intervir na resolução dos 

mais diversos problemas que afectam os munícipes, e para a sua resolução torna-se 

necessário um conhecimento profundo da realidade sobre a qual se pretende actuar. Daí 

a necessidade sentida pela Câmara Municipal de Alenquer em conhecer os problemas 

que afectam o concelho nas suas mais diversas áreas, o que conduziu à realização do 

Pré-Diagnóstico Social. Instrumentos como o Pré-Diagnóstico ou o Diagnóstico Social 

tornam-se cada vez mais importantes para a intervenção no território, na medida em que 

constituem retratos reais das necessidades das populações e das potencialidades 

existentes para o desenvolvimento do concelho. 

 

O Programa Rede Social atribui também às autarquias um papel central no âmbito das 

estruturas de parceria que fomenta, ao definir que os Conselhos Locais de Acção Social 

deverão ser presididos pelos presidentes das Câmaras Municipais, o que vem incentivar 

uma descentralização de competências na área social, prevista na legislação respectiva, 

mas também possibilitar que essa descentralização se realize num quadro de cooperação 

entre parceiros e de procura de complementaridades de intervenção. 
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De uma maneira geral, o Programa Rede Social encontra-se estruturado nos seguintes 

princípios, capazes de garantir a funcionalidade do dispositivo criado e de dar 

coerência às actuações desenvolvidas no âmbito do Programa: 

 

 Princípio da Integração 

 

Qualquer política económica e social deve prestar uma especial atenção à promoção e 

integração social dos cidadãos. A integração social, como um dos princípios 

fundamentais do trabalho social, terá de ter em conta um enfoque especial aos grupos 

mais desfavorecidos, fazendo apelo à sua participação e apontando para uma acção 

concentrada e coordenada entre as várias entidades, com vista à união de esforços, 

saberes e recursos. Este princípio deverá ser orientado no sentido da promoção das 

medidas com vista ao desenvolvimento das comunidades locais, mobilizando parceiros 

e recursos facilitadores da criação de competências sociais e da adaptação social da 

população mais desfavorecida, condições fundamentais para o progresso social e para a 

autonomia dos indivíduos. 

 

A integração social, perspectivada num âmbito territorial, pressupõe a adopção de 

estratégias de intervenção integradas e que abarquem várias áreas do social, ao invés de 

um conjunto de intervenções sectorializadas. Mais do que complementariedades entre 

algumas políticas sectoriais, é importante que se consiga uma convergência de medidas 

e políticas, traduzida num plano de intervenção social com um âmbito territorial 

definido. Há assim que desenvolver intervenções integradas e multisectoriais de forma a 

responder eficazmente ao carácter multidimensional dos fenómenos de pobreza e 

exclusão social. 

 

Este princípio possui como pressupostos fundamentais a competência social, pela 

capacidade que a sociedade deve ter em integrar todos os seus membros, investindo por 

isso em acções que contribuam para as mudanças necessárias; e a adaptação social, pela 

capacidade que cada um possui em utilizar os mecanismos facilitadores dessa 

adaptação, tendo em vista a sua autonomia pessoal.  
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 Princípio da Articulação 
 

A Rede Social está pensada de forma a impulsionar uma cooperação entre actores 

sociais que extravase os limites de uma acção pontual ou de um projecto limitado no 

tempo. É sua intenção articular e integrar parcerias em torno de objectivos comuns e 

duradouros, conduzindo a um processo global de desenvolvimento que ultrapasse a 

intervenção pontual e sectorial e promovendo, ao nível local, uma parceria alargada 

onde os actores sociais reconhecem o seu papel de complementaridade, capaz de gerar 

processos de desenvolvimento local. 

 

Dado que a cooperação entre parceiros é um processo negociado, que deve ter em 

consideração a diversidade de interesses, é importante que as parcerias funcionem 

de uma forma simples, desburocratizada, que facilite o diálogo, a participação e a 

decisão, que sejam flexíveis na procura de soluções para a resolução dos problemas 

ou para a criação de novas respostas. 

 

Uma das funções principais da Rede Social é justamente integrar as várias parcerias 

existentes, fazendo com que os promotores das diferentes iniciativas locais se integrem 

num projecto mais global e conjunto, que se traduza em acções colectivas, dado que 

somente uma sinergia entre as várias parcerias de terreno poderá conduzir a um 

processo global de desenvolvimento, o que implica gerar processos colectivos, em vez 

de multiplicar acções isoladas e, por vezes, concorrentes. 

 

De acordo com este princípio, cabe assim à Rede Social “constituir um suporte da 

acção, permitir criar sinergias entre os recursos e as competências existentes na 

comunidade, fornecer uma logística comum aos diferentes parceiros e contribuir para a 

promoção de projectos de acção colectivos.” 3  

 

 

 

 

 

                                                 
3 NÚCLEO DA REDE SOCIAL, Programa Rede Social, Lisboa, Instituto para o Desenvolvimento 
Social, 2001, p. 15 
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 Princípio da Subsidiariedade 

 

O Programa Rede Social, enquanto fórum de trabalho dos actores sociais locais, 

constitui-se como um espaço de reflexão local, onde os problemas sentidos e vividos 

pelas populações são identificados com maior precisão, o que facilita a criação de 

respostas mais precisas e adequadas à realidade em causa.  

 

Na Resolução de Conselho de Ministros nº 197/97, a subsidiariedade activa é entendida 

como uma lógica de resolução dos problemas, sempre que possível, nas instâncias de 

âmbito mais reduzido, evitando-se assim a sua transferência para instâncias de 

âmbito mais amplo. É então no local que os problemas terão de ser resolvidos, e é 

junto das populações que se deve intervir, de uma forma concertada, articulada e 

preventiva, englobando todas as entidades, serviços e organizações privadas, 

evitando os sucessivos encaminhamentos de um serviço para outro, o tratamento 

parcelar, promovendo o “alargamento dos campos de acção das várias entidades, 

diversificando espaços de escuta e de informação, privilegiando e desenvolvimento de 

uma atitude personalizada e uma abordagem integrada”4. 

 

O local constitui assim o espaço privilegiado de desenvolvimento de processos 

participativos, no exercício de uma democracia participada e de formas de regulação 

social, em que existe uma união entre o Estado, a sociedade civil e os cidadãos, de 

forma a criar factores de mudança propiciadores da inserção da população mais 

desfavorecida, bem como do desenvolvimento social. Como tal, a forma mais correcta 

de actuar será mediante uma intervenção territorializada, que conduzirá certamente a 

uma intervenção direccionada para o desenvolvimento local que deverá ser assumida 

aos diferentes níveis, local, concelhio, regional e nacional. 

 

Assim, só depois de serem explorados os recursos e competências locais, se deverá 

apelar para outro nível de encaminhamento e resolução dos problemas. A colaboração 

crescente do poder local torna-se fundamental a este nível, pois contribui para a 

concretização das políticas a partir de um conhecimento mais aprofundado das 

populações e dos seus problemas, necessidades e potencialidades. 

                                                 
4 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Programa piloto da Rede Social, Documentos 
de Apoio aos Projectos Piloto, Lisboa, IDS, 1999/2000, p. 16 
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 Princípio da Inovação 

 

Actualmente, e tendo em conta a alucinante velocidade a que ocorrem as mudanças 

sociais, considera-se imprescindível uma alteração de atitudes ao nível da intervenção 

social. Torna-se importante assumir uma postura que defenda uma multi-

disciplinaridade, permitindo fazer face à multi-dimensionalidade dos problemas, 

necessidades e causas a eles subjacentes. É preciso inovar ao nível dos processos de 

trabalho e das suas práticas, da eficiência e eficácia dos modelos a utilizar, em qualquer 

acção que se pretenda implementar. Isto porque não basta definir políticas, é 

fundamental que estas sejam adequadas às realidades em presença para que a sua 

aplicação seja eficaz. 

 

A Rede Social, na medida em que consubstancia um trabalho de parceria 

alargada, incidindo na planificação estratégica, abarcando vários actores de 

diferentes áreas de intervenção e contrariando a tendência para o desenvolvimento 

de acções pontuais e sectorializadas, é um factor produtor de inovação no campo 

da intervenção social. Integra perspectivas inovadoras relativamente à 

descentralização da intervenção social, ao desenvolvimento de uma parceria 

estratégica baseada numa ampla democracia participativa e na introdução de 

metodologias de planeamento intersectorial da intervenção social no local.  

 

É importante passar a actuar de forma coordenada e intervir através da acção 

multidisciplinar, perante a vastidão e complexidade dos problemas sociais, 

descentralizar os serviços, e fomentar a circulação e partilha de informação sob pena da 

realização de acções em duplicado, contribuindo-se assim para a criação de um sistema 

de comunicação fácil e acessível entre os serviços e os cidadãos e para formas de 

actuação que motivem a participação das comunidades locais. Isto porque a coesão e o 

progresso social só serão possíveis mediante a participação activa das populações nos 

processos que visem a melhoria das suas condições de vida e a sua inserção social.  
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No contexto destes princípios, a Rede Social chama a si uma série de objectivos que 

decorrem directamente da finalidade expressa anteriormente: 
 

(i) Articular prioridades globais e especificidades locais; 

(ii) Incentivar as relações de cooperação e de parceria entre organismos públicos 

e iniciativa social privada; 

(iii) Promover a territorialização da intervenção social; 

(iv) Rentabilizar as práticas e as estruturas de solidariedade já existentes; 

(v) Introduzir dinâmicas de planeamento estratégico da intervenção social até à 

data inexistentes ao nível concelhio; 

(vi) Detectar e promover os encaminhamentos adequados às situações e 

problemas dos indivíduos;  

(vii) Potenciar e divulgar o conhecimento sobre as realidades concelhias e 

fomentar mudanças e inovações a níveis como o da concretização de 

medidas de política e de intervenção social local. 

 
Como já foi referido, pretende-se no âmbito deste programa o fomento de um trabalho 

em parceria, abarcando as entidades públicas e privadas com intervenção nas mesmas 

áreas territoriais. A parceria que materializa a Rede Social a nível local realiza-se 

através da criação de Conselhos Locais de Acção Social (CLAS) e de Comissões 

Sociais de Freguesia (CSF), que pretendem constituir uma plataforma de planeamento e 

coordenação da intervenção social a nível de concelho e freguesia, respectivamente.  

 

O trabalho destas estruturas deverá assentar num novo tipo de parceria entre entidades 

públicas e privadas que representam as várias áreas e que actuam no mesmo território,  

baseada na igualdade entre os parceiros, na consensualização dos objectivos e na 

concertação das acções desenvolvidas. Assim, será criado em cada concelho um CLAS, 

liderado em princípio pela Câmara Municipal e Comissões Sociais de Freguesia, 

presididas pelos presidentes das Juntas de Freguesia.  

 

A criação destas estruturas ao nível de concelhos e freguesias pretende essencialmente 

gerar uma nova dinâmica de cooperação interinstitucional entre a Administração Central 

e Local e as instituições particulares. Estas redes territoriais surgem como condição para 
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a articulação da acção dos diferentes agentes com actividade no mesmo território, em 

vez da multiplicação de acções isoladas. 

 

Em síntese, pode-se referir que a aposta inovadora deste Programa tem sido a de 

fomentar processos territorializados de planeamento estratégico aplicados à área social, 

tendo em vista uma acção colectiva transformadora, capaz de encontrar soluções à 

medida dos problemas e necessidades locais, incentivando a participação da 

comunidade e potenciando a articulação das medidas de política existentes de âmbito 

nacional.  

 

Constituindo-se uma rede de malha apertada implantada em todo o território 

nacional ao nível de concelhos e freguesias, este programa deverá permitir 

sinalizar casos a descoberto na área da acção social, bem como posteriormente 

criar condições para a sua resolução a partir dos recursos locais, e, no caso de tal 

não ser possível, proceder ao seu encaminhamento para as estruturas adequadas. 

 

Os objectivos deste Programa visam igualmente a melhoria da eficácia do conjunto de 

respostas sociais nos concelhos e freguesias. Desta forma, a Rede Social deverá ser 

capaz de articular a intervenção social dos vários agentes locais e das diferentes 

parcerias, dado que a constituição de uma parceria estratégica alargada será a única 

forma de levar a efeito um processo de desenvolvimento social, nomeadamente através 

da construção de projectos de acção articulados. 

 

No final espera-se que a Rede Social seja capaz de aumentar a capacidade de detecção e 

resolução de problemas individuais, gerando respostas específicas para necessidades 

específicas; incrementar a participação e mobilização dos destinatários dos programas e 

projectos de intervenção social; transformar a cultura e as práticas dos serviços e 

instituições locais no sentido de uma maior transparência e de abertura às outras 

entidades e às populações; implementar sistemas de informação eficazes e, por último, 

possibilitar a articulação e adaptação das políticas e medidas de âmbito nacional aos 

problemas e necessidades locais. 

 

Embora sem uma intervenção directa na resolução dos problemas dos indivíduos e 

grupos em situação e/ou risco de pobreza e exclusão social, potencia e rentabiliza a 
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organização de parcerias locais (entre entidades públicas e privadas) que, através de 

acções planeadas e articulação de recursos, negoceiem e encontrem soluções para os 

problemas e necessidades existentes e desenvolvam projectos inovadores. 

 

O programa Rede Social torna-se assim fundamental num contexto de emergência de 

novos processos de exclusão social e de persistência de fortes desigualdades pessoais e 

espaciais, subjacentes à problemática da pobreza estrutural. Estes fenómenos chamam a 

atenção para a necessidade urgente de uma nova visão estratégica de combate às 

desigualdades e às lacunas existentes no actual sistema de protecção social.  
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 OPÇÕES METODOLÓGICAS 
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A metodologia proposta no âmbito do Programa Rede Social é a do planeamento 

integrado e participado, assente na elaboração de Diagnósticos Sociais, e apresentando 

como resultado a construção de Planos de Desenvolvimento Social, envolvendo todos 

os parceiros locais e as próprias populações, com o objectivo de racionalizar e conferir 

maior eficácia à intervenção dos agentes locais no combate à pobreza e à exclusão 

social e à promoção do desenvolvimento social local. 

 

Figura 1.- Concretização da metodologia 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Relativamente às etapas para a elaboração do Diagnóstico Social, os documentos de 

apoio à implementação do Programa 6 propõem que se dê início a este processo através 

de uma identificação dos principais problemas do concelho, estruturada por áreas 

temáticas. A definição destas áreas é flexível, devendo adequar-se à realidade específica 

de cada município, mas algumas delas são transversais aos diversos concelhos, como é 

o caso de Demografia, Habitação, Educação, Saúde, Sector Social, etc. 
                                                 
5 NÚCLEO DA REDE SOCIAL, Programa Rede Social, Lisboa, Instituto para o Desenvolvimento 

Social, 2001  
 
6 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Documento de Apoio à Elaboração do 

Diagnóstico Social, Lisboa, IDS. 
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Posteriormente proceder-se-á a uma recolha de informações pertinentes numa dada área 

territorial de acordo com a prévia identificação dos problemas sociais existentes. Esta 

recolha de dados deve assentar, num primeiro momento, na sistematização de toda a 

informação já existente, mas dispersa pelas várias entidades de cada concelho. Para tal, 

é fundamental recolher ideias e opiniões junto de pessoas que, devido às posições que 

ocupam ou às actividades que desempenham, detêm informações privilegiadas sobre as 

realidades do concelho, independentemente do seu nível de conhecimentos técnicos. 

Num segundo momento, há que aprofundar, em termos qualitativos, a caracterização 

dos problemas e obter as primeiras pistas sobre estratégias de intervenção desejadas 

pelos intervenientes.  

 

Por último, prevê-se a análise e interpretação das informações recolhidas, na qual se 

inclui a hierarquização dos problemas detectados e a formulação de propostas de acção 

para a resolução dos mesmos, e a montagem de um sistema de informação que permita a 

futura actualização das informações e a avaliação dos resultados das acções postas em 

prática.  

 

Para cada uma das diferentes fases que compõem o Diagnóstico será essencial definir as 

acções que as integram e as formas de as operacionalizar, e seleccionar os métodos e 

técnicas que deverão ser utilizados de forma a obter os resultados pretendidos.  

 

Resumidamente temos assim que a realização do Diagnóstico Social compreende 

sempre três operações: uma fase de Pré-Diagnóstico, baseada na recolha de 

documentação existente, que tanto pode ser de carácter quantitativo como qualitativo; 

uma fase de Diagnóstico propriamente dita, em que é apresentada uma visão 

interpretativa da situação social a partir da sistematização e tratamento das informações 

quantitativas e documentais recolhidas e são elencadas e fundamentadas as prioridades 

para a área em estudo; e, por fim, uma fase de hierarquização dos problemas detectados 

e de desenho de soluções alternativas, pois grande parte das vezes os recursos existentes 

não são suficientes para dar resposta a todos os problemas identificados, pelo que se 

torna importante a definição daqueles que exigem uma resolução mais imediata. 
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No caso da implementação do Programa da Rede Social no concelho de Alenquer, 

apenas se encontra concluída a fase de Pré-Diagnóstico, que constitui um primeiro 

momento do Diagnóstico Social. Considerou-se pertinente nesta fase clarificar, 

justificar e enquadrar as opções metodológicas do estudo aqui apresentado, reservando 

um espaço próprio para tecer os devidos esclarecimentos. 

 

O Pré-Diagnóstico constitui uma fase exploratória de estudo que antecede todo o 

processo, sendo o momento onde se procede à delimitação dos aspectos sobre os quais 

se pretende actuar. Pode ser definido como um “documento preparatório do 

Diagnóstico, que apresenta os primeiros resultados de levantamento de forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças. Normalmente resulta das primeiras recolhas 

efectuadas pelos parceiros e deve privilegiar a discussão participada por todos, 

apontando áreas prioritárias do conhecimento a aprofundar na fase posterior, do 

Diagnóstico.” 7 

 

Constituindo-se como a primeira aproximação ao terreno, o Pré-Diagnóstico é uma fase 

necessariamente exploratória, na qual são inventariados pela primeira vez os problemas, 

necessidades e potencialidades da área em análise, procedendo-se também à delimitação 

física e geográfica do campo de análise, e à delimitação da população alvo que 

beneficiará directamente do processo, delimitações estas que são fundamentais para 

condicionar o tipo de intervenção ulterior.  

 

De acordo com Isabel Guerra 8, os objectivos do Pré-Diagnóstico são essencialmente: 

- investigar e organizar a informação já disponível sobre as necessidades e o 

grupo-alvo; 

- determinar o enfoque principal do Diagnóstico e o nível de aprofundamento do 

programa; 

- construir compromissos entre os parceiros envolvidos, para todas as fases, 

incluindo o uso e a circulação da informação, o planeamento e a intervenção. 

 

                                                 
7 NÚCLEO DA REDE SOCIAL, Plano de Desenvolvimento Social, Lisboa, Instituto de Solidariedade e 
Segurança Social, 2003, p. 73 
 
8 GUERRA, Isabel, Fundamentos e Processos de uma Sociologia de acção: o planeamento em ciências 
sociais, Cascais, Principia, 2000, p. 135 
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Este instrumento servirá essencialmente para recensear os problemas mais relevantes da 

zona, através de uma recolha exaustiva de documentação já existente, e no caso de esta 

não existir, dever-se-á lançar técnicas de recolha da mesma. É necessário também que 

exista um quadro de referência preparado para a caracterização da situação de partida, e 

a realização de uma consulta alargada aos vários interlocutores em questão9. Após 

identificados e caracterizados os problemas, e porque muitas vezes se torna impossível 

envolver na acção todos os problemas que foram detectados, há que estabelecer 

prioridades de intervenção e definir os objectivos a atingir, sendo que para tal será 

necessário manter um elevado nível de motivação dos actores, e analisar formas mais 

eficazes para os alcançar. 

 

Com o trabalho desenvolvido até ao momento no concelho de Alenquer pretendeu-se 

essencialmente determinar áreas de conhecimento, recensear a informação existente 

(quantitativa e sempre que possível qualitativa junto dos actores sociais considerados 

relevantes em cada uma das áreas definidas) e respectivas fontes de informação em cada 

uma dessas áreas e tentou-se assinalar alguns problemas existentes nos diferentes 

sectores.  

 

• Métodos e Técnicas de recolha de informação 
 

Na elaboração de um Pré-Diagnóstico Social é possível recorrer a um conjunto bastante 

diversificado de métodos e técnicas de recolha de informação. Pode-se referir por 

exemplo a análise documental de Pré-Diagnósticos já existentes, a recolha de 

informação estatística diversa e a realização de entrevistas exploratórias a informadores 

privilegiados.  

 

A selecção das técnicas ou procedimentos a utilizar na realização do Pré-Diagnóstico 

Social depende de vários factores, tais como o contexto em que se insere, o tempo que 

se dispõe para a sua realização e os recursos humanos e financeiros existentes, a 

natureza do fenómeno a estudar e os objectivos da investigação. 

 

Como forma de atingir os objectivos deste documento, optou-se principalmente pela 

utilização de metodologias quantitativas da recolha e análise de informação relacionada 
                                                 
9 Cf. GUERRA, Isabel, idem. 
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com o concelho, embora tendo sido também realizado um conjunto de entrevistas 

exploratórias, de carácter qualitativo. Ambas estas técnicas devem ser encaradas como 

complementares e articuláveis, o que permitirá ao investigador obter o máximo de 

informação, sob diversas perspectivas de análise. 

 

2.1.1.- Análise Documental e Estatística 

 
Do conjunto de técnicas utilizadas para a elaboração do Pré-Diagnóstico do concelho de 

Alenquer, destaca-se a análise documental e estatística. Assim, no início deste trabalho, 

começou por se proceder a uma pesquisa bibliográfica, que se socorreu essencialmente 

de estudos realizados sobre o concelho em análise, de modo a obter algumas 

informações sobre o mesmo. 

 

Posteriormente consultaram-se vários documentos que permitiram obter referências 

concretas sobre o contexto analisado, assumindo particular importância a recolha de 

dados estatísticos (indicadores sociais, demográficos, económicos, etc.) que permitem 

comparar a situação do concelho aos mais variados níveis, com o que se verifica na 

região onde se insere (Região Oeste) e com o país de que faz parte (Portugal), tendo-se 

recorrido para tal a diversas fontes de informação (Recenseamentos Gerais da 

População, Anuários Estatísticos, Estatísticas da Justiça, Recenseamento Geral da 

Agricultura, etc.).  

 

Seria importante referir, neste contexto, que de forma se poder apreender, por um lado 

as dinâmicas da realidade em análise, e por outro a situação actual dessa mesma 

realidade, uma questão importante na realização do Pré-Diagnóstico de Alenquer, bem 

como na construção dos Diagnósticos Sociais em geral, é a análise temporal, 

diacrónica e sincrónica. No primeiro tipo de análise, engloba-se a investigação das 

transformações produzidas ao longo do tempo e a sua incidência sobre o estado actual 

do sistema, contemplando para o efeito uma visão dinâmica das mudanças estruturais 

produzidas em cada sistema. Este tipo de análise é utilizado no Pré-Diagnóstico do 

concelho de Alenquer, onde é possível observar a utilização de diferentes anos para a 

análise de determinados indicadores sociais, como forma de percepcionar as suas 

tendências.  
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Quanto ao segundo tipo de análise, comporta o estudo da realidade no momento 

histórico concreto em que se realiza o Pré-Diagnóstico, possibilitando a análise das 

causas actuais dos problemas e dos factores que nesse momento particular incidem no 

sistema. Nesse sentido devem ser utilizadas variáveis ou indicadores que permitam 

explicar quais as razões porque se verifica um determinado problema. Neste tipo de 

análise deve-se recorrer a dados, tanto qualitativos como quantitativos, o mais actuais 

possível, preocupação esta que esteve sempre subjacente à elaboração do Pré-

Diagnóstico Social de Alenquer, pois na caracterização dos fenómenos em estudo 

procurou-se utilizar dados de anos o mais recente possível, embora por vezes estes 

dados não possam ter sido tão actuais como seria desejável 10.  

 

Neste ponto impõe-se uma nota sobre o acesso à informação. Aquando da realização 

deste Pré-Diagnóstico, verificou-se uma grande dificuldade no acesso à informação 

solicitada, particularmente por parte de alguns actores socais locais, pelo que se torna 

fundamental ultrapassar este tipo de problemas, impeditivos de um processo de 

planeamento eficaz. Assim, de modo a que a informação flua com mais facilidade, 

poderá desempenhar um papel fundamental a constituição de um Sistema de Informação 

Local, que consiste precisamente num dispositivo de recolha, gestão e circulação de 

informação com base num conjunto de indicadores incluídos no Diagnóstico. Trata-se 

de um instrumento de comunicação/informação privilegiado entre os parceiros que 

integram a rede social e a população, regularmente actualizável. Este sistema deve 

assentar em duas orientações fundamentais, que são a elaboração e actualização do 

Diagnóstico Social e a difusão de informação a todos os actores sociais e à população 

em geral. 

 

 

                                                 
10 A título de exemplo, note-se que os dados constantes no presente documento de Pré-Diagnóstico do 

concelho referentes ao sector agrícola dizem respeito ao ano de 1999, data em que foi realizado o último 

Recenseamento Geral da Agricultura. O mesmo se passa no caso dos dados relativos ao indicador “Óbitos 

por causa de morte”, que datam também de 1999, uma vez que esta informação entrou em segredo 

estatístico nesse ano, e como tal deixou de estar disponível para consulta pública. O próprio 

Recenseamento Geral da População data de 2001. Pretendendo-se apresentar uma caracterização do 

concelho no ano de 2004, a desactualização da realidade relativamente à qual se referem estes dados é 

evidente. 
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2.1.2.- Inquéritos por questionário  
 

Para além da análise documental e estatística, foram ainda aplicados dois inquéritos por 

questionário que possuíam como objectivo principal a realização de um levantamento 

dos equipamentos desportivos existentes no concelho e a recolha de informações 

relativas ao sector da Educação.  

 

No caso dos equipamentos desportivos, como se constatou que a grande maioria deles 

pertencem a colectividades, foram enviados inquéritos por questionário a todas as 

colectividades do concelho. No entanto, verificou-se uma falta de colaboração a este 

nível por parte das colectividades no que se refere ao retorno dos mesmos, o que 

inviabilizou uma recolha fidedigna da realidade concelhia em termos de equipamentos 

desportivos, pois de um total de 63 colectividades, apenas 29, ou seja, 43%, 

responderam ao inquérito.  

 

Quanto à recolha de informação relativa ao Sector da Educação, foram enviados 

inquéritos por questionário aos 4 Agrupamentos de Escolas do concelho e às 

instituições de Ensino que não se encontram inseridas em nenhum agrupamento (Escola 

Secundária Damião de Goes e Escola Básica 2,3 Visconde de Chanceleiros), com o 

objectivo de conhecer particularmente a evolução do número de matrículas por ano 

lectivo e os fenómenos da reprovação e abandono escolar.     

 

2.1.3- Entrevistas exploratórias 
 

Na realização do Pré-Diagnóstico do concelho de Alenquer foram ainda realizadas 

algumas entrevistas exploratórias 11 como forma de melhor percepcionar os principais 

problemas e necessidades do concelho. Estas entrevistas foram aplicadas a um conjunto 

de 29 informadores privilegiados 12, considerados como intervenientes activos no 

desenvolvimento do concelho e detentores de um conhecimento bem estruturado sobre 

os fenómenos e dinâmicas sociais locais (tais como Vereadores da autarquia, Técnicos 

das IPSS’s, etc.), ou seja, pessoas que, pela posição que ocupam, detém uma perspectiva 

das realidades locais que pode ser importante num processo de recolha de informação 

                                                 
11 Ver anexo 2 – “Entrevistas Exploratórias”. 
 
12 Ver anexo 1 - “Entidades contactadas”. 
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pela sua visão de conjunto, pelo conhecimento aprofundado dos problemas existentes na 

área em estudo ou pela acuidade com que sentem determinados problemas. Esta acção 

implicou uma série de encontros individuais com diversos actores sociais do concelho, 

com o objectivo de, simultaneamente, recolher informação relativa às várias áreas do 

concelho, e sempre que possível, explicar e sensibilizar para alguns aspectos do 

Programa Rede Social.  

 

Constituindo entrevistas de carácter exploratório, seguiram uma estrutura semi-

directiva, onde “o entrevistador conhece todos os temas sobre os quais tem de obter 

reacções por parte do inquirido, mas a ordem e a forma como os irá introduzir são 

deixadas ao seu critério, sendo apenas fixada uma orientação para o início da 

entrevista.” 13  

 

Apesar do seu carácter exploratório, tornou-se necessária a elaboração de um guião de 

entrevista que assumisse a função de um guia geral de conversação com alguns pontos 

de referência a serem abordados durante a entrevista, sendo que a ordem pela qual os 

temas são abordados é completamente livre e decorre conforme a conversa. A não 

existência destas linhas orientadoras poderia dar azo a que o objectivo inicial da 

entrevista não fosse concretizado, ou seja, que não se conseguisse percepcionar os 

principais problemas e necessidades do concelho em estudo.  

 

Como refere Bell 14 “ é importante dar liberdade ao entrevistado para falar sobre o que 

é de importância central para ele, em vez de falar sobre o que é importante para o 

entrevistador, mas o emprego de uma estrutura flexível, que garanta que todos os 

tópicos considerados cruciais serão abordados, eliminará alguns problemas das 

entrevistas sem qualquer estrutura”. 

 

No entanto, algumas das entrevistas realizadas não possuíam perguntas previamente 

estabelecidas, tendo sido proposto aos entrevistados que produzissem um discurso 

“solto” sobre as problemáticas que considerassem, de facto, relevantes no contexto do 

concelho em estudo (é o caso da entrevista relativa ao sector do Turismo).  
                                                 
13 GHIGLIONE, Rodolphe; Benjamin Matalon, O Inquérito – Teoria e Prática, Oeiras, Celta Editora,          

1993, p. 70. 
 
14 BELL, Judith, Como realizar um projecto de investigação, Lisboa, Gradiva, 1993, p. 122 
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Quando presente, o guião foi constituído totalmente por questões abertas, que possuem 

a vantagem de conceder total liberdade ao entrevistado para responder da forma que 

achar mais conveniente, sendo um tipo de questões mais utilizadas em estudos de 

carácter exploratório, como o que foi levado a cabo nesta investigação, quando se 

desconhece o tipo de problemas existentes. 

 

Para além das questões relacionadas com os problemas e necessidades do concelho, foi 

ainda sugerido a alguns entrevistados que facultassem alguma informação sobre a 

realidade da instituição/serviço que representavam, nomeadamente ao nível dos recursos 

disponíveis (humanos, materiais, etc.), das parcerias e protocolos estabelecidos, dos 

objectivos para a acção e dos principais obstáculos que encontram na concretização 

desses mesmos objectivos. 

 

Apesar da morosidade desta forma de recolha de informação, considera-se que foi uma 

opção metodológica correcta, nomeadamente pela riqueza da informação qualitativa 

obtida, que permitiu um conhecimento mais aprofundado sobre vários aspectos da 

realidade concelhia. A opção pela realização de um número significativo de entrevistas 

deste tipo prendeu-se com o facto de a informação existente, que poderia eventualmente 

servir de base à realização deste trabalho, se encontrar bastante desactualizada, dispersa 

e muitas vezes inexistente, pelo que se tornou necessário o contacto directo com vários 

actores sociais de forma a recolher informações sobre áreas que se considerou serem as 

mais importantes na realização deste trabalho, a saber:  

 

- Demografia e Território;  

- Educação;  

- Saúde;  

- Sector Social;  

- Segurança Pública;  

- Actividade Económicas e Emprego;  

- Cultura, Desporto e Ocupação de Tempos Livres;  

- Habitação;  

- Ambiente;  

- Transportes e Acessibilidades 
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Estes são os principais pontos que constituem o Pré-Diagnóstico Social de Alenquer, 

sendo que a cada uma destas 10 áreas temáticas correspondem diversos problemas 

sociais e necessidades, aos quais foi possível estabelecer uma primeira aproximação 

neste trabalho. Obviamente que a natureza complexa e multifacetada dos problemas 

sociais não permite o estabelecimento de fronteiras rígidas entre o que aqui designámos 

de áreas problemáticas. As causas e os mecanismos que envolvem os problemas e 

necessidades sociais são múltiplos e não sectoriais. 

 

Uma última nota metodológica que importa referir diz respeito à opção de incluir o 

concelho de Mafra quando se faz referência à região Oeste. Na realização do presente 

Pré-Diagnóstico do concelho de Alenquer, grande parte dos dados utilizados foram 

obtidos no Instituto Nacional de Estatística, nomeadamente nos Recenseamentos Gerais 

da População. No caso do Recenseamento Geral da População de 2001, este foi 

realizado numa altura em que o concelho de Mafra ainda fazia parte da região Oeste, 

mas o facto é que os dados apresentados para a região Oeste neste documento já não 

incluem o concelho de Mafra, dado ter sido posteriormente estabelecida uma lei sobre 

as regiões administrativas que exclui este concelho da Região Oeste. Como se considera 

que no Recenseamento Geral da População de 2001 se realiza a caracterização da 

realidade da região num determinado momento em que Mafra ainda estava inserida na 

região Oeste, optou-se por somar a todos os valores referentes a Oeste os valores de 

Mafra. Esta opção deveu-se também ao facto de esta ser a única fonte de informação 

que excluía este concelho da região Oeste, o que poderia originar a uma contradição de 

dados quando comparada a informação recolhida com outras fontes.  

 

Refira-se finalmente que, para o momento de Pré-Diagnóstico Social em que nos 

encontramos, considera-se ser esta a estratégia de recolha de dados que mais se ajusta 

aos objectivos delineados. São métodos e técnicas complementares, que se corroboram 

e que foram seleccionados de forma sequencial tendo em conta uma aproximação 

gradual à realidade em estudo. 
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Ao nível do enquadramento geográfico, o concelho de Alenquer insere-se na região 

Oeste, região esta que acolhe mais 11 concelhos. Possui uma superfície de 305,4 Km2, o 

que o torna no terceiro maior concelho do Distrito de Lisboa, logo após Sintra e Torres 

Vedras. Localiza-se a 36 Km de Lisboa, sendo limitado a Norte pelo concelho de 

Cadaval; a Sul pelos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte 

Agraço; a Oeste pelo concelho de Torres Vedras e a Este pelo de Azambuja, como se 

pode verificar no seguinte mapa: 

 
Mapa 1.- Localização geográfica do concelho de Alenquer 

 

 
 

Fonte: http://viajar.clix.pt 

 

A população do concelho encontra-se dispersa por diversos aglomerados, na sua maioria 

de pequena dimensão, e é marcada por um acentuado contraste interno, dada a 

existência de duas realidades bastante diferentes entre si a todos os níveis. Verifica-se 

que o concelho é constituído por duas partes distintas: existe uma zona urbana centrada 

no eixo Carregado-Alenquer-Ota e uma outra zona ainda com um cariz muito rural, que 

compreende as restantes freguesias do concelho. 
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As condições específicas de inserção territorial do concelho são assim geradoras de 

complexas inter-relações, que confrontam a ruralidade ainda marcada da área 

envolvente à Serra de Montejunto com a influência metropolitana que irradia a partir da 

cidade de Lisboa, correspondendo esta última a um fenómeno cuja intensidade tem 

vindo a ganhar uma expressão crescente a nível local, particularmente nas zonas de 

Carregado, Santo Estêvão e Triana. 

 

São os núcleos de Alenquer e Carregado que desempenham portanto um papel principal 

dentro da rede concelhia, ao se assumirem como principais pólos de atracção 

populacional e de actividades económicas. Para isso assume primordial importância o 

papel das acessibilidades. Na verdade, a localização destes núcleos junto a eixos 

importantes como é o caso da EN1, EN3 e A1 explica em parte a proximidade das zonas 

industriais e a notória concentração de serviços, o que irá conduzir consequentemente a 

maiores concentrações populacionais nestas localidades. 

 

Ao nível da dinâmica de crescimento, tem-se constatado nos últimos anos no concelho 

um aumento das assimetrias intra-concelhias, nomeadamente entre as zonas referidas 

anteriormente, aumento esse marcado em particular por dois fenómenos importantes: 

por um lado verificam-se ganhos populacionais significativos nas freguesias mais 

próximas da região de Lisboa (donde se destaca o papel assumido pela freguesia do 

Carregado), freguesias essas que se encontram melhor servidas a nível de 

acessibilidades e que possuem um maior dinamismo económico. Por outro lado, as 

freguesias que compõem a zona mais rural do concelho, enquadradas pela Serra de 

Montejunto, têm vindo a registar graves perdas populacionais, como se poderá verificar 

posteriormente neste trabalho através dos dados fornecidos pelo XIV Recenseamento 

Geral da População. 
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O concelho de Alenquer encontra-se subdividido nas seguintes 16 freguesias:  

 

                        
        Abrigada                     Aldeia Galega da                Aldeia Gavinha                        Cabanas de       
                                                 Merceana                                                                           Torres  

 
         Cadafais                               Carnota                            Carregado                         Meca 

      
            Olhalvo                                Ota                                 Pereiro de                         Ribafria 
                                                                                                Palhacana 

             
      Santo Estêvão                            Triana                             Ventosa                       Vila Verde dos 
                   Francos 
 

 

 

Estas freguesias posicionam-se da seguinte forma no território concelhio: 
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Mapa 2.- Localização geográfica das freguesias do concelho  

 

 
 

Em termos populacionais, como se pode verificar no gráfico seguinte, as freguesias de 

Carregado, Santo Estêvão e Triana são as que apresentam uma maior percentagem de 

população residente no total do concelho, registando valores de 23,1%, 13,6% e 9,0% 

respectivamente. Assim, cerca de 46% do total da população do concelho de Alenquer 

reside no ano de 2001 nestas três freguesias, que, como será possível constatar 

posteriormente, apresentam características muito diferentes, a vários níveis, das 

restantes freguesias do concelho. 

 
Gráfico 1.1.- Peso percentual das freguesias do concelho  
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FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
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Entre os anos de 1991 e 2001, registou-se no concelho de Alenquer uma variação 

populacional na ordem dos 14,9%, o que faz com que, no último momento censitário, o 

concelho mantenha o 5º lugar, já ocupado em 1991, no ranking dos concelhos mais 

populosos da região Oeste. 

 
Quadro 1.1.-  População residente na região Oeste em 1991 e 2001 
 

 
1991 

 
2001 

 
Unidade Territorial 

N.º % N.º % 

Variação  
1991 – 01 

(%) 
Torres Vedras 67 185 18,7 72 250  18,4  7,5 

Alcobaça 54 382 15,1 55 376  14,1  1,8 
Mafra 43 731 12,2 54 358  13,8 24,3 

Caldas da Rainha 43 205 12,0 48 846  12,4 13,1 
Alenquer 34 098 9,5 39 180  10,0 14,9 
Peniche 25 880 7,2 27 315  6,9  5,5 

Lourinhã 21 596 6,0 23 265  5,9  7,7 
Nazaré 15 313 4,3 15 060  3,8 -1,7 
Cadaval 13 516 3,8 13 943  3,5  3,2 

Bombarral 12 727 3,5 13 324  3,4  4,7 
Óbidos 11 188 3,1 10 875  2,8 -2,8 

Arruda dos Vinhos  9 364 2,6 10 350  2,6 10,5 
Sobral de Monte Agraço  7 245 2,0    8 927  2,3 23,2 

Oeste 359 430 100,0 393 069  100,0  9,4 
Portugal 9 867 147 10 356 117 5,0 

 
         FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Alenquer foi mesmo o terceiro concelho a registar uma maior variação populacional 

entre 1991 e 2001 na região Oeste (14,9%), apenas antecedido pelos concelhos de 

Mafra (variação de 24,3%) e Sobral de Monte Agraço (variação de 23,2%).  

 

A evolução demográfica da região Oeste revela um aumento populacional nos últimos 

10 anos, pois a sua população cresceu de 359 430 habitantes em 1991 para 393 069 

habitantes em 2001. Também a generalidade dos seus concelhos apresenta um 

crescimento demográfico positivo, à excepção dos concelhos de Óbidos (variação de      

-2,8%) e Nazaré (variação de - 1,7%).  

 

Alenquer verificou assim, entre 1991 e 2001, uma variação populacional superior à 

variação registada na região Oeste e em Portugal no mesmo período de tempo. 

 

 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

Ao nível dos indicadores demográficos verifica-se que a tendência no concelho é para 

um aumento da Taxa de Natalidade, que, entre 1993 e 2001, aumentou 2,4‰. No que 

diz respeito à Taxa de Mortalidade, esta tem vindo a decrescer no período de tempo 

compreendido entre os anos de 1993 e 2001, pois se em 1993 esta se cifrava nos 12,6‰, 

em 2001 esse valor decresce 0,8‰, passando a ser de 11,8‰, ou seja, por cada mil 

habitantes do concelho em 2001, morriam cerca de 12. A conjugação da tendência 

destes dois indicadores aponta para um aumento da Taxa de Crescimento Natural 

(TCN), que em 2001 apresentava ainda valores negativos, dado a Taxa de Mortalidade 

superar a Taxa de Natalidade. No ano de 1993, a TCN no concelho de Alenquer 

registava um valor de -0,33%, tendo-se verificado uma tendência ao longo dos anos de 

aproximação a valores positivos, pois em 2001 o valor da TCN era de -0,01%. 

 
Quadro 1.2.- Taxas de Natalidade, Mortalidade   

e Crescimento Natural 
TN TM  

Anos ‰ 
TCN 

% 
1993 9,3 12,6 - 0,33 
1994 9,2 13,1 -0,39 
1995 9,3 12,0 - 0,27 
1996 10,2 13,9 - 0,37 
1997 10,8 13,4 - 0,26 
1998 10,5 13,0 - 0,25 
1999 11,9 14,2 - 0,23 
2000 12,2 12,6 - 0,04 
2001 11,7 11,8 - 0,01 

 
Quadro 1.3.- Indicadores Demográficos por          

              unidade territorial (‰) 
 

Taxa de 
Natalidade 

Taxa de 
Mortalidade 

 
Unidade 

Territorial 1991 2001 1991 2001 
Portugal 11,0 10,9  9,9 10,2 

Oeste 10,6 10,7 11,5 11,6 
Alenquer 10,2 11,7 12,6 11,8 

 
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e        
               Vale do Tejo, 2002 

 
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e  
               Vale do Tejo, 1993-2000       
 

As Taxas de Natalidade e de Mortalidade eram, em 1991, claramente indicadoras de um 

decréscimo da população para o concelho de Alenquer, pois a Taxa de Mortalidade 

superava em 2,4 ‰ a Taxa de Natalidade, apresentando uma tendência de aproximação 

em 2001, onde a Taxa de Mortalidade apenas supera a Taxa de Natalidade em 0,1‰. Ao 

nível da região Oeste e do país, verifica-se que Portugal registou uma pequena 

diminuição da Taxa de Natalidade entre 1991 e 2001, mas, em ambos os anos, esta 

apresentou sempre valores superiores à Taxa de Mortalidade, que subiu ligeiramente 

entre 1991 e 2001. Já no caso da região Oeste, verifica-se a situação contrária, ou seja, a 

Taxa de Natalidade aumentou 0,1‰ entre 1991 e 2001, apresentando valores inferiores 

à Taxa de Mortalidade, que também aumentou para o mesmo período de tempo 0,1‰.  
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Estes valores apontam para uma Taxa de Crescimento Natural negativa, pois a Taxa de 

Mortalidade é superior à Taxa de Natalidade em Alenquer e na região Oeste. 

 

Alenquer é o terceiro concelho da região Oeste que apresenta, no ano de 2001, o valor 

da Taxa de Natalidade mais elevado (11,7‰), sendo superado apenas pelos valores 

registados nos concelhos de Sobral de Monte Agraço (12,6‰) e Mafra (12,3‰). No 

caso da Taxa de Mortalidade, existem na região Oeste 6 concelhos com uma Taxa de 

Mortalidade superior a Alenquer (Cadaval: 16,0‰; Óbidos: 13,9‰; Bombarral: 13,1‰; 

Sobral de Monte Agraço: 12,5‰; Peniche 12,2‰ e Arruda dos Vinhos: 12,0‰; ). 

  

O crescimento populacional registado no concelho de Alenquer em 2001 pode-se ficar a 

dever a um aumento da Taxa de Natalidade nos últimos anos, bem como à diminuição 

das Taxas de Mortalidade, o que vai fazer com que a Taxa de Crescimento Natural, 

embora apresentando ainda um valor negativo, aumente cerca de 0,32% entre 1993 e 

2001. No entanto, o facto de a população residente no concelho de Alenquer continuar a 

aumentar e a Taxa de Crescimento Natural registar ainda valores negativos, leva-nos a 

concluir que este crescimento depende mais de dinâmicas migratórias e menos de 

dinâmicas naturais.   

 

Isto porque, como podemos observar no seguinte quadro, Alenquer foi o segundo 

concelho da região Oeste que no ano de 2001 apresentava um Saldo de Migrações 

Internas maior (913 residentes), sendo apenas superado pelo concelho de Mafra, o que 

significa que entram mais pessoas para o concelho do que as que emigram para outros 

concelhos. Esta situação deve-se, por um lado, ao facto de ter sido um concelho que 

recebeu muitos imigrantes provenientes do estrangeiro em termos percentuais, 

comparativamente aos restantes concelhos da região (1,6%), valor que supera até o 

registado na região Oeste, bem como recebeu também um grande número de imigrantes 

provenientes de outros concelhos: 1 589. Por outro lado, Alenquer apresenta uma 

percentagem muito baixa de população que emigra para outros concelhos (1,7%). Serão 

pois estes movimentos migratórios que explicam o facto de o concelho ter registado um 

aumento populacional tão elevado nos últimos anos. 
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Quadro 1.4.- População residente, segundo as migrações (relativamente a 31/12/99) por concelho de 
residência habitual em 12/03/01 

 

 
Imigrantes 

 
 

População que 
não mudou de 

concelho 

 
Provenientes 

de outro 
concelho 

Provenientes
do 

estrangeiro 

 
Emigrantes 
do concelho 
para outro 
Concelho 

 
 

Unidade 
Territorial 

 
 

Popula-
ção 

residente 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

 
 

Saldo  das 
Migrações 
Internas    

Torres Vedras 72 250 69 075 95,6 1 535 2,1 710 1,0 1 076 1,5 459 
Alcobaça 55 376 53 180 96,0   898 1,6 589 1,1   813 1,5   85 

Caldas Rainha 48 846 46 243 94,7 1 391 2,8 596 1,2 1 163 2,4 228 
Alenquer 39 180 36 394 92,9 1 589 4,1 630 1,6   676 1,7 913 
Peniche 27 315 26 236 96,0   430 1,6 301 1,1   345 1,3   85 
Lourinhã 23 265 21 956 94,4   655 2,8 338 1,5   404 1,7 251 
Nazaré 15 060 14 507 96,3   209 1,4 160 1,1   362 2,4    - 153 
Mafra 54 358 49 394 90,9 2 907 5,3 1 308 2,4   962 1,8    1 945 

Cadaval 13 943 13 212 94,8   423 3,0 158 1,1   257 1,8 166 
Bombarral 13 324 12 642 94,9   351 2,6 198 1,5   290 2,2   61 

Óbidos 10 875 10 237 94,1   409 3,8 111 1,0   293 2,7 116 
Arruda Vinhos 10 350  9 591 92,7   541 5,2   89 0,9   180 1,7 361 

Sobral Mte Agraço 8 927 8 291 92,9  436 4,9 86 1,0  199 2,2 237 
Oeste 393 069 370 958 94,4 11 774 3,0 5 274 1,3 7 020 1,8 4 754 

 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

No entanto, o referido crescimento populacional no concelho não é uma realidade para 

todas as suas freguesias, uma vez que as freguesias de Aldeia Galega da Merceana, 

Aldeia Gavinha, Cabanas de Torres, Meca, Ota, Pereiro de Palhacana, Ribafria 

(diminuição de 12%), Ventosa e Vila Verde dos Francos, para o mesmo horizonte 

temporal de 10 anos, viram a sua população residente diminuir. Note-se que, em 

contrapartida, as freguesias de Santo Estêvão e Triana registaram um aumento 

populacional bastante acentuado, bem como a freguesia do Carregado, que foi aquela 

que mais população conseguiu atrair em termos absolutos – 3 876 habitantes – 

continuando a ser, à semelhança do que se verificava em 1991, a freguesia que detém 

um maior número de residentes: 9 066 indivíduos, que representam 23% da população 

total do concelho em 2001. 
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Quadro 1.5.- População residente no concelho por Freguesia  
 

 
1991 

 
2001 

 
Freguesias 

N.º % N.º % 
Variação 

(%) 
Abrigada 3 291 9,6 3 416 8,7 3,8 

Aldeia Galega da Merceana 2 257 6,6 2 175 5,8 -3,6 
Aldeia Gavinha 1 211 3,6 1 173 3,0 -3,1 

Cabanas de Torres 1 073 3,1 1 013 2,6 -5,6 
Cadafais 1 558 4,6 1 687 4,3 8,3 

Carregado 5 190 15,2 9 066 23,1 74,7 
Meca 1 842 5,4 1 809 4,6 -1,8 

Olhalvo 1 998 5,9 2 006 5,1 0,4 
Ota 1 321 3,9 1 198 3,1 -9,3 

Pereiro de Palhacana   614 1,8   591 1,5 -3,7 
Ribafria 1 108 3,3   974 2,5 -12,1 
Carnota 1 669 4,9 1 695 4,3 1,6 

Santo Estêvão 4 383 12,9 5 338 13,6 21,8 
Triana 2 819 8,3 3 532 9,0 25,3 

Ventosa 2 416 7,1 2 217 5,7 -8,2 
Vila Verde dos Francos 1 348 4,0 1 290 3,3 -4,3 

Concelho 34 098 100,0 39 180 100,0 14,9 
 

 FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 

 

Temos então que as freguesias mais populosas do concelho são Carregado e Santo 

Estêvão, tanto no ano de 1991 como em 2001, enquanto que as que registam um menor 

número de residentes são Pereiro de Palhacana e Ribafria. Note-se que a freguesia de 

Ribafria, sendo no ano de 1991 a terceira freguesia com um peso menor a nível do 

concelho, com apenas 3,3 pontos percentuais, foi aquela que entre 1991 e 2001 registou 

um decréscimo populacional maior, na ordem dos 12,1%, o que constitui uma situação 

preocupante, reveladora do facto de as zonas consideradas mais rurais do concelho 

estarem a sofrer um decréscimo populacional, acompanhado por um elevado 

envelhecimento da população, como teremos oportunidade de verificar, enquanto que as 

freguesias que constituem a parte mais urbana do concelho têm vindo a registar ao 

longo dos anos um aumento no número de residentes (note-se a evolução populacional 

de 74,7 pontos percentuais registada na freguesia do Carregado entre 1991 e 2001).  

 

Constata-se assim que a distribuição espacial do crescimento populacional ao nível de 

freguesia tem vindo a consolidar o peso detido pelos principais aglomerados urbanos do 

concelho, acentuando os contrastes pré-existentes relativamente ao restante território 

municipal. 
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 Quadro 1.6.- Ranking das freguesias mais populosas do concelho  
 

 
1991 

 
2001 

 1. Carregado  1. Carregado 
 2. Santo Estêvão  2. Santo Estêvão 
 3. Abrigada  3. Triana 
 4. Triana  4. Abrigada 
 5. Ventosa  5. Aldeia Galega da Merceana 
 6. Aldeia Galega da Merceana  6. Ventosa 
 7. Olhalvo  7. Olhalvo 
 8. Meca  8. Meca 
 9. Carnota  9. Carnota 
10. Cadafais 10. Cadafais 
11. Vila Verde dos Francos 11. Vila Verde dos Francos 
12. Ota 12. Ota 
13. Aldeia Gavinha 13. Aldeia Gavinha 
14. Ribafria 14. Cabanas de Torres 
15. Cabanas de Torres 15. Ribafria 
16. Pereiro de Palhacana 16. Pereiro de Palhacana 

 
    FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 

 

Entre 1991 e 2001 não se verificaram grandes alterações a nível das freguesias mais 

populosas do concelho, assumindo as freguesias de Carregado e Santo Estêvão o papel 

principal em ambos os anos. Pereiro de Palhacana, Cabanas de Torres e Ribafria 

ocupam os últimos lugares da tabela tanto em 1991 como em 2001. 

 

Como já foi referido, o crescimento populacional do concelho não se verificou em todas 

as suas freguesias, pois mais de metade delas registaram uma variação negativa ao nível 

da população residente entre 1991 e 2001, sendo que a maioria destas freguesias se situa 

essencialmente na parte rural do concelho. Refira-se que, das 16 freguesias que 

constituem o concelho, apenas Santo Estêvão, Triana e Carregado são classificadas pelo 

Instituto Nacional de Estatística como áreas predominantemente urbanas, enquanto que 

as freguesias de Abrigada, Carnota, Ota, Pereiro de Palhacana e Vila Verde dos Francos 

são consideradas áreas predominantemente rurais. Todas as restantes freguesias 

possuem a classificação de áreas medianamente urbanas. 

 

As disparidades entre as áreas rurais no concelho e as áreas mais urbanas são uma 

realidade muito vincada, que se acentua de uma forma mais evidente se focarmos as 

freguesias da zona rural do concelho, as quais apresentam, no ano de 2001, valores de 

densidade populacional muito inferiores aos valores registados por exemplo nas 

freguesias de Santo Estêvão (331,6) ou Carregado (573,8). Estas duas freguesias, 
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juntamente com Triana, foram precisamente as que registaram uma variação positiva ao 

nível da densidade populacional mais acentuada entre 1991 e 2001, sendo que nas 

restantes freguesias se verificou uma variação negativa (à excepção de Abrigada, 

Cadafais, Olhalvo e Carnota, que apresentaram uma variação positiva entre 1991 e 

2001, mas pouco significativa).  

 
Quadro 1.7.- Densidade populacional por freguesia (hab./Km2) 
 

 
Densidade Populacional 

 
 

Freguesias  
1991       

 
2001 

Variação 
(%) 

Abrigada  83,3  86,5 3,8 
Ald. Galega da Merceana 115,2 111,0 -3,6 

Aldeia Gavinha 145,9 141,3 -3,1 
Cabanas de Torres 153,3 144,7 -5,6 

Cadafais 164,0 177,6 8,3 
Carregado 328,5 573,8 74,7 

Meca 136,4 134,0 -1,8 
Olhalvo 243,7 244,6 0,4 

Ota  28,5  25,8 -9,3 
Pereiro de Palhacana  66,7  64,2 -3,7 

Ribafria 124,5 109,4 -12,1 
Carnota  91,2  92,6 1,6 

Santo Estêvão 272,2 331,6 21,8 
Triana  81,9 102,7 25,3 

Ventosa 107,4  98,5 -8,2 
Vila Verde dos Francos  47,8  45,7 -4,3 

Concelho 111,7 128,3 14,9 
 

                     FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 
 

 

Ainda relativamente à caracterização da população concelhia, importa fazer referência a 

duas variáveis essenciais que são a idade e o sexo dos residentes. No concelho de 

Alenquer, verifica-se um dado curioso ao nível da variável Sexo, pois a proporção de 

residentes do sexo feminino e do sexo masculino no total da população residente foi 

exactamente igual nos anos de 1991 e 2001, sendo que a população feminina regista um 

valor ligeiramente superior ao valor dos homens (50,8% contra 49,2%). 

 
Quadro 1.8- População residente, por Sexo  
 

1991 2001  
Sexo N.º % N.º % 

Homens 16 790 49,2 19 285 49,2 
Mulheres 17 308 50,8 19 895 50,8 

Total 34 098 100,0 39 180 100,0 
 

                         FONTE: INE, Recenseamento Geral da População 2001 
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A nível etário, estamos na presença de uma população que, no ano de 2001, possui na 

sua maioria idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos (54%), o que perfaz uma 

estrutura etária adulta. No período intercensitário de 1991-2001, apenas as faixas etárias 

mais jovens (0-14 anos) perderam população, enquanto que para o mesmo período de 

tempo, o escalão dos 25-64 anos foi o que verificou um maior aumento. Não se pode 

dizer no entanto que o concelho possua uma população extremamente envelhecida, pois, 

no ano de 2001, 66,9% da população total encontrava-se em idade activa, ou seja, entre 

os 15 e os 64 anos. Regista-se, no entanto, uma situação preocupante em termos etários, 

que é o facto de o número de jovens ter diminuído nos últimos 40 anos cerca de 27%, 

enquanto que o número de idosos aumentou, para o mesmo período temporal, 134%.  

 
Quadro 1.9.- População Residente, por Grupos Etários (1960-2001) 
 

0-14 15-24 25-64 65 e mais Total  
Anos N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
1960 8 448 25,1 4 357 12,9 18 000 53,4 2 885 8,6 33 690 100 
1970 7 355 22,6 4 480 13,8 17 260 53,1 3 395 10,4 32 490 100 
1981 7 477 21,6 4 750 13,7 17 809 51,5 4 539 13,1 34 575 100 
1991 6 066 17,8 4 898 14,4 17 678 51,8 5 456 16,0 34 098 100 
2001 6 190 15,8 5 177 13,2 21 050 53,7 6 763 17,3 39 180 100 

Variação 
1960-01% 

 
- 26,7 % 

 
18,8 % 

 
16,9 % 

 
134,4 % 

 
16,3 % 

 
    FONTE: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1960-2001 

 

A análise ao nível de freguesia permite constatar que praticamente todas as freguesias 

apresentam um valor elevado de idosos no total dos residentes, enquanto que a 

população jovem vai diminuindo o seu peso. Verifica-se também que mais de 50% da 

população em quase todas as freguesias possui idades compreendidas entre os 25 e os 

64 anos. Realce-se neste âmbito a freguesia do Carregado, que regista uma percentagem 

de idosos muito reduzida, enquanto que a proporção de jovens é a mais elevada de todas 

as freguesias. Pelo lado negativo destacam-se Pereiro de Palhacana e Ventosa, que 

apresentam o número de idosos mais elevado e percentagens de jovens muito reduzidas. 

 

Em 2001, a população com menos de 15 anos mantinha um peso na estrutura etária 

claramente acima da média concelhia nas freguesias de Carregado (20,4%) e Triana 

(16,4%). Ao nível da população idosa, apenas Ota (15,4%), Triana (15,0%) e Carregado 

(8,4%) registam uma percentagem de idosos abaixo da média concelhia, pois todas as 

outras freguesias superam este valor. 
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Quadro 1.10.- Estrutura Etária da População por Freguesia 
 

Proporções Etárias por Freguesia 

              Escalões Etários  
Freguesias 

 
0-14 

 
15-24 

 
25-64 

 
65 e mais

 
Total 

 

 
Índice de 

Envelhecimento

Abrigada 
       % 

508 
  14,9 

480 
  14,1 

1 770 
   51,8 

658 
   19,3 

3 416 
100,0 129,5 

Ald. Galega da Merceana 
       % 

307 
   14,1 

260 
     12,0 

1 100 
   50,6 

508 
   23,4 

2 175 
100,0 165,5 

Aldeia Gavinha 
       % 

159 
   13,6 

122 
   10,4 

616 
   52,5 

276 
   23,5 

1 173 
100,0 173,6 

Cabanas de Torres 
       % 

158 
   15,6 

120 
   11,9 

515 
   50,8 

220 
   21,7 

1 013 
100,0 139,2 

Cadafais 
       % 

253 
   15,0 

194 
   11,5 

943 
   55,9 

297 
   17,6 

1 687 
100,0 117,4 

Carregado 
       % 

1 847 
   20,4 

1 409 
   15,5 

5 048 
   55,7 

762 
    8,4 

9 066 
100,0 41,3 

Meca 
       % 

264 
   14,6 

230 
   12,7 

994 
   54,9 

321 
   17,8 

1 809 
100,0 121,6 

Olhalvo 
       % 

259 
   12,9 

284 
   14,2 

1 017 
   50,7 

446 
   22,2 

2 006 
100,0 172,2 

Ota 
       % 

190 
   15,8 

156 
   13,0 

668 
   55,8 

184 
   15,4 

1 198 
100,0 96,8 

Pereiro de Palhacana 
       % 

87 
   14,7 

68 
   11,5 

287 
   48,6 

149 
   25,2 

591 
100,0 171,3 

Ribafria 
        % 

128 
   13,1 

113 
   11,6 

510 
   52,4 

223 
   22,9 

974 
100,0 174,2 

Carnota 
        % 

210 
   12,4 

206 
   12,2 

884 
   52,1 

395 
   23,3 

1 695 
100,0 188,1 

Santo Estêvão 
        % 

803 
   15,0 

660 
   12,4 

2 949 
   55,2 

926 
   17,4 

5 338 
100,0 115,3 

Triana 
        % 

578 
   16,4 

439 
   12,4 

1 986 
   56,2 

529 
   15,0 

3 532 
100,0 91,5 

Ventosa 
        % 

253 
   11,4 

269 
   12,1 

1 126 
   50,8 

569 
   25,7 

2 217 
100,0 224,9 

Vila Verde dos Francos 
        % 

186 
   14,4 

167 
   13,0 

637 
   49,3 

300 
   23,3 

1 290 
100,0 161,3 

Concelho 
% 

6 190 
  15,8 

5 177 
    13,2 

21 050    
53,7 

6 763 
 17,3 

39 180 
100,0 

9,3 

 
        FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
 

Ao observarmos os Índices de Envelhecimento das freguesias, fica ainda mais claro o 

fenómeno de envelhecimento da população do concelho. Assim, em 2001, nenhuma das 

freguesias apresenta uma estrutura etária jovem. Existem sim freguesias extremamente 

envelhecidas, como Ventosa, com um Índice de Envelhecimento de 224,9%, ou 

Carnota, com um valor de 188,1%, e outras menos envelhecidas, como Carregado 

(41,3%), porém, muito longe de uma estrutura etária jovem. Mais uma vez, pode-se 

destacar as diferenças existentes entre Carregado, Triana e Santo Estêvão, desta vez 
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acompanhadas pela freguesia de Ota, que apresentam os Índices de Envelhecimento 

mais reduzidos do concelho. 

 

Dado isto, há que reservar uma atenção especial a este aumento da população idosa no 

concelho nos últimos 40 anos, nomeadamente no que diz respeito a equipamentos e 

serviços de apoio social destinados ao apoio dos indivíduos pertencentes a esta faixa 

etária. Isto porque, se a população idosa aumentou no concelho de Alenquer 134,4 

pontos percentuais entre 1960 e 2001, a tendência será certamente para uma 

continuação do aumento da população deste grupo etário. Ora se os equipamentos 

destinados aos idosos não têm capacidade, no momento actual, de dar resposta às 

necessidades desta população (Ver capítulo “Sector Social”), confirmando-se a 

tendência de crescimento desta faixa etária, a situação tenderá a piorar, daí a 

necessidade da programação de mais equipamentos destinados à população idosa. 

   

Esta situação de envelhecimento dos idosos é confirmada pelo Índice de Dependência 

da população idosa, que de 1991 para 2001 aumentou cerca de 2%. Regista-se assim, 

em 2001, um Índice de Dependência de Idosos que ronda os 26%, o que significa que, 

para cada 100 indivíduos em idade activa, existiam 26 residentes idosos. 

 
Quadro 1.11.- Evolução dos Índices de Dependência (1960-2001) 
 

 
Anos 

 Índice de dependência 
de jovens (%) 

Índice de dependência 
de idosos (%) 

 
Total 

Indicador de 
Vitalidade 

1960 37,8 12,9 50,7 0,3 
1970 33,8 15,6 49,4 0,5 
1981 33,1 20,1 53,2 0,6 
1991 26,9 24,2 51,1 0,9 
2001 23,6 25,8 49,4 1,1 

 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População 1960-2001 

 

Relativamente à população com menos de 15 anos, o Índice de Dependência diminuiu 

na ordem dos 3,3% entre 1991 e 2001, o que se prende com a redução do número de 

efectivos nesta faixa etária. Assim, no ano de 2001, para cada 100 indivíduos em idade 

activa, existiam 24 jovens com idade inferior a 15 anos. No que concerne ao Índice de 

Dependência Total, este ronda os 50%, o que constitui uma situação preocupante, dado 

existir um número semelhante de população activa e de população inactiva. 
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Ao nível do Indicador de Vitalidade, este tem vindo a aumentar ao longo das décadas. 

Se em 1960 existiam mais jovens do que idosos no concelho de Alenquer – por cada 

100 jovens existiam 30 idosos, no ano de 2001 a situação inverteu-se drasticamente, 

passando a haver para cada 100 jovens cerca de 110 idosos. Os mecanismos que 

justificam esta situação no concelho prendem-se com a ocorrência de um duplo 

envelhecimento da estrutura etária, marcada tanto pelo aumento da proporção de idosos 

no conjunto da população residente, como pela diminuição do peso detido pelos 

escalões de idades mais jovens nesse contexto. 

 

Importa analisar também as assimetrias da distribuição territorial destes fenómenos, 

concretamente no interior do concelho de Alenquer, onde as realidades são diversas. 

Assim, em grande parte das freguesias do concelho, a percentagem de grupos inactivos 

ultrapassa já o número de indivíduos em idade activa, verificando-se a situação mais 

grave na freguesia de Pereiro de Palhacana, onde 66,5% da população se encontra em 

idade inactiva, sendo também a freguesia que apresenta um Índice de Dependência de 

Idosos mais elevado: 42 (para cada 100 indivíduos em idade activa existiam 42 idosos). 

Carregado é a freguesia que possui um valor mais baixo ao nível da população em idade 

inactiva: 40,4%, registando também um maior Índice de Dependência de Jovens. 

 
Quadro 1.12.- Índices de Dependência por Freguesia  
 

 
Freguesia 

 
Idosos 

 
Jovens 

 
Total 

 
Ind. Vitalidade 

Abrigada 29,2 22,6 51,8 1,3 
Aldeia Galega da Merceana 37,3 22,6 59,9 1,7 

Aldeia Gavinha 37,4 21,5 58,9 1,7 
Cabanas de Torres 34,6 24,9 59,5 1,4 

Cadafais 26,1 22,3 48,4 1,2 
Carregado 11,8 28,6 40,4 0,4 

Meca 26,2 21,6 47,8 1,2 
Olhalvo 34,3 19,9 54,2 1,7 

Ota 22,3 23,1 45,4 1,0 
Pereiro de Palhacana 42,0 24,5 66,5 1,7 

Ribafria 35,8 20,5 56,3 1,7 
Carnota 36,2 19,3 55,5 1,9 

Santo Estêvão 25,7 22,2 47,9 1,2 
Triana 21,8 23,8 45,6 0,9 

Ventosa 40,8 18,1 58,9 2,3 
Vila Verde dos Francos 37,3 23,1 60,4 1,6 

Concelho 25,8 23,6 49,4 1,1 
 
          FONTE: INE, Recenseamento Geral da População 
  



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

O Indicador de Vitalidade é também superior a 1 na grande maioria das freguesias do 

concelho como se verifica no quadro anterior, à excepção de Ota, Carregado e Triana, 

ou seja, todas elas, à excepção destas três freguesias, possuem um número de idosos 

superior ao número de residentes com idade inferior a 15 anos. Merece uma especial 

atenção neste contexto a freguesia de Ventosa, que regista para cada 100 jovens, 230 

idosos. Carnota é outra freguesia que se encontra numa situação preocupante, 

apresentando quase 200 idosos para cada 100 jovens. 

 

Podemos verificar pelo quadro 1.13. que o Índice de Envelhecimento no concelho de 

Alenquer tem sofrido um grande aumento, pois de 1960 para 2001 cresceu 75,1%, o que 

vem comprovar a ideia de envelhecimento populacional no concelho. 

 
Quadro 1.13.- Evolução do Índice de    
                         Envelhecimento  
 

 

Anos 

 
Índice de 

Envelhecimento 
(%) 

1960 34,2 
1970 46,2 
1981 60,7 
1991 89,9 
2001 109,3 

Quadro 1.14. - Índice de Envelhecimento     
(2001) 

 
 

             Índice de Envelhecimento (%) 
Portugal 102,2 

Oeste 115,0 
Alenquer 109,3 

         
      FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

FONTE: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1960-2001 

 

Comparativamente à região onde se insere, no ano de 2001 o concelho de Alenquer 

regista um valor ao nível do Índice de Envelhecimento inferior, pois Oeste apresenta um 

Índice de Envelhecimento de 115,0%. Já a nível de Portugal, o valor é inferior ao 

apresentado no concelho de Alenquer: 102,2%. 

 

Estes números são de alguma forma preocupantes, na medida em que os efeitos 

económicos e sociais de uma estrutura demográfica envelhecida podem ser diversos e 

devem estar presentes no planeamento das políticas sociais em geral, concretamente no 

que concerne aos serviços e equipamentos sociais. Por um lado, os grupos etários mais 

jovens diminuirão o seu número, o mesmo acontecendo no caso da população activa. 

Por outro lado, o aumento do número de idosos traduzir-se-á num acréscimo de 

dependência em relação aos esquemas de protecção social existentes, nomeadamente no 

que diz respeito aos sistemas de saúde e de apoio social. A dependência, associada 
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muitas vezes a situações de isolamento resultantes da redefinição do papel da família e 

da alteração da sua estrutura, contribuem para a vulnerabilidade e precaridade das 

condições de vida de grande parte dos idosos. 

 

Ainda relativamente à estrutura etária da população no concelho de Alenquer, através 

do seguinte quadro é possível visualizar, de uma forma mais clara, a distribuição da 

população segundo os escalões etários, pelos lugares com diferentes dimensões do 

concelho. Assim, importa referir que, enquanto que a maioria da população com idade 

inferior a 15 anos (33,8%) se localiza maioritariamente em lugares com mais de 2 000 

habitantes, apenas 17,9% da população idosa se encontra nestes lugares. Efectivamente, 

a população idosa do concelho reside, na sua maioria, em lugares com poucos 

habitantes, podendo-se verificar que 38,4% da população com mais de 66 anos se 

encontra em lugares que compreendem entre 100 a 499 habitantes. No caso dos 

residentes com idades compreendidas entre os 15 e os 65 anos, estes distribuem-se de 

forma mais ou menos equitativa pelos lugares de 100 a 499 habitantes; de 500 a 1 999 

habitantes e lugares com mais de 2 000 habitantes.  

 
Quadro 1.15.- População residente, por grupos etários, segundo a dimensão dos lugares (%) 
 

 
Escalões 
Etários 

Menos de 
100 

habitantes 

De 100 a 
499 

habitantes

De 500 a 
1999 

habitantes

Mais de 2000 
habitantes 

População Isolada, 
Embarcada e corpo 

diplomático 

 
Total 

< 15 anos  7,8 26,9 26,7 33,8 4,8 100,0 
15-65 anos  8,2 29,8 28,0 28,9 5,1 100,0 
> 66 anos 11,2 38,4 27,4 17,9 5,1 100,0 

Total  8,6 30,7 27,7 27,9 5,0 100,0 
 
    FONTE: INE; Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Todos estes indicadores demográficos são fundamentais para avaliar as necessidades em 

matéria de políticas urbanísticas e de equipamentos e serviços, tanto a nível concelhio 

como, sempre que possível, a nível de freguesia. 

 

Refira-se ainda que a população idosa no concelho é maioritariamente feminina, o que 

apresenta reflexos ao nível das relações de masculinidade. Assim, para o ano de 2001, 

registou-se uma população com 60 ou mais anos maioritariamente feminina – para cada 

100 idosas existiam apenas 83 idosos. Contudo, esta relação não se verifica nas faixas 

etárias mais jovens, pois na população residente com menos de 15 anos, para cada 100 

raparigas existiam 106 rapazes. Ao nível da população com idades compreendidas entre 
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os 15 e os 60 anos, verifica-se um grande equilíbrio entre os sexos, pois do total da 

população deste escalão etário – 24 464 residentes, existem 12 245 homens e 12 219 

residentes do sexo feminino, o que revela uma vantagem muito pouco significativa para 

os homens. 

 

Numa perspectiva de movimento populacional, e em termos gerais, convém ter presente 

alguns aspectos a nível concelhio. Assim, no ano de 2002 registou-se no concelho de 

Alenquer:  

• 506 nados-vivos, dos quais 271 são do sexo masculino e 235 do sexo feminino. 

• 444 óbitos, 239 deles são homens e 205 mulheres. A nível de óbitos com menos 

de 1 ano, apenas foram registados 3 casos, o que se traduz numa Taxa de 

Mortalidade Infantil muito reduzida. 

• 245 casamentos foram celebrados, sendo 125 deles católicos, enquanto que 

foram dissolvidos 305 casamentos, 192 deles por morte e 113 por divórcio. 
 
FONTE: INE, Estatísticas Demográficas, 2002 

 
No que diz respeito à estrutura familiar, no ano de 2001 existiam no concelho de 

Alenquer 14 336 famílias clássicas, mais 2 612 do que as verificadas no concelho no 

ano de 1991, que se encontram divididas segundo a dimensão da família (nº de pessoas 

residentes) como se pode observar no seguinte gráfico: 

 
Gráfico 1.2.- Famílias Clássicas segundo a dimensão (Pessoas)  

17%

26%

19%
7%

31%

Com 1
Com 2
Com 3
Com 4
Com 5 e mais

 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

A grande maioria das famílias residentes no concelho em análise é composta por dois 

elementos (31%), embora exista também um número elevado de famílias com 3 pessoas 

(26%). Esta situação segue de perto a realidade dos concelhos da região Oeste – núcleos 
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familiares cada vez mais reduzidos, com poucos filhos, contrariamente ao que se 

verificou em outras épocas, onde prevaleciam famílias numerosas, com muitos filhos. 

 

No concelho de Alenquer prevalece uma estrutura onde predomina o núcleo familiar 

constituído por casal com filhos, que representa 44,7% do total de famílias no concelho. 

Esta categoria é seguida pelo núcleo casal sem filhos, que regista um valor de 28,3%.  

 
Quadro 1.16.- Famílias Clássicas segundo o Tipo de Família 
 

Com 1 Núcleo 

 

Sem 
Núcleo 

 
Casal s/
filhos 

Casal c/ 
filhos 

Pai c/ 
filhos 

Mãe c/
filhos 

Avós c/
Netos 

Avô c/
netos 

Avó c/
netos 

 
Com 2 

Núcleos 
 

Com 3 ou 
+ Núcleos 

 

 

Total
 

Nº 2 588 4 055 6 402 123 701 42 6 43 367 9 14 336
% 18,1 28,3 44,7 0,9 4,9 0,3 0,0 0,2 2,5 0,1 100,0

       
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 
A variação desigual no interior do concelho, no que concerne à evolução do número de 

famílias entre 1991 e 2001, permite também antever importantes elementos de análise.  

 
Quadro 1.17.- Número de Famílias por Freguesia (1991 - 2001) 
 

Freguesias 
 

1991 
 

2001 
 

Variação 
Abrigada 1 079 1 202 11,4 

Aldeia Galega da Merceana  789     810  2,7 
Aldeia Gavinha  418     455  8,9 

Cabanas de Torres  373     365 - 2,1 
Cadafais  555     632 13,9 

Carregado 1 617 3 213 98,7 
Meca  628     655  4,3 

Olhalvo  681     738  8,4 
Ota  418     423  1,2 

Pereiro de Palhacana  239     220 - 7,9 
Ribafria  382     373 - 2,4 
Carnota  613     618  0,8 

Santo Estêvão 1 524 2 016 32,3 
Triana  964 1 286 33,4 

Ventosa  915     870 - 4,9 
Vila Verde dos Francos  475     460 - 3,2 

Total 11 724 14 336 22,3 
  
                       FONTE: INE, Recenseamentos Gerais da População 1991 e 2001 

 

Assim, temos que a freguesia do Carregado possui mais 1 596 famílias em 2001 face às 

contabilizadas em 1991, Santo Estêvão possui mais 492 famílias e Triana mais 322 

famílias. Estas três freguesias foram as que verificaram um crescimento mais acentuado 
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entre 1991 e 2001 ao nível do número de famílias residentes, por contraponto às 

freguesias de Pereiro de Palhacana e Ventosa, que viram decrescer, para o mesmo 

período temporal, o número total de famílias de uma forma mais acentuada, 

comparativamente às restantes freguesias do concelho (7,9% e 4,9%, respectivamente). 

 

Outra questão que seria importante abordar, e que já foi de certa forma referida 

anteriormente, diz respeito aos imigrantes no concelho de Alenquer. Sobre este 

assunto, pode-se afirmar que, nos últimos anos, verifica-se que em Portugal o fenómeno 

da imigração tem vindo a crescer a um ritmo acelerado. A maior parte dos fluxos 

imigratórios, oriundos dos países de língua oficial portuguesa e do Leste Europeu, 

realizam-se por razões de trabalho, pois muitos imigrantes vêm ocupar os lugares mais 

desqualificados e mal remunerados do mercado de trabalho. A precaridade e ilegalidade 

de muitas situações reforça a discriminação nas condições de trabalho, o que faz com 

que muitos destes imigrantes reforcem a categoria dos trabalhadores pobres. Esta é uma 

situação relativamente à qual o concelho de Alenquer não é excepção, constatando-se 

um número cada vez maior de imigrantes que se fixam no concelho à procura de 

emprego.  

 

A nível concelhio, os únicos dados existentes para a população imigrante são os que 

constam no Recenseamento Geral da População, e que apontam, no ano de 2001, para a 

existência de um total de 630 imigrantes provenientes do Estrangeiro, principalmente 

oriundos do Brasil (53,2%), donde provêm mais de metade dos imigrantes recenseados 

em Portugal neste ano. 
 

Quadro 1.18- População imigrante residente no concelho (relativamente a 31/12/1999) 
 

Países de 
Proveniência N.º 

 
% 

Brasil 335 53,2 
Outros 175 27,8 
PALOP 65 10,3 

Alemanha 19 3,0 
França 12 1,9 
Canada 12 1,9 
EUA 5 0,8 

Venezuela 3 0,5 
Macau 2 0,3 

África Sul 1 0,2 
Timor Leste 1 0,2 

Total 630 100,0 
 

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
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É uma população que ainda está por quantificar e conhecer, não sendo de desprezar a 

realização de um estudo aprofundado sobre a real situação em que se encontram estes 

indivíduos, por forma a, posteriormente, se desenhar a resposta mais adequada e eficaz. 

Existe um conhecimento manifestamente diminuto da sua presença quando se pretende 

elaborar um programa coerente, estruturado e prolongado de intervenção junto dos 

imigrantes. Há que aprender então a lidar com o fenómeno da imigração, o qual sendo 

historicamente recente, tem implicado por vezes dificuldades em obter respostas 

eficazes e positivas à divergência de códigos culturais, normas, valores e padrões de 

conduta desta população.  

 

Torna-se para tal fundamental a realização de um diagnóstico específico da população 

imigrante, que tenha em conta as suas características demográficas, de organização 

(família, escola, trabalho, lazer), os diferentes estados de inserção, as necessidades 

diferenciadas dos apoios mais básicos (habitação, aprendizagem da língua, inserção no 

mercado de trabalho, etc) aos serviços mais complexos (apoio à família, inserção social 

dos jovens através de programas integrados, etc.). Esta análise deverá ter em conta, 

entre outros, o facto de esta ser uma população flutuante e muito instável do ponto de 

vista quantitativo. 

 

Seria importante referir, por fim, que a possibilidade de implantação do Novo 

Aeroporto Internacional de Lisboa no concelho, na área actualmente ocupada pela Base 

Aérea de Ota, representa um elemento cujos impactes locais se revelarão certamente 

profundos, configurando um quadro de referência totalmente distinto do actual, não só 

ao nível populacional, em análise neste capítulo, como a vários outros níveis no 

concelho. Contudo, a profunda indefinição que caracteriza actualmente esta questão 

inviabiliza qualquer exercício prospectivo no concelho de Alenquer. 
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Síntese 
 

- Concelho marcado por um acentuado contraste interno, dada a existência de duas 

realidades bastante diferentes a todos os níveis: uma zona de cariz urbano centrada no 

eixo Carregado-Alenquer-Ota e uma outra zona com um cariz muito rural, que 

compreende as restantes freguesias. 

 
- Superfície concelhia de 305,4 Km2 (3º maior concelho do distrito de Lisboa). 

 
- 39 180 habitantes em 2001: 49,2% do sexo masculino e 50,8% do sexo feminino. 

 
- Conhecimento diminuto da presença de imigrantes no concelho, o que impossibilita a 

elaboração de um programa de intervenção junto desta população. De acordo com os 

Censos de 2001, existiam nesse ano 630 imigrantes. 

 
- Concentração de 46% da população concelhia nas freguesias de Carregado, Santo 

Estêvão e Triana, o que se poderá ficar a dever ao facto de se encontrarem melhor 

servidas em termos de acessibilidades. 

 
- Variação populacional de 14,9% entre 1991 e 2001. 

 
- O crescimento populacional do concelho não é uma realidade para todas as freguesias, 

tendo sido maior em Santo Estêvão, Triana e Carregado. 

 
- Mais de metade das freguesias registaram uma diminuição da população residente entre 

1991 e 2001 (essencialmente na parte mais rural). 

 
- Densidade Populacional em 2001 de 128 hab. por Km2, tendo variado cerca de 15% 

entre 1991 e 2001. 

 
- Número de jovens diminuiu no concelho nos últimos 40 anos 27% e o número de idosos 

aumentou 134%. 

 
- Em 2001, para cada 100 jovens existem cerca de 110 idosos. 

 
- Em grande parte das freguesias do concelho a percentagem de grupos inactivos 

ultrapassa os activos. 
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- Índice de Envelhecimento em 2001 é de 109,3%. 

 
- Taxa de Natalidade de 11,7% e Taxa de Mortalidade de 11,8% em 2001. 

 
- Aumento da Taxa de Natalidade de 2,4‰ entre 1993 e 2001 e decréscimo da Taxa de 

Mortalidade de 0,8‰. Consequentemente, verifica-se um aumento da Taxa de 

Crescimento Natural, que no ano de 2001 regista ainda um valor negativo: -0,01%.  

 
- Dado a Taxa de Crescimento Natural se situar ainda num nível negativo, pode-se 

concluir que o aumento populacional se deve mais a dinâmicas migratórias do que 

naturais pois Alenquer em 2001 recebeu um grande número de imigrantes, provenientes 

tanto de outros concelhos (1 589) como do estrangeiro (630). 

 
- Para cada 100 indivíduos em idade activa existem em 2001, 26 residentes idosos e 24 

jovens.  

 
- 14 336 famílias clássicas em 2001, mais 22,3% do que em 1991. 

 
- A maioria das famílias do concelho são compostas por dois elementos (31%), enquanto 

que apenas 7% das famílias concelhias compreendem 5 ou mais pessoas. 

 
- Famílias sem núcleo representam 18,1% das famílias clássicas do concelho, e a grande 

maioria consiste em casal com filhos: 44,7%.  

 
- 824 famílias monoparentais.  
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2. EDUCAÇÃO 
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O conceito de inclusão social compreende a possibilidade de todos os cidadãos viverem 

segundo os padrões dos modos de vida correntes e usufruírem dos direitos através do 

acesso aos diversos serviços, incluindo educação, segurança, justiça, cultura, desporto e 

lazer. 

 

O acesso à educação constitui uma condição básica do desenvolvimento de qualquer 

país pois a Escola é, sem dúvida, o lugar privilegiado de aquisição de conhecimento, de 

troca de saberes, de encontro de culturas e de construção da personalidade própria. 

  

No caso de Portugal, verifica-se a este nível uma situação de grande desvantagem, 

predominando os escalões mais baixos de escolarização e qualificação e elevados 

índices de analfabetismo, principalmente entre a população adulta, embora nos últimos 

anos se possa observar uma evolução positiva. No entanto, no final da década de 90, o 

panorama do sistema educativo português ainda apresentava alguns problemas. 

 

A evolução do sistema educativo em Portugal tem sido marcada, não só pelo aumento 

da população escolarizada e docente, como também por um leque de transformações do 

modelo educacional, que tiveram um impacte importante ao nível das aspirações 

juvenis. Não obstante estas evoluções, a história do sistema educativo em Portugal é 

marcada por várias reformas, resultantes das próprias transformações sociais e políticas 

do país.  

 

A integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia, em Janeiro de 1986, 

constitui um dos aspectos mais importantes para a evolução do sistema educativo 

português, passando a existir uma abertura e internacionalização da educação e da 

formação, resultante dos financiamentos provenientes da Comunidade Europeia. A 

aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo pela Assembleia da República em 

1986 (lei nº 46/86 de 14 de Outubro), veio trazer alguma estabilidade na medida em que 

constitui o quadro jurídico que consagra a grande maioria das orientações que resultam 

das transformações ocorridas no sistema educativo entre 1976 e 1986, sendo que esta é 

a lei que ainda se encontra vigente nos dias de hoje.  
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A Lei de Bases de 1986 representou o maior marco em termos de políticas nacionais de 

educação já que, com a sua publicação, se deixou definitivamente de lado uma postura 

de medidas avulsas cujos efeitos, positivos ou negativos, se prolongaram durante 

décadas. Nesta Lei desenhou-se um conjunto bastante significativo de princípios 

organizativos do próprio sistema de ensino e de direito dos cidadãos, como é o caso dos 

seguintes princípios gerais enunciados no 2º artigo desta lei: 

 

1. “Todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da 

constituição da república. 

 
2. É da especial responsabilidade do Estado promover a democratização do 

ensino, garantindo o direito a uma justa e efectiva igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares 

 
3. No acesso à educação e na sua prática é garantido a todos os portugueses o 

respeito pelo princípio da liberdade de aprender e ensinar, com tolerância 

para com as escolhas possíveis (...)” 

 

Criou-se igualmente a partir desta lei uma nova estrutura do sistema educativo, repartida 

pela Educação Pré-Escolar, Escolar (engloba os Ensinos Básico, Secundário e Superior) 

e Extra-Escolar. O Ensino Básico tornou-se universal, obrigatório e gratuito, com a 

duração de nove anos e o Ensino Extra-Escolar passou a enquadrar actividades de 

alfabetização e educação de base, de aperfeiçoamento e actualização cultural e 

científica, e de iniciação e aperfeiçoamento profissional. Todos estes níveis de ensino 

serão seguidamente alvo de uma pequena análise, no que diz respeito ao concelho de 

Alenquer.  

 

 

 ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
 

Os equipamentos de Ensino Pré-Escolar destinam-se, sobretudo, à educação de crianças 

com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no Ensino Básico. 

Sendo a frequência deste tipo de ensino facultativa, cabe ao Estado contribuir para a 

universalização da sua oferta.  
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O grau de ensino relativo ao Pré-Escolar é aquele que, a nível nacional, maior 

dinamismo tem assumido em termos de equipamentos e de alunos matriculados. Isto 

porque, exemplificando, no ano lectivo de 1975/76, estavam matriculadas 

aproximadamente 44 832 crianças neste nível de ensino, sendo que, para o ano de 

2003/04, estavam já matriculadas, no mesmo grau de ensino, 236 536 crianças, o que 

representa um acréscimo de 428 pontos percentuais. Para este acréscimo, muito 

contribuiu o papel desempenhado pelo Ensino Privado, que representa uma fatia 

bastante importante neste nível de ensino, apesar da predominância do Ensino Público. 

Isto porque, no ano lectivo de 2003/04, o Ensino Privado era responsável por 117 329 

crianças, enquanto que o Público tinha a seu cargo 119 207 alunos 15. 

 

Ao nível do Ensino Pré-Escolar no concelho de Alenquer, esta situação não se verifica, 

pois o número de instituições de ensino privado com o nível de Ensino Pré-Escolar é 

bastante reduzido, verificando-se uma predominância de equipamentos da rede pública. 

O concelho encontra-se dotado dos seguintes equipamentos para este nível de ensino:  

 
Quadro 2.1.- Estabelecimentos de ensino Pré-Escolar  
 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar 2003/04 

Rede Privada  
Freguesias 

Rede 
Pública Rede Solidária Rede Particular 

 
Total 

Abrigada 1 1 0 2 
Ald. Galega da Merceana 1 0 0 1 

Aldeia Gavinha   1* 0 0 1 
Cabanas de Torres 1 0 0 1 

Cadafais 2 0 0 2 
Carregado 1 0 0 1 

Meca     1** 0 0 1 
Olhalvo 1 0 0 1 

Ota 1 0 0 1 
Pereiro de Palhacana 1 0 0 1 

Ribafria 1 0 0 1 
Carnota 1 0 0 1 

Santo Estêvão 1 1 1 3 
Triana 0 0 0 0 

Ventosa 2 0 0 2 
Vila Verde dos Francos 1 0 0 1 

Total 17 2 1 20 
 

                FONTE: Gabinete Técnico-Pedagógico do Pelouro da Educação da CMA 

  *- Propriedade da Junta de Freguesia 

  **- Este estabelecimento de Ensino Pré-Escolar funciona no edifício da Junta de Freguesia   

                                                 
15 DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO PROSPECTIVA E PLANEAMENTO, Recenseamento Escolar 

Anual, 2003/2004 – Inquérito preliminar 
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Temos assim que, no concelho de Alenquer, se verifica um total de 17 

estabelecimentos de ensino da Rede Pública, e apenas 2 da Rede de Solidariedade 

Social, enquanto que, no caso do Ensino Particular, existe somente uma instituição 

que o lecciona, o que perfaz um total de 20 estabelecimentos com o nível de Ensino 

Pré-Escolar.  

 

Em termos de localização de equipamentos oficiais por freguesia, é de referir o facto de 

todas as freguesias do concelho se encontrarem dotadas de pelo menos um 

estabelecimento de Ensino Pré-Escolar, à excepção da freguesia de Triana. 

 

Esta prevalência do Ensino Público sobre o Privado é uma situação que se verifica tanto 

a nível nacional, como da região onde o concelho se insere, sendo que, 

comparativamente, Alenquer possui valores percentuais relativos ao Ensino Privado 

inferiores aos registados nas outras áreas geográficas no ano lectivo de 2001/02, como 

se pode verificar no quadro seguinte, pois o número de instituições de carácter privado 

com este nível de ensino no concelho é reduzido. Obviamente, os valores relativos ao 

Ensino Público são mais elevados em Alenquer, com 81% dos estabelecimentos desta 

natureza, enquanto que no Oeste esse valor era de 76,2% e Portugal registava o valor 

mais baixo de todas as áreas geográficas em estudo: 67% dos estabelecimentos de 

ensino são de natureza pública. 

 
Quadro 2.2.- Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar (2001/02) 
 

 
Público 

 
Privado 

 
Total 

 
Área Geográfica 

N.º % N.º % N.º % 
Portugal 4 230 67,0 2 083 33,0 6 313 100,0 

Oeste   202 76,2   63 23,8   265 100,0 
Alenquer   17 81,0    4 19,0    21 100,0 

 

               FONTE: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2003  

 

Ao nível da frequência de cada um dos estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar do 

concelho de Alenquer, verifica-se que grande parte destes apresenta uma Taxa de 

Ocupação que ronda os 100%, destacando-se como possuindo uma Taxa de Ocupação 

mais baixa os estabelecimentos de Pereiro de Palhacana (64%) e Aldeia Gavinha (66%), 

situação esta que se verifica dada a fraca população em idade escolar nestas localidades.   
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Importa referir que, das 931 crianças utentes de estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar 

no concelho, 239 (25,7%) frequentam estabelecimentos da rede de solidariedade social, 

nomeadamente do Instituto Sãozinha e da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, e 72 

crianças (7,7%) frequentam o ensino particular. 

 
Quadro 2.3.- Indicadores relativos a Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar 
 

 

Freguesias 

 

Designação 

 

Salas 

 

Matrículas 

 

Educadores 

 
Tx Ocupação 

Real (%)* 
Abrigada JI Abrigada 

JI Instituto Sãozinha 
2 
2 

 50 
 47 

2 
2 

100 
94 

Ald. Galega Merceana JI Merceana 2  48  2  96 
Aldeia Gavinha JI Aldeia Gavinha 2  33 2  66 

Cabanas de Torres JI Cabanas de Torres 2  25 1 100 
Cadafais JI Cadafais 

JI Casais da Marmeleira 
3 
1 

 20 
 25 

1 
1 

 80 
100 

Carregado JI Carregado 4  95 4  95 
Meca JI Meca 1  20 1  80 

Olhalvo JI Penafirme da Mata 1  25 1 100 
Ota JI Ota 1  25 1 100 

Pereiro de Palhacana JI Pereiro de Palhacana 2  16 1  64 
Ribafria JI Ribafria 1  25 1 100 
Carnota JI Carnota 2  20 1  80 

 
Santo Estêvão 

JI Paredes 
JI Sta Casa Misericórdia 

Colégio “Os Cartaxinhos” 

5 
8 
3 

125 
192 
72 

5 
9 
3 

100 
96 
96 

Ventosa JI Cortegana 
JI Labrujeira 

1 
1 

 23 
 25 

1 
1 

 92 
100 

V. Verde dos Francos JI V. Verde dos Francos 1  20 1  80 
Total 20 47 931 41 79 

 

FONTE: Gabinete Técnico-Pedagógico do Pelouro da Educação da CMA, 2003/04 

 
* A taxa de ocupação real é influenciada por alguns factores, de entre os quais se pode destacar a 
existência de salas devolutas ou um número de professores que não permita o funcionamento de mais 
turmas, independentemente do número de salas existente no estabelecimento de ensino.  

 

No que diz respeito à evolução da procura deste nível de ensino, verifica-se que o 

número de matrículas por ano lectivo na rede pública tem vindo a aumentar em todos os 

Agrupamentos de Escolas do concelho, sendo que entre os anos lectivos de 1999/00 e 

2003/04 o Agrupamento do Carregado registou a variação menos elevada de todos os 

Agrupamentos para o mesmo período de tempo: 18,6%. Não foi no entanto possível 

calcular a variação do número de matrículas entre 1999-04 no caso do Agrupamento de 

Escolas de Abrigada, pois não se possui todos os dados relativamente aos Jardins de 

Infância de Meca e Abrigada.    
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Quadro 2.4.- Número de matrículas por ano lectivo em Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar 
 

N.º Matrículas por ano lectivo  

Agrupamentos 

 
Jardins de Infância  

1999/00 
 

2000/01 
 

2001/02 
 

2002/03 
 

2003/04 
Variação 
1999-04 

JI Aldeia Gavinha 25 29 36 35 33 32,0 
JI Cortegana 24 25 25 21 23 -4,2 
JI Labrujeira 18 11 15 25 25 38,9 
JI Merceana 44 50 46 36 48 9,1 
JI Penafirme da Mata 22 21 27 26 25 13,6 
JI Pereiro de Palhacana * 17 22 17 16 - 
JI Ribafria 16 23 23 25 25 56,3 
JI V Verde dos Francos 21 20 20 20 20 -4,8 

 
 

Agrupamento 
de Escolas de 

Aldeia 
Gavinha/ 
Merceana 

Total Agrupamento 170 196 214 205 215 26,5 
JI Cadafais 18 19 25 25 20 11,1 
JI Casais da Marmeleira * * 10 25 25 - 
JI Carregado 100 95 95 95 95 -5,0 

 
Agrupamento 
de Escolas do 

Carregado Total Agrupamento 118 114 130 145 140 18,6 
JI Ota 25 25 25 25 25 0 
JI Cabanas de Torres 21 20 19 21 25 19,0 
JI Meca * * 25 25 20 - 
JI Abrigada * 33 45 45 50 - 

 
Agrupamento 
de Escolas de 

Abrigada 
Total Agrupamento 46 78 114 116 120 - 
JI Carnota * 25 30 25 20 - 
JI Paredes 115 115 115 115 125 8,7 

Agrupamento 
de Escolas Pêro 

de Alenquer Total Agrupamento 115 140 145 140 145 26,1 
 
FONTE: Gabinete Técnico-Pedagógico do Pelouro da Educação da CMA 

*Não existem dados 

 

Constata-se que o crescimento populacional do concelho não tem vindo a ser 

acompanhado por um crescimento ao nível dos estabelecimentos de ensino. Como tal, o 

facto de as novas urbanizações não se encontrarem dotadas deste tipo de equipamento, 

faz com que os seus residentes passem a procurar este nível de ensino em 

estabelecimentos que, não estando perto do seu local de residência, se encontrem 

próximos do seu local de trabalho, na maioria dos casos fora dos limites territoriais do 

concelho.  

 

A situação dramatiza-se com o não prolongamento de horários do ensino Pré-Escolar 

oficial e com as listas de espera bastante elevadas no Ensino Particular. Apenas duas 

soluções estão disponíveis para os casais com filhos em idade Pré-Escolar: o recurso ao 

Ensino Privado com fins lucrativos, que nem sempre pratica mensalidades compatíveis 

com a disponibilidade financeira do agregado familiar, ou o recurso a Jardins de 

Infância sediados em outros concelhos. 
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Os horários de funcionamento dos estabelecimentos públicos de ensino Pré-Escolar foi 

uma questão importante referida em entrevistas realizadas, tendo sido, não raras vezes, 

enunciada a necessidade de um prolongamento dos mesmos: prolongamento matinal     

(a começar pelas 7h) e prolongamento vespertino (até às 19h). 

 

Ao nível do Ensino Particular, existe apenas no concelho um estabelecimento que presta 

este tipo de serviço: o Colégio “Os Cartaxinhos”, que se localiza na freguesia de Santo 

Estêvão.  

 
Quadro 2.5.- Ensino Particular  
 

 
Colégio “Os Cartaxinhos” 

Níveis de ensino Alunos Salas Educadores 
Berçário 8 1 * 
Creche 25 2 2 

Jardim de Infância 72 3 3 
1º ciclo 79 4 4 
Total 184 10 9 

 

FONTE: Dados recolhidos durante entrevista individual, 2003/04 

  * Este nível de ensino possui duas auxiliares 

 

Este colégio apresenta um total de 184 crianças no ano lectivo de 2003/04, constituindo 

a única solução a nível de ensino para muitas famílias que não encontram resposta no 

ensino público. 

 

É uma instituição que abrange uma área geográfica bastante grande, na medida em que 

frequentam actualmente as suas instalações alunos provenientes das freguesias do 

concelho, mas também das zonas de Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de Xira, 

Castanheira do Ribatejo, e mesmo um aluno de Lisboa, cujos pais vêm trabalhar no 

concelho de Alenquer. Como tal, o colégio apresenta uma lista de espera bastante 

razoável, o que conduziu a uma necessidade de expansão dos serviços. 
 
 

Quadro 2.6.- Ensino Particular – Lista de Espera 
 

Berçário Creche Pré-Escolar 1º ciclo 

72 120 30 a 40 0 
 

       FONTE: Dados recolhidos durante entrevista individual, 2003/04 
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Verifica-se um número maior de crianças em espera nesta instituição na Creche, o que 

aponta para um problema ao nível da falta de deste tipo de equipamentos no concelho. 

O Berçário constitui outra área que apresenta uma lista de espera bastante elevada. Ao 

nível do 1º Ciclo não existe lista de espera nesta instituição, dado que se os pais 

verificam que não existe vaga, os alunos não ficam em espera, tentando-se encontrar um 

outro estabelecimento de ensino.  

 

Existem 23 auxiliares neste colégio que, no entender da direcção do mesmo, são 

suficientes para assegurar o bom funcionamento do colégio, entre as quais 6 educadoras 

e 4 professoras primárias.  

 

O colégio proporciona também aos seus frequentadores um vasto conjunto de 

actividades extra-curriculares, que incluem Natação, Kempo, Educação Musical, Ballet 

e Informática. Quanto ao principal meio de transporte das crianças para o colégio, 

verifica-se que é maioritariamente o transporte particular, no entanto cerca de 20% a 

30% das crianças recorre a transporte do colégio, que é assegurado por três carrinhas da 

instituição. O horário de funcionamento do colégio encontra-se adequado para 

responder às necessidades da população que o procura (das 7:30h às 19:30h), sendo até 

demasiado alargado no entender da direcção, pois “há pais que já nos pedem para 

darmos banho cá às crianças, para ser só chegar a casa, dar-lhes o jantar e deitá-los. 

Ora isto não deixa nenhum espaço para as crianças estarem com os pais, e depois 

acontece casos como por exemplo as educadoras pedirem às crianças para fazerem 

desenhos das famílias e elas desenharem justamente as educadoras, porque são 

praticamente a família delas, pois é com as educadoras que passam muito tempo.” 
 

(Direcção do Colégio “Os Cartaxinhos”) 

 

De uma forma geral, é uma instituição que apresenta condições muito boas para os seus 

frequentadores, dado também o público a que essencialmente se direcciona: 

 

 “Pretende-se apostar cada vez mais numa classe média e média/alta que 
está a fugir do centro de Lisboa para a periferia. Como tal, há uma aposta 
cada vez maior a nível de qualidade e diferenciação, sendo que estão 
previstas várias medidas a curto prazo de forma a melhorar os serviços 
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proporcionados (...) estas medidas são a colocação de um chão anti-queda, 
a construção de um recreio coberto e de um mini-polidesportivo para a 
prática de Educação Física, talvez com piscina, e um acordo ao nível de 
transporte, pois vamos passar a solicitar serviço externo e os pais irão 
fornecer as cadeirinhas para o transporte das crianças.” 

 

(Direcção do Colégio “Os Cartaxinhos”) 

 

Ao nível de parcerias, a única iniciativa que se assemelha a um trabalho em parceria 

com outras instituições é a realização do desfile de Carnaval em conjunto com a Santa 

Casa da Misericórdia de Alenquer, sendo que, segundo a direcção do colégio, ficariam 

muito contentes com um trabalho em parceria com as restantes instituições que prestem 

o mesmo tipo de serviços no concelho (Ver anexo 2 – Entrevistas Exploratórias).  
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 ENSINO BÁSICO 

 
• 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Ao definir o Ensino Básico como universal, obrigatório e gratuito, a Lei de Bases do 

Sistema Educativo veio implicar o reequacionamento dos critérios e normativos de 

ordenamento da rede escolar, bem como a tipologia de edifícios escolares que até então 

se construíram, rejeitando-se a vinculação exclusiva das instalações a um único nível de 

ensino, de forma a se proporcionar a toda a população escolar a utilização global dos 

recursos físicos, em condições de igualdade no acesso a uma educação de qualidade, 

combatendo o abandono precoce e esbatendo as desigualdades e disparidades 

evidenciadas sobretudo nas áreas de maior isolamento.  

 

Este princípio de evitar a vinculação dos edifícios a um único nível de ensino tem vindo 

a ser posto em prática, nos últimos anos, pelas Direcções Regionais de Educação, como 

forma de rentabilizar o parque escolar através de uma melhor gestão de espaços que, 

entretanto, foram ficando sub-ocupados devido ao decréscimo da frequência. 

 

No entanto, no concelho de Alenquer, como aliás se verifica na generalidade do país, a 

actual rede do 1º Ciclo do Ensino Básico engloba ainda um grande número de escolas 

de pequena dimensão. O 1º Ciclo do Ensino Básico é assegurado por 47 estabelecimentos 

públicos de ensino que servem todo o concelho, sendo que, para o ano lectivo de 

2003/04, estão inscritas cerca de 1 694 crianças neste nível de ensino, que é leccionado 

por aproximadamente 107 docentes. 

 

Como é possível observar através do quadro seguinte, as freguesias de Aldeia Galega da 

Merceana e Ventosa são as que possuem um maior número de estabelecimentos de 

Ensino Básico 1º Ciclo (5 escolas), enquanto Pereiro de Palhacana apenas possui uma 

escola com este nível de ensino. 

 

As escolas de Ensino Básico com um número mais elevado, tanto de alunos como de 

professores, são as escolas de Santo Estêvão, Carregado (P3) e Paredes. Quanto à 

relação de alunos por docente, esta varia entre 4 alunos por docente no lugar de 

Estribeiro e 24 alunos por docente na escola de Guizanderia. 
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Quadro 2.7.-  Escolas de 1º Ciclo do Ensino Básico – Número de alunos e docentes 
 

 

Freguesias 

 

Lugar 

 

Alunos 

 

Docentes 

Alunos/ 

Docente 

- Abrigada 106  5 21,2 
- Bairro  17  2 8,5 
- Cabanas do Chão  21  2 10,5 

 
Abrigada 

- Estribeiro   4  1 4,0 
- Aldeia Galega  11  1 11,0 
- Casais Brancos   9  1 9,0 
- Paiol  18  2 9,0 
- Merceana  33  2 16,5 

 
 

Aldeia Galega 
da Merceana 

- Arneiro  16  1 16,0 
- Aldeia Gavinha  43  2 21,5 Aldeia Gavinha 
- Freixial   9  1 9,0 
- Cabanas de Torres  24  2 12,0 Cabanas de Torres 
- Paúla  20  2 10,0 
- Cadafais  20  1 20,0 
- Casais da Marmeleira  22  2 11,0 

 
Cadafais 

- Refugidos  12  1 12,0 
- Carregado (P3) 202 13 15,5 
- Carregado 130  6 21,7 
- Guizanderia  48  2 24,0 

 
 

Carregado 
- Torre  21  2 10,5 
- Espiçandeira  17  1 17,0 
- Meca   6  1 6,0 

 
Meca 

- Canados  34  2 17,0 
- Olhalvo  41  2 20,5 
- Penafirme da Mata   7  1 7,0 

 
Olhalvo 

- Pocariça  12  1 12,0 
- Base Aérea  12  1 12,0 Ota 
- Ota  51  3 17,0 

Pereiro de Palhacana - Pereiro de Palhacana*  21  2 10,5 
- Azedia   5  1 5,0 Ribafria 
- Ribafria  37  2 18,5 
- Carnota  27  2 13,5 
- Pipa   6  1 6,0 

 
Carnota 

- Casal das Eiras  13  1 13,0 
- Paredes 159  7 22,7 
- Passinha   9  1 9,0 

 
Santo Estêvão 

- Santo Estêvão 299 14 21,4 
- Pancas   4  1 4,0 
- Camarnal  17  1 17,0 

 
Triana 

- Cheganças  21  2 10,5 
- Cortegana  17  1 17,0 
- Labrugeira  21  2 10,5 
- Penafirme Ventosa   8  1 8,0 
- Penedos   7  1 7,0 

 
 

Ventosa 

- Vila Chã  11  1 11,0 
- Lapaduços  13  1 13,0 Vila Verde 

dos Francos - Vila Verde dos Francos  33  2 16,5 
Total 47   1 694  107 15,8 

 

FONTE: Gabinete Técnico-Pedagógico do Pelouro da Educação, 2003/04 

 *- Este estabelecimento de ensino funciona na Junta de Freguesia 
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Relembre-se ainda a existência da instituição de carácter privado que foi referida 

anteriormente, o colégio “Os Cartaxinhos”, que lecciona também este nível de ensino, 

encontrando-se inscritos no ano de 2003/04, 79 alunos no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Um dado relevante na análise dos equipamentos de ensino de 1º Ciclo diz respeito à 

existência no concelho de estabelecimentos que possuem um número de alunos muito 

reduzido, o que conduz a que na maioria destas escolas apenas um docente leccione 

todos os anos do 1º Ciclo. Estas Escolas Básicas com um reduzido número de alunos 

encontram-se localizadas essencialmente nas freguesias de Abrigada, Meca, Aldeia 

Galega da Merceana, Ribafria, Carnota, Santo Estêvão, Ventosa e Olhalvo. 

 
Quadro 2.8.- Escolas de 1º Ciclo do Ensino Básico com menos de 10 alunos  
 

Escolas 
 

N.º Alunos 
Estribeiro 4 

Casais Brancos 9 
Meca 6 

Penafirme da Mata 7 
Azedia 5 

Pipa 6 
Pancas 4 

Passinha 9 
Penafirme da Ventosa 8 

Penedos 7 
Freixial  9 

 

FONTE: Gabinete Técnico-Pedagógico do Pelouro da Educação da CMA, 2003/04 

 
Estas escolas constituem um dos problemas mais preocupantes no reordenamento da 

rede de Ensino Básico, representando frequentemente um forte constrangimento à 

implementação de medidas propostas pela Lei de Bases do Sistema Educativo. De modo 

a resolver este problema, têm sido postas em prática medidas consideradas adequadas 

para a resolução de cada caso, mas que passam normalmente ou pelo agrupamento de 

escolas ou pela concentração de alunos em estabelecimentos de maior dimensão, desde 

que estes possuam as condições físicas indispensáveis ao cumprimento dos actuais 

objectivos curriculares e ao pleno desenvolvimento educativo e social das crianças. 

 

O facto de existirem estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico com este 

números de alunos conduz à necessidade de repensar a forma como alguns destes 

equipamentos são utilizados, podendo estes recursos físicos ver as suas funções 
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reconvertidas e direccionadas para outras áreas, como por exemplo actividades 

culturais, com a criação de mais pólos da biblioteca municipal, mediatecas, ludotecas, 

ATL’s, creches, etc.  Assim, é possível afirmar que não existe, de facto, no concelho de 

Alenquer, uma optimização dos recursos físicos das escolas de 1º Ciclo. 

 

Ao nível do número de alunos matriculados neste nível de ensino, constata-se que, 

contrariamente ao que se verifica no total do país e na região onde se insere, no 

concelho de Alenquer a tendência tem sido para um aumento do número de alunos a 

frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico. Assim, entre os anos lectivos de 1993/94 e 

2001/02, houve uma variação do número de alunos a frequentar este nível de ensino na 

ordem dos 16,4%, enquanto que para Portugal esse valor decresceu no mesmo período 

de tempo 13,3% e Oeste registava uma variação negativa de 8,9%. 

  
Quadro 2.9.- Evolução do número de alunos do 1º ciclo do Ensino Básico 
 

 
Área Geográfica 

 
1993/94 

 
2001/02 

 
Variação (%) 

Portugal 543 381 471 338 -13,3 
Oeste 20 123 18 322  -8,9 

Alenquer 1 707 1 987 16,4 
 
                               FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1994 e 2003  
 

A análise por escola permite confirmar, de uma maneira geral, a tendência de acréscimo 

de alunos a frequentar este nível de ensino, dado que, em vários estabelecimentos de 

ensino do 1º Ciclo, tem existido um aumento do número de matrículas entre os anos 

lectivos de 1998/99 e 2003/04, aumento este sobretudo visível nas variações positivas 

dos Agrupamentos de Escolas do Carregado (17,8%) e Pêro de Alenquer (35,8%). 

 

Optou-se, neste documento, por referir os dados relativos aos Agrupamento de Escolas 

existentes no concelho, de modo simplificar a análise dos fenómenos em causa, contudo 

será possível observar a realidade de cada uma das escolas em particular nos quadros 

apresentados ao longo do estudo. Assim, uma outra referência importante ao nível da 

educação no concelho deverá ser dirigida aos Agrupamentos Escolares existentes.  
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De acordo com o Decreto-Lei nº 115/98, de 4 de Maio, define-se Agrupamentos de 

Escolas, no ponto 1 do artigo 5, como “uma unidade organizacional, dotada de orgãos 

próprios de administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-

escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir de um projecto pedagógico 

comum, com vista à realização das seguintes actividades: a) Favorecer um percurso 

sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória numa 

dada área geográfica; b) Superar situações de isolamento de estabelecimentos e 

prevenir a exclusão social; c) Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos 

que o integram e o aproveitamento racional dos recursos; d) Garantir a aplicação de  

um regime de autonomia, administração e gestão, nos termos do presente diploma; e) 

Valorizar e enquadrar experiências em curso. (...)” 16 

 

Existem, no ano lectivo de 2003/04, 4 Agrupamentos de Escolas em Alenquer:  

1) Agrupamento de Abrigada;  

2) Agrupamento de Aldeia Gavinha/Merceana;  

3) Agrupamento do Carregado;  

4) Agrupamento Pêro de Alenquer.  

 

Dos Agrupamentos referidos, apenas um se constitui enquanto Agrupamento 

Horizontal, o de Aldeia Gavinha/Merceana, sendo que todos os outros são Verticais, 

incluindo Jardins de Infância, Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Escolas Básicas Integradas. 

Estes Agrupamentos abrangem a quase totalidade das escolas do concelho, sendo que 

apenas as Escolas Básica 2,3 de Merceana e Secundária Damião de Goes não se 

encontram agrupadas. 

 

É defendido pelo Ministério da Educação que sempre que possível se constituam 

Agrupamentos Verticais, como é possível observar através do Despacho 33/ME/9117:  
 

“ (...) na nova organização da rede escolar e nas novas construções escolares 

a tipologia que deve ser privilegiada e promovida é aquela que corresponde à 

                                                 
16 Cit in DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos, Lisboa, 
DGOTDU, 2002   

 
17 Idem 
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organização do ensino de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, a 

saber a Escola Básica de 1º, 2º e 3º ciclos com jardins de infância, à qual se 

poderá chamar escola básica integrada – EB 1,2,3/JI (...)” 

 

Fica no entanto incluída a possibilidade de articulação Horizontal, apenas de escolas de 

1º Ciclo e Jardins de Infância, quando não se torne viável a inclusão de escolas de 2º e 

3º Ciclos do Ensino Básico. 

 

As vantagens do Agrupamento consistem essencialmente no desenvolvimento de 

projectos educativos comuns, em superar situações de isolamento e criar condições que 

permitam às escolas o acesso à autonomia. Em casos onde não existam condições para a 

constituição de Agrupamentos, ou se considere inviável a manutenção em 

funcionamento de escolas isoladas e de muito pequena dimensão, poder-se-á equacionar 

a suspensão de algumas escolas e a concentração de alunos em estabelecimentos de 

maior dimensão.  

 

Após esta referência aos Agrupamentos de Escolas no concelho, pode-se verificar, 

através do quadro seguinte, que apesar de o número de alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico ter aumentado no concelho 8,6% entre os anos lectivos de 1998/99 e 2003/04, 

este aumento não é uma realidade para todos os Agrupamentos, pois nos Agrupamentos 

de Abrigada e Aldeia Gavinha/Merceana, que englobam as zonas mais rurais do 

concelho, verificam-se diminuições ao nível do número de alunos de 10,2% e de 11,6%, 

respectivamente. Este factor é reflexo do decréscimo populacional registado nestas 

áreas, enquanto que as zonas de Alenquer e Carregado, como se pôde verificar no 

capítulo de “Demografia e Território”, são as que registaram um maior aumento 

populacional, que se reflecte, entre outros factores, no aumento do número de alunos a 

frequentar os estabelecimentos de ensino situados nestas localidades. 

 

A diminuição de alunos a frequentar este nível de ensino entre os anos lectivos de 

1998/99 e 2003/04 verifica-se de uma maneira mais acentuada nas escolas de Estribeiro 

(-71,4%), Casais Brancos (-64,0%) e Azedia (-64,3%). No caso das escolas que viram o 

seu número de alunos aumentar de uma forma mais significativa no mesmo período de 

tempo, destaque-se as variações positivas das escolas da Base Aérea (300%); 

Guizanderia (152,6%) e Cadafais (aumento de 100%).  
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Quadro 2.10.- Nº Matrículas por ano lectivo no 1º Ciclo do Ensino Básico  
 

N.º Matrículas por ano lectivo  
Agrupam

entos 

 
Escolas  

1998/99
 

1999/00
 

2000/01
 

2001/02
 

2002/03 
 

2003/04 
Variação 
1998-04 

- EB1 Abrigada 101 108 105 105 109 106 5,0 
- EB1 Bairro 31 30 27 21 15 17 -45,2 
- EB1 Cabanas do Chão 17 17 21 24 21 21 23,5 
- EB1 Estribeiro 14 11  9 6  4  4 -71,4 
- EB1 Ota 48 45 47 46 47 51 6,3 
- EB1 Cabanas de Torres 26 28 29 29 28 24 -7,7 
- EB1 Paúla 13 14 15 19 19 20 53,8 
- EB1 Meca 10  9  5 5  5  6 -40,0 
- EB1 Canados 55 55 54 50 35 34 -38,2 
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Total Agrupamento 315 317 312 305 283 283 -10,2 
- EB1 Aldeia Galega  6  7  8 6  9 11 83,3 
- EB1 Casais Brancos 25 21 19 11 11  9 -64,0 
- EB1 Paiol 25 20 19 22 21 18 -28,0 
- EB1 Merceana 26 24 23 24 36 33 26,9 
- EB1 Arneiro 22 18 17 16 12 16 -27,3 
- EB1 Aldeia Gavinha 50 51 42 36 30 43 -14,0 
- EB1 Freixial 11  9  6 9  9  9 -18,2 
- EB1 Azedia 14 12 14 12  9  5 -64,3 
- EB1 Ribafria 20 15 24 25 26 37 85,0 
- EB1 Cortegana 23 20 15 23 20 17 -26,1 
- EB1 Labrugeira 27 29 27 24 21 21 -22,2 
- EB1 Penafirme Ventosa  8  8  9 7  9  8 0,0 
- EB1 Penedos 11  9  7 7  6  7 -36,4 
- EB1 Vila Chã 12 11 12 8 11 11 -8,3 
- EB1 Lapaduços 11 18 14 14 14 13 18,2 
- EB1 Vila Verde Francos 45 41 39 32 36 33 -26,7 
- EB1 Olhalvo 49 50 30 36 35 41 -16,3 
- EB1 Penafirme da Mata  6 12 12 11 12  7 16,7 
- EB1 Pocariça 18 13 17 14 13 12 -33,3 
- EB1 Pereiro Palhacana 12 10 17 19 21 21 75,0 
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Total Agrupamento 421 398 371 356 361 372 -11,6 
- EB1 Cadafais 10 11 12 20 19 20 100,0 
- EB1 Casais Marmeleira 24 20 18 19 20 22 -8,3 
- EB1 Refugidos 11 11 17 10 12 12 9,1 
- Carregado (P3) 170 203 200 199 194 202 18,8 
- EB I Carregado  131 177 163 144 121 130 -0,8 
- EB1 Guizanderia 19 16 19 30 42 48 152,6 
- EB1 Torre 24 24 22 19 21 21 -12,5 A
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Total Agrupamento 389 462 451 441 429 455 17,2 
- EB1 Santo Estêvão  184 204 222 254 290 299 62,5 
- EB1 Base Aérea  3  6 10 10 11 12 300,0 
- EB1 Camarnal 25 15 16 12 17 17 -32,0 
- EB1 Cheganças 19 20 19 22 23 21 10,5 
- EB1 Casal das Eiras 10 12 13 9 13 13 30,0 
- EB1 Espiçandeira 21 16 19 15 17 17 -19,0 
- EB1 Pancas  8  5  2 2 3  4 -50,0 
- EB1 Pipa  4  9  9 8 10  6 50,0 
- EB1 Paredes 113 124 129 145 156 159 40,7 
- EB1 Passinha  8 18 15 10  4  9 12,5 
- EB1 Carnota 35 30 28 28 29 27 -22,9 
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Total Agrupamento 430 459 482 515 573 584 35,8 
  TOTAL 1 555 1 636 1 616 1 617 1 646 1 694 8,6 

FONTE: Inquéritos realizados aos Agrupamentos de Escolas do concelho de Alenquer 
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Comparativamente ao país e à região em que se insere, Alenquer tem acompanhado a 

tendência de diminuição do número de estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo, sendo 

que, entre os anos lectivos de 1993/94 e 2001/02, se verificou uma variação negativa no 

número de estabelecimentos na ordem dos 4%, passando-se de 49 estabelecimentos de 

ensino em 1993 para 47 em 2002. Esta tendência não será necessariamente negativa, 

podendo reflectir uma tentativa de optimização dos recursos educativos existentes, dado 

não se justificar por vezes que se mantenha um estabelecimento de ensino em 

funcionamento com um número reduzido de alunos. 
  

Quadro 2.11.- Evolução do número de escolas de 1º Ciclo do Ensino Básico - Ensino público 

(1993/94 – 2001-02)                      
 

 
Área Geográfica 

 
1993/94 

 
2001/02 

 
Variação (%) 

Portugal 9 817 8 405 - 6,3 
Oeste 486 467 - 4,0 

Alenquer 49 47  - 4,1 
       
                              FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1994 e 2002  
 

 

Importa ainda fazer referência ao fenómeno das reprovações, que, no caso específico 

das escolas do Ensino Básico 1º Ciclo do concelho de Alenquer, pode dizer-se que 

assume uma importância significativa, como se pode observar no quadro seguinte. 

 

As principais conclusões a retirar desta análise apontam para o facto de o Agrupamento 

de Escolas Pêro de Alenquer registar, desde o ano lectivo de 1998/99 até 2002/03, a 

menor Taxa de Reprovação do total dos Agrupamentos, enquanto que o valor mais 

elevado da Taxa de Reprovação no ano de 2003/04 se verifica no Agrupamento de 

Aldeia Gavinha/Merceana (17,7%).  
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Quadro 2.12.- Taxa de Reprovação nas escolas de 1º Ciclo do Ensino Básico  

Anos Lectivos 
 

Agrupam
entos 

Escolas 
1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

- EB1 Abrigada 15,8 21,3 29,5 25,7 3,7 
- EB1 Bairro 16,1 10,0 22,2 23,8 13,3 
- EB1 Cabanas do Chão 0,0 11,8 0,0 4,2 0,0 
- EB1 Estribeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- EB1 Ota 10,4 13,3 14,9 15,2 6,4 
- EB1 Cabanas de Torres 0,0 17,9 17,2 3,4 3,6 
- EB1 Paúla 0,0 0,0 13,3 15,8 5,3 
- EB1 Meca 10,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
- EB1 Canados 9,1 12,7 18,5 20,0 14,3 
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Total Agrupamento 10,2 14,5 19,9 17,7 5,7 
- EB1 Aldeia Galega 33,3 28,6 25,0 66,7 22,2 
- EB1 Aldeia Gavinha 16,0 14,3 10,5 0,0 9,1 
- EB1 Arneiro 24,0 40,0 21,1 13,6 9,5 
- EB1 Azedia 3,8 25,0 13,0 16,7 16,7 
- EB1 Casais Brancos 0,0 5,6 23,5 0,0 33,3 
- EB1 Cortegana 24,0 7,8 9,5 5,6 10,0 
- EB1 Freixial 9,1 0,0 0,0 11,1 0,0 
- EB1 Labrugeira 35,7 16,7 7,1 8,3 0,0 
- EB1 Lapaduços 5,0 13,3 8,3 8,0 23,1 
- EB1 Merceana 13,0 15,0 0,0 4,3 15,0 
- EB1 Olhalvo 18,5 0,0 7,4 8,3 4,8 
- EB1 Paiol * 12,5 33,3 0,0 0,0 
- EB1 Penafirme Mata 18,2 22,2 28,6 0,0 50,0 
- EB1 Penaf. Ventosa 0,0 27,3 8,3 0,0 18,2 
- EB1 Penedos 36,4 5,6 21,4 7,1 21,4 
- EB1 P. Palhacana 31,1 17,1 25,6 34,4 38,9 
- EB1 Pocariça 4,1 8,0 6,7 5,6 11,4 
- EB1 Ribafria 16,7 8,3 8,3 0,0 25,0 
- EB1 Vila Chã 16,7 7,7 11,8 7,1 7,7 
- EB1 V. V. Francos 0,0 20,0 0,0 0,0 28,6 
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Total Agrupamento 15,7 13,3 12,9 9,8 17,7 
- EB1 Cadafais 0,0 0,0 0,0 10,0 5,3 
- EB1 C. Marmeleira 4,2 20,0 22,2 0,0 25,0 
- EB1 Carregado  18,2 0,0 17,6 10,0 16,7 
- EB1 Guizanderia 7,1 8,9 10,5 12,1 4,1 
- EB1 Refugidos 6,9 5,1 6,7 7,6 4,1 
- EB1 Torre 5,3 18,8 0,0 13,3 7,1 
- EBI Carregado (P3) 4,2 8,3 4,5 26,3 0,0 A
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Total Agrupamento 6,7 7,8 8,9 10,7 5,6 
- EB1 Santo Estêvão  3,3 5,9 5,9 4,3 5,9 
- EB1 Base Aérea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- EB1 Camarnal 4,0 20,0 12,5 8,3 5,9 
- EB1 Cheganças 15,8 0,0 5,3 9,1 4,3 
- EB1 Casal das Eiras 0,0 8,3 15,4 0,0 0,0 
- EB1 Espiçandeira 4,8 12,5 5,3 26,7 23,5 
- EB1 Pancas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- EB1 Pipa 0,0 11,1 11,1 25,0 0,0 
- EB1 Paredes 8,0 5,6 12,4 13,1 1,3 
- EB1 Passinha 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 
- EB1 Carnota 11,4 30,0 3,6 7,1 10,3 
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Total Agrupamento 5,6 7,6 7,7 8,5 4,9 
TOTAL 9,5 10,4 11,6 11,1 8,0 

        FONTE: Inquéritos realizados aos Agrupamentos de Escolas do concelho de Alenquer, 2003/04,            * - Não existem dados 
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No caso da problemática do Abandono Escolar no 1º ciclo do Ensino Básico, os dados 

fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas do concelho permitem concluir que é uma 

questão que não assume uma relevância preocupante, pois apenas a escola de Abrigada, 

com 26 casos no ano lectivo de 2002/03, apresenta um número significativo de alunos 

em abandono escolar. Nas restantes escolas do concelho, de acordo com as informações 

dos Agrupamentos, este fenómeno raramente se verifica. 

 

• 2º e 3º ciclos do Ensino Básico 

 
No caso dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, estes destinam-se essencialmente à faixa 

etária dos 10 aos 14 anos, e são ministrados no concelho em 4 escolas públicas, situadas 

nas freguesias de Abrigada, Carregado, Santo Estêvão e Aldeia Galega da Merceana, 

que prestam este serviço a um número total de 2 230 alunos, que frequentam na sua 

maioria a Escola Básica 2, 3 Pêro de Alenquer (724 alunos). Não existe no concelho 

nenhum estabelecimento de ensino privado onde se leccione estes níveis de ensino. 
 

Quadro 2.13.- Número de alunos nas escolas de 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 
 

Número de alunos 
 

Freguesias 

 
Escola 

5º 6º 7º 8º 9º Total
Abrigada E.B. 1,2,3 de Abrigada 99  95  86  66  81 427 
Carregado E.B. Integrada do Carregado 135 116 191 116 124 682 

Santo Estêvão E.B. 2,3 Pêro de Alenquer 175 127 167 120 135 724 
Ald. Galega Merceana E.B. 2,3 Visconde de Chanceleiros  82  84 106  56  69 397 
Total 491 422 550 358 409 2 230

 

FONTE: Inquéritos realizados às Escolas do concelho de Alenquer, 2003/04 

 

Verifica-se, assim, que a maioria das freguesias do concelho não possui escolas com os 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, o que obriga à deslocação de muitos jovens para as 

localidades onde existam estes níveis de ensino. Para a deslocação destes alunos existe 

uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e o operador de transportes 

públicos de passageiros que serve o concelho, a empresa Boa Viagem, segundo a qual 

os passes escolares dos alunos até ao 9º ano são cobertos na totalidade por estas 

entidades, enquanto que do 10º ao 12º ano de escolaridade, os pais dos alunos 

comparticipam 50% das despesas de aquisição do passe escolar. 
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Ao analisar o número de alunos por turma nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico no 

concelho de Alenquer, verifica-se que em nenhum caso este número ultrapassa o 

previsto na lei (25 alunos por turma), o que leva a afirmar que eventualmente não se 

constata uma sobrelotação destes equipamentos, logo, não se verifica a necessidade de 

construção de novos equipamentos deste tipo. 

 
Quadro 2.14.- Rácio Alunos/turma nas escolas de 2º e 3º ciclo do Ensino Básico  
 

Alunos 
 

Turmas 
 

Escola 
N.º % N.º 

 
Alunos 
/Turma 

E.B. 1,2,3 de Abrigada  427 19,1 20 21 
E.B. Integrada do Carregado  682 30,6 30 23 
E.B. 2,3 Pêro de Alenquer  724 32,5 30 24 
E.B. 2,3 Visconde de Chanceleiros  397 17,8 17 23 
Total 2 230 100,0 97 23 

 

                           FONTE: Gabinete Técnico-Pedagógico do Pelouro da Educação da CMA, 2003/04 

 
Ao nível do 2º ciclo do Ensino Básico, verifica-se que Alenquer apresenta valores 

superiores em indicadores referentes ao número de alunos por estabelecimento de 

ensino e ao número de alunos por docente, comparativamente ao país e à região Oeste. 

Note-se que o concelho de Alenquer não possui nenhum estabelecimento de Ensino 

Básico de 2º ciclo privado, logo, todos os alunos em idade de frequentar este nível de 

ensino são absorvidos pelo ensino público, o que pode ser uma justificação para o facto 

de os valores apresentados para o concelho serem superiores aos do país e da região em 

que se insere. 

   
Quadro 2.15.- Indicadores relativos ao 2º ciclo do Ensino Básico (Ensino Público) em 2001/02 
 

Alunos  
Área 

Geográfica 

 
Estabelecimentos 

de Ensino 

 
Docentes  

Matriculados 
Por Estabelecimento  

de Ensino 
 

Por Docente 
Portugal 1 125 30 552 221 895 197 7 

Oeste 40 1 224 8 331 208 7 
Alenquer 4 126 953 238 8 

 

     FONTE: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2003 

 
No caso do 3º ciclo do Ensino Básico, verifica-se no concelho um rácio de alunos por 

estabelecimento de ensino inferior ao registado em Portugal e na região Oeste. Assim, 

enquanto que Alenquer apresentava 260 alunos por estabelecimento de ensino, esse 

valor era de 298 para Portugal no ano lectivo de 2001/02, e de 277 na região Oeste. 
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Quadro 2.16.- Indicadores relativos ao 3º ciclo do Ensino Básico (Ensino Público) em 2001/02 
 

Alunos  
Área 

Geográfica 

 
Estabelecimentos

de Ensino  
Matriculados 

Por Estabelecimento  
de Ensino 

Portugal 1 129 336 588 298 
Oeste 44 12 206 277 

Alenquer 5  1 301 260 
  

        FONTE: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2003 

 

A análise relativa ao número de matrículas por ano lectivo permite percepcionar que, à 

semelhança do que se verificou para a frequência do 1º Ciclo do Ensino Básico, também 

no caso dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, entre os anos lectivos de 1998/99 e 

2003/04, as escolas localizadas nas freguesias de Carregado e Santo Estêvão registaram 

os maiores aumentos relativos ao número de alunos (aumentos de 2,6% e 18,1%, 

respectivamente), enquanto que na Escola Básica Visconde de Chanceleiros se verificou 

uma diminuição a este nível no mesmo período de tempo. 

 
Quadro 2.17.- Nº Matrículas por ano lectivo nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico  
 

 
N.º de matrículas por ano lectivo 

 

Escola  
1998/99

 
1999/00

 
2000/01

 
2001/02

 
2002/03 

 
2003/04 

Variação 
1998/04 

E.B. 1,2,3 de Abrigada 425 419 395 401 415 427 0,5 
E.B. 2,3 Visconde de Chanceleiros 412 380 368 373 392 397 -3,6 
E.B. Integrada do Carregado 665 640 670 751 717 682 2,6 
E.B. 2,3 Pêro de Alenquer 613 632 645 662 628 724 18,1 

Total 2 115 2 071 2 078 2 187 2 152 2 230 5,4 
 

  FONTE: Inquéritos realizados às Escolas do concelho de Alenquer 

 

O insucesso e o abandono escolar ainda estão muito presentes na escolaridade 

obrigatória e surgem frequentemente associados a situações de exclusão social. Um 

grupo significativo de alunos abandona o sistema escolar sem ter completado a 

escolaridade obrigatória e sem ter adquirido competências básicas adequadas ou 

qualquer preparação profissional. No caso do concelho de Alenquer, a Taxa de 

Reprovação nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico difere consoante os anos lectivos e a 

escola, não sendo possível estabelecer um padrão. Assim, enquanto que a Escola Básica 

2,3, Visconde de Chanceleiros apresenta no ano lectivo de 2003/04 a maior Taxa de 

Reprovação, no caso da escola Básica Integrada do Carregado verifica-se a Taxa de 
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Reprovação mais baixa no ano lectivo de 2003/04 de todas as escolas do concelho com 

este nível de ensino. 

 
Quadro 2.18.- Taxa de Reprovação nas escolas de 2º e 3º ciclo do Ensino Básico  
 

 
Taxa de Reprovação 

Anos Lectivos  
Escolas  

1998/99
 

1999/00
 

2000/01
 

2001/02
 

2002/03 
 

2003/04 
E.B. 1,2,3 de Abrigada 13,9 12,6 16,5 13,7 21,7 12,6 
E.B. 2,3 Visconde de Chanceleiros 9,5 23,7 17,4 16,4 19,4 18,6 
E.B. Integrada do Carregado 16,5 15,0 19,9 18,6 10,0 8,3 
E.B. 2,3 Pêro de Alenquer 8,2 17,2 12,1 20,1 15,8 13,6 
Total 12,2 16,8 16,4 17,8 15,7 13,2 

   

                     FONTE: Inquéritos realizados às Escolas do concelho de Alenquer, 2003/04 

 

Quanto à Taxa de Abandono no nível de Ensino Básico nos 2º e 3º Ciclos, verifica-se 

que a Escola Básica 2,3 Visconde de Chanceleiros registou uma Taxa de Abandono 

escolar elevada desde 1998/99 até 2001/02, pois em 2002/03 Abrigada passou a 

apresentar a maior Taxa de Abandono de todas as escolas: 6,3%. 

 
Quadro 2.19.- Taxa de Abandono nas escolas de 2º e 3º ciclos do Ensino Básico  
 

 
Taxa de Abandono 

Anos Lectivos  
Escolas  

1998/99
 

1999/00
 

2000/01
 

2001/02
 

2002/03 
 

2003/04 
E.B. 1,2,3 de Abrigada 0,7 3,1 2,3 1,2 6,3 3,0 
E.B. 2,3 Visconde de Chanceleiros 3,2 2,1 2,7 3,5 2,0 2,5 
E.B. Integrada do Carregado 1,5 1,7 0,9 3,3 1,1 1,6 
E.B. 2,3 Pêro de Alenquer 0,5 0,9 1,4 1,2 1,8 0,8 
Total 1,4 1,8 1,6 2,3 2,5 1,8 

                          

                         FONTE: Inquéritos realizados às Escolas do concelho de Alenquer, 2003/04 

 

No que concerne ainda à análise do Ensino Básico no concelho, verifica-se que muitos 

estabelecimentos de ensino não se encontram dotados de equipamentos importantes, 

como sejam bibliotecas, serviços de refeições ou pavilhões Gimnodesportivos/ginásios. 
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 ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Os estabelecimentos de Ensino Secundário, de acordo com as Normas para a 

Programação e Caracterização dos Equipamentos Colectivos,18 deverão destinar-se 

especificamente a este nível de ensino, mas pode eventualmente ser leccionado nestas 

escolas o 3º Ciclo do Ensino Básico sempre que objectivos de racionalização dos 

respectivos recursos o justifiquem. 

 

É aconselhável a criação destas escolas em centros que, pela sua acessibilidade e área de 

irradiação, permitam a sua abertura a uma vasta população escolarizável e a fixação de 

um corpo docente especializado, dadas as exigências pedagógicas em termos de 

instalações, material didáctico e recursos humanos. 

 

No caso do concelho de Alenquer existe apenas uma escola com este nível de ensino, a 

Escola Secundária Damião de Goes, situada em Paredes, na freguesia de Santo Estêvão, 

que, no ano lectivo de 2003/04, apresentava um total de 1 062 alunos inscritos, para 111 

docentes. Esta escola é a única no concelho que possui ensino nocturno. 
 

Quadro 2.20.- Ensino Secundário  
 

 
Escola Secundária Damião de Goes 

10º ano 11º ano 12º ano Ens. Nocturno 
 

Alunos 
 

Turmas 
Alunos/ 
Turma 

 
Alunos 

 
Turmas 

Alunos/ 
Turma 

 
Alunos 

 
Turmas 

Alunos/ 
Turma 

 
Alunos  

 
Turmas 

Alunos/ 
Turma 

294 12 25 217 12 18 187 9 21 364 10 36 
Total de alunos                                                                            1 022                       
  

FONTE: Gabinete Técnico-Pedagógico do Pelouro da Educação da CMA, 2003/04 

 

É possível verificar no quadro anterior que existe uma sobrelotação a nível do ensino 

nocturno nesta instituição, pois apresenta valores de 36 alunos por turma. Este valor 

encontra-se acima do aconselhável que aponta para um máximo de 25 alunos por turma. 

 

No caso do Ensino Secundário é possível verificar que, de uma maneira geral, o número 

de matrículas entre os anos lectivos de 1999/00 e 2003/04 tem vindo a diminuir, à 

excepção do Ensino Nocturno que aumentou cerca de 70% neste período de tempo. 
                                                 
18 DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, op cit, 2002.  
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Quadro 2.21.- Número de matrículas por ano lectivo no Ensino Secundário 

  
N.º Matrículas por ano lectivo  

Ano Lectivo  
1999/00 

 
2000/01 

 
2001/02 

 
2002/03 

 
2003/04 

Variação 
1998-04 

10º ano 313 364 358 313 294 -6,1 
11º ano 211 234 224 188 217 2,8 
12º ano 252 207 278 224 187 -25,8 

Nocturno 214 288 306 270 364 70,1 
 

     FONTE: Inquéritos realizados às escolas do concelho de Alenquer, 2003/04 

 

No que diz respeito à Taxa de Reprovação, é possível verificar que é um fenómeno que 

se verifica com maior intensidade no 12º ano de escolaridade, apesar de, no período 

compreendido entre os anos lectivos de 1998/99 e 2002/03, se ter registado uma 

diminuição ao nível deste indicador, à excepção do 10º ano de escolaridade. 

 

Segundo informações recolhidas junto da escola que lecciona o Ensino Secundário, a 

Taxa de Abandono não é uma questão que assume números tão elevados como a Taxa 

de Reprovação, mas no entanto há que ter em atenção este fenómeno, tendo em conta 

que a maior Taxa Abandono Escolar no ano lectivo de 2003/04 se encontra no 10º ano 

de escolaridade (10,6%). No caso do ensino nocturno não foi possível realizar a análise 

das Taxas de Reprovação e Abandono, pois uma vez que esta modalidade de ensino é 

realizada por unidades capitalizáveis, é difícil contabilizar os alunos que não transitaram 

de ano. 

 
Quadro 2.22.- Taxa de Reprovação no Ensino  
                         Secundário 
 

 
Taxa de Reprovação 

Anos Lectivos  

Anos 
 

1999/00 
 

2000/01 
 

2001/02 
 

2002/03
 

2003/04

10º  24,9 24,7 27,4 25,9 19,4 
11º  17,1 27,4 14,3 17,6 8,8 
12º  73,4 59,9 33,8 45,5 41,7 

Total 38,5 34,5 26,1 29,8 22,1 
   
  FONTE: Inquéritos realizados às Escolas do concelho de  
                   Alenquer, 2003/04 

 

Quadro 2.23.- Taxa de Abandono no Ensino  
                        Secundário 
 

 
Taxa de Abandono 

Anos Lectivos  

Anos
 

1999/00
 

2000/01
 

2001/02 
 

2002/03 
 

2003/04

10º 13,4 17,3 16,5 10,6 10,6 
11º  7,1 12,0 9,8 8,0 6,9 
12º  5,2 18,4 18,7 8,0 5,9 

Total 9,0 16,0 15,5 9,0 8,2 
    
 FONTE: Inquéritos realizados às Escolas do concelho de 
                   Alenquer, 2003/04 
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É assim necessário que se tome em consideração este aumento, promovendo-se medidas 

para incentivar e manter os jovens no sistema de ensino, medidas estas que poderão 

passar eventualmente pela criação de escolas profissionais que motivem os jovens para 

a sua formação, pois pode-se dar o caso de os jovens não se encontrarem motivados 

para o sistema de ensino oficial. No entanto, a única escola existente no concelho é o 

Centro de Formação Salvador Caetano, que se direcciona apenas para as áreas 

automóvel e metalomecânica, como será referido seguidamente. 

 

 ENSINO PROFISSIONAL 

 

Tendo em conta que muitos jovens abandonam o sistema de ensino sem terem 

concluído a escolaridade obrigatória e/ou sem formação profissionalmente qualificante 

facilitadora da inserção no mundo do trabalho, é de realçar o importante papel 

desempenhado pelas escolas de ensino profissional na formação de muitos jovens. Ao 

nível do ensino profissional, existe apenas um estabelecimento no concelho, situado na 

freguesia do Carregado – o Centro de Formação do Carregado (CFC), pertencente ao 

Grupo Salvador Caetano, que é actualmente o maior grupo do sector automóvel a nível 

nacional. Como tal, os cursos ministrados nesta instituição são cursos essencialmente 

direccionados para as áreas automóvel e metalomecânica. 

 

Este Centro de Formação desenvolve desde 1991 formação de jovens inserida nos 

sistemas de aprendizagem e de qualificação. Para frequentar estes cursos, existem 

alguns requisitos que deverão ser preenchidos, tais como a idade, que deverá ser 

compreendida entre os 15 e os 25 anos; os jovens têm, obrigatoriamente, de estar 

inscritos no Centro de Emprego da sua área de residência, que fará posteriormente o 

encaminhamento dos casos para o Centro de Emprego de Vila Franca de Xira; e, por 

fim, para a frequência de cursos de Nível Dois, que concederá aos jovens uma 

equivalência ao 9º ano de escolaridade, é exigido o 6º ano completo, bem como para 

frequentar os cursos de Nível Três, que darão equivalência ao 12º ano de Escolaridade, 

é necessário o 9º ano completo. Também é exigido que os jovens nunca tenham 

trabalhado anteriormente. Se os alunos desistirem a meio do curso, não possuem 

equivalência a nenhum grau de ensino oficial. 
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No ano de 2003/04, são leccionados no Centro de Formação do Carregado 9 cursos, 

para os quais existem 27 formadores, encontrando-se a frequentar estes cursos um total 

de 126 formandos: 

 
  Quadro 2.24.- Centro de Formação do Carregado – Cursos Leccionados e Número de formandos 
 

 
Nível 

 
Cursos 

 
Formandos 

Tx. Desistências/ 
Reprovações 

Mecânica Auto  10 - 
Reparadores de Carroçarias  8 38,5% 
Pintura Auto  7 61,1% 

 
2 

Mecânica Auto 1º 17 52,4% 
Técnicos de Aprovisionamento e Venda de Peças 18 - 
Técnicos de Mecatrónica Automóvel 20 - 
Técnicos de Manutenção Industrial (Mec.) 18 - 
Técnicos de Manutenção Industrial 14 22,2% 

 
 

3 

Técnicos de Electricidade e Electrónica Auto 14 33,3% 
Total                                                                                    126 - 

 

   FONTE: Centro de Formação do Carregado 

 

De acordo com informações do Centro de Formação, tem havido uma crescente procura 

deste tipo de formação ao longo dos anos, “até porque nunca se falou tanto em 

formação profissional como agora”. Este Centro de Formação iniciou com um número 

reduzido de cursos, que foram aumentando, chegando a haver um pico de 17 cursos. 

Actualmente existem apenas 9 cursos, factor que tem a ver apenas com o tipo de gestão 

realizada pelo Instituto: 

 

“... tem havido uma racionalização, as verbas têm sido repartidas pelas 

várias empresas, não há uma concentração, de maneira que o número de 

cursos também reduziu, e com isso a qualidade também pode melhorar um 

bocadinho porque é diferente trabalhar com um grupo de 200/300 alunos 

do que com um de 100, a possibilidade de controlar é maior.” 
 

(Centro de Formação do Carregado) 

 

Um dos grandes problemas realçado em sede de entrevista foi o tipo de população 

escolar que frequenta estes cursos. As candidaturas anuais aos cursos são feitas de 

comum acordo entre o CFC e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

consoante as inscrições que se verifiquem no Centro de Emprego para determinadas 
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áreas e a disponibilidade do CFC para essas mesmas áreas. A selecção dos alunos que 

frequentarão o CFC é da responsabilidade do IEFP, pelo que normalmente chegam até 

esta instituição alunos com bastantes problemas, que não se conseguem adaptar ao 

sistema de ensino normal, oriundos de zonas carenciadas e de famílias destruturadas, e 

como tal apresentam uma série de problemas, o que obrigou a que se esteja a proceder 

ao recrutamento de um psicólogo para lidar com os problemas dos jovens, com o 

objectivo de reduzir as taxas de absentismo e motivar os formandos para os cursos.  

 

“ uma das principais condicionantes à actividade da escola prende-se com o 
tipo de alunos que temos, muitos vêm com problemas de inserção, problemas 
familiares, vêm de certos meios bastante carenciados e temos bastantes 
dificuldades nesse aspecto. São alunos que têm dificuldades de aprendizagem, 
há problemas de assiduidade, faltam bastante, depois têm outros problemas de 
violência, principalmente os de nível 2. Já não vêm da escolaridade normal, já 
reprovaram regra geral mais do que um ano, e são alunos que ainda vêm 
daquela fase da vida que ainda não sabem bem o que querem, andam muito 
pouco motivados para o ensino e gostam principalmente da parte prática e 
muitas vezes é isso que os puxa e que os motiva. (...) São alunos problemáticos, 
provavelmente um aluno que está no ensino oficial, e até tem notas razoáveis, 
se calhar até nem lhe apetece sair do 6º ano porque ainda é um bocadinho cedo 
para vir para aqui fazer o 7º, 8º e 9º e tirar um curso de mecânica, se calhar 
aspiram a outra coisa. De maneira que quem procura são muitas vezes os 
psicólogos das escolas que os acompanham para este tipo de cursos, porque 
devido à componente prática elevada destes cursos pode ser que eles estejam 
mais motivados e mais estimulados, o que eles não conseguem fazer no ensino 
oficial, daí estes casos problemáticos.” 

(Centro de Formação do Carregado) 

 

Todos estes problemas conduzem a que se verifiquem taxas de desistência dos cursos 

muito elevadas, principalmente no caso dos alunos que frequentam os cursos de Nível 2.  

 

Sendo que uma grande maioria dos jovens que são formados nestes cursos são 

absorvidos pelo próprio grupo, um número significativo dos formandos é recrutado por 

empresas concorrentes. Assim, a empresa aposta na qualificação profissional de jovens 

à medida das suas necessidades em particular, bem como do mercado em geral, dada a 
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existência de poucas escolas que possuem formação direccionada para estas áreas. Esta 

é também uma solução para muitos jovens, no sentido de constituir uma alternativa ao 

sistema de ensino regular, dado muitos não encontrarem no sistema formal de ensino o 

caminho para as suas expectativas, motivações e aptidões, especialmente quando os 

seus interesses estão direccionados para áreas mais operativas.  

 

“ Se por um lado a empresa aproveita para formar os técnicos que necessita, 

por outro lado também é uma boa oportunidade para eles porque muitos não 

têm outras alternativas, tendo em conta a forma como tem sido desenvolvido o 

ensino em Portugal até agora, isto constitui uma óptima alternativa. 

Infelizmente não se tem apostado muito na formação profissional e nós 

desempenhamos um papel importante.” 
(Centro de Formação do Carregado) 

 

É uma formação que tem em conta não só abordagens de natureza técnica, mas também 

uma preocupação com o desenvolvimento de competências pessoais e relacionais. 

Assim, o Centro de Formação do Carregado dota os jovens de uma qualificação que 

potencia a boa inserção no mercado de trabalho, dado que a taxa de empregabilidade 

destes cursos ronda os 90%-100%, como é possível observar no quadro seguinte. 
 

Quadro 2.25.- Centro de Formação do Carregado: Finalistas e Empregabilidade por curso (%) 
 

 
Nível 

 
Saída Profissional 

 
Finalistas (%) 

 
Empregabilidade (%) 

 
2 

Mecânicos Auto  
Reparadores de Carroçarias 
Pintores Auto 

 
50% 

 
90%-100% 

 
 

3 

Técnicos Administrativos 
Técnicos de Informática 
Técnicos de Qualidade 
Técnicos de Manutenção Industrial 
Técnicos de Electricidade e Electrónica 
Caixeiros Auto 

 
 

90% 

 
 

90%-100% 

 

FONTE: Centro de Formação do Carregado 

 

“Os cursos têm uma empregabilidade bastante elevada, principalmente nas 

áreas ligadas ao nosso negócio, portanto, na área da manutenção industrial, na 

área automóvel e nessas áreas a empresa absorve quase todos os formandos. 

Noutras áreas como por exemplo os administrativos e técnicos de informática 

há mais dificuldade, no entanto posso dar-lhe um exemplo, no último curso de 
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técnicos administrativos que tivemos, o curso terminou em Junho do ano 

passado e neste momento estão todos empregados. Temos sido contactados por 

empresas de fora a pedir técnicos e não temos ninguém para mandar, ou temos 

uma pessoa ou duas.”  
(Centro de Formação do Carregado) 

 

Segundo os informadores contactados, a par das taxas de conclusão e de 

empregabilidade registadas e que constituem uma real preocupação dos dirigentes do 

CFC, a actividade desta estrutura de ensino tem-se pautado pela procura de uma 

constante adequabilidade dos cursos que ministra à realidade e exigências do mercado 

de trabalho. A mais valia destes cursos é a parte prática que possuem, pois desde o 

primeiro ano os jovens tomam contacto com a realidade da empresa na prática. Por 

outro lado, os formadores procuram sempre acompanhar a evolução do ramo 

automóvel, abordando assuntos actuais nas suas formações. 

 

A nível da formação profissional no contexto da empresa, os grandes objectivos são a 

melhoria dos conhecimentos e competências individuais e a necessidade de adaptação 

sistemática a novos conceitos e práticas organizativas tendo em conta a missão da 

empresa. Pretende-se essencialmente “qualificar candidatos ao 1º emprego, para 

facilitar a sua integração na vida activa, através do reforço das competências 

académicas, pessoais e sociais, da aquisição de saberes no domínio científico-

pedagógico e de uma sólida experiência na empresa.” 
(Centro de Formação do Carregado) 

 

Refira-se ainda que o CFC trabalha em parceria com o IEFP e possui também parcerias 

e protocolos com várias instituições do ensino superior, procurando contribuir para a 

ligação Escola-Empresa. Destaca-se a este nível o acordo de colaboração com o 

Instituto Superior de Serviço Social do Porto no programa Equal – promover 

aprendizagens significativas para incluir socialmente, e parcerias de formação pré-

profissional (currículos alternativos) com a escola 2/3 Escultor António Fernandes de Sá 

– Gervide, Vila Nova de Gaia, abrangendo 4 jovens a frequentar o 9º ano de 

escolaridade. Existe também uma colaboração entre as várias empresas do grupo 

Salvador Caetano, no entanto, a nível de concelho, e fora do grupo, não existe um 
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trabalho concertado, o que foi referido em sede de entrevista como um aspecto que 

poderia e deveria ser melhorado.  

 

Como foi possível observar, o ensino profissional constitui uma alternativa eficaz para o 

sistema de ensino regular, sendo que seria importante no concelho a criação de mais 

alternativas ao nível do ensino profissional, em outras áreas, dado que a única 

instituição no concelho se direcciona para uma área muito específica. 

 

Ainda no que se refere ao Ensino Profissional, refira-se que existem em algumas escolas 

do concelho cursos técnico-profissionais no ano lectivo de 2003/04: 

 

 Escola Pêro de Alenquer: - Curso de Electricista de Instalação nível II; 

           - Curso de Empregado de Serviços Comerciais nível II. 

 EBI do Carregado: - Curso de Operador de Informática nível IV. 

                               - Curso de Cozinheiro 

 EB 2,3 Visconde de Chanceleiros: - Curso de Construção Civil nível II (Áreas     

de Carpintaria e Serralharia)  

 

A falta de opções no ensino profissional é efectivamente uma necessidade sentida no 

concelho, como se pode observar no discurso da equipa técnica do Lar de Crianças e 

Jovens do Instituto Sãozinha. Nas crianças que frequentam esta instituição torna-se mais 

evidente esta necessidade, pois muitas delas apresentam fracos aproveitamentos 

escolares, dificuldades de aprendizagem, reprovando constantemente, e dificilmente 

conseguem fazer um percurso escolar desejável e normal.  

 

“ Temos muita dificuldade em ajudar as crianças que não engrenam no sistema, 

porque infelizmente no concelho e na área, não temos alternativas para elas. 

Não há formação profissional adequada, não há outro tipo de alternativas. 

Temos duas crianças na APECI de Torres, mas nem todas as que têm 

dificuldades têm tantas dificuldades assim. Devia haver um intermédio para 

aprender qualquer outra coisa, mas é muito complicado, porque o sistema que 

temos actualmente não está pensado para isso, e nós aqui ... Se fosse na área de 

Lisboa mais facilmente teríamos algum apoio, aqui é muito condicionante. É 

também notório uma necessidade que se nota não só aqui como também nas 
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reuniões das escolas, com os directores de turma, é necessário repensar e 

reestruturar o sistema de ensino, falta a via profissionalizante que não pode só 

existir em determinados pólos, tem de se repensar muito bem porque realmente 

há uma necessidade de se fazer uma formação de base para crianças e jovens 

que não vão seguir o ensino superior e que precisam de sair a saber ler e 

escrever e minimamente preparadas para vir a desempenhar uma actividade 

profissional.” 
(Lar de Jovens do Instituto Sãozinha) 

 

A existência de currículos alternativos não se tem demonstrado uma solução eficaz, pois 

na opinião da equipa técnica desta instituição “as experiências que tivemos resultaram 

exactamente ao contrário. As crianças desenvolveram coisas negativas em vez de 

positivas, como são altamente facilitadas, desenvolveram esquemas negativos como 

preguiça, deixar de se interessar por escrever e ler, porque não são obrigadas a fazer 

as coisas. É um facilitismo que não interessa nada!” 
 

           (Lar de Jovens do Instituto Sãozinha) 

 

Esta é assim uma questão que merece uma atenção especial em termos de Educação no 

concelho, de forma a criar alternativas ao sistema de ensino oficial para as crianças que 

não se encontram motivadas para o mesmo.  
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 ENSINO RECORRENTE 
 

No concelho de Alenquer existe ainda a modalidade de Ensino Recorrente, que se 

encontra na dependência do Ministério da Educação, mas situado no espaço físico da 

autarquia, e que constitui como que uma segunda oportunidade para quem não concluiu 

o seu percurso escolar na idade própria.  

 

A importância deste tipo de formação é cada vez mais fundamental, podendo-se 

observar, por exemplo, pelo enfoque dado a este nível de ensino no documento que 

consubstancia a primeira contribuição do Ministério da Educação para o Plano Nacional 

de Emprego, onde é considerado como prioritário o reforço do ensino recorrente e a sua 

melhor articulação com a qualificação profissional no âmbito de uma estratégia 

integrada de formação/aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, define-se como 

objectivo de curto prazo elevar o nível de qualificação e competências profissionais da 

população adulta, através de intervenções integradas na educação de base do ensino 

recorrente.  

 

No concelho de Alenquer, este tipo de ensino destina-se a pessoas com mais de 16 anos, 

e possibilita a frequência dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico. Engloba pessoas de todo 

o concelho, mas actualmente apenas é leccionado nas freguesias de Ventosa (Vila Chã), 

Carregado e Santo Estêvão. 

 

Ao nível da caracterização desta população escolar, e de acordo com informações 

recolhidas junto da Organização Local de Educação e Formação de Adultos de 

Alenquer, verificam-se dois tipos de situação: ou são pessoas que deixaram a escola 

para trabalhar e que tiveram interesse a nível de realização pessoal em adquirir um grau 

de ensino mais elevado, ou são alunos que não foram “agarrados” pelo sistema escolar, 

e que reprovaram por um elevado número de faltas. Nesta última situação, verifica-se na 

maior parte dos casos uma falta de interesse ou de motivação, pois são pessoas que 

regressaram ao ensino fundamentalmente por necessidade, para progressão na carreira, 

ou por não conseguirem emprego, não podendo fazer formação no Centro de Emprego. 

 

Estes níveis de ensino funcionam em regime nocturno e são assegurados por dois 

formadores, no caso do 1º Ciclo, e por 4 formadores no 2º Ciclo. 
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Uma análise dos formandos por idade e sexo permite concluir que são os elementos do 

sexo feminino que mais procuram esta modalidade de ensino, quer no 1º Ciclo, quer no 

2º Ciclo. No caso da variável idade, pode-se constatar pelo quadro que se segue que 

grande parte dos formandos do ensino recorrente pertencem à faixa etária entre os 26 e 

os 40 anos de idade. Note-se que no caso do 1º Ciclo existe um maior número de 

formandos pertencentes a escalões etários mais elevados, comparativamente ao 2º Ciclo, 

pois são essencialmente pessoas que após a reforma pretendem aprender a ler e a 

escrever. 

 
Quadro 2.26.- Ensino Recorrente  
 

 
Ensino Recorrente 

Sexo Idades Nível de 
ensino 

 
Freguesias 

 
N.º formandos M F < 25 26-40 41-50 51-60 > 61 

Ventosa 8 1 7 0 2 0 3 3  
1º Ciclo Carregado 14 0 14 1 5 3 3 2 
2º Ciclo Santo Estêvão 11 4 7 4 6 0 0 1 

 

     FONTE: Organização Local de Educação e Formação de Adultos de Alenquer  

 

Como foi referido, o Ensino Recorrente é leccionado apenas em três escolas do 

concelho, localizadas nas freguesias de Ventosa, Santo Estêvão e Carregado (esta última 

escola com o maior número de formandos), o que vai de encontro ao referido nas 

Normas para a Programação e Caracterização dos Equipamentos Colectivos19, que 

aconselham à concentração dos vários cursos de ensino recorrente no menor número de 

escolas possível, por forma a optimizar a utilização dos espaços, equipamentos e 

recursos humanos existentes numa localidade.  

 

O trabalho da Organização Local de Educação e Formação de Adultos de Alenquer 

torna-se ainda mais indispensável quando se analisa, para 2001, a percentagem de 

indivíduos residentes no concelho com “Nenhum nível de Ensino”- 14,7%. 

 

 

 

 

 
                                                 
19 DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, op cit, 2002. 
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Quadro 2.27.- Estrutura de Ensino do concelho  
 

 
Nível de Ensino 

 
 

Freguesias Nenhum 
Nível de 
Ensino 

 
< 1º 
ciclo 

 
1º Ciclo 

 
2º Ciclo 

 
3º Ciclo 

 
2ário 

 
Médio 

 
Superior 

 
Total 

 
A 

frequentar 

Abrigada 13,6 16,6 31,4 14,3 13,6  7,9 0,2 2,5 100,0 17,2 
Ald Galega Merceana 19,1 17,7 32,0 10,3 10,6  7,2 0,3 2,7 100,0 15,3 

Aldeia Gavinha 19,6 17,2 30,6 12,4  9,1  7,4 0,3 3,3 100,0 15,6 
Cabanas Torres 15,1 17,8 37,2 16,1  9,0  3,3 0,1 1,5 100,0 15,0 

Cadafais 15,0 13,3 28,3 14,0 13,6 11,1 0,4 4,1 100,0 15,6 
Carregado 11,4 12,1 25,1 14,2 18,3 14,6 0,4 3,9 100,0 20,4 

Meca 17,6 15,0 33,5 14,7 10,4  7,4 0,0 1,4 100,0 15,2 
Olhalvo 14,8 17,6 31,2 12,6 12,6  8,2 0,6 2,4 100,0 15,8 

Ota 11,0 14,8 30,1 17,0 12,3 10,5 0,5 3,8 100,0 18,8 
Pereiro de Palhacana 19,1 20,0 31,5 11,5 10,3  5,9 0,2 1,5 100,0 18,1 

Ribafria 21,8 17,7 32,8 12,4  8,8  5,1 0,1 1,3 100,0 14,4 
Carnota 23,6 13,6 33,0 12,6  9,6  5,2 0,1 2,4 100,0 14,6 

Santo Estêvão 12,4 12,4 28,4 11,2 14,5 13,9 0,9 6,3 100,0 18,2 
Triana 11,4 13,9 28,7 11,6 14,2 13,3 0,8 6,1 100,0 19,2 

Ventosa 17,4 18,5 34,4 11,7 10,0  6,1 0,2 1,7 100,0 13,8 
Vila V. Francos 22,7 21,1 36,3  8,4  7,0  3,1 0,0 1,4 100,0 14,9 

Concelho 14,7 14,8 29,8 12,9 13,4 10,3 0,4 3,6 100,0 17,4 
 

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Verifica-se pelo quadro anterior que a percentagem da população concelhia que possui 

um nível de ensino Médio ou Superior é bastante reduzida, predominando o nível de 

ensino do 1º Ciclo, com 29,8% da população. Ao nível da análise por freguesia, também 

no caso da escolaridade da população mais uma vez as disparidades já referidas entre a 

parte mais rural do concelho e a parte mais urbana são evidentes, dado que é possível 

visualizar que são as freguesias de Carregado, Triana, Santo Estêvão e Ota que 

apresentam tanto as percentagens mais baixas de população sem escolaridade, como as 

percentagens mais elevadas de pessoas com níveis de ensino Médio e Superior. 

 

Alenquer possuía, para o ano de 2001, a 4ª posição ao nível do valor mais elevado da 

Taxa de Analfabetismo, posição essa partilhada com os concelhos de Lourinhã e Sobral 

de Monte Agraço, todos com um valor de 11,7%. Assim, apenas os concelhos de 

Óbidos, Cadaval e Arruda dos Vinhos registavam para o ano de 2001 valores da Taxa 

de Analfabetismo superiores a Alenquer. 
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Quadro 2.28.- Taxa de Analfabetismo na região Oeste 
 

 
 

Unidade Territorial 

 
Taxa de 

Analfabetismo 
Óbidos 14,0 
Cadaval 13,5 

Arruda dos Vinhos 12,1 
Lourinhã 11,7 
Alenquer 11,7 

Sobral de Monte Agraço 11,7 
Bombarral 11,6 

Torres Vedras 10,8 
Peniche 10,6 

Alcobaça 10,3 
Caldas da Rainha 10,2 

Nazaré 10,1 
Mafra   8,4 
Oeste 11,1 

 

     FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

De acordo com a informação apresentada, torna-se evidente a importância da formação 

extra-escolar, que deve ser apoiada e incentivada no sentido do combate à elevada Taxa 

de Analfabetismo verificada no concelho. Juntamente com este nível de educação, 

deverão ser ainda aplicadas medidas no sentido do combate às Taxas de Abandono 

Escolar, de modo a elevar os níveis de escolaridade da população concelhia, que se 

encontram ainda num patamar deficitário. 

  

 EDUCAÇÃO EXTRA-ESCOLAR 

 

No que diz respeito à Educação Extra-Escolar, esta pretende essencialmente veicular o 

desenvolvimento e/ou actualização de conhecimentos, podendo também funcionar como 

complemento da educação escolar, ajudando deste modo ao desenvolvimento de 

aptidões tecnológicas e/ou à ocupação de tempos livres. 
 

No ano lectivo de 2003/04, existem 6 áreas de Educação Extra-Escolar no concelho de 

Alenquer, em regime nocturno, a funcionar em 9 localidades do concelho, englobando 

um total de 211 formandos, e que são leccionados por 8 formadores. 
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Quadro 2.29.-  Áreas de Educação Extra-Escolar  
 

Sexo  
Área 

Local de  
funcionamento 

N.º de 
Formandos M F 

- Vila Chã 32 6 26 
- Cabanas de Torres 15 0 15 
- Penedos 13 0 13 

 
Saúde e Movimento 

- Aldeia Gavinha 24 2 22 
Expressão vocal - Aldeia Gavinha 17 5 12 
Artes Decorativas - Refugidos 26 0 26 

- Merceana 15 0 15 Artesanato 
- Cabanas de Torres  18 0 18 
- Carregado 15 7 8 Português para estrangeiros 
- Santo Estêvão 13 8 5 
- Santo Estêvão 13 8 5 Actualização de Inglês 2 
- Cadafais 10 6 4 

Total 211 42 169 
 

                        FONTE: Organização Local de Educação e Formação de Adultos de Alenquer 

 

Como se pode verificar no quadro 2.29., a área que apresenta um maior número de 

frequentadores é “Saúde e Movimento”, também pelo facto de ser leccionada em mais 

localidades do concelho. Ao nível da caracterização dos frequentadores destes cursos, 

existe uma predominância de mulheres a frequentá-los, cerca de 80%, enquanto que 

apenas 42 homens frequentam cursos de educação Extra-Escolar no ano de 2003/04. 

Note-se que este tipo de cursos são maioritariamente procurados por formandos com 

idades compreendidas entre os 31 e os 51 anos, que correspondem a cerca de 52,6% do 

total de formandos. 
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 APOIOS TERAPÊUTICOS 
 

Na área de educação existe ainda no concelho um serviço disponibilizado pela Câmara 

Municipal que visa essencialmente a recuperação e a integração sócio-educativa de 

indivíduos com necessidades educativas especiais com o apoio de educadores/professores 

especializados. É uma área de apoios educativos que presta apoio exclusivamente a 

alunos dos Jardins de Infância, das escolas de 1º Ciclo da rede pública e das IPSS’s do 

concelho20.  

 

A intervenção é realizada consoante os pedidos que chegam a este serviço através dos 

professores e educadores de infância, e realiza-se junto dos alunos que apresentem 

problemas que estejam ou não a condicionar as suas aprendizagens. Este serviço é 

disponibilizado por três técnicas: duas psicólogas clínicas e uma psicóloga educacional, 

que não são suficientes para dar resposta a todos os pedidos que lhes são dirigidos, 

sendo que para tal seria necessário mais um técnico nesta área. Tal é visível pelas listas 

de espera no ano de 2003. 

 
Quadro 2.30.- Apoios Terapêuticos: Listas de Esperas por agrupamentos de escolas  
 

Listas de Espera 
 
 

Níveis de ensino 

 
Agrupamento 
de Abrigada 

Agrupamento de 
Aldeia 

Gavinha/Merceana

 
Agrupamento 
de Alenquer 

 
Agrupamento do 

Carregado 
Jardim de Infância 1 1 3 1 

1º Ciclo 3 13 13 7 
Total 4 14 16 8 

 

   FONTE: Área de apoios terapêuticos da CMA, (Maio de 2003) 

 

É possível verificar pelo quadro anterior que existem muitas crianças em lista de espera 

para poderem obter apoio neste serviço, principalmente nos Agrupamentos de Escolas 

de Alenquer e Carregado, pelo que a colocação de mais um técnico neste serviço, ou a 

contratação de psicólogos pelos próprios agrupamentos poderiam ser soluções a 

considerar neste âmbito. 

                                                 
20 Apesar de ser um serviço direccionado apenas para estes níveis de ensino, algumas vezes é prestado 

apoio a alunos que já se encontram num nível de ensino mais avançado, dado que, para além de uma 

psicóloga do Centro de Saúde de Alenquer, não existe no concelho nenhuma outra forma de apoio a 

esta população. 
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Reunião 
de 

Filtragem 

Orientação a 
Pais e Docentes 

Apoio e 
acompanhamento 
terapêutico 

Colaboração na 
elaboração de 
Planos/        
Programas 
Educativos 

 
Avaliação 

Orientação 
a 

Docentes 

Encaminhamento para outras 
Especialidades/Serviços 

Este é um serviço que se processa da seguinte forma:  

  
     Pedido                                           
         do                                                                    
     Docente 
                    

          e/ou                                   

  

                                                             

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

“Existe uma reunião de filtragem com 3 ou 4 professores, o que corresponderá 

a 4/5 casos. Nessa reunião são analisados e discutidos cada um dos casos, os 

casos que são para avaliação são avaliados os outros ficam em 

acompanhamento e então ficamos a acompanhar o caso, o professor vai-nos 

telefonando para ir recebendo orientações, vamos fazendo o ponto da situação 

e às vezes é dispensada a avaliação psicológica. Quando se avança para 

avaliação psicológica, e feita a avaliação, é dado feed-back dessa avaliação 

quer aos professores quer aos encarregados de educação, sempre que é 

necessário.” 
(Área de apoios terapêuticos da CMA) 

 

Em alguns dos casos que surgem neste serviço, as técnicas fazem um encaminhamento 

para especialidades médicas ou para psicologia logo após a reunião de avaliação, 

podendo também prestar acompanhamento a pais e docentes, apoio e acompanhamento 

terapêutico e colaboram na elaboração de Planos ou Programas educativos. 
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A situação ao nível do número de crianças acompanhadas por este serviço é a seguinte: 
 

Quadro 2.31.- Número de crianças acompanhadas na área de apoios terapêuticos  
 

Pedidos Atendidos  

Ano Pré-Escolar 1º Ciclo Total 

Em Apoio e Acompanhamento 
Psicoterapêutico 

2001 10  80  90 4 
2002 11 101 112 10 
2003  6  84  90 13 

 

FONTE: Área de Apoios Terapêuticos da Câmara Municipal de Alenquer 

 

As informação recolhida junto da Área de Apoios terapêuticos da CMA, relativamente 

aos anos de 2001 a 2003, permite constatar que em 2002 se registou uma maior procura 

deste tipo de serviços, nomeadamente no caso das crianças do 1º Ciclo, tendo existido 

101 pedidos. No ano de 2003 verifica-se a existência de 90 pedidos para apoio e 13 

crianças estão neste mesmo ano em apoio e acompanhamento psicoterapêutico. 

 

Segundo informações fornecidas por este serviço, existe um problema muito grave no 

concelho que é a existência de um número elevado de famílias mal estruturadas e com 

muitos filhos, o que torna necessário muitas vezes que se faça um trabalho não só com a 

criança como também com as próprias famílias, pelo que a existência de um Educador 

Social viria a ser muito útil nesta matéria:  

 

“Existem no concelho muitas famílias mal estruturadas, têm as crianças lá 

em casa, percebem que há problemas e não são capazes de fazer nada, não 

é por não quererem, mas não são capazes e é uma forma de pressionar e ás 

vezes consegue-se pressionar quando os mais velhos chegam à escola e têm 

problemas, que os mais novos vão para o jardim de infância.” 
 

(Área de apoios terapêuticos da CMA) 

 

As crianças que estão em apoio neste serviço possuem idades compreendidas entre os 6 

e os 10 anos, e a maior parte delas apresenta problemas ao nível de dificuldades de 

aprendizagem. Geográficamente, verifica-se que grande parte dos pedidos provêm do 

agrupamento de Aldeia Gavinha: 
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“É uma zona mais rural, há mais carências, as pessoas vivem com mais 

dificuldades, as famílias são pouco estruturadas, e é uma bola de neve, falta 

o dinheiro, faltam os recursos, os alimentos, (...) e depois falta também o 

acesso a meios como o computador que é um instrumento importante ao 

nível da aprendizagem, e nem na escola há acesso ao computador porque 

está avariado.”  
(Área de apoios terapêuticos da CMA) 

 

A taxa de sucesso deste serviço é bastante elevada, no entanto não é possível responder 

a tantos casos como seria desejável, uma vez que existem poucos técnicos e os 

processos existentes, desde a reunião de filtragem até ao acompanhamento da criança, 

implicam muitas horas. Uma solução para muitos casos, proposta pela psicóloga 

educacional deste serviço, poderia passar pela contratação, a nível dos Agrupamentos, 

de uma equipa de dois ou três psicólogos e de um Terapeuta da Fala (refira-se que o 

Agrupamento de Aldeia Gavinha possui actualmente um terapeuta da fala), de modo a 

existir um acompanhamento mais próximo destas crianças. Seria necessário também, na 

sua opinião, a existência de mais recursos, com técnicos mais diferenciados, como é o 

caso de educadores sociais para realizar um trabalho mais próximo das famílias.  

 

Ao nível dos apoios educacionais, a autarquia possui também uma Terapeuta da Fala, 

cujo trabalho se baseia na prevenção, avaliação, diagnóstico, intervenção e estudo 

científico da comunicação. Actualmente estão em apoio directo neste serviço 28 

crianças, sendo que entre Janeiro e Dezembro de 2003 se verificou a seguinte situação: 

 
Quadro 2.32.-  Serviço de Terapia da Fala  
 

 
Instituições 

 
Pedidos 

atendidos

 
Não 

necessitam 

 
Emcami- 
nhamento 

 
Desistências

 
Apoio 

Directo

Apoio 
Orientações 
Pedagógicas 

 
Altas 

Lista de 
espera 
apoio 

Jardins de 
Infância 

 
15 

 
02 

 
05 

 
- 

 
11 

 
- 

 
01 

 
03 

EB 1º Ciclo 26 04 08 01 25 02 06 30 
Encarregado 
de Educação 

 
01 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Total 42 06 13 01 36 02 07 33 
 

FONTE: Área de Apoios Terapêuticos  da CMA 
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Como se pode verificar pelo número de crianças em lista de espera, seria importante a 

existência de mais um técnico na área da terapia da fala, de forma a se poder dar 

resposta a um maior número de casos. 

 

O tempo que estas crianças estão em apoio depende do tipo de diagnóstico e da 

evolução da criança. São crianças que apresentam principalmente problemas ao nível de 

atrasos no desenvolvimento da linguagem, existindo também vários outros problemas. 

 

Mais uma vez foi referido, agora pela Terapeuta da Fala, a necessidade da existência de 

um Educador Social, que possa desenvolver um trabalho junto das famílias, pois 

existem bastantes famílias destruturadas, principalmente na zona mais rural do 

concelho. No entanto, existe um aspecto positivo que é o facto de se começar a pedir 

intervenção cada vez mais cedo, as instituições estão mais sensíveis para este tipo de 

problemas e também passam a conhecer melhor este serviço, logo existem cada vez 

mais pedidos de Jardins de Infância. 

 

 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Ao nível da autarquia, existe um apoio bastante importante no que diz respeito ao apoio 

a crianças e jovens mais desfavorecidos e que se cifra na atribuição de subsídios de 

Acção Social Escolar, que tem como objectivo comparticipar nas despesas dos livros 

escolares dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, considerados mais carenciados e a 

atribuição de bolsas de estudo a alunos do Ensino Médio e Superior, destinadas 

principalmente a alunos residentes na área geográfica do Município e cuja existência se 

justifica na tentativa de minorar as desigualdades sócio-económicas que constituem para 

muitos um impedimento ao acesso e frequência do Ensino Médio e Superior 

 

 Auxílios Económicos a alunos carenciados do 1º Ciclo. 

 
No ano lectivo de 2003/04 foram analisados 403 boletins de Candidatura a Acção Social 

Escolar, tendo sido seleccionados 266 pedidos para Escalão A e 40 para Escalão B, 

sendo que os restantes 90 boletins não atingiram qualquer escalão.  
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 Bolsas de estudo a alunos do Ensino Médio-Superior. 

 
No que concerne a Bolsas de Estudo, candidataram-se 8 alunos que frequentam pela 

primeira vez o Ensino Médio/Superior, sendo que foram seleccionados 2, e dos 12 

alunos que se candidataram para continuação de estudos nestes níveis de Ensino, foram 

seleccionados 9 alunos.   

 

 MOVIMENTOS PENDULARES 
 

Uma última referência a nível de Educação no concelho diz respeito aos movimentos 

pendulares, ou seja, ao número de jovens residentes no concelho de Alenquer que 

estuda em outros concelhos.  
 
 
Através do quadro seguinte, é possível verificar que, como seria de esperar, a grande 

maioria dos estudantes residentes no concelho de Alenquer estuda no próprio concelho 

(76,9%), enquanto que cerca de 10% desta população estuda no concelho de Lisboa e 

5% estudam em Vila Franca de Xira. Refira-se ainda que o distrito de Lisboa absorve 

cerca de 97% da população estudantil alenquerense, sendo que grande parte dos casos 

de alunos que se deslocam para outros concelhos para a sua formação são alunos que na 

sua maioria frequentam o ensino superior, uma vez que não existe este nível de ensino 

em Alenquer. 
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Quadro 2.33.- Estudantes residentes em Alenquer segundo o concelho onde estudam. 
 

 
Concelho 

 
N.º 

 
% 

→ Alenquer 4 084 76,9 
→ Lisboa  477 9,0 
→ Vila Franca de Xira  264 5,0 
→ Torres Vedras  154 2,9 
→ Sobral Monte Agraço   70 1,3 
→ Santarém   43 0,8 
→ Arruda dos Vinhos   21 0,4 
→ Loures   21 0,4 
→ Évora   20 0,4 
→ Almada   15 0,3 
→ Azambuja   15 0,3 
→ Faro   14 0,3 
→ Leiria   12 0,2 
→ Coimbra   10 0,2 
→ Odivelas    9 0,2 
→ Caldas da Rainha    7 0,1 
→ Amadora    6 0,1 
→ Cadaval    5 0,1 
→ Cascais    5 0,1 
→ Setúbal    5 0,1 
→ Outros concelhos   50 0,9 
→ Não se aplica    5 0,1 
Total 5 312 100,0 

 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

 Para além dos problemas pré-diagnosticados, em sede de entrevista exploratória 

com um elemento do concelho executivo da Escola Básica 2,3 Pêro de Alenquer foram 

levantadas as seguintes questões que constituem problemas relevantes ao nível da 

educação no concelho: 

 
- A alteração de professores todos os anos é um factor prejudicial para ao alunos, 

principalmente no caso do 1º Ciclo.  

 
- Falta de apoios a crianças com necessidades educativas especiais 

 
- Inexistência de uma pré-profissionalização direccionada para as crianças com idades 

compreendidas entre os 12 e os 15 anos, pois são crianças que ainda não possuem 

idade para frequentar o ensino profissional, mas que se encontram desmotivadas no 

ensino oficial, o que pode conduzir ao abandono escolar.  

 
- Para além da inexistência desta pré-profissionalização, sente-se ainda no concelho a 

falta de instituições de formação profissional, pois a única instituição existente no 
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concelho é o Centro de Formação Salvador Caetano, que, como já foi referido, se 

direcciona principalmente para a área automóvel. A formação profissional mais 

próxima do concelho situa-se em Alverca. 

 
- Um outro problema apontado é a falta de técnicos como terapeutas da fala e 

psicólogos, para dar apoio a crianças com necessidades especiais. 

 
- Sente-se a necessidade de técnicos, como educadores sociais, que possam realizar 

um acompanhamento mais próximo das famílias, dado o problema grave no 

concelho de famílias desestruturadas. 

 
- Existem ainda em algumas escolas do concelho algumas situações pontuais de 

consumo de droga, pelo que foi sugerido pelo elemento do concelho executivo a 

realização de sessões de esclarecimento aos professores sobre esta problemática. 

 
- Inexistência de um trabalho em parceria entre as várias escolas, visto que a única 

iniciativa que existe actualmente mais próxima de um trabalho de aproximação 

entre as instituições é a nível de desporto escolar, onde existe um intercâmbio entre 

escolas. 
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Síntese 
 
2.1.- Ensino Pré-Escolar 
 
o 17 Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública, 2 da Rede de Solidariedade Social 

e 1 Instituição de Ensino Particular, que abrangem um total de 931 crianças. 

o Estabelecimentos de ensino apresentam Taxas de Ocupação que rondam os 100%. 

o Aumento do número de matrículas por ano lectivo em todos os Agrupamentos de 

Escolas entre os anos lectivos de 1999/00 e 2003/04. 

o Horário do Ensino Pré-Escolar oficial não se encontra adequado às necessidades da 

população, o que faz com que o Ensino Particular e Privado possua elevadas listas 

de espera. 

 

2.2.- 1º Ciclo 

 
o 47 escolas de 1º Ciclo, que abrangem 1 694 crianças e 107 professores. 

o Existência de 11 escolas de Ensino Básico 1º Ciclo com menos de 10 alunos. 

o Aumento do número de alunos do 1º Ciclo de 8,6% entre 1998 e 2004. 

o Agrupamentos de Escolas da zona mais urbana viram o número de alunos aumentar, 

enquanto que na zona mais rural do concelho se verificou o oposto. 

o Reprovações apresentam um peso relevante nas escolas de 1º Ciclo, particularmente 

no Agrupamento de Aldeia Gavinha/Merceana. 

o Abandono escolar não assume um peso muito preocupante neste nível de ensino.  

 

2.3.- 2º e 3º Ciclos 

 
o 4 escolas públicas que abrangem um total de 2230 alunos no ano lectivo de 2003/04. 

o Aumento do número de alunos entre 1998 e 2004 de 5,4%, verificado de uma forma  

      mais nítida no Agrupamento de Escolas Pêro de Alenquer (18,1%). 

o Taxas de Reprovação (13,2%) e Abandono Escolar (1,8%) com pesos relevantes     

      nestes níveis de ensino no ano lectivo de 2003/04. 

o A grande parte dos estabelecimentos de Ensino Básico no concelho não se encontra  

      dotada de equipamentos como bibliotecas, cantinas ou Pavilhões Gimnodesportivos. 
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2.4.- Ensino Secundário 
 
o 1 Escola de Ensino Secundário, com 1 062 alunos e 111 docentes. 

o Número de matrículas, entre os anos lectivos de 1999/00 e 2003/04, aumentou no 

ensino nocturno (70,1%), enquanto que nos 10º e 12º anos tem-se verificado uma 

diminuição. 

o O Ensino Nocturno encontra-se sobrelotado, com uma média de 36 alunos/ turma. 

o A Taxa de Reprovação verifica-se com maior intensidade no 12º ano sendo que nos  

      outros anos do ensino secundário apresenta também um peso relevante. 

o A Taxa de Abandono é mais acentuada no 10º ano  em 2003/04 (10,6%). 
 

2.5.- Ensino Profissional 
 
o Existência de uma escola com ensino profissional localizada na freguesia do     

Carregado. Os cursos ministrados encontram-se direccionados para as áreas       

automóvel e mecânica. 

o No ano de 2003/04 encontravam-se a frequentar este estabelecimento de ensino 126  

      formandos, distribuídos por 9 cursos. 

o Dada a sua componente prática, estes cursos são procurados essencialmente por       

jovens que têm dificuldade em se adaptar ao sistema de ensino regular. Como tal       

verificam-se elevadas Taxas de Abandono e Reprovação. 

o Taxa de empregabilidade dos alunos destes cursos ronda os 90%-100%. 

o Carência de um leque mais diversificado de áreas no ensino profissional.   
 

2.6.- Ensino Recorrente 
 

o Leccionado no concelho nas freguesias de Ventosa, Carregado e Santo Estêvão. 

o Frequentam este tipo de ensino no ano lectivo de 2003/04, 33 formandos,  

 maioritariamente do sexo feminino.   
 

2.7.- Educação Extra-Escolar 
 

o No ano lectivo de 2003/04, existem 6 áreas de Educação Extra-Escolar, em regime 

nocturno, a funcionar em 9 localidades do concelho, englobando um total de 211 

formandos, e que são leccionados por 8 formadores. 

o Cerca de 80% dos frequentadores destes cursos são do Sexo Feminino. 
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2.8.- Apoios Terapêuticos 

 
o Serviço disponibilizado pela CMA e assegurado por três técnicos. 

o Realiza-se junto de alunos que apresentem problemas que estejam ou não a 

condicionar a sua aprendizagem. 

o 42 crianças em lista de espera no ano de 2003. 

o Em 2003 verificaram-se 90 pedidos para apoio e 13 crianças possuem apoio e 

acompanhamento psicoterapêutico. 

o Encontram-se em apoio directo de terapia da fala 28 crianças e 33 em lista de espera 

 

2.9.- Acção Social Escolar 

 
 Auxílios Económicos  

o 266 alunos em Escalão A 

o 40 alunos em Escalão B 

 
 Bolsas de Estudo 

o 2 Bolsas de Estudo a alunos que frequentam pela 1ª vez o Ensino 

Médio/Superior. 

o 9 Bolsas de Estudo a alunos que já se encontram a frequentar o Ensino 

Médio/Superior. 

 

-     A Taxa de Analfabetismo é de 11,7%, 4º valor mais elevado da região Oeste. 

-     29,5% da população concelhia possui menos do que o 1º Ciclo. 

-  Freguesias de Carregado, Triana, Santo Estêvão e Ota apresentam tanto as 

percentagens mais baixas de população sem escolaridade, como as percentagens 

mais elevadas de pessoas com níveis de ensino Médio e Superior. 

-   Movimentos pendulares de jovens residentes no concelho mas que estudam em 

outros concelhos assume um peso relevante: 23,1%. 
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3. SAÚDE 
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O acesso de todas as pessoas aos cuidados de saúde é considerado como uma das 

principais prioridades no contexto das políticas sociais em Portugal. Apesar dos 

significativos saltos qualitativos e quantitativos registados nos últimos anos, observam-

se ainda carências importantes, nomeadamente em termos de garantia do acesso à saúde 

por parte dos grupos sociais mais desfavorecidos, especialmente dos que se encontram 

em situação de privação da sua autonomia, e dos que, não podendo recorrer a soluções 

alternativas, se vêem confrontados com um sistema de prestação de serviços nem 

sempre acessível e de qualidade. 

 

Ao nível da saúde, uma análise dos indicadores de saúde disponíveis para o concelho de 

Alenquer permite pré-diagnosticar um défice, tanto de recursos materiais como 

humanos, como aliás se verifica na generalidade das zonas do país.  

 

No que concerne aos recursos materiais, o concelho de Alenquer dispõe de um Centro 

de Saúde sem internamento, que se encontra sediado na freguesia de Santo Estêvão e 

que, segundo as regras de planeamento definidas pela Administração Central, é 

suficiente para o actual efectivo populacional, não se justificando a criação de mais uma 

estrutura desta natureza (1 Centro de Saúde e respectivas Extensões para cada 40 000 

habitantes).  

 

Existem 5 Extensões do Centro de Saúde situados nas freguesias de Carregado, 

Abrigada, Merceana, Olhalvo e Carnota. Como tal, as restantes 11 freguesias 

encontram-se a descoberto em questões de serviços de saúde, não existindo nestas 

localidades qualquer tipo de equipamento de prestação de cuidados primários.  

 

O problema da inexistência de Extensões do Centro de Saúde agudiza-se no caso das 

populações com mobilidade reduzida (como idosos ou deficientes motores), que muitas 

vezes não possuem ao seu serviço um sistema de transportes adequado e adaptado à sua 

condição física e que permita desta forma a sua mobilidade para locais onde possam ser 

assistidos em termos de saúde.  

 

Este afigura-se como um problema grave, dado ser justamente a população que mais 

recorre aos serviços prestados pelo Centro de Saúde, pois no ano de 2003 registaram-se 

30 943 consultas por doente idoso. Note-se que, se por um lado este tipo de população 
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necessita de mais cuidados em termos de saúde, esta situação de os idosos recorrerem 

em grande número ao Centro de Saúde pode também provavelmente prender-se com 

fenómenos de isolamento e solidão, encontrando no Centro de Saúde uma oportunidade 

para se estabelecer contactos. 

 

Relativamente aos estabelecimentos farmacêuticos, existem, no ano de 2004,                 

12 farmácias distribuídas pelo concelho, o que perfaz um total de aproximadamente            

3 farmácias por 10 000 habitantes. 

 
Quadro 3.1.- Farmácias existentes por freguesia 
 

 
Farmácias 

Freguesia N.º de farmácias 
Abrigada 1 

Santo Estêvão - 
Triana 3 

Carregado 2 
Carnota 1 

Aldeia Gavinha 1 
Merceana 1 
Olhalvo 1 
Ventosa 1 
Cadafais - 

Pereiro de Palhacana - 
Ribafria - 

Vila Verde dos Francos - 
Meca - 

Cabanas de Torres - 
Ota 1 

Total 12 
 

 

É na sede de concelho que se localiza um maior número de farmácias, enquanto que 

existem 7 localidades sem serviços farmacêuticos. No entanto, não se justifica a criação 

de mais postos farmacêuticos, uma vez que os existentes, de uma forma geral, 

conseguem dar resposta às necessidades da população. Esta situação pode ser 

comprovada pelo quadro seguinte, onde é possível observar que, ao nível de farmácias, 

Alenquer se posiciona numa situação bastante favorável comparativamente a Portugal e 

à região Oeste, pois apresenta valores de farmácias por 10 000 habitantes superiores aos 

destas áreas. 
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Quadro 3.2.- Farmácias por 10 000 habitantes 
 

 
Anos 

 
Portugal 

 
Oeste 

 
Alenquer 

1999 2,5 2,8 3,5 
2000 2,5 2,6 3,1 
2001 2,5 2,6 3,0 

 
   FONTE: Anuários Estatísticos da região de Lisboa e Vale do Tejo, 2000 -2003 

 

Ao nível de equipamentos de saúde, destaque-se ainda a existência, na freguesia do 

Carregado, de uma unidade da Cruz Vermelha Portuguesa, que apenas efectua o 

transporte de doentes. De forma a prestar esse serviço, esta unidade possui actualmente 

3 ambulâncias e 21 efectivos. 

 

Em termos de recursos humanos verifica-se, tanto ao nível do Centro de Saúde como 

das respectivas extensões, uma escassez de médicos e enfermeiros. Todos os médicos 

existentes no Centro de Saúde e suas Extensões são de clínica geral e medicina geral 

familiar, à excepção de uma psicóloga, havendo assim uma carência bastante acentuada 

de especialidades médicas. 

 

As principais carências sentidas ao nível de recursos humanos, segundo informações do 

Centro de Saúde de Alenquer, prendem-se com a inexistência de um Assistente Social e 

de um Higienista Oral, mas existem alguns condicionantes para que tal se venha a 

realizar, tais como o espaço físico do Centro de Saúde e os equipamentos, no caso do 

Higienista Oral, que são bastante dispendiosos. 

 

Ao nível das Extensões do Centro de Saúde, a situação em termos de médicos é a 

seguinte: 
 
Quadro 3.3.- Número de Médicos por Centro de Saúde e Extensões  
 

 
Centro de Saúde 

 
N.º de Médicos 

Santo Estêvão 7 
 

Extensões 
 

N.º de Médicos 
Carregado 5 
Abrigada 3 

Aldeia Galega da Merceana 2 
Olhalvo 2 
Carnota 1 
Total 20 

       
FONTE: Centro de Saúde de Alenquer, 2004 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

A freguesia que possui o maior número de médicos é Santo Estêvão, o que não é de 

estranhar dado ser nesta freguesia que se localiza a sede do Centro de Saúde. Ao todo 

existem no concelho cerca de 20 médicos, segundo informações disponibilizadas pelo 

Centro de Saúde de Alenquer, o que permite afirmar que os médicos existentes no 

Centro de Saúde e respectivas Extensões são claramente insuficientes para responder às 

necessidades de uma população em crescimento como é a do concelho de Alenquer. O 

indicador do número de utentes sem médico de família é clarificador desta ideia e, 

genericamente, sinal claro da falta de resposta dos recursos a este nível face às 

necessidades da população.  

 
Quadro 3.4.- Número utentes sem  médico de família 
 

 
N.º de utentes sem médico de  família

6 421 
 

FONTE: Centro de Saúde de Alenquer, 2003 

 

Assim, em Novembro de 2003, existiam cerca de 6 421 indivíduos inscritos no Centro 

de Saúde de Alenquer sem médico de família. No entanto, é disponibilizado um serviço 

de atendimento complementar para estes utentes, existindo diariamente consultas de 

recurso no Centro de Saúde que se destinam justamente à população sem médico de 

família, asseguradas por médicos de clínica geral e medicina geral familiar. 

 

Alenquer apresenta um número de médicos por 1 000 habitantes muito inferior ao 

registado ao nível do país e da região Oeste (sensivelmente cerca de metade), sendo que, 

à semelhança do que se verifica nestas áreas, o número de médicos não sofreu uma 

evolução significativa entre os anos de 1992 e 2001, apresentando contudo uma  

pequena tendência de crescimento, pois o valor do número de médicos por 1 000 

habitantes aumentou de 0,5 em 1992, para 0,7 em 2001 no concelho. 
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Quadro 3.5.- Médicos ao Serviço do Centro de Saúde e suas Extensões (‰ hab.) 
 

 
Anos 

 
Portugal 

 
Oeste 

 
Alenquer 

1992 2,9 1,1 0,5 
1993 2,9 1,1 0,6 
1994 2,9 1,1 0,6 
1995 3,0 1,1 0,6 
1996 3,0 1,1 0,6 
1997 3,1 1,1 0,6 
1998 3,1 1,2 0,6 
1999 3,3 1,2 0,6 
2000 3,2 1,1 0,6 
2001 3,2 1,2 0,7 

 
                                  FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo  
 

Quanto ao número de enfermeiros, a situação é também bastante deficitária, pois nota-se 

igualmente que estes são em número reduzido relativamente aos que deveriam existir, 

considerando o rácio de 1 500 utentes por enfermeiro. Alenquer apresenta um número 

de enfermeiros ao serviço do Centro de Saúde e suas Extensões, por 1 000 habitantes, 

também inferior ao registado no país e na região Oeste, sendo que, enquanto que estas 

áreas tendem a apresentar uma tendência crescente deste indicador, embora não muito 

significativa, no caso de Alenquer tende-se a registar o inverso, pois o número de 

enfermeiros diminui entre 1999 e 2001. 
 

Quadro 3.6.- Enfermeiros ao Serviço do Centro de Saúde e suas Extensões (‰ hab.) 
 

Anos 
 

Portugal 
 

Oeste 
 

Alenquer 
1999 0,73 0,70 0,46 
2001 0,74 0,71 0,38 

 
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1999 e 2002.   

 

A situação é a seguinte relativamente ao número de enfermeiros por freguesia: 
 
Quadro 3.7.- Número de Enfermeiros por Centro de Saúde e Extensões  
 

 
Centro de Saúde 

 
N.º de Enfermeiros 

Santo Estêvão 6 
 

Extensões 
 

N.º de Enfermeiros 
Carregado 3 
Abrigada 2 

Aldeia Galega da Merceana 2 
Olhalvo 1 
Carnota 1 
Total 15 

 
                             FONTE: Centro de Saúde de Alenquer  
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A solução encontrada para esta situação de carência reside na contratação de 

enfermeiros. Não obstante, o problema persiste, podendo vir a agravar-se com o 

aumento da população residente no concelho de Alenquer. Mas esta situação de falta de 

profissionais de enfermagem é uma situação nacional, com causas que não permitem 

resoluções ao nível local, o que acaba por constranger a melhoria dos cuidados locais de 

saúde.  

 

Dado o problema da escassez já referida tanto de médicos como de enfermeiros no 

concelho, a estratégia adoptada pelo Centro de Saúde de Alenquer para tentar minorar 

este problema consiste numa articulação entre as várias Extensões, existindo uma 

rotatividade, tanto entre médicos como entre enfermeiros, entre as diversas Extensões 

quando se verificam faltas. 

 

No Centro de Saúde existem normalmente cerca de 25 vagas diárias por cada médico, 

sendo que, quanto ao número total de consultas por mil habitantes nos Centros de Saúde 

e suas Extensões no ano de 2001, Alenquer apresenta um número inferior ao registado 

na região Oeste e no país. 

  
Quadro 3.8.- Consultas efectuadas nos Centros de Saúde e suas Extensões por 1 000 habitantes em 2001 

 
N.º de Consultas (‰ hab.) 

Portugal Oeste Alenquer 
2 670 3 486 2 627 

 
             FONTE: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2003 

 

A título indicativo, apresentam-se no quadro seguinte alguns indicadores relativos às 

Extensões do Centro de Saúde de Alenquer, que apontam para o facto ser a freguesia do 

Carregado a que possui um maior número de população inscrita na Extensão do Centro 

de Saúde, o que se pode justificar por ser a freguesia do concelho que regista mais 

habitantes. No entanto, ao nível do indicador “Consultas por médico/dia”, os dados 

disponíveis apontam para um número bastante elevado de consultas na Extensão da 

Merceana (44 consultas), o que pode constituir um indício da falta de recursos ao nível 

de médicos nesta Extensão, pois outras Extensões com um maior número de população 

inscrita, como é o caso de Abrigada ou Carregado, não apresentam um número tão 

elevado de consultas por médico/dia.  
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Note-se ainda que a Extensão da Merceana apresenta também o número de consultas 

por mês e por ano mais elevado de todas as Extensões. 
 

Quadro 3.9.- Alguns indicadores relativos às Extensões do Centro de Saúde  

 
Indicadores 

 
Extensão de 

Abrigada 

 
Extensão do 
Carregado 

Extensão de 
Ald. Galega 

da Merceana

 
Extensão de 

Olhalvo 

 
Extensão de 

Carnota 
População Inscrita 5 258 9 410 4 744 3 096 1 678 
Nº de Consultas /mês 1 270 1 358 1 859 906 675 
Nº de Consultas/ano 12 950 14 681 14 711  8 575 5 763 
Consultas por médico/dia 23 24 44 22 40 
 
FONTE: Base de dados do Gabinete de Apoio Técnico Local de Torres Vedras, 2002 
 

No Centro de Saúde de Alenquer, são vários os cuidados primários prestados, que se 

encontram na sua maioria concentrados na sede do concelho, os quais podemos 

observar no seguinte quadro: 

 
Quadro 3.10.- Serviços prestados pelo Centro de Saúde de Alenquer 
 

 
Centro de Saúde de Alenquer 

Programa saúde infantil 
Programa de vacinação 
Programa de diabetes21 

Sala de tratamentos 
Planeamento familiar 

Programa de Cuidados Continuados 
Domiciliários Articulados (idosos e pessoas acamadas) 

Consultas de adulto e idoso 
                              Programa Saúde Escolar 

                       - Projecto saúde oral (1º ciclo) 
                       - Projecto Escola Promotora de Saúde 

                
     FONTE: Centro de Saúde de Alenquer, 2004 

 

O Planeamento Familiar é um serviço que funciona uma vez por semana no Centro de 

Saúde. Nas suas Extensões, este serviço é assegurado por médicos de clínica geral e 

medicina geral familiar, que encaminham as situações que necessitam de um 

acompanhamento mais profundo para as consultas especializadas do Centro de Saúde. 

Existe ainda um Centro de Atendimento a Adolescentes, situado na freguesia de Aldeia 

Galega da Merceana, dada a constatação da dificuldade em os jovens se dirigirem ao 

médico de família para esclarecimento de dúvidas relativas à saúde sexual e 
                                                 
21 Este programa existe apenas no Centro de Saúde, no entanto os médicos das Extensões do Centro de 

Saúde possuem já formação relativamente a este tema. 
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reprodutiva. Estas dificuldades poder-se-ão reflectir no número de mães adolescentes 

que existe no concelho, que, embora não registando números preocupantes no ano de 

2001 (4,6%) de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, poderão 

eventualmente englobar ainda alguns casos de gravidezes não planeadas. 

 
Quadro 3.11.- Nados-vivos por idade das mães, em 2001 
 

Idade das mães < 20 anos 20-30 anos 30-40 anos >40 anos Total 
Nados Vivos 21 264 164 9 458 

% 4,6 57,6 35,8 2,0 100,0 
 

FONTE: INE, Estatísticas Demográficas, 2002 

 

Para além disso, o Centro de Saúde desenvolve acções relativas à saúde sexual e 

reprodutiva nas várias escolas do concelho, existindo ainda na Escola Secundária 

Damião de Goes o Gabinete “Escola Saudável” que presta apoio junto dos alunos 

relativamente a estes assuntos. 

 

É ao nível dos cuidados de saúde especializados que o Centro de Saúde evidencia mais 

carências pois, como já foi referido, os médicos existentes são maioritariamente de 

clínica geral, o que obriga os habitantes à deslocação ao Hospital de Vila Franca de 

Xira, ou a outras unidades de saúde de carácter privado existentes no concelho, quando 

necessitam de um acompanhamento mais especializado. 

 

O Centro de Saúde é parceiro no programa de Cuidados Continuados, do qual fazem 

parte também as Santas Casas da Misericórdia de Alenquer e Aldeia Galega da 

Merceana e o Centro Social Paroquial do Carregado. Este projecto surge com a 

finalidade de prestar cuidados médicos continuados a indivíduos que se encontrem 

fisicamente dependentes, no seu domicílio. De acordo com a variável idade, os utentes 

dos serviços prestados no âmbito deste programa distribuem-se da seguinte forma: 

 
Quadro 3.12.- Programa de Cuidados Continuados – idade dos utentes 
 

 
Escalão etário 

 
N.º 

 
% 

0-14 anos 1  0,2 
15-44 anos 13  2,8 
45-64 anos 51 11,1 
≥ 65 anos 393 85,8 

Total 458 100,0 
 
     FONTE: Centro de Saúde de Alenquer, 2003 
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Existiam assim, no ano de 2003, 458 utentes no Programa de Cuidados Continuados, 

sendo que 85,8% deles se situavam no escalão etário com mais de 65 anos. São doentes 

que necessitam de apoio médico, essencialmente devido a “AVC” (26,4%), “Cirurgias” 

(12,2%), “Osteoarterose” (11,6%) e “Neoplasias” (11,1%). 

 
Quadro 3.13.- Programa de Cuidados Continuados –  Principais doenças 
 

 
Principais Doenças 

 
N.º 

 
% 

AVC 121 26,4 
Cirurgias 56 12,2 

Osteoarterose 53 11,6 
Neoplasias 51 11,1 

Diabetes com complicações 48 10,5 
Úlseras Varicosas 30 6,6 

Acidentes/Lesões/Traumatismos 26 5,7 
Demência 18 3,9 

Cólo do Fémur 16 3,5 
Insuficiências Cardíacas 15 3,3 

Outras 24 5,2 
Total 458 100,0 

       
                   FONTE: Centro de Saúde de Alenquer, 2003 

 

Uma adequação que se exige com a maior brevidade possível prende-se com a forma de 

organização e gestão das listas disponíveis para consultas, sendo necessário tentar 

encontrar um modelo de marcação de consultas mais eficaz e menos penoso para os 

utentes. No Centro de Saúde e suas Extensões, esta processa-se segundo 4 formas:  
 

- existem marcações à distância, via telefone, sendo que o número de utentes varia 

consoante o médico;  

- uma percentagem elevada de marcação de consultas realizam-se no próprio dia 

por iniciativa do utente, sendo que as pessoas se dirigem ao Centro de Saúde e 

são atendidas por ordem de chegada.  

- existem ainda as marcações antecipadas por iniciativa do médico, quando no 

acto da consulta, o médico recomenda ao utente que se deverá dirigir novamente 

ao Centro de Saúde passado um determinado período de tempo, ficando já a 

consulta marcada; 

- por fim, existe a marcação antecipada por iniciativa do doente, onde este marca 

uma consulta junto do Centro de Saúde para um determinado dia.  
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No caso particular do serviço de psicologia, verifica-se uma triagem, essencialmente a 

partir do médico de família ou do Serviço de Apoios Terapêuticos da Câmara Municipal 

de Alenquer, que encaminham os doentes para este tipo de consulta. 

 

O horário de funcionamento do Centro de Saúde é das 9h-22h, enquanto que as suas 

Extensões encerram às 17 horas ou às 18 horas. Segundo informações do Centro de 

Saúde de Alenquer não se justifica o alargamento do horário de funcionamento deste, 

uma vez que se destina a prestar apenas os cuidados primários de saúde. Como tal, não 

possui toda uma série de equipamentos de diagnóstico, como sejam equipamentos de 

Raio-X, entre outros, o que faz com que muitos casos de urgência sejam encaminhados 

para o hospital mais próximo, localizado em Vila Franca de Xira.  

 

Seria importante ainda fazer uma pequena referência a alguns indicadores de saúde no 

concelho, cuja análise se considerou pertinente, de modo a melhor percepcionar a 

situação actual do campo da saúde no concelho de Alenquer. 

  

 Alguns indicadores de Saúde  

 
Um indicador fundamental de saúde é a Taxa Média de Mortalidade Infantil, que tem 

sofrido no concelho uma evolução preocupante ao longo da década de 90, dado que, 

contrariamente ao que se verifica em Portugal e na região Oeste, onde o valor da Taxa 

Média de Mortalidade Infantil tem vindo a diminuir, Alenquer regista um aumento deste 

indicador, passando de 4,9 ‰ na primeira metade da década de 90, para 7,3‰ na 

segunda metade daquela década. Torna-se necessário assim prestar uma atenção 

especial a este indicador, no sentido de fomentar medidas que possam contrariar a 

tendência para o aumento da Taxa de Mortalidade Infantil no concelho. 
 
Quadro 3.14.- Taxa Média de Mortalidade Infantil 1990/94 – 1997/01 (‰) 
 

Anos Portugal Oeste Alenquer 
1990/ 94 9,5 7,1 4,9 
1991/ 95 8,8 7,1 6,8 
1992/ 96 8,0 6,5 6,7 
1993/ 97 7,5 5,9 5,9 
1994/ 98 6,9 5,6 5,9 
1995/ 99 6,4 5,4 6,7 
1996/ 00 6,1 5,2 6,7 
1997/ 01 5,7 5,0 7,3 

 
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1994-2002) 
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No âmbito da Saúde, seria ainda importante fazer uma pequena referência ao indicador 

da Taxa de Óbitos segundo a causa de morte22. Neste indicador, a “Doença” como causa 

de morte representa um peso superior no concelho, ao nível da Taxa por 1 000 

habitantes, quando comparada com Portugal e Oeste. Desde 1993 até 1999, os valores 

de Alenquer foram sempre superiores aos verificados nas outras áreas geográficas em 

análise, e à semelhança do que se verifica nestas, a tendência tem sido para um aumento 

do número de óbitos por Doença (note-se que este aumento foi superior em Alenquer 

entre 1993 e 1999, comparativamente a Portugal e Oeste). Os dados mais recentes 

relativos a este indicador apontam para um valor de 13,4 óbitos por Doença (por 1 000 

habitantes) em Alenquer, enquanto que Oeste apresentava um valor de 11,9‰, sendo o 

valor de Portugal o mais baixo de todos: 10,3‰.    

 
Quadro 3.15.- Óbitos por causa de morte: Doença                      Quadro 3.16.- Óbitos por causa de       
                                                                                                                                 morte: Suicídios 

   
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de                                           FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de  
                 Lisboa e Vale do Tejo                                         Lisboa e Vale do Tejo 
 

No que se refere a óbitos devido a “Suicídios”, o concelho posiciona-se numa situação 

desfavorável comparativamente à região Oeste e ao país, apresentando para o ano de 

1999 uma Taxa de Óbitos por Suicídio, por 1 000 habitantes, superior à registada nestas 

duas áreas (0,3‰). 

 

As “Doenças Cérebro-Vasculares” constituem também uma causa de morte superior no 

concelho, em termos percentuais, aos valores registados no país e na região em que 

Alenquer se insere, atendendo ao número de habitantes de cada uma das zonas. Assim, 

enquanto que Alenquer regista para o ano de 1999 um número de óbitos provocados por 
                                                 
22 Relativamente ao indicador “Óbitos por causa de morte” não foi possível apresentar dados mais 

recentes, uma vez que esta informação entrou em segredo estatístico em 1999, e como tal deixou de 
estar disponível para consulta pública. 

 
Óbitos por Causa de Morte: Doença 

Portugal Oeste Alenquer  
Anos N.º ‰ N.º ‰ N.º ‰ 
1993 100 341 10,1 4 086 11,3 394 11,6
1994   93 672 9,5 3 903 10,8 404 11,9
1995   98 010 9,9 3 946 10,9 383 11,2
1996 101 464 10,2 4 182 11,5 434 12,7
1997   99 335 10,0 4 093 11,2 420 12,3
1998 101 009 10,1 4 142 11,3 416 12,1
1999 102 938 10,3 4 346 11,9 460 13,4

 
Óbitos por Causa de Morte: Suicídios 

Portugal Oeste Alenquer 
Anos N.º ‰ N.º ‰ N.º ‰ 
1993 780 0,1 75 0,2  4 0,1
1994 754 0,1 62 0,2 12 0,4
1995 809 0,1 49 0,1  3 0,1
1996 653 0,1 46 0,1  7 0,2
1997 626 0,1 46 0,1  7 0,2
1998 553 0,1 47 0,1  5 0,1
1999 541 0,1 51 0,1  9 0,3
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Doenças Cérebro-Vasculares que ronda os 4‰, e que é um valor que tem vindo sempre 

a aumentar em termos percentuais desde 1993, a região Oeste apresenta valores na 

ordem dos 2,9‰ habitantes, valor este que tem sofrido algumas oscilações ao longo dos 

anos. Já ao nível do país, o número de óbitos por Doenças Cérebro-Vasculares tem 

vindo a diminuir, pois se em 1993 se registavam 24 749 casos, no ano de 1999 esse 

valor desceu para 21 578 casos. 
 

Quadro 3.17.- Óbitos por causa de morte: 
Doenças Cérebro-Vasculares 

 
 

Óbitos por Causa de Morte:  
Doenças Cérebro-Vasculares 
Portugal Oeste Alenquer 

Anos N.º ‰ N.º ‰ N.º ‰ 
1993 24 749 2,5 1 096 3,0 124 3,6
1994 22 832 2,3 1 027 2,8 112 3,3
1995 23 439 2,4    965 2,7   85 2,5
1996 23 661 2,4 1 021 2,8 109 3,2
1997 21 909 2,2    956 2,6 116 3,4
1998 21 805 2,2    978 2,7 133 3,9
1999 21 578 2,2 1 055 2,9 137 4,0
 

FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e                 

               Vale do Tejo 

Quadro 3.18.- Óbitos por causa de morte:   
Acidentes    

 
 

Óbitos por Causa de Morte:  
Acidentes 

Portugal Oeste Alenquer  
Anos N.º ‰ N.º ‰ N.º ‰ 
1993 4 106 0,4 171 0,5 20 0,6 
1994 3 761 0,4 197 0,5 25 0,7 
1995 4 018 0,4 195 0,5 21 0,6 
1996 3 671 0,4 162 0,4 18 0,5 
1997 3 351 0,3 176 0,5 20 0,6 
1998 3 246 0,3 138 0,4 18 0,5 
1999 2 823 0,3 158 0,4 12 0,3 

 
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e             

               Vale do Tejo 

 

No caso de “Acidentes” como causa de morte, a situação torna-se mais favorável no 

concelho, dado que é um indicador que tem vindo a diminuir. Isto porque, se em 1993, 

Alenquer apresentava uma Taxa de Óbitos por 1 000 habitantes devido a Acidentes de 

0,6‰, esse valor decresce para 0,3‰ em 1999. Alenquer acompanha assim a tendência 

decrescente neste indicador registada ao nível do país e da região Oeste, pois se ambos 

registaram uma queda de 0,1‰ entre 1993 e 1999, no caso de Alenquer, essa descida foi 

mais acentuada: 0,3‰. 
 

No que diz respeito a problemas mais específicos no concelho ao nível da saúde, 

segundo informações do Centro de Saúde, verificam-se números elevados de alcoolismo 

e toxicodependência no concelho que não estão contabilizados, dado ainda não ter sido 

realizado um estudo no sentido de conhecer estas problemáticas.  

 

Não obstante, sabe-se que são dois problemas, bem como o problema da Sida (a 

respeito do qual não existem também dados disponíveis) que têm vindo a aumentar cada 

vez mais no concelho, mas constata-se que não existe qualquer tipo de infra-estrutura
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direccionada para tratamento e recuperação, quer de toxicodependentes, quer de pessoas 

que sofram de alcoolismo. O único tipo de apoio disponibilizado prende-se com o 

encaminhamento de casos por parte do Gabinete de Acção Social e Terceira Idade da 

CMA e do Centro de Saúde de Alenquer para instituições apropriadas que prestam 

apoio a pessoas com estes problemas.  

 

No caso do alcoolismo, é efectuado um encaminhamento para o Centro de Alcoologia 

do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, enquanto que, no que diz respeito à 

toxicodependência, Alenquer encontra-se abrangida pelo Centro de Apoio a 

Toxicodependentes das Taipas, situado em Lisboa. A informação recolhida junto desta 

instituição dá conta, para o período compreendido entre Janeiro e Dezembro de 2003, da 

existência de 8 utentes nesta instituição que residiam no concelho de Alenquer. Ao nível 

de outros grupos sociais vulneráveis, como é o caso de vítimas de violência doméstica, 

verifica-se que também não existe nenhum tipo de equipamento de apoio no concelho.  

 

3.1.- População portadora de deficiência 
 
Outra problemática merecedora de análise prende-se com o número de indivíduos 

portadores de deficiência. Como não existe no concelho um levantamento actualizado 

da população deficiente, optou-se pela análise dos dados apresentados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), os quais poderão constituir um bom ponto de partida para 

o conhecimento da população deficiente residente no concelho. 

 
Quadro 3.19.- População residente segundo o Tipo de Deficiência e Sexo 
 

Total  
Indicador 

 
Homens 

 
Mulheres N.º % 

População com Deficiência Auditiva      132      101      233 12,2 
População com Deficiência Visual      241      231      472 24,8 
População com Deficiência Motora      348      190      538 28,2 
População com Deficiência Mental      114        99      213 11,2 
População com Paralisia Cerebral        23        23        46 2,4 
População com outra Deficiência      218       185      403 21,2 
Total População com Deficiência   1 076      829   1 905 100,0 

             
                FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001  
 

Existem no concelho de Alenquer 1 905 residentes no concelho portadores de algum 

tipo de deficiência, 56,5% dos quais são homens e 43,5% são mulheres. São os 

indivíduos com deficiência motora que possuem um peso mais elevado dentro da 
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população com deficiência (28,2%), seguidos do grupo dos indivíduos portadores de 

deficiência visual (24,8%). O tipo de deficiência que apresenta um número mais 

reduzido é a paralisia cerebral, com 46 casos.  

 
O gráfico seguinte permite visualizar, de uma forma mais clara, em termos percentuais, 

a repartição da população deficiente no concelho de Alenquer pelos vários tipos de 

deficiência, no ano de 2001, permitindo percepcionar de imediato o peso assumido pela 

deficiência motora no total da população deficiente no concelho. 

 
Gráfico 3.1.- População Portadora de Deficiência (%) 
 

População Portadora de Deficiência no Concelho de Alenquer
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  FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
 

Do ponto de vista da estrutura etária, constata-se que o peso proporcional de residentes 

com algum tipo de deficiência vai crescendo à medida que se avança no escalão etário 

(37% da população deficiente possui mais de 65 anos), reforçando a necessidade de 

atenção acrescida à população idosa. A importância proporcional de deficientes, mesmo 

nos escalões etários mais jovens, é um claro sinal da necessidade de reforçar os apoios, 

serviços e equipamentos já existentes no concelho, e enquadrá-los em medidas que 

permitam a melhoria da qualidade de vida destes indivíduos. 

 
Quadro 3.20.- População com deficiência por escalões etários  
 

 
Idades 

 
N.º 

 
% 

 
Deficientes % hab 

0-14 anos  108  5,7 1,7 
15-24 anos  161  8,5 3,1 
25-54 anos  612 32,1 3,7 
55-64 anos  318 16,7 7,4 
65 e + anos  706 37,1 10,4 

Total 1 905 100,0 4,9 
 

            FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
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A nível de freguesia, podemos verificar que Santo Estêvão possui um maior número de 

residentes portadores de deficiência, mas ponderando sobre o total da população, e dado 

que Santo Estêvão é uma das freguesias mais populosas do concelho, esse número não é 

tão significativo como por exemplo na freguesia de Aldeia Galega da Merceana, onde 

aproximadamente 10% da população residente possui algum tipo de deficiência. 

 
Quadro 3.21.- População residente deficiente por freguesia 
 

 
Tipo de Deficiência 

 
 

Freguesias  
Auditiva 

 
Visual

 
Motora

 
Mental

Paralisia 
Cerebral

Outra 
Deficiência 

 
Total 

%  na 
População

Abrigada 26 53 77 23 6 37 222 6,5 
Ald. Galega Merceana 23 38 44 25 3 69 202 9,3 

Aldeia Gavinha 2 9 15 10 1 7  44 3,8 
Cabanas de Torres 4 18 14 6 1 2  45 4,4 

Cadafais 11 19 23 7 1 15  76 4,5 
Carregado 47 98 89 28 10 63 335 3,7 

Meca 7 33 24 15 2 25 106 5,9 
Olhalvo 19 17 26 12 2 24 100 5,0 

Ota 4 3 17 4 3 5  36 3,0 
Pereiro de Palhacana 1 4 10 5 1 3  24 4,1 

Ribafria 5 5 9 5 2 2  28 2,9 
Carnota 7 10 14 4 3 14  52 3,1 

Santo Estêvão 36 70 83 31 4 53 277 5,2 
Triana 21 43 54 15 2 41 176 5,0 

Ventosa 12 40 32 12 5 39 140 6,3 
Vila Verde Francos 8 12 7 11 _ 4  42 3,3 

Concelho 233 472 538 213 46 403 1 905 4,9 
 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 
Quanto ao grau de incapacidade atribuído às pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência, apenas 10% da população do concelho portadora de deficiência apresenta 

um grau de incapacidade superior a 80%, sendo que a grande maioria (49%) não possui 

qualquer grau de incapacidade atribuído. No entanto, não deixam de ser indivíduos 

fragilizados, física e socialmente, que requerem uma atenção especial. 

 
    Quadro 3.22.- População deficiente segundo o Grau de Incapacidade  

Total 
 

Indicador Homens Mulheres N.º % 
  População com deficiência 1 076 829 1 905 100,0 
  População sem grau de incapacidade atribuído    495 446 941 49,4 
  População com incapacidade inferior a 30%    146   94 240 12,6 
  População com incapacidade entre 30% a 59%    131    84 215 11,3 
  População com incapacidade entre 60% a 80%    200 113 313 16,4 
  População com incapacidade superior a 80%    104   92 196 10,3 

 
               FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
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Apesar do número de residentes no concelho portadores de deficiência, este não se 

encontra equipado com nenhuma instituição que desenvolva trabalho com a população 

deficiente. Dada a inexistência de instituições de apoio à população deficiente do 

concelho de Alenquer, a CMA procura prestar colmatar esta falta através da cedência de 

transportes para instituições situadas fora do concelho. Assim, cabe ao Serviço de 

Acção Social e Terceira Idade da CMA avaliar os casos que necessitam de auxílio neste 

sentido, solicitar o transporte à autarquia e fazer o encaminhamento e integração do 

utente nas instituições de ensino especial, particularmente nas seguintes instituições: 

 

- CERCI (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas) Flôr 

da Vida – Azambuja 

- CERCI Póvoa - Póvoa de Santa Iria 

- CERCI Tejo - Alverca 

- A.P.E.C.I. (Associação Para a Educação de Crianças Inadaptadas)  - Torres Vedras 

- Núcleo de Apoio a Crianças Deficientes Auditivas – Vila Franca de Xira  

 
De uma maneira geral, é possível afirmar que, pese embora o facto de os deficientes 

serem um grupo claramente minoritário no conjunto da população concelhia, mas cujo 

peso relativo é já bastante significativo (4,9% da população concelhia possui algum tipo 

de deficiência), a atenção dispensada a esta população em termos de equipamentos e 

serviços não tem sido a mais adequada, devendo ser repensada a actuação desenvolvida 

para este grupo específico. É de referir que as únicas instituições no concelho adaptadas 

para a mobilidade da população deficiente são as extensões do centro de Saúde de 

Merceana e Carregado, a Biblioteca Municipal, as Piscinas Municipais, o Pavilhão da 

Chemina, a Associação Desportiva do Carregado e a Sociedade União Musical 

Alenquerense. Em todos os outros edifícios onde se encontram sediados os mais 

diversos serviços públicos verifica-se uma inadequação à mobilidade desta população.  

 

Também os passeios, sinais de trânsito e o estacionamento indevido constituem claras 

barreiras à mobilidade destas pessoas, o que é uma questão que necessita de intervenção 

quando 28% da população deficiente concelhia regista problemas ao nível motor, sendo 

que este tipo de intervenção referente às barreiras arquitectónicas está prevista no 

Decreto-Lei nº 123/97 de 22 de Maio. Quando confrontado com esta questão, o 

Vereador do pelouro do Trânsito reconhece a existência deste problema a nível 
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concelhio, sendo ainda poucos os edifícios adequados para estas populações, pois 

apenas os edifícios construídos recentemente permitem o acesso a deficientes. Isto 

porque uma intervenção nos edifícios já existentes seria bastante dispendiosa, ao ponto 

de quase se justificar a construção de equipamentos de raiz, o que faz com que 

actualmente não esteja a ser realizado nenhum tipo de obras de adaptação dos edifícios. 

 

“ Os equipamentos novos estão equipados com a possibilidade de acesso de pessoas 

com dificuldades e com insuficiências de mobilidade. Portanto a lei impõe e de 

facto... Contudo há outros edifícios mais antigos, e estou-me a lembrar do Museu 

Municipal, que não têm de facto essa possibilidade, face às circunstâncias do 

edifício, é de certa forma difícil colocar um acesso dessa natureza. Para que isso 

fosse feito tinha de se fazer uma transformação grande. E portanto isto quer dizer 

que (...) nessa altura há edifícios que não estavam pensados para isso e digamos que 

as alterações a fazer para dar a possibilidade a essas pessoas de um serviço normal, 

digamos assim, são de tal forma difíceis que é quase preferível fazer um edifício de 

novo. E portanto digamos que a lei aí é taxativa e portanto qualquer equipamento 

público que se faça, e isso já tem alguns anos, obriga a que o acesso para deficientes 

seja algo instituído e nós dentro desse princípio temos cumprido.” 

   

(Vereador do Pelouro do Trânsito) 

 

Concluindo, pode-se afirmar que, para além desta problemática dos deficientes 

enunciada, alguns aspectos que mereceriam uma especial atenção no âmbito da Saúde 

no concelho prendem-se com a necessidade de um maior Centro de Saúde, bem 

equipado, e com uma boa rede de transportes concelhia que faça a ligação dos vários 

pontos do concelho a este equipamento, o que permitiria um acesso facilitado dos 

residentes aos serviços de saúde. 

  

Por outro lado, as instalações, quer do Centro de Saúde, quer das suas Extensões, não se 

encontram de todo adequadas a pessoas com dificuldades de mobilidade, pelo que se 

sente a necessidade de uma urgente melhoria, nomeadamente ao nível das instalações 

do próprio Centro de Saúde, que actualmente se encontra numa casa de habitação 

particular. Refira-se que, tanto o Centro de Saúde como as suas Extensões, possuem 
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estruturas físicas francamente inadaptadas às actuais exigências da população, sendo 

frequente a existência de degraus para o acesso a estas infra-estruturas de saúde.  

 

A este respeito, é referido pela Direcção Geral de Saúde23 o facto de os Centros de 

Saúde se deverem situar preferencialmente no rés-do-chão, com alguma zona exterior 

envolvente e que disponham de parqueamento automóvel com lugares reservados para 

deficientes junto à entrada. No entanto nenhuma destas situações se verifica no Centro 

de Saúde de Alenquer, pois algumas salas de consulta encontram-se no primeiro andar, 

não existe uma zona envolvente ao edifício com parqueamento automóvel, nem para a 

população deficiente, nem para a população em geral que necessita de se deslocar a este 

estabelecimento, sendo frequente que, para o acesso ao Centro de Saúde, os utentes 

estacionem a sua viatura em situações de infracção, o que de certa forma complica a 

circulação de veículos na zona do Centro de Saúde. Estas situações estendem-se a outras 

Extensões do Centro de Saúde no concelho.   

 

A sede de concelho necessita de um equipamento moderno, adaptado e dinâmico do 

ponto de vista físico, sendo que está actualmente prevista a construção de um edifício de 

raiz destinado a este fim a localizar-se na freguesia de Triana. A nível das Extensões, 

são as de Olhalvo e Abrigada as que necessitam de uma intervenção prioritária ao nível 

da melhoria das suas instalações.  

 

Para além destes problemas, há ainda que prestar uma atenção especial a todos os 

indicadores de saúde apresentados, de forma a encontrar medidas de combate aos 

aspectos relativamente aos quais o concelho se posicione numa situação mais 

desfavorável. 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Cf. DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, op cit, 2002   
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Síntese 
 
- 1 Centro de Saúde sem internamento e 5 Extensões. 

- 12 estabelecimentos farmacêuticos. 

- 1 Unidade da Cruz Vermelha Portuguesa na freguesia do Carregado. 

- Carências ao nível de recursos humanos e materiais: 

→ Falta de cuidados de saúde especializados; 

→ N.º de médicos (20) e enfermeiros (15) insuficiente para dar resposta às 

necessidades da população concelhia; 

→ 6421 utentes sem médico de família. 

→ Carência de equipamentos de diagnóstico, o que faz com que muitos utentes 

sejam encaminhados para o hospital mais próximo, localizado em V.F.Xira. 

 
- Taxa média de Mortalidade Infantil (1997/01) no concelho é de 7,3%. 

- Programa de Cuidados Continuados abrange em 2003 um total de 458 utentes. 

→ utentes maioritariamente com idades superiores a 65 anos (85,8%). 

→ principais problemáticas: AVC, Cirurgias, osteoarterose. 

 
- População idosa é a que mais recorre ao Centro de Saúde (30 943 consultas de   

doentes idosos em 2003). 

- Cerca de 25 consultas diárias por cada médico. 

- Necessidade de adequação da forma de organização e gestão das listas de espera  

   disponíveis para consulta. 

 

- Óbitos por causa de morte (1999) 
Portugal Oeste Alenquer  

Causas de Morte N.º ‰ N.º ‰ N.º ‰ 
Doença 102 938 10,3 4 346 11,9 460 13,4 
Doenças Cérebro-Vasculares 21 578 2,2 1 055 2,9 137 4,0 
Acidentes 2 823 0,3 158 0,4 12 0,3 
Suicídios 541 0,1 51 0,1 9 0,3 

   
  FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
 

- Falta de conhecimento relativamente ao grau de incidência de problemas como 

alcoolismo, toxicodependência, violência doméstica e Sida, bem como inexistência de 

estruturas capazes responder à população com estes problemas. 
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3.1.- Deficiência 
 
- 1 905 residentes portadores de deficiência (4,9% do total da população), sendo na sua 

maioria deficientes motores (28,2%) e visuais (24,8%). 

- 37% da população deficiente no concelho possui mais de 65 anos. 

- Santo Estêvão é a freguesia com o maior número de deficientes (277). 

- 10% da população deficiente possui grau de incapacidade superior a 80%. 

- Os equipamentos de saúde, bem como grande parte dos edifícios públicos do 

concelho, não se encontram adequados a pessoas com mobilidade reduzida, quando   

28% da população deficiente apresenta deficiências a nível motor. 

-   Inexistência de equipamentos direccionados para a população deficiente. 

- A Câmara Municipal de Alenquer procura colmatar a falta de equipamentos de apoio 

à população deficiente mediante a concessão de transporte para a integração em 

instituições situadas em concelhos limítrofes. 
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4. SECTOR SOCIAL 
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O sistema de solidariedade e segurança social português tem vindo a conhecer um ritmo 

de expansão significativo ao nível da melhoria da protecção e do bem-estar social, do 

combate à exclusão, e ainda, do reforço da sustentabilidade financeira do próprio 

sistema. No entanto, apresenta ainda alguns problemas estruturais, resultantes da sua 

relativa juventude e do modelo de desenvolvimento económico e social que marcou as 

últimas décadas em Portugal. 

 

Durante vários séculos, coube à Igreja Católica o desempenho da protecção social, 

sendo que a intervenção do Estado Português para fazer face às situações de pobreza e 

exclusão social teve o seu início no século XIX. Até algumas décadas atrás, face à 

inexistência ou às limitações dos sistemas públicos de previdência, a família assegurava, 

mesmo de modo muito limitado, a prestação de cuidados aos seus membros 

dependentes. Sem que as famílias em Portugal tenham deixado de representar um 

recurso de solidariedade muito importante (por comparação com os padrões de outras 

sociedades europeias), estas têm vindo a conhecer transformações rápidas que alteraram 

fortemente o quadro dos cuidados assegurados por essa via. 

  

Em termos de política de Segurança Social, foi-se verificando ao longo dos tempos uma 

evolução significativa, mas nem sempre linear, através da cobertura dos principais 

riscos em certas camadas sociais. As descontinuidades na evolução da política de 

segurança social nacional correspondem essencialmente a variações na capacidade de 

financiamento, tendencialmente a diminuir, devido em grande parte ao facto de o 

aumento do número de beneficiários do sistema não ter vindo a ser acompanhado por 

um ritmo equivalente na subida das receitas. Por outro lado, o número de beneficiários 

também registou um aumento significativo, devido a razões demográficas, 

nomeadamente resultante do envelhecimento da população, e ao elevado desemprego 

estrutural, resultante da crise económica e das modificações tecnológicas. 

 

O Estado, tendo em vista a prossecução de objectivos de Segurança Social, 

nomeadamente através do desenvolvimento de actividades de acção social de apoio à 

família, infância, juventude, população com deficiência e à terceira idade, consagra o 

direito de livre constituição da Instituições Particulares de Solidariedade Social não 

lucrativas. Estas Instituições, atendendo aos relevantes objectivos sociais que livremente 

prosseguem, são regulamentadas por lei e estão sujeitas a fiscalização do Estado. 
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O exercício da acção social visa, por um lado, prevenir situações de carência, disfunção 

e marginalização social e a integração comunitária e, por outro, resolver, numa 

perspectiva de desenvolvimento social e económico, problemas sociais que afectam as 

pessoas e famílias, assegurando-se uma especial protecção quer aos grupos mais 

vulneráveis, quer às pessoas que se encontrem em situação de maior carência 

económica ou social. 

 

Conforme previsto no Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, a 

concessão dos apoios é efectivada através da celebração de acordos de cooperação para 

salvaguarda dos direitos e obrigações das partes envolvidas, atento o fim eminentemente 

social, que se traduz no desenvolvimento de serviços e actividades, que ao Estado 

incumbe prioritariamente garantir.  

 

São organismos que, intervindo a nível local, têm desempenhado um papel muito 

importante junto das comunidades mais carenciadas, nomeadamente porque foram 

desenvolvendo uma rede de serviços e de equipamentos sociais, que gerem 

directamente. 

  

4.1.- As Instituições Particulares de Solidariedade Social no concelho 

 

No concelho em estudo verifica-se a existência de 5 IPSS’s em funcionamento, 

distribuídas territorialmente da seguinte forma: 

 
Quadro 4.1.- Instituições Particulares de Solidariedade Social  
 

 
IPSS’S 

 
FREGUESIAS 

 
VALÊNCIAS 

- Santa Casa da Misericórdia de Alenquer Santo Estêvão 
 

ATL, Creche, Centro de Dia,          
Pré-Escolar, Lar, Apoio Domiciliário 

  - Santa Casa da Misericórdia de Aldeia 
Galega da Merceana 

Aldeia Galega da 
Merceana 

Centro de Dia, Lar, Apoio Domiciliário, 
ATL, Clínica 

  - Centro Social Paroquial do Carregado Carregado Lar, Centro de Dia, Apoio Domiciliário 
  - Centro Social Paroquial Nossa  

Senhora das Virtudes 
Ventosa Lar, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, 

Centro de Convívio de Idosos 
 
  - Instituto Sãozinha 

 
Abrigada 

 

Creche, ATL, Pré-Escolar, Lar de 
Jovens, Apoio Domiciliário, Centro de 

Convívio de Idosos 
 
FONTE: Informação recolhida em entrevistas individuais, 2004 
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Como se pode verificar pelo quadro anterior, apenas 5 freguesias possuem 

equipamentos de IPSS’s. Apesar do indispensável papel que estas instituições prestam 

ao nível do concelho, garantindo a maior parte do apoio social aos indivíduos e 

agregados familiares mais carenciados, muitos dos informadores contactados referem o 

facto de este número de IPSS’s ser ainda insuficiente para dar resposta às reais 

necessidades da população do concelho, o que é visível em parte nas listas de espera 

bastante vastas que apresentam as diferentes valências de cada uma das instituições, seja 

no caso da infância ou da 3ª idade, como se poderá verificar posteriormente.  

 

Estas instituições encontram-se direccionadas essencialmente para dar resposta à 

infância e terceira idade. Relativamente à faixa etária mais jovem, o concelho apresenta 

a seguinte oferta em termos de rede de solidariedade social: 
 

Quadro 4.2.- Creche e Jardins de Infância da Rede de Solidariedade  
 

Frequência 
Instituição 

 
Freguesias 

 
Creche 

Pré-
Escolar 

- Santa Casa da Misericórdia de Alenquer Santo Estêvão 103 192 
- Instituto Sãozinha  Abrigada 20 50 

Total 123 242 
 
                FONTE: Informação recolhida em entrevistas individuais, 2004 

 

Como é possível constatar, existe uma insuficiência muito grave no concelho ao nível 

de equipamentos de apoio à infância, pois os existentes não correspondem 

minimamente às necessidades verificadas no concelho para estas idades, o que se traduz 

em elevadíssimas listas de espera que, no caso da Santa Casa da Misericórdia de 

Alenquer, chega a rondar as 200 crianças em espera para a valência de Creche. Estes 

elevados números em lista de espera justificam, por si só, a criação de mais 

equipamentos nestas áreas, com especial atenção para as Creches, onde a oferta pública 

é praticamente inexistente. Esta preocupação estende-se ao Pré-Escolar,  pois as listas 

de espera são também bastante elevadas. No entanto, a rede pública de ensino Pré-

Escolar consegue atenuar as necessidades sentidas nesta área em termos de Jardim 

Infantil, dada a existência de 17 estabelecimentos de ensino da rede pública com este 

nível de ensino (Ver capítulo de Educação), o que não se verifica de todo na questão das 

Creches, dado que não existe nenhum estabelecimento da rede pública que preste este 

tipo de serviço.  
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Todos estes problemas são enunciados, por exemplo, pela direcção da Santa Casa da 

Misericórdia de Alenquer: 

 
“Como o Estado não tem componente Creche no concelho o que é que acontece, no 
concelho todas as pessoas precisam, após o período de licença de parto, de pôr as 
crianças em algum lado para poderem voltar ao trabalho. Não há resposta do 
Estado para a parte da Creche, existe para a parte de Pré-Escolar e para o ATL. 
Neste campo, quer para o Jardim Infantil quer para o ATL, o Estado tem outro 
problema, que é o período de funcionamento: abre às 9h e fecha à hora de almoço, 
portanto não há a componente de almoço no próprio infantário, os pais têm de os ir 
buscar. Depois vão pô-los às 15h e saem às 17h. De qualquer das maneiras no 
concelho de Alenquer grande parte das pessoas trabalha em Lisboa, ou seja, 
ninguém consegue, a não ser que tenha apoio familiar (...) quem sai daqui às 7h da 
manhã para chegar a Lisboa às 9 e sai às 7 da noite, ou mesmo que chegue às 17  
já vai fora do horário de funcionamento dos infantários do Estado. Daí também 
haver uma sobrelotação, uma lista de espera tão vasta, porque não há resposta por 
parte dos infantários do Estado dentro desses períodos.”       

 

A vantagem da rede de solidariedade no que se refere a estes equipamentos prende-se 

com uma maior facilidade em estabelecer prolongamentos de horário, o que permite 

proporcionar uma resposta mais adequada às necessidades actuais das famílias.  

 

No concelho de Alenquer existe uma real necessidade de equipamentos de Creche, 

preferencialmente o mais próximo possível das famílias, dado que, se é uma realidade 

que a população do concelho tem vindo a aumentar, bem como o número de novas 

urbanizações, este aumento terá necessariamente de ser acompanhado por um acréscimo 

de equipamentos de apoio, tanto à infância como à terceira idade. 

 

Na área dos equipamentos de apoio à infância e juventude, seria importante fazer 

também referência a uma estrutura existente no concelho de Alenquer, localizado na 

freguesia de Abrigada: o Lar de Jovens do Instituto Sãozinha. Este lar destina-se 

particularmente a crianças do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 2 e os 

19 anos, que se encontrem em situação de risco social. É uma instituição para onde são 

encaminhadas todas as situações de crianças e jovens que necessitem de uma 
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intervenção prolongada e cujos processos provenham de tribunais, da Segurança Social 

ou de Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.  

 

Esta é a única instituição que desenvolve, a nível concelhio, resposta a crianças e jovens 

em risco. Sempre que surgem pedidos para o ingresso de crianças do sexo masculino, há 

um encaminhamento para outras instituições. 

  

A escassez deste tipo de equipamentos é, no entanto, um problema regional e mesmo 

nacional, o que faz com que o número de pedidos para o ingresso nesta instituição seja 

muito elevado.  

 

“(...) há uma grande falta de resposta ao nível de encontrar uma solução 

para casos problemáticos de jovens que tenham de ser retiradas às famílias 

ou por negligência, por abusos sexuais e por outro tipo de situações 

problemáticas e isso é uma grande falha que se faz notar na Comissão de 

Protecção (de crianças e jovens) sempre que há novos casos. Há uma 

grande falha de estruturas a este nível. Nós não temos respostas milagrosas, 

mas mesmo tentar dar resposta ao que vai surgindo a ver se se consegue 

fazer alguma coisa é muito difícil” 
              (Lar de Jovens do Instituto Sãozinha) 

 

Ao nível da área de intervenção da Segurança Social de Vila Franca de Xira, que 

abrange os concelhos de Alenquer, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de 

Xira, existem mais duas instituições destinadas a crianças e jovens em risco com a 

valência de centro de acolhimento temporário, desenvolvida pelas seguintes IPSS´s: 

 

- Fundação CEBI – Freguesia de Alverca, concelho de Vila Franca de Xira; 

 
- Associação de Bem Estar Infantil (ABEIV) – Freguesia de Vialonga, concelho 

de Vila Franca de Xira; 
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Outra área de intervenção importante das IPSS’s do concelho reside na problemática 

dos idosos. Se é certo que tem existido um grande esforço por parte das IPSS’s nesta 

área, este parece ainda insuficiente para dar resposta às necessidades da população 

concelhia. O facto de o esforço de investimento ser, neste sector, canalizado por via das 

IPSS’s na sua quase totalidade, tem condicionado uma evolução mais positiva da 

resposta às necessidades do concelho. Em 2003, em termos de população idosa, o 

concelho dispõe dos seguintes equipamentos da rede de solidariedade: 

 
Quadro 4.3. - Equipamentos das IPSS’s para a Terceira Idade  
 

Utentes por Valência                             
     Instituição 
 

Centro 
de Dia 

Centro de
Convívio

Serviço de Apoio 
Domiciliário 

Lar 
 

Total 
 

- Santa Casa da Misericórdia de Alenquer 32 - 51 75 158 
 - Santa Casa da Mis. de Ald. Galega Merceana 25 - 25 63 113 
 - Centro Social Paroquial de Carregado* 50 - 30 60 140 
 - Centro Social Paroquial N. Sra  das Virtudes 22 30 32 40 124 
 - Instituto Sãozinha - 8 16 - 24 
   Total 129 38 154 238 571 

 
FONTE: Informação recolhida em entrevistas individuais, 2004 
 
*Está prevista a ampliação das instalações desta IPSS para a  prestação de cuidados continuados.  
 

A valência de Lar é a que apresenta um maior número de utentes, quer dentro das 

próprias instituições, quer no total das valências: 238 utentes, seguida pelo serviço de 

Apoio Domiciliário – 154 utentes. Em contrapartida, o Centro de Convívio regista o 

número de utentes menos elevado (33), pois apenas existe em duas IPSS’s do concelho: 

no Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes e no Instituto Sãozinha.  

 

Ao nível das listas de espera para Lares, todas as instituições com esta valência 

apresentam listas de espera bastante razoáveis, perfazendo um total de cerca de 387 

potenciais utentes em lista de espera. 
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      Quadro 4.4.- Listas de espera para a valência de Lar  
 

 
Instituição Listas de espera  

- Santa Casa da Misericórdia de Alenquer 50 
- Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana 249* 
- Centro Social Paroquial de Carregado 53 
- Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes 35 

  Total 387 
         
           FONTE: Informação recolhida durante entrevistas individuais, 2004 

 

* Este número engloba a totalidade dos utentes que se encontram em lista de espera para esta instituição, mesmo os 
idosos que residem fora da área de intervenção da IPSS. 

 
No que concerne a Lares com fins lucrativos, verifica-se a existência no concelho de 

alguns lares que não se encontram legalizados, pois não possuem o alvará da Segurança 

Social para o seu funcionamento, mas não foi no entanto possível recolher informação 

relativamente a estas instituições.  

 

A Taxa de Cobertura em Lares de idosos no concelho de Alenquer em 2000, 

considerando a população estimada com mais de 65 anos de idade, era de 1,88%, o que 

evidencia uma forte carência deste tipo de equipamentos. Apesar desta carência ser 

comum à generalidade do país, Alenquer apresenta uma Taxa de Cobertura inferior à 

média dos restantes níveis territoriais de referência neste Pré-Diagnóstico.  

 

Ao longo dos últimos anos verificou-se no concelho uma tendência oposta à registada 

no país e na região Oeste, dado que, enquanto que nestas áreas geográficas a Taxa de 

Cobertura dos Lares de idosos face à população residente com mais de 65 anos tem 

vindo a aumentar, no concelho de Alenquer tem-se registado uma diminuição da 

cobertura destas estruturas. Assim, no ano de 1995, os Lares do concelho cobriam cerca 

de 2,51% da população idosa, diminuindo para 1,88% em 2000.  

 
Quadro 4.5.- Taxa de Cobertura dos Lares de idosos 

face à população idosa  
 

 
Portugal 

 
Oeste 

 
Alenquer 

 
Anos 

Utentes % Utentes % Utentes % 
1995 36 272 2,49 2 002 3,44 153 2,51
1996 37 866 2,56 2 049 3,48 154 2,49
1997 40 318 2,69 2 112 3,54 154 2,46
1998 41 826 2,75 2 212 3,67 135 2,12
1999 - - - - - - 
2000 53 061 3,16 2 632 3,85 139 1,88

FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo, 1998-2001 

Quadro 4.6.- Taxa de Cobertura dos Centros de 
Dia face à população idosa 

 
 

Portugal 
 

Oeste 
 

Alenquer Anos
Utentes % Utentes % Utentes % 

1995 31287 2,15 742 1,28 35 0,57
1996 31899 2,16 824 1,40 32 0,52
1997 34112 2,27 860 1,44 32 0,51
1998 36110 2,38 915 1,52 43 0,68
1999 - - - - - - 
2000 41137 2,45 1085 1,59 56 0,76

FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo, 1998-2001. 
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Já ao nível da Taxa de Cobertura dos Centros de Dia para idosos, Alenquer tem vindo a 

acompanhar a tendência crescente apresentada por Portugal e pela região Oeste, mas 

situando-se ainda a um nível muito inferior ao registado nestas áreas. Os Centros de Dia 

do concelho cobriam, no ano de 2000, cerca de 0,76% da população idosa residente, 

sendo que, entre 1995 e 2000, o ritmo de crescimento deste valor foi inferior ao 

crescimento verificado a nível das restantes unidades territoriais consideradas. 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário traduz-se numa resposta social que consiste na 

prestação de cuidados ao indivíduo no seu domicílio, quando por motivo de doença, 

deficiência, idade avançada ou outro tipo de impedimento, este não possa assegurar a 

satisfação das suas necessidades básicas ou actividades da sua vida diária. Esta é a única 

valência assegurada por todas as IPSS’s do concelho, tendo vindo a assumir uma 

importância relevante ao longo dos últimos anos, aumentando cerca de 0,33% entre 

1995 e 2000. No entanto é uma evolução inferior à verificada em Portugal e Oeste, 

situando-se a Taxa de Cobertura do concelho também a um nível mais baixo do que o 

registado nestas unidades territoriais, sendo de apenas quase 1% da população idosa. 

 
       Quadro 4.7.- Taxa de Cobertura do Apoio Domiciliário face à população idosa 
 

Portugal Oeste Alenquer 
Anos Utentes % Utentes % Utentes % 
1995 28107 1,93 902 1,55 40 0,66 
1996 31984 2,16 1030 1,75 27 0,44 
1997 36146 2,41 1318 2,21 42 0,67 
1998 41170 2,71 1477 2,45 47 0,74 
1999 - - - - - - 
2000 47676 2,84 1862 2,73 73 0,99 

 
                   FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1998-2001. 
 

Ainda no que concerne a equipamentos para idosos, constatou-se ao longo de 

entrevistas exploratórias realizadas a elementos das IPSS’s uma necessidade de 

equipamentos de retaguarda que possam acolher idosos que necessitem de cuidados de 

saúde especializados após a alta hospitalar, uma vez que os apoios domiciliários, sendo 

já uma ajuda importante neste campo, são ainda insuficientes, cobrindo apenas cerca de 

154 idosos em 2003. Por outro lado, o projecto de Cuidados Continuados, abrangendo 

458 utentes, torna-se ainda insuficiente para prestar auxílio a pessoas acamadas e com 

necessidades médicas regulares. Como tal revestia-se de uma grande importância a 

criação de um Centro de Acolhimento Temporário de emergência para idosos.  
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Outro problema identificado diz respeito ao facto de, ao nível das IPSS’s do concelho, 

apenas a S.C.M. de Aldeia Galega da Merceana aceitar pessoas acamadas nas suas 

instalações o que, no entender da direcção desta instituição, não faz muito sentido:  
 

“ (...) O facto de não se aceitar pessoas acamadas virou um pouco moda, não 

entendo como podem fazer isso, não entendo quais os critérios. Defendemos que 

o internamento é mesmo para os acamados, então o que é que se faz aos 

acamados? Uma pessoa hoje é autónoma mas amanhã pode ficar acamada e 

completamente dependente e depois o que é que se faz? Manda-se para casa? (...) 

a única resposta que encontro para isso é que colocam a questão financeira à 

frente de tudo, porque um acamado dá mais despesa (...) Nós recebemos 

acamados, com certeza que sim, e são os que mais precisam de nós. E temos 

muitos!”  

     (S.C.M. de Aldeia Galega da Merceana)  
 
Outra necessidade referida por diversas vezes ao longo dos contactos com as IPSS’s foi 

a criação de um equipamento destinado à população idosa na freguesia de Abrigada, 

uma vez que, como é possível observar no quadro seguinte, das freguesias que não 

possuem equipamentos das IPSS’s, é aquela que apresenta um número mais elevado de 

idosos: 658, seguida da freguesia de Olhalvo.  

 
           Quadro 4.8.- População com mais de 65 anos por freguesia 
 

População com 65 e + anos  
 

Freguesias 
 

N.º 
% 

na freguesia 
População 

Total 
Abrigada 658 19,3 3 416 

Ald. Galega da Merceana 508 23,4 2 175 
Aldeia Gavinha 276 23,5 1 173 

Cabanas de Torres 220 21,7 1 013 
Cadafais 297 17,6 1 687 

Carregado 762  8,4 9 066 
Meca 321 17,8 1 809 

Olhalvo 446 22,2 2 006 
Ota 184 15,4 1 198 

Pereiro de Palhacana 149 25,2  591 
Ribafria 223 22,9  974 
Carnota 395 23,3 1 695 

Santo Estêvão 926 17,4 5 338 
Triana 529 15,0 3 532 

Ventosa 569 25,7 2 217 
Vila Verde dos Francos 300 23,3 1 290 

 
                FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
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Ainda relativamente às IPSS’s verificou-se um claro desconhecimento do funcionamento 

e dos projectos que cada uma desenvolve, o que veio confirmar a existência no concelho 

de um trabalho ainda muito compartimentado e individualizado de cada instituição. As 

parcerias institucionalizadas são em número bastante reduzido, e persiste ainda uma 

lógica de trabalho sectorializado e de não partilha de experiências e de informação. Esta 

situação é visível, por exemplo, na inexistência de qualquer tipo de partilha entre a    

S.C. Misericórdia de Alenquer e a S.C. Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana: 

 

“Neste momento 100% das actividades são todas autonomamente, cada uma 

desenvolve a sua actividade dentro de uma área (...) A S.C. da Misericórdia de 

Alenquer é para as freguesias de Alenquer propriamente dita, neste momento 

nem lhe sei sequer dizer a realidade da Misericórdia da Merceana. Isso é um 

problema, não há um intercâmbio entre Misericórdias como deveria haver. 

Neste momento há uma tentativa de congregação entre as várias Misericórdias 

ao nível informático, há um site e tal, mas em termos práticos e no terreno tem 

que se admitir que há um pouco costas voltadas umas para as outras” 
(S.C.M. de Alenquer) 

 

Este problema de falta de trabalho em parceria é sentido também no Lar de Jovens do 

Instituto Sãozinha, nomeadamente na área da Saúde: 

 
“Gostaríamos muito de trabalhar em parceria, mas é muito complicado. 

Trabalhar em parceria não se trabalha de modo nenhum, mas não é por não 

estarmos abertos e por não ser desejável, é porque não há esse espírito, não há 

esse hábito e as estruturas não estão ainda muito abertas e muito vocacionadas 

para isso mesmo, e isso nota-se por exemplo ao nível da Saúde, que para nós 

era fundamental e nós no Centro de Saúde de Alenquer somos tratados se 

calhar ainda um bocadinho pior do que qualquer um dos utentes comuns, que 

em vez de ter uma família de 30 tem uma família de 3/4 pessoas. As nossas 

crianças são vistas pelo médico de família, no mesmo sistema de qualquer outra 

pessoa e para conseguirmos uma consulta temos de fazer exactamente o mesmo 

que faz qualquer outra pessoa, ir para lá de madrugada, apanhar vez, às vezes 

é completamente incompatível. (...) Isto realmente só para mostrar que era 

óptimo trabalhar em parceria mas é muito difícil (...) Procura-se incentivar a 

abertura, o intercâmbio, e não se faz mais porque nem sempre as pessoas estão 
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para aí viradas. Não é um trabalho em parceria. Aqui o que se pretende é 

exactamente essa abertura, tanto a nível de actividades de animação como ao 

nível de outras parcerias como seja com o Centro de Saúde, a educação na 

escola, etc. Nós procuramos estar muito presentes mas não consideramos que 

se trabalhe em parceria.”  
(Lar de Jovens do Instituto Sãozinha) 

 

No entanto, todas as IPSS’s contactadas realçam as vantagens do trabalho em parceria, 

chegando mesmo a apresentar algumas sugestões para desenvolver este tipo de trabalho. 

Destacam-se aqui as propostas do Lar de Jovens do Instituto Sãozinha, da S.C.M. de 

Aldeia Galega da Merceana e do Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes: 

 

“ Não é fácil para nós aproveitar as actividades da comunidade, por 

exemplo a Natação, porque não possuímos transporte. Para estar a ir a 

carrinha duas vezes não é compatível. Se a Junta de Freguesia ou outra 

entidade qualquer tivesse organizado semanalmente uma ida à piscina, iam 

as nossas e outras crianças, mas já era diferente. Porque se calhar como 

nós temos essa dificuldade, há pais que também a têm, e se houvesse essa 

disponibilidade de a carrinha da Junta estar disponível durante x horas, 

porque penso eu que o serviço que faz de entrega de crianças é só para aí 

até às 5 da tarde, se calhar dava para estar disponível  uma ou duas vezes 

por semana para fazer uma viagem de ida e volta de crianças à natação. E 

depois aí, se fosse a carrinha, nós já disponibilizávamos uma funcionária 

para fazer o acompanhamento quer das nossas quer das outras crianças 

que fossem, mas aí era realmente preciso esse espírito de trabalhar em 

conjunto, que não temos.” 
(Lar de Jovens do Instituto Sãozinha) 

 

“Todos tínhamos a ganhar com um trabalho em parceria, consegue-se 

coisas a melhores preços não é? Até podia ser a nível de compras, de 

fornecedores, vai fornecer as 4 instituições tem de fazer um melhor preço, 

tá a ver, é uma ideia, é um exemplo. Pode não passar por aí, mas na 

animação, sei lá, se nos unirmos é sempre melhor (...)” 
 

(S. C.  M. de Aldeia Galega da Merceana) 
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“(...) ao nível do trabalho em parceria, nós não costumamos muito 

trabalhar em conjunto, o que na minha opinião traria muitas vantagens, 

uma vez que se podia fazer muitas actividades em comum, por exemplo com 

a Santa Casa da Merceana, que é quem está mais perto, (...) e podíamos 

fazer muitas coisas, por exemplo fazer-se acções de formação para as 

funcionárias em que viessem as (funcionárias) da Merceana, ou que as 

nossas fossem lá, por exemplo.” 
                          (Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes) 

 

Não obstante a inexistência de um trabalho em parceria organizado entre as várias 

instituições, começa-se a fazer sentir no concelho a vontade de se realizar actividades 

em conjunto. Por exemplo, no Centro Social Paroquial do Carregado, não há iniciativas 

em comum com outras IPSS’s, mas fazem-se algumas actividades em conjunto com os 

escuteiros e a catequese; o Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes realiza 

algumas actividades com Instituto Sãozinha, nas valências de Lar de Crianças e Jovens 

e ATL; no Instituto Sãozinha tenta-se estabelecer uma relação muito próxima entre 

todas as valências em comemorações de dias especiais; a S.C.M. de Alenquer tenta 

sempre que possível realizar actividades em conjunto entre as suas várias valências, 

estabelecendo uma interligação entre idosos e crianças, etc. Este tipo de iniciativas é de 

valorizar e de multiplicar no concelho, sobretudo envolvendo as diferentes IPSS’s, mas 

são ainda situações esporádicas que necessitariam de um outro tipo de organização. 

 

Para além das Instituições Particulares de Solidariedade Social existentes no concelho, a 

Acção Social pratica-se a nível concelhio mediante duas instituições: a Segurança 

Social de Vila Franca de Xira e a Câmara Municipal. No que diz respeito à primeira, 

existe um posto de atendimento descentralizado na freguesia de Santo Estêvão onde 

duas técnicas de Serviço Social da Segurança Social fazem atendimento regular à 

população concelhia no âmbito da Acção Social e do Rendimento Mínimo Garantido.  

 

Também as Câmaras Municipais têm vindo a ganhar um crescente protagonismo ao 

nível da Acção Social, constituindo, não raras vezes, o motor de dinâmicas sociais que 

até há bem pouco tempo seriam impensáveis ao nível local. Verifica-se que no concelho 

de Alenquer existe alguma dinâmica social, da qual a autarquia é o principal 

impulsionador, tendo-se verificado uma aposta no desenvolvimento de projectos para os 
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idosos, como é o caso do Cartão do Idoso, e de actividades para ocupação do tempo 

livre dos idosos, tais como o Programa Vida Activa e o Encontro Concelhio de 

Reformados e Idosos do Concelho de Alenquer. Também para os jovens tem existido 

uma preocupação em realizar actividades de ocupação de tempos livres, das quais se 

pode destacar o Projecto Ar Livre ou a colaboração no Programa de Ocupação de 

Tempos Livres para Jovens. (Para mais desenvolvimentos sobre este assunto ver 

capítulo Cultura, Desporto e Ocupação de Tempos Livres). O serviço de Acção Social 

na autarquia é efectuado por duas técnicas de Serviço Social que prestam apoio à 

população concelhia, nomeadamente a nível de informação e encaminhamento de 

situações para os serviços competentes. 

 
 
4.2.- Rendimento Mínimo Garantido 
 
A protecção social no âmbito do sistema de solidariedade e segurança social português, 

enquadrado no modelo social europeu, é assegurada através dos regimes de segurança 

social e da acção social, constituindo-se como a base nacional de garantia de justiça e 

equidade social, bem como um dos instrumentos de combate à pobreza e à exclusão. 

 

A garantia de recursos mínimos e a satisfação de necessidades básicas, inerentes a uma 

existência de acordo com a dignidade humana, é efectivada através de prestações 

pecuniárias no âmbito dos regimes de segurança social e de serviços e equipamentos 

sociais no âmbito da acção social. 

 
Na componente de inserção social representa um papel de particular relevo o 

Rendimento Mínimo Garantido (RMG), que constitui um instrumento privilegiado de 

inserção dos cidadãos mais carenciados. Este instrumento permite a criação de uma rede 

de segurança básica (satisfação de necessidades mínimas e progressiva inserção social e 

profissional) para os indivíduos e agregados familiares que não dispõem de outra forma 

de subsistência. 

 
A medida de Rendimento Mínimo Garantido insere-se numa nova geração de políticas 

sociais integrantes de princípios de garantia de direitos e de promoção de cidadania 

social. Os principais objectivos desta medida são essencialmente24: 

                                                 
24 MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE, Plano Nacional de Acção para a Inclusão- 

Portugal 2001-2003, S/ local, Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 2001,  pp. 82-83 
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  garantir um rendimento mínimo e o acesso a condições de inserção a todos os 

cidadãos em situação de carência económica baseando-se no princípio da 

solidariedade nacional independente da carreira contributiva;  

 
  assegurar o direito à individualidade no cumprimento de um Programa de 

Inserção "à medida”, construído com o próprio beneficiário;  

 
  garantir o acompanhamento no percurso de inserção;  

 
  envolver o indivíduo como sujeito activo de direitos e deveres numa relação 

directa com a activação de políticas de solidariedade. 

 

São destinatários a este programa todos os indivíduos e agregados familiares que se 

encontrem em situação de grave carência económica comprovada, legalmente residentes 

em Portugal, bem como jovens com menores a cargo, mães ou grávidas com menos de 

18 anos. 

 

Ao nível do concelho de Alenquer, a adesão ao Projecto Piloto do Rendimento Mínimo 

Garantido ocorreu em Março de 1997, no qual foram analisadas apenas as freguesias de 

Triana e Santo Estêvão, dado serem as freguesias onde se verificava a existência de um 

maior número de famílias carenciadas e que reuniam as condições, em termos 

logísticos, para a implementação deste programa. 

 

A partir daí tem-se vindo a registar um aumento da procura deste Projecto, a avaliar 

pelo número de processos de candidatura ao RMG entrados. A análise dos processos 

entrados no concelho permite-nos verificar que foi em 1998 que se registou um menor 

número de processos, o que se pode ficar a dever, provavelmente, à recente introdução 

desta medida. Da mesma forma, o aumento significativo que se verificou em 2001 

traduz uma maior informação por parte da população quer sobre a medida, quer sobre as 

condições necessárias para a requerer. 
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Quadro 4.9.- Processos de RMG entrados no concelho entre 1998 e 2001 
 

  
Anos 

 
Processos 

 
% 

1998 494 15,2 
1999 787 24,2 
2000 870 26,8 
2001 1 100 33,8 
Total 3 251 100,0 

 
                  FONTE: Instituto de Segurança Social 

 

De modo a percepcionar que tipo de população se encontra mais vulnerável às situações 

de pobreza e de exclusão social, é importante o conhecimento da composição social da 

população que aufere o Rendimento Mínimo Garantido no concelho de Alenquer. 

 
Ao nível da estrutura etária, verifica-se que, não obstante o número de pensões de 

Velhice ter vindo a aumentar, como se observou anteriormente, 23,2% dos titulares do 

Rendimento Mínimo Garantido possui 65 e mais anos, sendo que a faixa etária dos 55 

aos 64 anos apresenta também um valor percentual elevado: 22,6%. Assim, é nas 

camadas etárias mais elevadas que se verificam mais casos de titulares do Rendimento 

Mínimo Garantido (63,6% dos titulares possuem mais de 45 anos). 
 
 
Quadro 4.10.- Titulares dos processos de RMG            

              por escalão etário (2001) 
 

Escalão Etário 
 

Titulares 
 

% 
Até aos 18 anos 0 0 

18-24 anos 13 4,1 
25-34 anos 54 17,2 
35-44 anos 47 15,0 
45-54 anos 56 17,8 
55-64 anos 71 22,6 
65 e + anos 73 23,2 

Total 314 100,0
 
   FONTE: Instituto de Segurança Social  

 

  Quadro 4.11.- Beneficiários dos processos de   
                           RMG por escalão etário (2001) 
 

Escalão Etário Beneficiários % 
Até aos 18 anos 282 34,9 

19-24 anos 46 5,7 
25-34 anos 90 11,1 
35-44 anos 82 10,1 
45-54 anos 79 9,8 
55-64 anos 100 12,4 
65 e + anos 129 16,0 

Total 808 100,0
                              
   FONTE: Instituto de Segurança Social  

 
No que diz respeito à estrutura etária dos Beneficiários, presente no quadro 4.12., 

importa destacar o peso elevado das camadas mais jovens nas famílias beneficiárias do 

RMG (34,9% com idades até 18 anos), denotando a elevada presença de crianças entre a 

população mais necessitada do concelho, dado que muitas famílias que auferem do 

RMG são numerosas. A população mais idosa também regista uma percentagem 
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elevada de beneficiários: 16%, enquanto que entre os 19 e os 24 anos existem apenas 46 

beneficiários desta medida. 

 

Quanto à distribuição dos titulares do RMG por género, verifica-se no quadro seguinte 

que a grande maioria dos titulares no concelho de Alenquer pertence ao sexo feminino 

(72,6%), o que acontece à semelhança do que se verifica a nível da região e do país em 

que o concelho se insere. Apenas 27,4% dos titulares do RMG no concelho são do sexo 

masculino. 
 
Quadro 4.12.- Titulares dos processos de RMG por Sexo 
 

 
Portugal 

 
Oeste 

 
Alenquer 

 
Sexo 

N.º % N.º % N.º % 
Feminino 82 321  68,9 1 862  70,0 228  72,6 
Masculino 37 232  31,1   797  30,0  86  27,4 
Total   119 553 100,0 2 659 100,0 314 100,0 

 
                     FONTE: Instituto de Segurança Social, 2001  

 
A estrutura familiar dos beneficiários do RMG confirma esta predominância do sexo 

feminino, pois ao analisarmos o tipo de agregado, é possível verificar que o agregado 

“Monoprental – Mulher”, juntamente com o agregado “Isolado – Mulher”, registam um 

valor de 38,8%, enquanto que no caso dos homens, estes dois tipos de agregado 

perfazem um total de 11,5%.  

 
Quadro 4.13.- Agregados Familiares dos Beneficiários do RMG  
 

Tipo de Agregado 
 

Agregados
 

% 
Nuclear sem filhos 75 23,9 
Nuclear com filhos 72 22,9 

Monoparental - Mulher 61 19,4 
Monoparental - Homem  9  2,9 

Com + de um núcleo  9  2,9 
Isolada - Mulher 61 19,4 
Isolada - Homem 27  8,6 

Total 314 100,0 
 
                                              FONTE: Instituto de Segurança Social, 2001  
 
As famílias nucleares sem ou com filhos são o tipo de família mais frequente entre os 

beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido (23,9% e 22,9% respectivamente). 

Note-se, no entanto, a percentagem significativa de famílias monoparentais (22,3%), 

denunciando a importância das famílias desestruturadas entre as situações de pobreza. 
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Não se pretende afirmar que a presença de apenas um dos progenitores faça destas 

famílias agregados com dificuldades de estruturação, mas no caso de famílias com 

poucos recursos económicos, sociais e culturais, este facto tende a reforçar a 

vulnerabilidade à pobreza e à exclusão social.  

 

O RMG, para além de se fundamentar no direito à subsistência de todos aqueles que não 

possuem recursos, exige como contrapartida o compromisso por parte dos beneficiários 

do cumprimento de um contrato social, que tem como objectivo final a inserção na vida 

social e profissional. 

 

Para uma mais fácil inserção dos indivíduos são realizados programas de inserção, que 

são essencialmente “um conjunto articulado e coerente de acções faseadas no tempo, 

estabelecido entre os núcleos executivos das comissões locais de acompanhamento e os 

titulares do direito à prestação do RMG e membros dos respectivos agregados 

familiares (...), constituído de forma adequada às respectivas situações  e tendo em 

conta os diversos aspectos objectivos e subjectivos que interferem nos processos de 

participação na vida activa em sociedade, com vista a criar condições facilitadoras de 

acesso à autonomia social e económica dessas pessoas.”21 

 

Estes programas de inserção são formalizados através de Acordos de Inserção, e como 

podemos verificar no quadro seguinte, os Acordos de Inserção com as famílias 

beneficiárias de RMG no concelho de Alenquer têm vindo a aumentar ao longo dos 

anos, mas o número é ainda muito reduzido, representando em 2001 apenas 32% dos 

titulares que nesse ano auferiam de RMG. 

 
Quadro 4.14.- Acordos de Inserção RMG assinados entre 1998 e 2001 

 

Anos Portugal 
 

Oeste 
 

Alenquer 
1998   26 649 1 102  21 
1999   47 585 1 814  45 
2000   64 465 1 812  91 
2001   72 936 1 780  99 
Total 211 635 6 508 256 

 
                                       FONTE: Instituto de Solidariedade e Segurança Social  

                                                 
21 COMISSÃO NACIONAL DO RENDIMENTO MÍNIMO, Execução da Medida e caracterização dos 

Beneficiários, Lisboa, Instituto para o Desenvolvimento Social – Departamento de Estudos e 
Documentação, 2001 
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No que diz respeito às Acções de Inserção, no ano de 2001 existiam 177 beneficiários a 

frequentar estas acções, sendo que 61% deles se encontravam a frequentar Acções de 

Inserção na área de Acção Social. Esta é, aliás, a área que tem vindo a registar o maior 

número de beneficiários ao longo dos últimos anos. A área relativa à Formação 

Profissional é a menos frequentada pelos beneficiários do RMG, juntamente com a 

Habitação, que apresenta para o ano de 2001 apenas 8 pessoas. Refira-se ainda que, no 

ano de 2001, se verificou o maior número de beneficiários a frequentar Acções de 

Inserção desde o início deste programa no concelho. 

 
Quadro 4.15.- Beneficiários do RMG que frequentaram Acções de Inserção, por Áreas de Inserção. 
 

 
Áreas de Inserção 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

Educação  5 16   6  12 
Formação Profissional  0  1   7   4 

Emprego 15 24  67  31 
Saúde 11 20   5  14 

Acção Social 27 55  77 108 
Habitação  6 16  12   8 

Total 64 132 174 177 
  
                     FONTE: Instituto de Segurança Social  

 

Ao nível do apoio prestado à população que aufere do Rendimento Mínimo Garantido, 

existe uma Comissão Local de Acompanhamento que funciona nas instalações da 

Câmara Municipal de Alenquer, constituída ao abrigo da lei nº 19A/96 de 29 de Junho e 

do Decreto-lei nº 164-A/97 de 27 de Junho, e que é composta pelas seguintes entidades:  

 
- Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo - Serviço Sub-

Regional de Loures - Serviço Local de Vila Franca de Xira;  

- Centro de Emprego de Vila Franca de Xira;  

- Delegação Escolar do Concelho de Alenquer;  

- Organização Local de Educação e Formação de Adultos de Alenquer; 

- Centro de Saúde de Alenquer;  

- Câmara Municipal de Alenquer;  

- 16 Juntas de Freguesia; 

- Santas Casas da Misericórdia de Alenquer e de Aldeia Galega da Merceana.  

 

Existem reuniões quinzenais nas instalações da CMA com o Núcleo Executivo, onde 

são discutidos os vários casos que surgem, tentando-se em conjunto encontrar as 
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soluções mais eficazes para os mesmos. O acompanhamento das famílias beneficiárias 

do RMG é realizado por uma técnica de Serviço Social cooptada da autarquia e por uma 

técnica da Acção Social do Serviço Local de Vila Franca de Xira.  

 

4.3.- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
 

As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) são instituições oficiais, 

dotadas de autonomia funcional, que actuam com o objectivo de promover os direitos 

da criança e do jovem e de prevenir ou pôr termo a situações de perigo. Foram criadas 

em 1991, tendo vindo a afirmar-se, desde então, como uma estrutura privilegiada de 

intervenção junto das crianças, dos jovens e respectivas famílias, constituindo-se como 

um fórum de promoção e defesa da cidadania. 

 

As Comissões de Protecção baseiam-se na participação da comunidade e do poder local, 

corporizada por uma parceria interinstitucional e interdisciplinar que rentabiliza as 

dinâmicas locais em prol da prevenção e protecção das crianças e jovens em risco. 

 
No ano de 2000 foram acompanhadas por Comissões de Protecção de Menores 4 655 

crianças e/ou jovens. Dentro do conjunto de problemáticas detectadas pelas CPCJ, 

sobressaem a negligência, o abandono, o absentismo escolar e os maus tratos físicos e 

psicológicos. O retrato que foi possível desenhar dos contextos familiares destas 

crianças revela situações de baixos níveis de escolarização e, em consequência, de 

precaridade de emprego ou mesmo de desemprego22. Esta situação é preocupante 

também na medida em que se detecta a reprodução nas próprias crianças desta tendência 

social de pouca proximidade com a escola e com outras formas de qualificação 

profissional. É de salientar ainda a existência, em algumas zonas do país, de 

problemáticas relacionadas com a saúde - alcoolismo e toxicodependência - na origem 

das situações de risco das crianças/jovens. 

 

Uma análise da informação sobre o trabalho desenvolvido pela CPCJ de Alenquer 

permite alertar para a necessidade de priorizar e aprofundar o trabalho desenvolvido 

sobre as crianças e jovens, que muitas vezes encontram nestas instâncias o único meio 

de ver o seu bem-estar defendido. No ano de 2003, existiam na CPCJ de Alenquer 42 

                                                 
22 MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE, op cit, 2001. 
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processos instaurados, que abrangiam um total de 62 crianças ou jovens. No entanto, 30 

destes processos foram arquivados, o que faz com que estejam a ser acompanhadas por 

esta Comissão 32 crianças. 

 

A nível etário, a maioria das crianças acompanhadas na Comissão possui idades 

compreendidas entre os 10 e os 15 anos, 53,2%, e pertence maioritariamente ao sexo 

masculino: 65,6% do total de crianças são rapazes, enquanto que apenas 34,4% são 

raparigas. 

 
Quadro 4.16.- Crianças acompanhadas pela 

CPCJ de Alenquer por idade 
 

 
Idade 

 
N.º 

 
% 

 0-2 anos  3 9,4 
 3-5 anos  8 25,0 
 6-9 anos  2 6,3 

10-12 anos  7 21,9 
13-15 anos 10 31,3 
16-17 anos  2 6,3 

Total 32 100,0 

 
 
Quadro 4.17.- Crianças acompanhadas pela 

CPCJ de Alenquer por Sexo 
 

 
Sexo 

 
N.º 

 
% 

Masculino 21 65,6 
Feminino 11 34,4 

Total 32 100,0 
 
        FONTE: Comissão de Protecção de Crianças  

            e Jovens  de Alenquer, 2003

       
                 FONTE: Comissão de Protecção de Crianças  

  e Jovens  de Alenquer, 2003 
 
 
No que se refere à escolaridade destas crianças, é possível verificar que metade delas 

possui apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico incompleto, e 25%, ou seja, 8 crianças, 

completaram o 1º Ciclo. Apenas uma criança provém do ensino Especial, e 26 

frequentam o Ensino Regular. 

 
Quadro 4.18.- Escolaridade das crianças acompanhadas pela CPCJ de Alenquer 
 

 
Grau de escolaridade 

 
N.º 

 
% 

Sem escolaridade  4 12,5 
Pré-Escolar  2 6,3 

1º ciclo incompleto 16 50,0 
1º ciclo completo  8 25,0 

3º ciclo incompleto  2 6,3 
Total 32 100,0 

 
                               FONTE: Comissão de Protecção de Crianças  e Jovens  de Alenquer, 2003 
 

As crianças acompanhadas pela CPCJ de Alenquer são essencialmente provenientes de 

meios desfavorecidos, sendo a freguesia do Carregado que regista um maior número de 

casos em acompanhamento por esta Comissão. 
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Sinteticamente, pode-se dizer que os agregados familiares das crianças em 

acompanhamento pela CPCJ de Alenquer se caracterizam pelos seguintes aspectos: 
 

- a maioria dos agregados familiares são famílias nucleares com filhos (10), 

existindo 4 casos de famílias monoparentais femininas e 1 família reconstituída; 

- praticamente todos os agregados familiares destas crianças se situam na faixa 

etária entre os 25 e os 44 anos; 

- os membros dos agregados familiares em causa possuem níveis de escolaridade 

muito baixos, não se situando para além do 2º Ciclo completo; 

- os rendimentos do agregado familiar das crianças sinalizadas provêm 

maioritariamente do trabalho, existindo, contudo, uma percentagem significativa 

de rendimentos provenientes do Rendimento Social de Inserção (33%); 

- existem três casos em que no interior do agregado familiar se verificam 

problemas de alcoolismo; 

- 5 agregados familiares habitam em barracas; 

 

Outro aspecto interessante de analisar, no âmbito do trabalho da CPCJ, remete para o 

facto de grande parte das denúncias das situações sinalizadas na CPCJ de Alenquer 

terem origem nos estabelecimentos de ensino (61,1% das denúncias), pois são 

instituições muito próximas dos alunos, o que permite percepcionar a existência de 

determinados problemas nas crianças.  
 
 
Quadro 4.19.- Origem das denúncias das situações sinalizadas na CPCJ de Alenquer  
 

Origem das denúncias 
 

N.º 
 

% 
Estabelecimentos de ensino 11 61,1 
Autarquias  2 11,1 
Projectos  2 11,1 
Comissão Local de Acompanhamento (RSI)  1  5,6 
Estabelecimento de Saúde  1  5,6 
A própria comissão  1  5,6 
Total 18 100,0 

 
      FONTE: Comissão de Protecção de Crianças e Jovens  de Alenquer, 2003 
 

Refira-se ainda que 15 dos casos acompanhados pela CPCJ de Alenquer apresentam 

como motivo de intervenção a Negligência, sendo que o Abandono Escolar constitui 

igualmente um dos principais motivos de intervenção da CPCJ. 
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Quadro 4.20.- Motivos da intervenção da CPCJ de Alenquer 
 

 
Motivos 

 
N.º 

Negligência 15 
Abandono escolar 15 
Maus tratos psicológicos/abuso emocional  2 
Maus tratos físicos  1 
Total 33 

         
                         FONTE: Comissão de Protecção de Crianças e Jovens  de Alenquer, 2003 
 

Foram enunciados pela CPCJ de Alenquer alguns constrangimentos no que concerne às 

principais problemáticas apresentadas pelas crianças e jovens acompanhadas, e que 

dizem essencialmente respeito à complexidade dessas mesmas problemáticas, por um 

lado, e por outro à falta de formação para o trabalho específico da CPCJ. Existem ainda 

dificuldades ao nível da insuficiência de disponibilidade para a realização de um 

trabalho preventivo junto da comunidade, de modo a evitar o surgimento de 

determinados problemas.  

 

É certo que as situações sinalizadas e acompanhadas pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Alenquer não esgotam as reais necessidades do trabalho a 

desenvolver, pois haverá certamente outros casos no concelho que não são sinalizados 

por aquela entidade, sendo essa mais uma razão para reforçar e aprofundar o trabalho 

desenvolvido neste âmbito. Os elementos estatísticos do trabalho desenvolvido pela 

CPCJ são, a este nível, uma boa amostra das necessidades e problemas sociais pré-

diagnosticados no concelho. 

 

No que concerne às principais medidas aplicadas pela CPCJ de Alenquer no ano de 

2003, como é possível verificar através do seguinte quadro, estas foram essencialmente 

o apoio junto dos pais (principalmente junto do membro do sexo masculino), que 

representam 79% das medidas aplicadas, enquanto que o acolhimento institucional e o 

apoio junto da criança/jovem registam uma percentagem de 10,5%.   
 
Quadro 4.21.- Medidas de Promoção e Protecção aplicadas pela CPCJ de Alenquer  
 

 
Medidas 

 
N.º 

 
% 

- Apoio junto dos pais 30 78,9 
- Acolhimento Institucional 4 10,5 
- Apoio à criança/jovem 4 10,5 
Total 38 100,0 

 

                     FONTE: Comissão de Protecção de Crianças e Jovens  de Alenquer, 2003 
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A respeito de factores de bloqueio identificados pela Comissão relativos às respostas 

sociais e meios de intervenção, um dos principais problemas apontados é a inexistência 

de equipamentos de acolhimento institucional quando há necessidade de retirar as 

crianças e jovens do seu meio de residência habitual. Isto porque, como já foi analisado, 

existe apenas uma instituição no concelho vocacionada para acolher crianças em risco, o 

Lar de Jovens da Sãozinha, que não possui capacidade para dar resposta às situações 

que surgem. Por outro lado, a preocupação presente nesta Comissão em manter as 

crianças no seu meio natural de vida esbarra com a inexistência de programas de 

desenvolvimento de competências parentais, no sentido de dar aos pais alguma 

formação sobre como lidar com as crianças. 

 

Esta dificuldade encontra-se relacionada com uma outra, que é a inexistência de 

técnicos com formações específicas nesta área, que possam prestar apoio junto das 

famílias no sentido de tentar resolver alguns problemas diagnosticados pela Comissão 

de Protecção. Por fim, realce-se também a insuficiência de equipamentos e recursos em 

meio natural de vida, como ATL’s ou Creches, problema este já apontado no capítulo 

“Educação”. 

 
Quanto às principais dificuldades apresentadas pela CPCJ de Alenquer no 

desenvolvimento do seu trabalho, foram apontadas questões como a insuficiência de 

técnicos para o acompanhamento dos processos, bem como a pouca participação de 

alguns parceiros no trabalho da própria CPCJ; com o facto de não existir uma 

priorização do trabalho da CPCJ por parte dos serviços, que por vezes não reconhecem 

o trabalho desenvolvido; com a insuficiência de apoio administrativo; a falta de 

articulação ou a sobreposição de intervenções e, por fim, outra dificuldade com que a 

CPCJ se depara é a ausência de reconhecimento do seu trabalho por parte da 

comunidade, embora algum trabalho esteja já a ser realizado junto das escolas para dar a 

conhecer a Comissão de Protecção de Menores de Alenquer, trabalho este que deveria 

ser alargado à comunidade em geral através de sessões de esclarecimento.  
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4.4.- Voluntariado 
 
Em termos de voluntariado, este é prestado no concelho de Alenquer apenas pelos 

Agrupamentos de Escuteiros. Existem dois Agrupamentos de Escuteiros situados nas 

freguesias de Triana e Carregado, sendo que cada um dos Agrupamentos possui cerca 

de 120 elementos, no ano de 2003, com idades compreendidas entre os 6 e os 22 anos.  

 

Estes Agrupamentos colaboram em algumas campanhas ao nível social, sendo que uma 

das grandes actividades que desempenham a este nível é a recolha de alimentos no 

Natal. Para além desta campanha de recolha de alimentos, essencialmente junto aos 

super e hipermercados, os escuteiros prestam, sempre que possível, auxílio a pessoas 

que necessitem. No caso da recolha de alimentos, esta realiza-se da seguinte forma:  

 

“ (...) há cerca de 12 anos é que fazemos a recolha dos alimentos na altura 

do Natal, é a parte mais social do assunto. (...) Há uma primeira fase que é 

a descoberta das famílias, vamos fazendo uma lista que tem vindo a 

engrossar ao longo dos tempos. Hoje já vai em 150 famílias, enquanto que 

no início havia 7 ou 8. De modo que em Outubro começamos a fazer visitas 

às famílias e a descobrir eventualmente algumas. Há famílias referenciadas, 

mas há sempre mais uma ao pé! (...) a família fica catalogada, tiramos 

todas as informações da família, sabemos se têm Rendimento Mínimo 

Garantido, e depois confrontamos com a Câmara, se sabem, se não sabem. 

Depois pedimos também ajuda aos presidentes de juntas de freguesia para 

que, como conhecem à partida, sabem dizer se realmente é mesmo 

carenciada. (...) Mediante todas estas coisas, faz-se um levantamento total 

de todas as famílias, vê-se as necessidades todas que temos, elaboramos 

uma lista daquilo que vamos necessitar e depois vamos esperar que as 

coisas corram bem e que as pessoas adiram e que nos dêem os produtos que 

vão ser necessários (...) Por outro lado, vamos fazendo as nossas 

actividades e por vezes deparamo-nos assim com situações mais 

complicadas. Então se estiver ao nosso alcance, ainda fazemos alguma 

coisa, se não normalmente reportamos à Câmara, ou à Segurança Social, 

ou a quem de direito para que aja em conformidade.”   

(Agrupamento de Escuteiros de Alenquer) 
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De acordo com as informações recolhidas, é possível constatar que os escuteiros 

desempenham um papel importante ao nível do apoio a famílias carenciadas, pois, como 

refere o Chefe do Agrupamento de Escuteiros de Alenquer, existem muitos casos em 

que as pessoas têm necessidades mas sentem vergonha de pedir ajuda. 

 

“Nós reparamos que se não formos ter com as pessoas directamente, as 

pessoas não vão pedir, fica mal e tal. Mas normalmente como temos aquele 

“depósito” de coisas que as pessoas vão dando, o vereador por exemplo, 

surge-lhe um caso qualquer que aparece uma pessoa necessitada ou que 

perdeu tudo num incêndio, ou uma situação assim desse tipo, e nós então aí 

entramos logo. Trabalhamos em conjunto com a Câmara porque é assim, a 

Câmara não tem resposta a essas pessoas, não é, nós também não estamos 

vocacionados para tal, mas arranja-se. ”    

(Agrupamento de Escuteiros de Alenquer) 

 

Ao nível do Agrupamento de Escuteiros do Carregado, este realiza apenas a campanha 

de recolha de alimentos, sendo que o levantamento das famílias e a distribuição de 

alimentos se encontra a cargo do grupo de Irmãs da Ordem de São Vicente de Paula, 

fazendo a distribuição apenas nas freguesias de Carregado e Cadafais. As restantes 14 

freguesias são abrangidas pelo Agrupamento de Alenquer. 

 

Para além da recolha e distribuição de alimentos, é também realizada, no primeiro fim-

de-semana de Dezembro, uma iniciativa na qual as pessoas que necessitem se podem 

dirigir aos escuteiros para receber roupas que estes vão recolhendo ao longo do ano. 

 

“Depois também temos o complemento da campanha que é a parte da 

roupa. No início levávamos a roupa e os sapatinhos e tudo para as pessoas 

junto com os alimentos, mas era impraticável, e então no primeiro fim-de-

semana de Dezembro toda a roupa que conseguimos juntar pedimos às 

pessoas que venham e que escolham, que é a melhor maneira.” 
 

(Agrupamento de Escuteiros de Alenquer) 
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Ainda no âmbito do apoio alimentar às famílias carenciadas, existem outras instituições 

no concelho que desenvolvem este tipo de trabalho, com base no Programa Comunitário 

de Ajuda Alimentar a Carenciados, que se realiza apenas duas vezes por ano: o Centro 

Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes, a Santa Casa da Misericórdia de Aldeia 

Galega da Merceana e o Instituto Sãozinha. No âmbito deste programa, é enviada uma 

listagem à Segurança Social com as famílias sinalizadas, sendo fornecida a cada 

instituição uma determinada quantidade de alimentos de acordo com o número de 

famílias recenseadas.  

 

No entanto, constatou-se junto das IPSS’s que este processo é muito burocrático, pois 

implica um levantamento exaustivo de todas as situações de pessoas carenciadas nas 

suas áreas de intervenção, e a posterior distribuição, que fica inteiramente a cargo de 

cada uma das instituições. Este problema da distribuição de alimentos agrava-se pelo 

facto de este programa ser a única forma possível de obtenção de alimentos, uma vez 

que o concelho de Alenquer não é abrangido nem pelo Banco Alimentar de Lisboa nem 

pelo de Leiria, o que faz com que, quando surge uma situação grave, as instituições não 

possuam capacidade de resposta. É o exemplo retratado pela Assistente Social 

responsável pelo Serviço de Apoio Domiciliário do Instituto Sãozinha: 

 

“ É um programa importante, mas tem muita burocracia. Faz-se duas vezes 

por ano, com os excedentes da Comunidade Europeia, ou por vezes também 

as empresas têm os seus produtos quase a passar de prazo e doam. Mas há 

que fazer um levantamento exaustivo das famílias, e os produtos que vêm são 

destinados às devidas famílias. Se aparece aqui um caso que não foi 

sinalizado, não há nem um pacote de arroz para dar. Foi um exemplo de um 

senhor que apareceu aqui em Dezembro que dizia que não sabia como ia 

passar o Natal porque não tinha nada para comer, mas como não entrou no 

levantamento nós não pudémos fazer nada. Assim, se houvesse um Banco 

Alimentar já seria mais fácil resolvermos este tipo de problemas.”  

(Instituto Sãozinha) 

 

Seria assim importante uma concentração de esforços ao nível do apoio alimentar, dado 

que existe no concelho um número bastante elevado de pessoas a necessitar deste tipo 

de ajuda. 
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Existem vários problemas diagnosticados pelos escuteiros a nível do concelho, sendo 

que se verificam muitos casos de pessoas que necessitam de ajuda na parte mais rural do 

mesmo, existindo no entanto situações espalhadas um pouco por todo o concelho. Nas 

zonas mais rurais, apesar de terem poucos rendimentos, as pessoas sobrevivem muito à 

base de alimentos que cultivam nos seus terrenos. Foi referido também a existência de 

famílias com muitas crianças que necessitam de ajuda, bem como outros problemas 

mais graves, como casos de alcoolismo, ou casos de doenças, em que uma grande parte 

dos rendimentos das pessoas são despendidos em medicamentos.    

 

Mas para além da questão do voluntariado, os Agrupamentos de Escuteiros no concelho 

mobilizam um grande número de jovens, com os quais são realizadas várias actividades, 

como acampamentos ou passeios. Como refere o Chefe do Agrupamento: 

 

“Há toda a outra parte do escutismo que funciona, que é a parte mais 

importante, o apoio social vai passando por ser mais uma vertente do 

escutismo, cada vez é mais importante, não há dúvida, mas não pode ser 

única, senão coitados fartavam-se de trabalhar e nada de descoberta deles 

próprios. Temos de jogar com a aventura para os miúdos, o 

empreendimento, a descoberta de si próprio”. 
(Agrupamento de Escuteiros de Alenquer) 

 

Assim, o escutismo funciona como uma importante instância de socialização para 

muitos jovens, pois é um local onde lhes são incutidos toda uma série de valores 

importantes. Acaba por constituir um complemento à família e à escola, onde os jovens 

desenvolvem várias actividades e aprendem aspectos importantes para a sua formação. 
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4.5.- Pensionistas no concelho 
 

Outro factor que seria importante abordar tem a ver com a evolução do número de 

pensionistas no concelho, tendo em conta os diversos tipos de Pensões. Sendo certo que 

se tem registado, não só a nível de concelho, como de região e de país, um aumento 

bastante elevado ao nível do número de pensionistas ao longo dos últimos anos, devido 

essencialmente à evolução da estrutura etária da própria população, verificam-se 

evoluções diferentes considerando o tipo de pensão. 

 
Quadro 4.22.- Pensionistas por tipo de Pensão 
 

 
Portugal 

 
Oeste 

 
Alenquer 

 
 

Anos  
1992 

 
2002 

Var 
(%) 

 
1992 

 
2002 

Var 
(%) 

 
1992 

 
2002 

Var 
(%) 

Invalidez  438 890  357 958 -18,4 17 635  13 619 -22,8  2 295  1 695 -26,1 
Velhice  1 366 159 1 658 634  21,4 56 040  67 548  20,5  6 410  9 740  52,0 
Sobrevivência  436 954  650 621  48,9 15 674  24 959  59,2  1 732  3 367  94,4 
Total 2 242 003 2 667 213   19,0 89 349 107 126  19,9 10 437 14 802  41,8 
 
FONTE: Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1993 e 2003  

 

Assim, pode-se verificar que Alenquer tem vindo a seguir a tendência registada a nível 

de Portugal e da Região Oeste no que diz respeito à evolução das pensões, mas sempre 

registando níveis mais elevados de evolução entre 1992 e 2002. Ou seja, enquanto que a 

variação registada nas pensões por Invalidez foi de -18,4% em Portugal entre 1992 e 

2002, Alenquer registou uma variação de 26,1 pontos percentuais negativos. As pensões 

por Velhice apresentaram uma variação superior no concelho de Alenquer (52%) 

comparativamente com as restantes áreas geográficas. No caso das pensões por 

Sobrevivência, Alenquer regista uma variação muito superior às verificadas no país e na 

região onde se insere, pois enquanto que estes apresentavam evoluções na ordem dos 

49% e 59%, respectivamente, Alenquer registou uma variação de 94,4% no mesmo 

período de tempo.  

 

Podemos verificar que, de uma maneira geral, o número de pensionistas do concelho de 

Alenquer sofreu um aumento entre 1992 e 2002 na ordem dos 42%, o que se fica em 

muito a dever ao crescimento do número de idosos, mas também do número de pessoas 

que recebem pensão de Sobrevivência, pois foram estes dois tipos de pensão que 

registaram um aumento mais acentuado neste espaço de 10 anos (as pensões por 
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Velhice sofreram um aumento de 3 330 pessoas, enquanto que o número de pessoas que 

recebe pensão de Sobrevivência aumentou de 1 732 para 3 367).  

 

O único tipo de pensão que apresentou uma variação negativa entre 1992 e 2002 foi a 

pensão por Invalidez, na ordem dos 26%. Esta evolução ao nível das pensões pode ser 

visível de uma forma mais nítida no gráfico que se segue: 

 
Gráfico 4.1.- Evolução das Pensões no concelho (1992-2002) 
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FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1992 e 2003 

 

Através da análise realizada respeitante ao Sector Social no concelho de Alenquer, há 

assim a destacar a lacuna existente ao nível de equipamentos de apoio a crianças 

(nomeadamente ao nível de Creche e das crianças em risco) e a idosos, visíveis nos 

elevados números de utentes em listas de espera. No entanto, chame-se a atenção para o 

facto de os números apontados referentes às listas de espera, tanto no caso das crianças 

como na área da 3ª idade, poderem não ser reais, facto este referido pelas várias 

entidades contactadas, uma vez que por vezes as pessoas encontram-se já inseridas em 

outras instituições mas o seu nome mantém-se nas listas de espera.  

 

Realce-se também a constatação da inexistência de um trabalho em parceria entre as 

várias instituições do concelho. A identificação deste problema vem justificar a adesão a 

um projecto como o da Rede Social, que surge, exactamente, com o objectivo 

estratégico de fazer face a esta individualidade de intervenção, que se baseia na não 

partilha de informação e de experiências, pois este tipo de postura não é frutuosa para o 

desenvolvimento social do concelho, sendo necessário proceder a uma reflexão mais 

aprofundada sobre estas questões e delinear estratégias de intervenção nesta área.  
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A Rede Social pode, nesta matéria, desempenhar um papel fundamental, contribuindo 

para uma melhor equidade no acesso à informação por parte de todos, em especial por 

parte das IPSS’s, de forma a que se possa daí retirar todo um conjunto de vantagens 

para o concelho, tais como a rentabilização dos recursos que cada uma delas possui, o 

desenvolvimento de iniciativas em comum, etc. Isto porque, se todas as instituições 

trabalham para o mesmo objectivo, a partilha de saberes e experiências e o 

desenvolvimento de projectos em comum só virá trazer benefícios a todos. 

 

Outra questão importante que merece uma atenção especial é o aumento de processos 

relativos ao Rendimento Mínimo Garantido no concelho de Alenquer, o que pode ser 

revelador do agravamento de situações de pobreza no concelho. Assim, há que intervir 

no sentido da sinalização e tentativa de resolução das situações mais graves, pelo que o 

Programa Rede Social poderá ser bastante útil neste aspecto, pois os seus objectivos 

principais são justamente o combate à pobreza e à exclusão social. 
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Síntese 
 
- Existência de 5 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s). 

- Valências das IPSS’s insuficientes para dar resposta à população concelhia, o que é 

visível em elevadas listas de espera, quer no caso da infância como na 3ª idade. 

– Infância 
 
- 2 Jardins de Infância e 2 Creches pertencentes às IPSS’s, que abrangem 378 crianças. 

- 3 Centros de Actividades de Tempos Livres. 

- Listas de espera numerosas nas valências de Creche e Pré-Escolar das IPSS’s. 

- Existência de um Lar de Jovens na freguesia de Abrigada destinado a crianças do sexo 

feminino que se encontram em situação de risco social, abrigando cerca de 30 crianças 

no ano de 2004. Estas crianças residem no Lar devido principalmente devido a 

negligência familiar, maus tratos e abuso sexual. 

– Idosos 
 
- A valência de Lar apresenta um maior número de utentes, quer dentro das próprias 

instituições concelhias, quer no total das valências ( 238 utentes). 

- Todas as Instituições do concelho com a valência de Lar apresentam listas de espera 

bastante razoáveis, perfazendo um total de 387 potenciais utentes. 

- A Taxa de Cobertura em Lares de Idosos no concelho em 2000 era de 1,88%, valor 

inferior ao registado em Portugal (3,16%) e Oeste (3,85%). 

- Necessidade de equipamentos de retaguarda para idosos que necessitem de cuidados 

de saúde especializados após alta hospitalar. 

- Inexistência de trabalho em parceria entre as várias IPSS’s do concelho, bem como 

desconhecimento do funcionamento e dos projectos que cada uma desenvolve. 

 

- Rendimento Mínimo Garantido 
 
- Crescente aumento de processos de RMG (1 100 processos entrados no ano de 2001). 

- Titulares do RMG situam-se maioritariamente nas camadas etárias mais elevadas 

(64% possuem mais de 45 anos) e são essencialmente do sexo feminino (72,6%). 

- Beneficiários do RMG pertencem maioritariamente às camadas etárias mais jovens. 

- As famílias nucleares sem ou com filhos são o tipo de família mais frequente entre os 

beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido (23,9% e 22,9% respectivamente).  
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- 99 acordos de Inserção assinados em 2001, encontrando-se a frequentar Acções de 

Inserção 177 beneficiários, particularmente na área da Acção Social (108). 

- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (2003) 
 
- Necessidade de aprofundar o trabalho desenvolvido sobre as crianças e jovens. 

- 32 crianças/jovens acompanhadas pela CPCJ, das quais 21 são do sexo masculino. 

- Negligência e abandono escolar são os principais motivos de intervenção. 

- 61% das denúncias das situações sinalizadas têm origem nas escolas. 

- A maioria das medidas de promoção e protecção aplicadas foram “apoio junto dos 

pais” (78,9%), em apenas 4 casos se recorreu a acolhimento institucional. 

- Inexistência de equipamentos de acolhimento institucional quando há necessidade de 

retirar as crianças/jovens do seu meio de residência habitual. 

- Voluntariado 
 
- Prestado no concelho pelos 2 Agrupamentos de Escuteiros, que possuem cerca de 120 

elementos cada, e que colaboram em diversas campanhas a nível social. 

- De entre as actividades desenvolvidas pelos Agrupamentos de Escuteiros destaca-se a 

recolha de alimentos no Natal e a distribuição dos mesmos a famílias carenciadas.  

- Estes Agrupamentos de Escuteiros desempenham um importante papel na detecção de 

famílias carenciadas, bem como constituem uma importante instância de socialização 

para muitos jovens do concelho. 

- O facto de o concelho não se encontrar abrangido por nenhum Banco Alimentar faz 

com que não haja capacidade de dar resposta a pedidos de obtenção de alimentos. 
 

- Pensionistas 
 
- Aumento de 42% de pensionistas no concelho entre 1992 e 2002. 

- Pensões por Invalidez foram as únicas que diminuíram (-26,1%), enquanto que as 

pensões por Sobrevivência aumentaram cerca de 95% no mesmo período de tempo. 

- Pensões por Velhice aumentaram 52% entre 1992 e 2002, resultante do 

envelhecimento da população. 
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5. SEGURANÇA PÚBLICA 
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O avolumar de problemas sociais como as bolsas de pobreza urbana e exclusão social, 

dos quais já tivemos a oportunidade de analisar alguns indicadores, apresentam, como 

um dos efeitos, o crescimento de problemas geradores de insegurança nos cidadãos. 

 

No entanto, e como também foi referido em sede de entrevista com a Guarda Nacional 

Republicana (GNR) de Alenquer, o conceito de insegurança é um conceito bastante 

subjectivo. Isto porque, enquanto situação colectiva, a insegurança pode-se considerar 

como sendo uma “construção social”, no sentido em que não deriva directamente de 

uma efectiva situação de perigo, em que a população se possa encontrar, mas sim de um 

“estado” de ânimo, na construção do qual participam vários fenómenos e dos quais se 

realça aqui a degradação económica e social de muitas famílias25.  

 

Esta degradação apresenta essencialmente como consequências mais visíveis o 

crescimento das situações de marginalidade, particularmente o aumento da pequena 

marginalidade (que causa maior impacto e que é uma importante fonte de insegurança). 

Aliados a este fenómeno surgem ainda outros problemas como o individualismo, a 

instabilidade do emprego e a inexistência de uma política em relação aos emigrantes, 

entre outros problemas. 

 

Neste contexto, a percepção subjectiva dos indivíduos aumenta, aumentando também a 

procura de políticas de segurança, por parte das entidades responsáveis, que deverão 

passar pela combinação entre o aumento das condições objectivas de segurança e a 

diminuição da percepção da insegurança por parte das populações.  

 

Ao nível da segurança pública no concelho de Alenquer, a análise de alguns indicadores 

disponíveis permite afirmar que, de uma maneira geral, apesar do concelho não se 

posicionar negativamente nos índices de criminalidade quando comparado com outras 

unidades territoriais de referência, detectam-se alguns sinais que deverão merecer uma 

particular atenção face à evolução e à natureza da criminalidade registada no concelho. 

 

 

 

                                                 
25 INDOVINA, Francesco, “Geologia da Insegurança Urbana. A Construção Social do Medo nas 

Cidades”  in Cidades, Comunidades e Territórios, nº 3, Lisboa, CET-ISCTE, 2001.  
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Á semelhança do que se verifica no país e na maioria dos concelhos da região Oeste, a 

criminalidade entre os anos de 1998 e 2001, no concelho de Alenquer, tem vindo a 

conhecer um aumento significativo. O crescimento da criminalidade neste concelho 

(29,4%) foi, em termos proporcionais, neste período de tempo, superior ao registado na 

região Oeste (17,3%) e no país (9,1%), no entanto foi menor do que o crescimento 

apresentado em vários concelhos desta mesma região, como é o caso dos concelhos do 

Bombarral, que registou um aumento da criminalidade na ordem dos 71%, do concelho 

do Cadaval (aumento de 57,1%) ou do concelho da Nazaré, que viu a criminalidade 

aumentar entre 1998 e 2001 cerca de 41%. Apenas os concelhos de Arruda dos Vinhos, 

Torres Vedras e Alcobaça apresentaram uma diminuição ao nível da criminalidade 

registada entre 1998 e 2001. 

 
Quadro 5.1.- Criminalidade registada entre 1998 e 2001  
 

1998 1999 2000 2001  
Área Geográfica  

N.º 
% na 
pop. 

 
N.º 

% na 
pop. 

 
N.º 

% na 
pop. 

 
N.º 

% na 
pop. 

Variação 
1998/01 

(%) 
Portugal 341 112 3,4 362 589 3,6 363 294 3,5 372 170 3,6 9,1 

Oeste  9 222 2,5 10 025 2,7 10 882 2,8 10 820 3,2 17,3 
Alcobaça  1 464 2,6  1 501 2,7  1 407 2,5  1 433 2,6 -2,1 
Alenquer    837 2,4   960 2,8  1 053 2,7  1 083 2,8 29,4 

Arruda dos Vinhos    140 1,5   128 1,3    163 1,6    118 1,1 -15,7 
Bombarral    165 1,4   231 1,9    268 2,0    283 2,1 71,5 
Cadaval    147 1,1   176 1,4    185 1,3    231 1,7 57,1 

Caldas da Rainha  1 596 3,6  1 611 3,6  1 640 3,4  2 140 4,4 34,1 
Lourinhã    474 2,2   495 2,3    611 2,6    515 2,2 8,6 

Mafra  1 080 2,4  1 172 2,6  1 382 2,6  1 504 2,7 39,3 
Nazaré    421 2,8   562 3,8    548 3,6    593 3,9 40,9 
Óbidos    202 1,7   227 1,9    224 2,1    228 2,1 12,9 
Peniche    780 3,0   833 3,1  1 029 3,8    812 3,0 4,1 

Sobral Mte Agraço    160 2,3   139 2,0    192 2,2    204 2,3 27,5 
Torres Vedras  1 810 2,6  1 990 2,9  2 180 3,0  1 676 2,3 -7,4 

 
FONTE:  Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento.  

 

A comparação realizada com outras áreas territoriais em termos de criminalidade 

registada e percentagem de crimes por 100 habitantes, no ano de 2001, mostra que o 

concelho de Alenquer apresentava uma situação que não pode ser considerada como 

muito favorável. Isto porque, apesar de verificar um valor de crimes declarados por cada 

100 habitantes inferior ao registado para o país e para a região Oeste, o concelho 

ocupava apenas a 10ª posição, no conjunto dos concelhos da região Oeste, no que diz 

respeito a esta problemática, registando cerca de 2,8 crimes por cada 100 habitantes.  
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Ou seja, apenas os concelhos de Nazaré, Caldas da Rainha e Peniche apresentam uma 

Taxa de Criminalidade por 100 habitantes superior à registada no concelho de Alenquer. 

Caldas da Rainha é o concelho da região Oeste que regista uma maior Taxa de 

Criminalidade por 100 habitantes no ano de 2001 (4,4%). No caso do concelho de 

Alenquer, a Taxa de Criminalidade apresentava em 1998 um peso de 2,4% no total da 

população, aumentando para 2,8% em 2001. Entre este período de tempo, o concelho 

registou mais 246 crimes. 

 

Este crescimento da criminalidade no concelho pode ser visível no seguinte gráfico, 

onde se constata que a maior subida ao nível de crimes registados se deu entre os anos 

de 1998 e 1999 (mais 123 crimes), enquanto que, entre os anos de 2000 e 2001, se deu a 

subida menos significativa de crimes no concelho (apenas se verificou entre estes anos 

um aumento de 30 crimes.) 

 
   Gráfico 5.1.- Criminalidade registada no concelho (1997-2001) 
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  FONTE:  Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento.  

 

Os dados oficiais disponíveis mostram um crescimento do número de crimes no 

concelho no período considerado entre 1997 e 2001 na ordem dos 35,2%, sendo que a 

maioria desses crimes são Contra o Património (50,1%), à semelhança do que se 

verifica no país e na região em que o concelho se insere. Como se pode verificar no 

quadro seguinte, os crimes Contra as Pessoas apresentam também um peso significativo 

em termos percentuais (17,5%, valor inferior ao registado na região Oeste com 24,5%, e 

ao valor de Portugal: 22,8%). Os crimes Contra a Vida em Sociedade são mais 

significativos no concelho, em termos proporcionais, do que no país e na região Oeste. 
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Quadro 5.2.- Crimes registados por tipo de crimes em 2001 
 

 
Portugal 

 
Oeste 

 
Alenquer 

 
Crimes 

N.º % N.º % N.º % 
Crimes contra as pessoas   84 891 22,8 2 649 24,5  190 17,5 
Crimes contra o património 215 528 57,9 5 919 54,7  543 50,1 
Crimes contra a vida em sociedade    35 930   9,7 1 214 11,2  199 18,4 
Crimes contra o Estado     3 663   1,0     95   0,9    6   0,6 
Crimes Previstos em legislação penal avulsa   32 133   8,6     913   8,4  121 11,2 
Total 372 170 100,0 10 820 100,0 1 083 100,0 
 
FONTE: Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento.  

 

Podemos verificar, no quadro que se segue, que o tipo de criminalidade que mais se 

verifica no concelho encontra-se relacionada com a “Condução de veículos possuindo 

uma taxa de álcool igual/superior a 1,2 g/l” (15,5%), seguido dos crimes ligados ao 

“Furto em veículo motorizado” (10,0%). 

 

As categorias de crimes que registaram um aumento mais significativo entre os anos de 

1998 e 2001 foram “Outros Furtos” (aumento de 313,6%) e “Desobediência”, que 

duplicou entre 1998 e 2001 no concelho. Ao nível dos crimes que apresentaram uma 

diminuição entre este período de tempo, destaca-se a “Ofensa à integridade física por 

negligência em acidente de viação”, que diminuiu 78,1%, e as categorias “Incêndio/fogo 

posto em edifício, construção/ meio transporte” e “Furto em estabelecimento de ensino 

com arrombamento, escal., chaves falsas”, com descidas de 66,7%. 

 

Há, no entanto, que ter em atenção, mais uma vez, o facto de o concelho de Alenquer 

ser constituído por freguesias de carácter mais urbano e por outras freguesias de carácter 

mais rural, o que se irá reflectir no tipo de criminalidade. Pode mesmo afirmar-se a 

existência de uma específica violência de lugar, nas zonas urbanas, decorrente da 

convivência e da aglomeração; na zona rural, pelo contrário, ligada ao isolamento dos 

indivíduos. Segundo informações da GNR Alenquer, o tipo de criminalidade que se 

verifica na zona mais urbana do concelho é essencialmente o pequeno furto ligado à 

toxicodependência e furto e uso de veículo, enquanto que, na zona mais rural, o tipo de 

crime que frequentemente se verifica são injúrias e ameaças. Estas diferenças devem ser 

tomadas em consideração em quaisquer medidas que pretendam combater a 

criminalidade no concelho. 
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Quadro 5.3.- Descrição da Criminalidade registada em 1998 e 2001 
 

1998 2001 

Descrição Crime N.º % N.º % 

 
Variação 
1998/01 

Condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2 g/l 109 13,0 168 15,5  54,1 
Furto em veículo motorizado 84 10,0 108 10,0  28,6 
Furto em edifício comer. ou indust. c/ arromb., escal., chaves 
falsas 

 
76 9,1  93 8,6  22,4 

Ofensa à integridade física voluntária simples 64 7,6  91 8,4  42,2 
Outros furtos 22 2,6  91 8,4 313,6 
Condução sem habilitação legal - -  82 7,6 - 
Furto de veículo motorizado 46 5,5  66 6,1  43,5 
Furto em residência c/ arromb., escalam., ou chaves falsas 46 5,5  62 5,7  34,8 
Outro dano 28 3,3  51 4,7  82,1 
Ameaça e coacção 47 5,6  42 3,9 -10,6 
Outros crimes 63 7,5  31 2,9 -50,8 
Difamação, calúnia e injúria 15 1,8  23 2,1  53,3 
Homicídio por negligência em acidente de viação 31 3,7  16 1,5 -48,4 
Outros roubos 9 1,1  14 1,3  55,6 
Furto em outros edifícios c/ arromb., escal., chaves falsas 8 1,0  13 1,2  62,5 
Viol. de domicílio e intr. em lugar vedado ao público 8 1,0 .. .. .. 
Furto por carteirista 6 0,7  11 1,0  83,3 
Abuso de confiança 8 1,0  10 0,9  25,0 
Outras burlas 6 0,7  10 0,9  66,7 
Contrafacção/falsif. de moeda e pass. de moeda falsa .. ..  10 0,9 .. 
Incêndio/fogo posto floresta, mata, arvoredo/seara 10 1,2   9 0,8 -10,0 
Outros crimes contra a propriedade 8 1,0   8 0,7  0,0 
Ofensa à integridade física por negligência em acidente de 
viação 

32 
3,8   7 0,6 -78,1 

Desobediência 3 0,4   6 0,6 100,0 
Ofensa à integridade física voluntária grave .. ..   4 0,4 .. 
Outros crimes c/ a liberdade e a autodeterm. Sexual 3 0,4   4 0,4  33,3 
Falsif. de docum., cunhos, marcas, chanc., pesos/medida .. ..   4 0,4 .. 
Incêndio/fogo posto em edifício, construção/ meio transp. 12 1,4   4 0,4 -66,7 
Outros crimes de perigo comum .. ..   4 0,4 .. 
Tráfico de estupefacientes 4 0,5   4 0,4  0,0 
Consumo de estupefacientes 11 1,3 .. .. .. 
Emissão de cheques sem provisão 8 1,0   4 0,4 -50,0 
Maus tratos ou sobrec. menores, incapaz ou cônjuge  - -   3 0,3 .. 
Furto em estabelecimento de ensino c/ arromb., escal., chaves 
falsas 

 
9 1,1   3 0,3 -66,7 

Roubo na via pública (excepto por esticão) .. ..   3 0,3 .. 
Outros crimes contra a integridade física 5 0,6 .. .. .. 
Crimes relativos à caça e pesca 4 0,5 .. .. .. 
Total 837 100,0 1 083 100,0  29,4 
 
FONTE: Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento 

 
..  Resultado nulo/protegido pelo segredo de justiça 

 
Nota: O total de crimes registados no concelho de Alenquer não corresponde à soma das diferentes parcelas dado existirem crimes 

que se encontram protegidos pelo segredo estatístico, logo, não estão presentes em nenhuma das categorias apresentadas, mas são 

contabilizados no número total de crimes registados no concelho. 
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Ao nível de forças de segurança pública, existe no concelho de Alenquer um 

Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) sediado na freguesia 

de Santo Estêvão. Deste Destacamento Territorial estão dependentes dois Postos – o de 

Alenquer e o de Aldeia Galega da Merceana, para além de outros quatro postos, que 

cobrem concelhos contíguos ao de Alenquer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Em termos de instalações, a esquadra do destacamento, sediada na freguesia de Santo 

Estêvão, foi em tempos uma antiga prisão, logo, não se encontra de forma alguma 

adequada ao tipo de funções que desempenha actualmente, para além de possuir grandes 

carências ao nível de material de escritório, nomeadamente material informático que 

chega a ser adquirido a título individual pelos próprios guardas. O outro posto existente 

no concelho, localizado na freguesia de Aldeia Galega da Merceana, apresenta 

instalações relativamente recentes e possui bons equipamentos materiais.  

 

Segundo os critérios de localização, é proposto pela Direcção Geral do Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano26 que as instalações das forças de segurança se 

localizem em áreas com acessos fáceis e directos a eixos rodoviários principais, que 

permitam boa visibilidade para a garantia de condições de segurança e de defesa das 

instalações. Verifica-se que o posto da GNR de Alenquer não corresponde a estes 

requisitos, dado as suas instalações se situarem numa via estreita e num local com pouca 

visibilidade.   

 
 

                                                 
26 DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, op cit, 2002   

DESTACAMENTO TERRITORIAL 

Posto 
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Aldeia 
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A respeito dos recursos humanos, verifica-se uma grande carência, pois o número de 

efectivos encontra-se, em ambos os postos, muito abaixo do número que seria o ideal 

para assegurar o bom funcionamento do sistema. Segundo informações da Guarda 

Nacional Republicana de Alenquer, verifica-se um défice de 8 agentes para o posto de 

Alenquer e de 7 no posto de Aldeia Galega de Merceana. Um reforço do policiamento é 

assim uma necessidade importante, e a curto-médio prazo tornar-se-á fundamental para 

assegurar a segurança do concelho. 

 
    Quadro 5.4.- Guarda Nacional Republicana de Alenquer - Postos e número de efectivos 
 

Postos 
Nº. de 

Efectivos 
N.º de 

Viaturas Área de Abrangência 
 

Alenquer 
 

27 
 

2 
Freguesias:  Carregado, Carnota, Cadafais, Meca, Ota, 

Santo Estêvão, Triana e Abrigada 
 

Aldeia Galega 
da Merceana 

 
 

13 

 
 

1 

Freguesias:  Vila Verde dos Francos, Cabanas de 
Torres, Aldeia Galega da Merceana, 
Aldeia Gavinha, Olhalvo, Ribafria, 
Pereiro de Palhacana e Ventosa 

 
   FONTE: Guarda Nacional Republicana, dados recolhidos durante a entrevista exploratória. 

 

O posto de Alenquer é responsável pela patrulha da área que engloba as freguesias de 

Carregado, Carnota, Cadafais, Meca, Ota, Santo Estêvão, Triana e Abrigada, portanto 

toda a parte Oeste do concelho, enquanto que o posto da Merceana está encarregue da 

vigilância da zona Este, que engloba as restantes freguesias. 

  

Quanto aos meios de transporte existentes, o principal problema reside na idade e 

desgaste das viaturas, que exigem cada vez mais acções de reparação e manutenção 

prolongadas, colocando claros problemas à operacionalidade desta instituição. 
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Um importante programa desenvolvido pela Guarda Nacional Republicana no concelho 

é o Programa Escola Segura, destinado à população em idade escolar. É um Programa 

que incide sobretudo na prevenção, tentando-se sensibilizar os alunos para alguns 

problemas, tais como a droga. Existe uma importante aproximação aos alunos e 

professores, que se pretendia ver alargada aos pais, pois é também por eles que passa 

grande parte da intervenção junto dos jovens. 

 

No âmbito deste Programa são feitas acções de policiamento que incidem sobre as áreas 

circundantes às escolas, não havendo ocorrências de grande significado a registar. A 

zona de Alenquer é apontada como possuindo mais problemas ao nível do Programa 

Escola Segura, constatando-se também uma grande diferença entre os problemas 

apresentados nas freguesias de cariz mais urbano e nas freguesias com um pendor rural 

do Concelho. 

 

Este Programa abrange todas as escolas do concelho, à excepção das escolas primárias, 

sendo que, para o funcionamento do Programa, se dispõe apenas de uma viatura e de 

dois efectivos no ano de 2003, o que mais uma vez se revela manifestamente 

insuficiente para assegurar a segurança de todos os estabelecimentos de ensino e o 

funcionamento do próprio Programa. Para que tal efectivamente se verificasse, seria 

ideal a existência de mais uma viatura e de mais dois efectivos, na opinião dos 

responsáveis por este Programa. 

 

Segundo informações recolhidas junto da GNR de Alenquer, seria importante a criação 

de mais projectos no concelho, tais como o Comércio Seguro, por exemplo, mas a 

escassez de efectivos verificada constitui-se como um dos principais obstáculos à 

implementação de novas iniciativas.  

 

Ao nível dos problemas mais importantes relativos à Segurança, destaca-se um 

fenómeno que tem causado muitas preocupações, com mais intensidade nas freguesias 

da Vila de Alenquer, e que se prende com a problemática do trânsito, os problemas de 

circulação, tanto de veículos como de pessoas, e o estacionamento. A este propósito, é 

sugerido por um elemento da GNR para a Vila de Alenquer a criação de parques de 

estacionamento pagos ao longo do rio que atravessa a vila e a proibição do trânsito num 

dos sentidos para a Vila Alta do concelho.  
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As questões do trânsito e estacionamento são suficientemente graves ao ponto de serem 

consideradas, por muitos, como autênticas barreiras a uma maior mobilidade dos 

indivíduos, implicando que, não raras vezes, os cidadãos tenham que se deslocar pela 

estrada, correndo riscos de atropelamento, enquanto os passeios se encontram repletos 

de veículos automóveis. Reconhecendo o problema e a sua gravidade, a autarquia 

considerou importante a construção de dois novos parques de estacionamento na Vila. 

No entanto, o problema persiste, exigindo uma intervenção mais profunda, que 

enquadre questões de ordem objectiva, como o reforço policial relativamente às 

infracções de estacionamento e a colocação de parquímetros no centro da Vila, mas que 

enquadre, igualmente, questões de cidadania e democracia, já que o desrespeito pelo 

código da estrada por parte de automobilistas, motociclistas e peões se tornou um lugar 

comum. (Estes aspectos serão abordados com maior profundidade no capítulo 

“Transportes e Acessibilidades”) 

 

Ainda relativamente a este problema, a GNR de Alenquer aponta como meio de 

combate, uma maior intervenção no sentido de coimas por estacionamento incorrecto, 

pois “as pessoas começam a ouvir falar que alguém já foi multado ali e ficam com 

medo e deixam de ter determinado tipo de comportamentos”, mas coloca-se uma vez 

mais o problema da falta de efectivos para fazer cumprir estas medidas. 

 

A existência de espaços públicos cuidados e propícios ao convívio entre os munícipes 

constitui outro ponto que deve ser considerado em termos de Segurança, já que a 

degradação dos espaços é uma situação que fomenta diversos fenómenos de 

indisciplina, dos quais são exemplo o vandalismo urbano. Este tipo de criminalidade 

não é muito comum no concelho, existindo apenas alguns casos de Crimes Contra o 

Património, mas nada de muito relevante, no entender da GNR de Alenquer, mas no 

entanto há que tomar medidas no sentido de a evitar. De acordo com esta força de 

segurança, a intervenção no sentido do combate aos casos registados deveria passar 

principalmente pelas escolas, dado que grande parte deste tipo de crimes são realizados 

por grupos de jovens, só que na maioria dos casos os jovens não vão à escola, o que 

dificulta bastante a intervenção. 
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Assim, podemos dizer que a intervenção no sentido do combate à criminalidade, quando 

se trata do tipo de criminalidade que se verifica no concelho de Alenquer, poderia 

eventualmente passar por políticas sociais concertadas, bem como projectos e acções em 

áreas como a Educação. A este nível seria fundamental um reforço do trabalho de 

parceria entre as forças policiais e os restantes actores no terreno, no sentido de 

aproximar os agentes da população e prosseguir projectos visando a inserção social dos 

jovens problemáticos. O projecto Escola Segura é um exemplo de uma iniciativa que 

merece ser reforçada. 

 

Outro problema importante que, como já foi referido, tem vindo a aumentar no 

concelho, prende-se com a questão da toxicodependência. Este assume-se, 

actualmente, como um dos problemas mais graves presentes na sociedade. O problema 

da toxicodependência é essencialmente um problema de saúde com causas de natureza 

social, mas que tem como efeito contribuir para o aumento das Taxas de Criminalidade, 

já que é responsável por crimes Contra as Pessoas e Contra o Património. O furto e o 

roubo, tanto a pessoas como a estabelecimentos comerciais, são a categoria mais 

frequente da criminalidade associada à toxicodependência. 

 

Uma vez que o consumo e o tráfico de drogas são ilegais no nosso país, trata-se de um 

fenómeno difícil de quantificar. Sabe-se que nos últimos anos o consumo de drogas 

conheceu um forte crescimento e estima-se que existam mais de 50.000 

toxicodependentes em Portugal, de acordo com fontes estatísticas do Ministério da 

Justiça, relativas a 1995. 

 

Como também já foi mencionado, não existe nenhum levantamento ao nível do 

problema da toxicodependência no concelho de Alenquer, sendo que existe a noção de 

que é um problema que tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Os únicos dados que 

foi possível obter ao nível da criminalidade relacionada com este problema são 

disponibilizados pelo Gabinete de Política Legislativa e Planeamento, e dizem respeito 

ao “Número de arguidos/suspeitos identificados em crimes de tráfico de estupefacientes 

ou psicotrópicos” e “Consumo de estupefacientes ou psicotrópicos”. Note-se que estes 

dados não são, de forma alguma, elucidativos da realidade da problemática da 

toxicodependência no concelho, no entanto foram os únicos que foi possível apresentar, 

relativamente a este assunto, nesta fase do trabalho. 
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As informações disponíveis apontam para uma diminuição ao nível do número de 

crimes no concelho, entre 1997 e 2001, relacionados com o tráfico de estupefacientes ou 

psicotrópicos, pois enquanto que no ano de 1997 se registaram no concelho 8 crimes 

nesta categoria, esse número desceu para 4 em 2001. 

 
Quadro 5.5.- Número de crimes de tráfico ou consumo de estupefacientes ou psicotrópicos (1997 e 2001) 
 

 
Crimes 

 
1997 

 
2001 

 
Variação 1997-01 

Tráfico de estupefacientes ou psicotrópicos 8 4 -50% 
Consumo de estupefacientes ou psicotrópicos 5 .. .. 

 
               FONTE: Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento 
 
             .. Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico 
 

Ao nível do consumo de estupefacientes, não é possível retirar conclusões concretas, 

verificando-se apenas que o número de arguidos/suspeitos identificados em crimes 

relacionados com o consumo de estupefacientes ou psicotrópicos diminuiu de 11, em 

1997, para 3 em 2001 (quadro 5.6.). Pressupõe-se, igualmente, uma diminuição no 

número de crimes relacionados com o consumo de estupefacientes, mas esse valor para 

o ano de 2001 ou é nulo ou encontra-se protegido pelo segredo estatístico.  

 

Quanto à caracterização dos arguidos/suspeitos identificados em crimes de tráfico ou 

consumo de estupefacientes ou psicotrópicos no concelho de Alenquer, em termos das 

variáveis Sexo e Idade, a situação é a seguinte: 

 
Quadro 5.6.- Arguidos/suspeitos identificados em crimes de tráfico ou consumo de estupefacientes ou 

psicotrópicos (1997 e 2001) 
 

Arguidos/suspeitos identificados 
Sexo Idade 

 
 

Crimes Masculino Feminino Menos de 
16 anos 

16 a 24 
anos 

Mais de 
25 anos 

1997 14 .. .. .. 13 Tráfico de 
estupefacientes 

 ou psicotrópicos 2001 4 .. .. .. 4 

1997 11 .. .. 7 6 Consumo de 
estupefacientes ou 

psicotrópicos 2001 3 .. .. .. 3 
 
          FONTE: Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento 
 
          .. Resultado nulo/protegido pelo segredo estatístico 
 

É possível verificar pelo quadro anterior que os arguidos ou suspeitos de ambos os tipos 

de crimes são, na sua totalidade, elementos do sexo masculino e com idades superiores 

a 25 anos, sendo que apenas se registaram, em 1997, 7 casos de suspeitos com idades 
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compreendidas entre os 16 e os 24 anos. Note-se ainda que a infracção, no que se refere 

ao problema da droga no concelho, prende-se mais com o problema do tráfico do que 

com o do consumo, sendo que ambos estes crimes diminuíram entre os anos de 1997 e 

2001, segundo as informações disponíveis, embora, como foi referido, os dados 

apresentados não permitam retirar conclusões reais sobre este problema no concelho. 

 

 

Um outro aspecto que seria pertinente analisar, ao nível da Segurança Pública, prende-

se com a questão dos acidentes de viação que, no concelho de Alenquer, têm sofrido 

algumas oscilações ao longo dos anos. Assim, se no ano de 1993 se registou o maior 

número de acidentes de viação no concelho nos últimos 9 anos, esse valor diminuiu 

cerca de 15% no ano de 2002, registando-se 163 acidentes de viação neste ano, por 

contraposição aos 193 acidentes do ano de 1993.  

 
Quadro 5.7.- Acidentes de Viação e Vítimas no Concelho de Alenquer 
 

Acidentes com 
Vítimas Vítimas Anos 

  Total Mortais Total Mortos Feridos Graves Feridos Ligeiros 
1993 193 13 299 16 25 258 
1994 123 13 182 14 27 141 
1995 155 11 227 16 35 176 
1996 172  6 224  7 44 193 
1997 153  7 211  7 42 162 
1998 174  8 270 10 35 225 
1999 171  9 237  9 28 200 
2000 178  6 248  6 35 207 
2001 171  5 246  8 14 224 
2002 163 10 216 10 15 191 

Variação 1993-
2002 (%) -15,5 -23,1 -27,8 -37,5 -40,0 -26,0 

 
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo . 

 

 

Também o número total de vítimas em acidentes de viação diminuiu, de uma maneira 

geral, entre 1993 e 2002 (diminuição de 27,8%), bem como o número de mortos            

(- 37,5%), embora com bastantes oscilações entre os diferentes anos. No entanto, parece 

verificar-se uma tendência decrescente destes indicadores a partir do ano de 2000, 

apesar do aumento entre 2001 e 2002 dos acidentes com vítimas mortais, do número de  

mortos e de feridos graves no concelho (estes dois últimos indicadores sofreram 

aumentos pouco significativos). 
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É possível verificar no seguinte gráfico a evolução do número total de acidentes de 

viação no concelho de Alenquer, onde se constata que, entre 1993 e 1994, se registou 

uma grande descida ao nível do número total de acidentes de viação, e a partir deste ano 

a evolução foi marcada por algumas oscilações, apresentando uma tendência 

decrescente desde 2000. 

 
             Gráfico 5.2.- Acidentes de Viação no concelho (1993-2002) 
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                FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo . 
 

 

Comparativamente aos restantes concelhos da região Oeste, o concelho de Alenquer 

ocupa o 5º lugar ao nível do número total de acidentes registados em 2002 (163 

acidentes), apresentando um número de mortos por 100 acidentes de viação, superior ao 

registado na região Oeste e na grande maioria dos concelhos desta região. Como se 

pode observar no quadro 5.8., apenas os concelhos de Óbidos e Cadaval apresentam um 

número de mortos por 100 acidentes de viação com vítimas superior ao registado em 

Alenquer. 
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Quadro 5.8.- Total de Acidentes com vítimas na região Oeste  
 

 
Unidade Territorial 

 
Total de 

Acidentes 

 
Mortos por 100 acidentes de 

viação com vítimas 
Alcobaça 410 2,7 

Torres Vedras 283 3,2 
Mafra 267 2,2 

Caldas da Rainha 252 2,4 
Alenquer 163 6,1 
Peniche 124 1,6 
Nazaré 109 1,8 

Lourinhã  102 - 
Óbidos  90 6,7 

Bombarral  82 1,2 
Cadaval  60 8,3 

Sobral de Monte Agraço  36 - 
Arruda dos Vinhos  18 5,6 

Oeste 1 996 3,0 
 
FONTE: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2002 

 

 

Ao nível da Segurança Pública existe ainda no concelho um importante serviço, o 

Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC), promovido pela autarquia local, que 

surgiu em 1998, respondendo a sua criação a um imperativo legislativo decorrente da 

Lei de Bases da Protecção Civil (Lei N.º 113/91, de 29 de Agosto).  

 

Este serviço enquadra colaborações institucionais de diversas entidades, entre as quais a  

Guarda Nacional Republicana de Alenquer, o Centro de Saúde de Alenquer, as duas  

Corporações de Bombeiros Voluntários do concelho, os Agrupamentos de Escuteiros do 

concelho, a Rádio Voz de Alenquer, a Cruz Vermelha Portuguesa – delegação de 

Alenquer, o INEM, a Direcção Geral da Agricultura, a Segurança Social e 3 

funcionários da Câmara Municipal de Alenquer indicados pelo Presidente da Câmara. 

 

O Serviço Municipal de Protecção Civil apresenta como principais funções a 

identificação de alguns riscos que possam pôr em causa a segurança do concelho, sendo 

que alguns dos problemas identificados pelo SMPC de Alenquer são os seguintes: 

 

 Transportes de matérias perigosas – Circulam muitos veículos com matérias 

perigosas provenientes da Petrogal de Aveiras de Cima na Auto-Estrada Nº1. 

  

 Identificação de “pontos negros” de segurança rodoviária e de lugares onde 

existam picos de maior criminalidade. Em termos de acidentes rodoviários, os locais 
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apontados como mais problemáticos são a Auto-Estrada Nº1 e as freguesias de Ota, 

Carregado, Merceana, Ribafria e Cadafais. Quanto à questão da criminalidade, a 

situação no concelho é a seguinte:  
 
 

“Verifica-se a existência no Carregado de pequena criminalidade devido aos 

efeitos do consumo de droga e transacção, bem como em Abrigada, Cabanas 

do Chão e em Alenquer. Detectados esses casos são encaminhados para a 

Comissão Municipal de Segurança e são apresentadas soluções para tentar 

resolver o problema. A GNR faz esse estudo com uma vigilância mais apertada 

(...) A vigilância é realizada em grande parte em períodos nocturnos para se 

conseguir as provas para o Ministério Público, mas de um modo geral todos 

estes pontos estão controlados, pois sabe-se exactamente os sítios e as pessoas 

envolvidas. As referências em termos de toxicodependência são o centro de 

saúde, onde os jovens se dirigem para pedir produtos alternativos.” 
 

(Serviço Municipal de Protecção Civil) 

 

Tal como foi referido pela GNR de Alenquer, o problema da criminalidade associada ao 

consumo de droga já foi um problema com maior gravidade no concelho, tendo sido 

combatido até ao momento basicamente através de brigadas descaracterizadas, sendo 

que o Núcleo de Investigação Criminal actua apenas ao nível dos traficantes de droga. 

Actualmente “há um círculo mais apertado”, existe um controlo sob os focos mais 

problemáticos que estão devidamente identificados, no entanto é um problema que 

persiste a nível concelhio, e que se tem alastrado particularmente às escolas. Mas 

verifica-se também a existência no concelho de um outro tipo de pequena criminalidade 

que não se encontra relacionada com o problema da droga.  

 
“Como consequência da Expo’98 muitas casas da zona oriental de Lisboa 

foram demolidas, o que fez com que houvesse um grande afluxo de pessoas 

à zona do Carregado. Ora isso veio fazer com que o Carregado, se já era 

uma zona complicada a vários níveis, se viesse a tornar numa localidade 

onde a taxa de desemprego é bastante elevada e onde as pessoas vivem em 

condições bastante degradadas. Esta situação vai levar a que se verifiquem 

furtos dirigidos por jovens a alguns estabelecimentos de forma a satisfazer 
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algumas necessidades no aspecto da própria vivência em sociedade. Mas 

estes constituem apenas alguns furtos pontuais.”  
(Serviço Municipal de Protecção Civil) 

 

Também estes pequenos furtos, que, segundo informações da GNR de Alenquer, 

incidem particularmente sobre estabelecimentos comerciais na freguesia do Carregado, 

não são motivo de preocupação por parte das entidades responsáveis pela segurança 

pública no concelho, pois acontecem de forma esporádica. 

 

Como já foi referido, há que ter em atenção o facto de o concelho de Alenquer ser 

constituído por freguesias de carácter mais urbano e por outras freguesias de carácter 

mais rural, que possuem características próprias, o que por sua vez irá ter repercussões 

significativas ao nível do tipo de criminalidade praticada. Este facto é confirmado pelo 

Serviço Municipal de Protecção Civil: 

 

“Nas zonas mais afastadas, nomeadamente no denominado Alto Concelho, 

os problemas detectados são mais problemas ao nível da vizinhança, como 

por exemplo discussões entre vizinhos por disputa de terras. Como é uma 

zona que vive essencialmente da produção vitícola, da pequena agricultura, 

existe uma taxa de alcoolismo bastante elevada (...) a população nesta zona 

do concelho é bastante envelhecida, apresentando essencialmente idades 

superiores a 40 anos, dado que a população jovem sai do sítio onde está 

para procurar emprego, melhores condições de vida e sítios mais 

populacionais, e os problemas existentes acabam por ser diferentes”.   
 

(Serviço Municipal de Protecção Civil) 

  

 Um outro problema referido diz respeito ao facto de existir no concelho o perigo 

da ocorrência de incêndios, particularmente em toda a parte alta da Vila, pois 

existem casas muito antigas. Existe também uma grande susceptibilidade a 

incêndios florestais, que afectaram de uma forma muito intensa grande parte do 

concelho, e nomeadamente a zona da Serra de Montejunto, no ano de 2003.          

Em termos de florestas, a zona apontada como a mais crítica é a que se encontra 

situada por cima das populações, como é o caso de locais nas freguesias de Cabanas 

do Chão, Cabanas de Torres, Abrigada e Ota. 
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 Outra questão merecedora de preocupação por parte deste serviço é a existência 

de uma zona sísmica, na freguesia de Aldeia Galega da Merceana, que é a zona mais 

vigiada neste sentido, uma vez que existe uma escola preparatória situada neste 

local, em terras que são muito movediças. A preocupação com este problema levou 

a autarquia a realizar um protocolo com o Instituto Superior Técnico para a análise 

da referida zona.  

 

 Existe também uma zona de cheia no concelho, situada no Rio Grande da Pipa e 

que abrange a zona de Cadafais até à freguesia do Carregado, e que merece uma 

atenção particular do SMPC. 

 

 Ao nível das Indústrias situadas no concelho, aquela que requer uma atenção 

mais especial é a Central Termoeléctrica do Carregado. Esta indústria está ligada 

directamente aos Bombeiros, realizando-se dois simulacros por ano face à 

perigosidade da própria fábrica. Todas as outras fábricas do concelho são casos 

pontuais. Existe uma fábrica de gás no concelho situada na localidade de Camarnal, 

a fábrica Linde, mas que é bastante segura, não constituindo por isso motivo de 

preocupação. 

 

Uma outra força de intervenção que existe no concelho são os Bombeiros Voluntários, 

que prestam à comunidade um serviço muito importante, quer no que diz respeito ao 

combate a incêndios, como à prestação de auxílio à população em caso de emergências 

várias. Existem no concelho de Alenquer duas corporações de Bombeiros, situadas nas 

freguesias de Santo Estêvão e Aldeia Galega da Merceana. A corporação de Alenquer 

possui ainda duas secções com instalações nas freguesias de Olhalvo e Abrigada.  

 
Quadro 5.9.- Bombeiros Voluntários no concelho de Alenquer 
 

Bombeiros Voluntários de Alenquer 
Secção de 
Alenquer 

Secção de 
Abrigada 

Secção de 
Olhalvo 

Bombeiros Voluntários 
de Aldeia Galega da 

Merceana 

 
Total 

N.º Voluntários 65 34 18 31 148 
N.º Voluntários Assalariados 11 0 0 14 25 
Total 76 34 18 45 173 
 
FONTE: Serviço Municipal de Protecção Civil de Alenquer, 2004 
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Ao nível de recursos materiais, existem 11 ambulâncias distribuídas pelas várias 

secções, sendo que a secção de Abrigada não possui nenhuma ambulância. Quanto a 

auto-tanques, a corporação de Alenquer possui 8 auto-tanques e a de Aldeia Galega da 

Merceana possui 3. Apenas os bombeiros de Alenquer dispõem de uma auto-escada. 

 

Descritos que estão os principais aspectos do concelho relativos à questão da Segurança 

Pública, seria importante não menosprezar os índices de criminalidade apresentados, e a 

tendência de evolução para que apontam, razão pela qual se justifica a implementação 

de acções concertadas para o combate a este fenómeno, que deverão passar também por 

um reforço das infra-estruturas e meios materiais e humanos de policiamento. Os dois 

postos da GNR, com 40 efectivos no total, parecem não conseguir dar resposta às 

necessidades de um concelho com as dimensões e os problemas de Alenquer, para além 

de esta falta de efectivos se constituir como um impedimento para a implementação de 

novos programas e novas iniciativas para as quais seria necessário um maior número de 

pessoas.  

 

Torna-se também fundamental a realização de um estudo que aborde especificamente a 

questão da toxicodependência, de modo a determinar a real incidência deste fenómeno 

no concelho, para que, a partir daí, se possa planear uma intervenção direccionada para 

o combate a este problema, quer seja através da criação de infra-estruturas próprias para 

prestar apoio a esta população, quer seja pela implementação de programas (por 

exemplo um Programa de disponibilização de Metadona) que ajudem à recuperação dos 

indivíduos toxicodependentes.  
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Síntese 
 

- Aumento da criminalidade entre 1998 e 2001 de 29,4% (mais 246 crimes), superior ao 

registado na região Oeste e em Portugal no mesmo período de tempo. 

- Em 2001 o concelho regista cerca de 3 crimes por 100 habitantes. 

- “Condução de veículos possuindo uma taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l” é o tipo 

de criminalidade mais frequente no concelho (15,5%). 

- Crimes registados por tipo de crimes em 2001 
 

Crimes 
 

N.º 
 

% 
Crimes contra as pessoas 190 17,5 
Crimes contra o património 543 50,1 
Crimes contra a vida em sociedade  199 18,4 
Crimes contra o Estado 6 0,6 
Crimes Previstos em legislação penal avulsa 121 11,2 
Total 1 083 100,0 

 
                            FONTE: Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento.  

 
- Tipo de criminalidade praticada difere consoante a parte mais rural (injúrias e 

ameaças) ou mais urbana (pequeno furto ligado à toxicodependência e furto e uso de 

veículos). 

- 2 Postos da GNR, situados em Santo Estêvão e Aldeia Galega da Merceana. 

- Inadequação das instalações do edifício do Destacamento Territorial da GNR ao tipo 

de funções que desempenha. 

- Carência de recursos humanos e materiais para assegurar o bom funcionamento da 

esquadra localizada em Santo Estêvão. 

- Programa Escola Segura com um importante papel na prevenção da criminalidade nas 

escolas do concelho, mas possui carências ao nível de efectivos e viaturas. 

- Problemas de trânsito, circulação e estacionamento, que constituem barreiras a uma 

maior mobilidade dos indivíduos. 

- Desconhecimento do nível de incidência do problema da toxicodependência. 

- Ocorreram em 2002, 163 Acidentes de Viação que abrangeram um total de 216 

vítimas, 10 das quais mortais. 

- Papel importante desempenhado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil na 

identificação de alguns riscos que possam por em causa a segurança do concelho. 

- Duas corporações de Bombeiros Voluntários com funções importantes no combate a 

incêndios e na prestação de auxílio à população em caso de emergências várias. 
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6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS E EMPREGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

 

Ao nível de actividades económicas, o ano de 1986 constituiu para o país um marco 

incontornável no seu desenvolvimento, abrindo novas perspectivas à economia e 

impondo substanciais transformações no tecido social. As novas condições externas que 

surgiram com a adesão à então chamada Comunidade Económica Europeia (CEE) 

permitiram consideráveis melhorias nos equilíbrios macro-económicos do país e 

efectivas transformações estruturais nos mecanismos de funcionamento da economia, 

sobretudo nos anos compreendidos entre 1986 e o início da década de 90.  

 

Com a adesão à CEE, o enquadramento económico do país tornou-se mais liberal e mais 

assente nas forças de mercado e na iniciativa privada, reduzindo-se dessa forma o papel 

do Estado na actividade económica. Esta nova conjuntura trouxe para o país um forte 

impulso no investimento em infra-estruturas, na agricultura e na indústria, promovidos, 

em grande parte, devido aos fundos comunitários. 

 
Neste contexto, a estrutura económica do país foi-se tornando cada vez mais semelhante 

à dos países economicamente mais desenvolvidos. Não obstante, subsistem ainda 

diferenças assinaláveis, que reflectem o atraso de décadas da estrutura produtiva 

portuguesa, atraso esse que tem sido bastante difícil de superar. 

 

A nível interno, essas diferenças são reconhecidas, o que é visível no facto de se abordar 

por diversas vezes a problemática do subdesenvolvimento do interior do país, das 

assimetrias regionais, do grande investimento que é feito ao longo de todo o litoral, com 

particular incidência nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, em detrimento do 

interior do país, da concentração de recursos estratégicos para o desenvolvimento do 

país em torno da capital, etc..  

 

No entanto, o concelho de Alenquer, dada a sua posição estratégica face à AML, tem 

beneficiado directa ou indirectamente do forte investimento que tem sido feito na 

região, nomeadamente em termos de infra-estruturas rodoviárias que permitem melhorar 

significativamente a mobilidade das pessoas.  
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O desenvolvimento verificado no concelho de Alenquer não se pode dissociar da 

existência de espaços vocacionados para o acolhimento de unidades empresariais, 

especificamente industriais. A existência destes espaços, conjugada com a centralidade 

e acessibilidades existentes em Alenquer, reforçam as capacidades locativas do 

concelho, suportando a sua vantagem competitiva em termos de atractividade e reforço 

da estrutura empresarial local. Neste âmbito, a zona do Carregado assume-se como 

privilegiada em termos de disponibilização de espaços de localização empresarial, 

surgindo como um dos principais pólos de actividades industriais e de logística, para as 

quais apresenta uma posição importante, por um lado pela proximidade face às 

principais vias de comunicação rodo-ferroviárias do país e, por outro, pela proximidade 

ao importante pólo industrial de Azambuja. 

 

Alenquer tem-se caracterizado por um elevado dinamismo económico, que se sustentou 

no crescimento do número de unidades empresariais, bem como no seu volume global 

de emprego. Não obstante este facto, as movimentações de mão de obra para fora do 

concelho assumem ainda um papel muito importante. A dependência funcional face a 

Lisboa, bem como as boas acessibilidades que possui, faz com que a melhor oferta de 

empregos, do ponto de vista das qualificações e das remunerações, conduza a que uma 

parte significativa da população residente exerça a sua actividade profissional fora do 

concelho. 

 

Tendo em conta a sua estrutura económica (caracterizada pela predominância do 

emprego industrial e das actividades relacionadas, bem como pelo teor rural ainda 

bastante presente na parte norte do concelho), associada a um elevado crescimento da 

população residente, pode-se afirmar que o acréscimo de emprego verificado em 

Alenquer não parece garantir emprego a todos os activos residentes. 

 

Tal como é possível observar no quadro seguinte, apenas 67% da população activa de 

Alenquer exerce a sua actividade no concelho, enquanto que uma percentagem muito 

elevada de activos trabalha principalmente nos concelhos do distrito de Lisboa. Note-se 

que, como seria previsível, os concelhos limítrofes a Alenquer, como Lisboa, Vila 

Franca de Xira ou Azambuja são os que exercem uma maior atracção sobre a população 

activa residente em Alenquer, com percentagens de 10%, 8,8% e 2,8%, 

respectivamente. 
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Quadro 6.1.- População residente a exercer uma profissão em outros concelhos 
 

 
Concelho 

 
N.º 

 
% 

Alenquer 12 326 67,1 
Lisboa 1 848 10,1 

Vila Franca de Xira 1 611  8,8 
Azambuja   516  2,8 

Torres Vedras   395  2,1 
Loures   310  1,7 

Sobral Monte Agraço   136  0,7 
Sintra  100  0,5 

Arruda dos Vinhos   81  0,4 
Oeiras   81  0,4 
Mafra   73  0,4 

Santarém   67  0,4 
Cadaval   66  0,4 
Amadora   60  0,3 
Benavente   47  0,3 

Almada   38  0,2 
Cascais   34  0,2 
Cartaxo   33  0,2 
Almeida   32  0,2 
Odivelas   28  0,2 
Palmela   28  0,2 
Montijo   27  0,1 

Caldas da Rainha   17  0,1 
Leiria   14  0,1 

Rio Maior   14  0,1 
Bombarral   13  0,1 

Setúbal   11  0,1 
Torres Novas   10  0,1 

Alcanena    9  0,0 
Évora    9   0,0 

Lourinhã     8  0,0 
Outros concelhos 175  1,0 

Não se aplica 162  0,9 
Total 18 379 100,0 

 
                                FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Ao nível de distrito, Lisboa absorve 17 673 activos residentes em Alenquer, assumindo 

o lugar cimeiro em termos de distritos empregadores. Santarém emprega 212 residentes 

de Alenquer; Setúbal 130; 63 activos de Alenquer trabalham em Leiria; 34 residentes 

exercem a sua actividade profissional no distrito de Guarda; 18 em Faro; Coimbra 

emprega 16 residentes; Évora 14; e 10 residentes trabalham em Aveiro. 
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A caracterização da população empregada27 em Alenquer revela-se um exercício 

fundamental na apreensão de dinâmicas sociais e económicas deste concelho. 

 

6.1.- Emprego 

 
No que diz respeito à condição perante a actividade económica da população residente 

no concelho, em 2001 existiam em Alenquer, de acordo com o Recenseamento Geral da 

População, 18 379 residentes empregados (47% da população total) e 1 046 

desempregados (cerca de 2,7%), enquanto que a Taxa de Actividade era, para o mesmo 

ano, de 49,6%. 

 

Ao nível etário, pode-se começar por dizer que aproximadamente metade da população 

empregada do concelho possui idades compreendidas entre os 20 e os 34 anos (44,5%), 

seguida da faixa etária entre os 35 e os 49 anos, com 32,9% da população, enquanto que 

apenas 1,1% da população empregada tem 65 ou mais anos. Note-se que a população 

com menos de 20 anos empregada no concelho assume um peso pouco significativo 

(apenas 4,2% da população empregada), o que poderá ter a ver com a permanência por 

mais anos dos jovens no sistema de ensino, acabando por retardar a entrada destes no 

mundo do trabalho. 
 
Enquanto que a faixa etária mais jovem do concelho se encontra maioritariamente 

empregada no sector das indústrias transformadoras, à medida que se vai avançando na 

estrutura etária assume um maior peso o sector primário, pois, como será referido 

posteriormente, o sector da Agricultura, particularmente, caracteriza-se no concelho 

pela predominância de trabalhadores com idades mais elevadas. 

 

 
 

 

 

 
                                                 
27 Na análise da população empregada no concelho de Alenquer, importa referir que os dados recolhidos e 

apresentados relativamente ao emprego provêm dos Quadros de Pessoal do Departamento de Estudos, 

Prospectiva e Planeamento (DEPP), e são dados relativos a empresas do concelho de Alenquer que 

possuem pelo menos um trabalhador por conta de outrém. É contabilizado o número de pessoas ao 

serviço, o que inclui os trabalhadores por conta de outrém, os patrões, os trabalhadores familiares não 

remunerados, os membros activos de cooperativa de produção e outro. 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

Quadro 6.2.- População empregada no concelho por escalões etários e por ramos de actividade  
 

 
Escalões Etários 

Total 

 
Actividades Económicas 
(CAE Rev.2) < 20 

anos 
20-34 
anos 

35-49 
anos 

50-64 
anos 

65 e + 
anos 

 
Ignorado N.º % 

Agric., Silvicultura, Caça, Pesca 3 56 170 165 31 38 463 3,9 
Indústrias Extractivas 5 142 106 74 6 1 334 2,8 
Indústrias Transformadoras 125 1 531 1 210 539 41 28 3 474 29,6 
Electricidade, Gás e Água 0 19 138 72 0 0 229 2,0 
Construção  27 564 421 238 7 7 1 264 10,8 
Comércio por Grosso e Retalho, 
Reparação de Veículos 

 
147 

 
1 291 

 
681 

 
295 

 
24 

 
38 2 476 21,1 

Alojamento e Restauração 55 220 163 50 3 7 498 4,2 
Transportes, Armazenagem e 
Comunicações 

 
25 

 
719 

 
535 

 
251 

 
8 

 
22 1 560 13,3 

Actividades Financeiras  0 43 46 14 0 1 104 0,9 
Activ. Imobiliárias, Alugueres e 
Serviços prestados às Empresas 

 
102 

 
473 

 
264 

 
93 

 
5 

 
8 945 8,0 

Educação 1 24 14 12 0 4 55 0,5 
Saúde e Acção Social 1 90 84 49 4 12 240 2,0 
Outras Actividades e Serviços 
Colectivos, Sociais e Pessoais 

 
6 

 
48 

 
28 

 
12 

 
0 

 
5 99 0,8 

Total 
% 

497 
4,2 

5 220 
44,5 

3 860 
32,9 

1 864 
15,9 

129 
1,1 

171 
1,5 

11 741 
100,0 

100,0 

 
FONTE: Quadros de Pessoal do DEPP do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, 2000 
 

Como se pode verificar são principalmente as actividades relacionadas com as 

indústrias transformadoras que em 2000 ofereciam um maior número de empregos no 

concelho - aproximadamente 30% do emprego é assegurado por esta actividade, sendo 

que em 1995 também assumia um papel de destaque. O sector das “Indústrias 

Transformadoras”, juntamente com o “Comércio por Grosso e a Retalho e Reparação de 

Veículos”, asseguram metade do tecido empresarial do concelho (50,7%), o que aponta 

para a necessidade de uma diversificação da base económica. 

 

A categoria “Transportes, Armazenagem e Comunicações” ocupa o terceiro lugar no 

tocante ao emprego (13,3%), sendo um sector que se tem destacado no concelho, bem 

como nas economias em geral, resultado do aprofundamento do processo de 

globalização, reflectido no acréscimo de trocas inter e intra territórios. Em quarto lugar 

encontra-se a categoria da “Construção”, com 10,8% do emprego concelhio. Todos os 

restantes sectores são fracamente empregadores. 
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Quadro 6.3.- Emprego por Ramos de Actividade Económica (1995-2000) 
 

 
1995 

 
2000 

 
Actividades Económicas 
(CAE Rev.2) N.º % N.º % 

Variação 
1995-2000 

(%) 
 Agricultura, Silvicultura, Caça, Pesca 350 4,7 463 3,9 32,3 
 Indústrias Extractivas 241 3,2 334 2,8 38,6 
 Indústrias Transformadoras 3 214 43,1 3 474 29,6 8,1 
 Electricidade, Gás e Água 310 4,2 229 2,0 -26,1 
 Construção  651 8,7 1 264 10,8 94,2 
 Comércio por Grosso e Retalho, Reparação de Veículos 1 188 15,9 2 476 21,1 108,4 
 Alojamento e Restauração 172 2,3 498 4,2 189,5 
 Transportes, Armazenagem e Comunicações 607 8,1 1 560 13,3 157,0 
 Actividades Financeiras  90 1,2 104 0,9 15,6 
 Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços   
 prestados às Empresas 

 
382 5,1 

 
945 8,0 147,4 

 Educação 115 1,5 55 0,5 -52,2 
 Saúde e Acção Social 100 1,3 240 2,0 140,0 
 Outras Actividades e Serviços Colectivos, Sociais e   
 Pessoais 

 
42 0,6 

 
99 0,8 135,7 

Total 7 462 100,0 11 741 100,0 57,3 
 

FONTE: Quadros de Pessoal do DEPP do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, 1995 e 2000 

 

De uma forma geral, todos os sectores em estudo apresentaram um crescimento 

significativo entre 1995 e 2000, à excepção das categorias “Electricidade, Gás e Água” 

e do sector da “Educação”, que registaram quedas de respectivamente 26,1% e 52,2% 

entre 1995 e 2000. O sector da “Educação” é o que assegura a percentagem mais baixa 

de empregos no concelho (0,7%), sendo seguido por “Outras Actividades e Serviços 

Colectivos, Sociais e Pessoais” e por “Actividades Financeiras” (1,3% e 1,4%). Realce-

se o crescimento acentuado do sector do “Alojamento e Restauração” que, apesar de 

apresentar uma percentagem pouco elevada no que concerne ao emprego no concelho, 

regista entre 1995 e 2000 um aumento de cerca de 190%. Também os sectores dos 

“Transportes, Armazenagem e Comunicações” e das “Actividades Imobiliárias, 

Alugueres e Serviços prestados às Empresas” registaram uma variação bastante positiva 

entre 1995 e 2000 (157,0% e 147,4% respectivamente.)  

 

Pode-se dizer que, de uma maneira geral, a mão de obra em Alenquer, caracterizada 

pela predominância dos escalões etários mais jovens, nomeadamente dos 20 aos 34 

anos, está a sofrer uma evolução significativa para níveis de habilitação e qualificação 

mais elevados, apesar de apresentar ainda algumas carências. Como é possível verificar 

no quadro seguinte a grande maioria das pessoas empregadas em Alenquer, no ano de 

2000, são profissionais qualificados (44,4%), categoria esta que sofreu um aumento de 

74,5 pontos percentuais relativamente ao valor apresentado em 1995. De uma forma 
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geral, é o emprego de profissionais qualificados e semi-qualificados o mais é requerido 

no concelho, muito embora o peso que determinadas actividades como o comércio, a 

construção civil e a restauração apresentam a nível concelhio, e que são responsáveis 

pelo crescimento de algum emprego não qualificado. 

 

Quanto aos níveis de qualificação que assumem menor peso no concelho, verifica-se 

que, nem em 1995, nem em 2000 se registavam Dirigentes, enquanto que os Quadros 

Médios e os Profissionais Altamente Qualificados apresentavam as percentagens menos 

elevadas (1,4 e 3,4%, respectivamente). Um dado importante é o aumento de mais de 

100% (109%) dos quadros superiores, o que vem demostrar uma preocupação com a 

qualificação do emprego no concelho. 

 
Quadro 6.4.- Emprego segundo os níveis de qualificação (1995 e 2000) 
 

 
1995 

 
2000 

 
Níveis de Qualificação 

N.º % N.º % 

Variação 
1995-2000 

(%) 
Dirigentes  0 0 0 0 0 
Quadros Superiores  557  7,5 1 164  9,9 109,0 
Quadros Médios  155  2,1    167  1,4  7,7 
Encarregados, Contabilistas, Chefes de Equipa  409  5,5    609  5,2 48,9 
Profissionais Altamente Qualificados  320  4,3    397  3,4 24,1 
Profissionais Qualificados 2 989 40,0 5 215 44,4 74,5 
Profissionais Semi-Qualificados 1 304 17,4 2 003 17,1 53,6 
Profissionais Não-qualificados 1 096 14,7 1 424 12,1 29,9 
Praticantes e Aprendizes    535   7,2    697  5,9 30,3 
Ignorados     97   1,3     65   0,6    - 33,0 
Total 7 462 100,0 11 741 100,0 57,3 

 
FONTE: Quadros de Pessoal do DEPP do Ministério da Segurança Social e do Trabalho 
 

De uma maneira geral, a população portuguesa apresenta um baixo nível de formação 

escolar e qualificações profissionais, representando um fraco potencial de 

conhecimentos, actualização, adaptabilidade e inovação. Sendo que nas sociedades 

modernas dominam cada vez mais as novas tecnologias de informação e comunicação, e 

baseando-se as suas economias no conhecimento e na inovação, é exigida uma 

permanente actualização de conhecimentos, qualificações e competências que garantam 

aos indivíduos a capacidade para obter e preservar empregos ao longo da vida activa. 

 

No caso do concelho de Alenquer, tem-se verificado um aumento ao nível das 

qualificações escolares do pessoal ao serviço, que registou uma evolução significativa 

nos diferentes níveis de ensino entre os anos de 1995 e 2000. Esta evolução evidencia, 

sobretudo, um aumento do emprego com os graus de Licenciatura (variação de 149,7%) 
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e Bacharelato (127,9%) e do último grau de escolaridade obrigatória (103,2%), 

enquanto que o emprego com escolaridade inferior ao 1º Ciclo foi o único que sofreu 

um decréscimo: -14,0%. É de assinalar assim o crescimento no pessoal ao serviço no 

concelho com níveis de escolaridade mais elevados. 

 
       Quadro 6.5.- Evolução do emprego segundo o grau de escolaridade 1995 e 2000 
 

 

1995 
 

2000 
 

Graus de 
Escolaridade N.º % N.º % 

 
Variação 1995-2000 

(%) 
< Ensino Básico   278  3,7   239  2,0  -14,0 
1º Ciclo 3 265 43,8 3 991 34,0  22,2 
2º Ciclo 1 549 20,8 2 421 20,6  56,3 
3º Ciclo  1 035 13,9 2 103 17,9 103,2 
Ens. Secundário   977 13,1 1 943 16,5  98,9 
Bacharelato     68  0,9   155  1,3 127,9 
Licenciatura   153  2,1   382  3,3 149,7 
Ignorado   137  1,8   507  4,3 270,1 
Total 7 462 100,0 11 741 100,0  57,3 

 
        FONTE: Quadros de Pessoal do DEPP do Ministério da Segurança Social e do Trabalho 

 

Mas apesar da evolução do nível habilitacional concelhio, este mantêm-se ainda 

relativamente deficitário, especialmente no que concerne às habilitações de nível 

superior. Esta situação pode encontrar explicação no próprio padrão de especialização 

das actividades produtivas no território. Apresenta ainda um peso demasiado elevado a 

população empregada com níveis de escolaridade até ao 1º Ciclo, 36% da população 

empregada, ainda mais quando é sabido que as pessoas com baixas qualificações são 

mais vulneráveis ao desemprego, e como quanto menores forem as qualificações de 

partida, mais dificuldades existem na capacidade de inserção profissional, mais 

vulneráveis ficam estas populações a situações de desemprego de longa duração. Assim, 

assumem uma importância fundamental a educação e formação ao longo da vida, como 

forma de contrariar tais situações. 

 
Ao nível da população empregada, temos ainda que, no ano de 2000, a maioria da 

população empregada no concelho são trabalhadores por conta de outrém (83%). 
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Gráfico 6.1.- População residente empregada por situação na profissão 
 

10%6%

83%
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1%

Empregador

Trab conta própria

Trab Fam. não
remunerado 
Trab conta outrém

Outra situação

 
 
                   FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

6.2.- Desemprego 

 
No que concerne ao Desemprego, os diversos problemas inerentes a este tema são uma 

realidade muito presente no nosso país, sendo que o acesso ao mercado de trabalho se 

encontra ainda vedado a muitos indivíduos. Neste sentido, qualquer política territorial 

de luta contra a pobreza e exclusão social não pode deixar de apostar na melhoria de 

empregabilidade da população, promovendo medidas de inserção no mercado de 

trabalho que favoreçam, especialmente, a população menos qualificada, bem como a sua 

formação profissional adequada. 

 
A informação disponibilizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP) relativamente ao Desemprego no concelho de Alenquer permite retirar algumas 

conclusões importantes. De acordo com esta fonte, o desemprego registado no concelho 

aumentou, entre 1998 e 2004, cerca de 40,8%, pois enquanto que em 1998 o total de 

desempregados era de 1 026, no ano de 2004 esse número aumentou para 1 445.  

 

Uma análise do fenómeno do desemprego por freguesia permite concluir que é a 

freguesia do Carregado a mais afectada pelo fenómeno do desemprego no ano de 2004, 

com 37,9% do total do desemprego verificado no concelho (548 desempregados) e com 

uma Taxa de Desemprego de 8,6%, mas no entanto é também a freguesia que possui o 

maior número de residentes. Esta freguesia foi também a que viu variar de uma forma 

mais acentuada o desemprego entre os anos de 1998 e 2004 (variação de 121,9%), 

seguida de Cadafais, que aumentou o seu número de desempregados de 28, no ano de 

1998, para 59 desempregados em 2004 (variação de 110,7%). Nas freguesias de 
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Olhalvo, Triana, Pereiro de Palhacana e Ribafria o desemprego diminuiu para o mesmo 

período de tempo, enquanto que em todas as restantes freguesias do concelho se 

verificou um aumento do fenómeno do desemprego entre os anos de 1998 e 2004.        

 
Quadro 6.6.- Desemprego registado por freguesia 
 

 
1998 

 
2004 

 
Freguesias 

N.º % N.º % 

Variação 
1998-2004 

(%) 

Taxa de 
Desemprego

(%) 
Abrigada  61  5,9 105  7,3 72,1 5,2 

Ald. Galega Merceana  38  3,7  41  2,8  7,9 3,4 
Aldeia Gavinha  26  2,5  29  2,0 11,5 5,7 

Cabanas de Torres  22  2,1  29  2,0 31,8 6,9 
Cadafais  28  2,7  59  4,1 110,7 4,4 

Carregado 247 24,1 548 37,9 121,9 8,6 
Meca  42  4,1  47  3,3  11,9 6,4 

Olhalvo  75  7,3  51  3,5 -32,0 7,1 
Ota  28  2,7  52  3,6  85,7 7,5 

Pereiro de Palhacana  12  1,2  11  0,8 -8,3 4,1 
Ribafria  38  3,7  31  2,1 -18,4 1,6 
Carnota  41  4,0  45  3,1  9,8 2,7 

Santo Estêvão 180 17,5 212 14,7 17,8 4,9 
Triana 120 11,7 105  7,3 -12,5 3,9 

Ventosa  46  4,5  50  3,5  8,7 4,3 
Vila Verde dos Francos  22  2,1  30  2,1 36,4 3,1 

Concelho 1 026 100,0 1 445 100,0 40,8 5,5 
 
          FONTE: Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2004 
 

Ao nível do sexo e dos escalões etários, é possível concluir que o escalão etário entre os 

25 e os 44 anos é o mais afectado pelo fenómeno do desemprego, com 689 

desempregados (47,7%), enquanto que a faixa etária que possui a população com idades 

superiores a 55 anos regista apenas 17,3 do total dos desempregados do concelho. 

 
Quadro 6.7.- População desempregada por Grupos Etários e Sexo  
 

Sexo  
Grupos etários Masculino Feminino

 
Total 

 
% 

< 25 anos 106 159 265 18,3 
25-44 anos 246 443 689 47,7 
45-54 anos 108 133 241 16,7 
>=55 anos 153 97 250 17,3 

Total 613 832 1 445 100,0 
 
                                   FONTE: Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2004 
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O desemprego afecta maioritariamente a população feminina (57,6%), pois apenas 

42,4% dos desempregados são homens, num concelho em que, no ano de 2001, a 

população feminina é ligeiramente superior à masculina (50,8% contra 49,2%). Este 

problema poderá eventualmente ficar a dever-se a uma discriminação face ao emprego, 

não tanto por parte das entidades empregadoras, mas devido a um conjunto de 

problemas analisados anteriormente, que cruzam o problema da falta de serviços sociais 

de apoio, quer a crianças quer aos idosos, com a tradicional discriminação ao nível das 

responsabilidades familiares ainda bastante enraízado na nossa sociedade e que conduz 

a que muitas mulheres tenham de abdicar da sua vida profissional para prestar apoios a 

nível familiar que não encontram resposta de outra forma. 

 

No que concerne às habilitações literárias dos desempregados no concelho de 

Alenquer, verifica-se no quadro 6.7. que, no ano de 2004, grande parte dos 

desempregados possuem níveis de escolaridade relativos ao Ensino Secundário (36,5% 

dos desempregados), enquanto que a escolaridade inferior ou igual ao 1º Ciclo regista 

apenas 6,0% do total da população desempregada, sendo a categoria que apresenta um 

menor número de desempregados. Esta foi aliás a única categoria onde, entre os anos de 

1998 e 2004, se registou uma diminuição do número de desempregados, pois todas as 

restantes categorias registaram um aumento. Destaque-se neste âmbito o aumento de 

desempregados com um nível de ensino Médio/Superior, que em 2004 apresenta um 

valor muito superior ao verificado em 1998 (variação de 111,9%). 

 
Ao nível de freguesia, é possível identificar uma diferença entre a zona mais urbana do 

concelho, ou seja, as freguesias de Carregado, Triana e Santo Estêvão, e as restantes 

freguesias do concelho. Isto porque se constata que nessas três freguesias há um padrão 

que se repete, e que consiste em baixos níveis de escolaridade relativos ao 1º Ciclo do 

Ensino Básico, a maioria dos desempregados possui o Ensino Secundário, e também 

nestas freguesias a percentagem de desempregados com níveis de ensino 

Médio/Superior é bastante elevada, comparativamente com as restantes freguesias. 

 

De uma maneira geral, predominam no concelho as habilitações escolares baixas, sendo 

que mais de 50% da população desempregada não possui a escolaridade obrigatória 

(56,9%), e é pouco significativa a percentagem de desempregados que possui um nível 

de ensino superior em 2004 (6,2%). 
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O desemprego no concelho de Alenquer atinge maioritariamente a população mais 

jovem. No entanto, note-se que 34% da população desempregada possui mais de 45 

anos de idade. Esta situação, conjugada com o baixo nível de habilitações presente, 

evidencia um problema estrutural de emprego que merece uma atenção especial, pois 

exige medidas no seu combate que tomem em consideração todos estes aspectos. 

 
Quadro 6.8.- Habilitações literárias dos desempregados por freguesia (%)  
 

Total 
Freguesia 

< 1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ensino 
Secundário 

Ensino 
Médio/Superior N.º % 

Abrigada  7,6 38,1 21,0 29,5 3,8 105 100,0 
Ald Galega da Merceana 14,6 22,0 17,1 36,6 9,8  41 100,0 
Aldeia Gavinha 10,3 31,0 10,3 44,8 3,4  29 100,0 
Cabanas de Torres  6,9 27,6 27,6 37,9 0,0  29 100,0 
Cadafais 10,2 33,9 27,1 11,9 5,1  59 100,0 
Carregado  4,0 22,1 24,6 43,6 5,7 548 100,0 
Meca 10,6 40,4 25,5 23,4 0,0  47 100,0 
Olhalvo  7,8 41,2 17,6 25,5 7,8  51 100,0 
Ota  3,8 44,2 15,4 32,7 3,8  52 100,0 
Pereiro de Palhacana  9,1 18,2 36,4 36,4 0,0  11 100,0 
Ribafria 19,4 16,1 32,3 29,0 3,2  31 100,0 
Carnota  0,0 37,8 22,2 31,1 8,9  45 100,0 
Santo Estêvão  3,3 26,4 19,3 41,0 9,9 212 100,0 
Triana  4,8 31,4 15,2 37,1 11,4 105 100,0 
Ventosa 10,0 52,0 12,0 22,0 4,0  50 100,0 
Vila Verde dos Francos 13,3 46,7 16,7 23,3 0,0  30 100,0 
Concelho- 2004 
        (%) 

86 
6,0 

423 
29,3 

312 
21,6 

528 
36,5 

89 
  6,2 

1 445 
100,0 

Concelho- 1998 
        (%) 

103 
10,0 

400 
39,0 

183 
17,8 

298 
29,0 

42 
  4,1 

1 026 
100,0 

Variação 1998-2004 (%) -16,5 5,8 70,5 77,2 111,9 40,8 
 
FONTE: Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2004 

 

No caso da situação face ao emprego, verifica-se que 3,5% dos desempregados no 

concelho se encontram à procura do 1º emprego e 1 394 desempregados (96,5%) 

procuram novo emprego. 

 

Como é possível observar no quadro seguinte, referente à Taxa de Desemprego, os 

dados disponibilizados pelo INE apontam para a existência em Alenquer, no ano de 

1991, de uma Taxa de Desemprego feminina superior à de Portugal e Oeste, que 

diminuiu em 2001, enquanto que a Taxa de Desemprego masculina aumentou para o 

mesmo período de tempo, mas situando-se, no ano de 2001, a um nível ainda inferior ao 

de Portugal e da Região Oeste. 
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 Quadro 6.9.- Taxa de Desemprego em 1991 e 2001  
 

Taxa de Desemprego (%) 
1991 2001 Área 

Geográfica Homens Mulheres Homens Mulheres 
Portugal 4,2 8,9 5,2 8,7 

Oeste 2,7 8,4 3,4 8,4 
Alenquer 2,7 10,8 3,1 8,5 

 
             FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Quanto ao principal meio de vida da população desempregada, é possível verificar que, 

no ano de 2001, o Subsídio de Desemprego constitui o principal meio de vida para uma 

fatia significativa da população desempregada (para 41,2% dos desempregados), que 

encontra também na família um suporte importante (40,7%). A categoria “Outros 

subsídios temporários” é a solução para uma percentagem muito reduzida da população 

desempregada, pois apenas 0,5% possui como principal meio de vida esta opção. 

 
Quadro 6.10.- População residente desempregada segundo o principal meio de vida 
 

 
Freguesias 

 
Trabalho 

 
Subsídio 
Desempr. 

Outros 
Subsídios 

Temporár.

 
RMG 

 
Pensão/ 

Reforma

 
A cargo 
Família 

 
Outra 

situação 

 
Total 

Abrigada  5 53 1 1 1 32  6 99 
Ald Galega 
Merceana 

  
 4 

 
11 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11 

 
 1 

 
27 

Ald. Gavinha - 12 - - - 11  1 24 
Cabanas Torres - 4 - - -  3  - 7 

Cadafais  3 19 1 - - 20  4 47 
Carregado 42      107 1 6 8    144 13    321 

Meca  3 28 1 2 - 18  2 54 
Olhalvo  8 16 - - - 22  3 49 

Ota - 19 1 1 1 20  3 45 
Pereiro Palhacana - 2 - - - 4  - 6 

Ribafria - 3 - - - 4  1 8 
Carnota  1 13 - 2 - 7  2 25 

Santo Estêvão 15 68 - 3 1 55 13    155 
Triana  7 56 - 1 3 43  6    116 

Ventosa  3 14 - - 1 29  5 52 
Vila V. Francos -  6 - - - 3  2 11 

Concelho 
% 

91 
8,7 

431 
41,2 

5 
0,5 

16 
1,5 

15 
1,4 

426 
40,7 

58 
5,5 

1 046 
100,0 

 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Na análise do desemprego concelhio, há ainda que ter em conta a existência de grupos 

vulneráveis a este fenómeno, como sejam os imigrantes ou a população deficiente. Não 

foi possível obter dados relativos ao peso destas duas populações no total da população 

desempregada junto do Centro de Emprego de Vila Franca de Xira. No entanto, no caso 

da população portadora de deficiência, podemos constatar, através dos dados do último 

Recenseamento, que apenas 25,2% da população deficiente possui actividade 
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económica, dos quais 1,9% se encontra desempregada em 2001 (34 indivíduos). Os 

restantes 74,8% do total de indivíduos portadores de deficiência não possuíam no 

mesmo ano nenhuma actividade económica, sendo na sua maioria indivíduos 

reformados, aposentados ou na reserva (43,6%). A percentagem de indivíduos 

incapacitados permanentemente para o trabalho é também algo significativa: 19,7%. 

 
Quadro 6.11.- População Residente Deficiente, com 15 ou mais anos, segundo o tipo de deficiência, por 

condição perante a actividade económica 
 

 
Tipo de Deficiência 

 
Total 

 
 
Condição perante  
a Actividade Económica  

Auditiva 
 

Visual 
 

Motora
 

Mental
 

Paralisia 
Cerebral 

 
Outra 

Deficiência N.º % 
População 
Empregada 

 
58 

 
152 

 
102 

 
 15 

 
4 

 
87 

 
418 23,3 

População 
com 
Actividade 
Económica 

População 
Desempregada 

 
 4 

 
 10 

 
 11 

 
 3 

 
- 

 
 6 

 
 34 1,9 

Estudantes  7  25  8  6 -  5  51 2,8 
Domésticos 14  39  14  6 2 17  92 5,1 
Reformados 
/Aposentados/  
Na Reserva 

 
125 

 
175 

 
257 

 
 61 

 
8 

 
157 

 
783 43,6 

 
Incapacitados 
permanentemen
te p/ o trabalho 

 
 7 

 
 29 

 
118 

 
 79 

 
23 

 
 98 

 
354 19,7 

 

 
 
População 
sem 
Actividade 
Económica 

Outros  8  11  12  25 -  9  65 3,6 
Total 223 441 522 195 37 379 1 797 100,0 

 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Ao nível da população residente portadora de deficiência e desempregada no concelho, 

32,4% desta população apresenta deficiências a nível motor, enquanto que 29,4% do 

total da população deficiente desempregada apresenta deficiências visuais. 

 

Verifica-se, através do quadro seguinte, que o principal meio de vida da população 

deficiente no concelho é a Pensão/Reforma (56,4% da população), mas tanto o Trabalho 

(22,2%), como a Família (13,5%) constituem também importantes suportes para a 

subsistência desta população. Efectivamente, o Trabalho constitui o segundo principal 

meio de vida com mais casos, à excepção da população portadora de deficiência mental 

que, seguidamente à Pensão/Reforma, depende em grande parte do apoio da família. O 

mesmo se verifica no caso dos indivíduos portadores de paralisia cerebral, que 

dependem em maior número da Família do que do Trabalho para sobreviver. 
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Estes são os dois tipos de deficiência onde se torna mais difícil a inserção na vida 

activa, como aliás é possível também verificar através do quadro 6.10, pois apenas 15 

pessoas com deficiência mental e 4 com paralisia cerebral se encontram empregadas.  

 

Note-se que estes são também os dois tipos de deficiência menos frequentes no 

concelho, apresentando totais de 195 indivíduos com deficiência mental (10,9% do total 

dos deficientes do concelho) e 37 indivíduos com paralisia cerebral (2,1%). 

 
Quadro 6.12.- População Residente deficiente com 15 ou mais anos, segundo o tipo de deficiência, por  

principal meio de vida  
 

 
Tipo de Deficiência 

Total 

 
 
Principal Meio de Vida  

Auditiva 
 

Visual
 

Motora 
 

Mental 
Paralisia 
Cerebral 

Outra 
Deficiência N.º % 

Trabalho      58 146 97 14 4 80 399 22,2 
Rendimentos da 
propriedade/empresa 

 
2 

  
3 

 
4 

 
- 

 
- 

 
3 12 0,7 

Subsídio de desemprego 3 8 6 2 - 4 23 1,3 
Subsídios temporários  - 4 10 3 2 8 27 1,5 
RMG 1 4 3 1 - 2 11 0,6 
Pensão/Reforma 130 199 343 95 18 228 1 013 56,4 
Apoio Social 1 1 9 18  3  7 39 2,2 
A cargo da Família 26 69 46 49 10 43 243 13,5 
Outra Situação 2 7 4 13 - 4 30 1,7 
Total 
% 

223 
12,4 

441 
24,5 

522 
29,0 

195 
10,9 

37 
2,1 

379 
21,1 

1 797 
100,0 

100,0 
 

 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Existe assim, quanto à questão do desemprego, um problema preocupante no concelho, 

que não reside tanto em elevadas Taxas de Desemprego, mas é antes um problema 

consubstanciado em algumas bolsas de desemprego essencialmente feminino que, 

atendendo à idade elevada e às baixas habilitações escolares, terá dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho. 
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6.3.- Tecido Empresarial 
 

A esta situação de bolsas de desemprego no concelho acresce um outro problema, que 

se prende com o facto de as dinâmicas económicas concelhias serem fracamente 

geradoras de emprego, dado que, embora se comece a verificar uma relativa dinâmica 

de criação de empresas, estas são na sua maioria micro-empresas, e portanto, criam um 

número reduzido de postos de trabalho. 

 

Assim, como é possível observar no quadro seguinte, em 1995, cerca de 78% das 

empresas localizadas em Alenquer possuem até 9 trabalhadores, existindo apenas uma 

Grande Empresa com mais de 400 trabalhadores. Esta situação agrava-se no ano de 

2000, onde o número de micro empresas aumenta em 93,3%, passando de 389 empresas 

em 1991 para 752 em 2000, enquanto que as empresas que possuem um maior número 

de trabalhadores ou encerram, ou crescem a um ritmo mais lento, o que se poderá 

reflectir no número de empregos a nível do concelho. 

 
Quadro 6.13.- Empresas segundo a dimensão da empresa com sede no concelho 
 

 
1995 

 
2000 

 
Dimensão* 

N.º % N.º % 

  Variação 
1995-00 

(%) 
Micro 389 78,1 752 82,6 93,3 

Muito Pequena  91 18,3 125 13,7 37,4 
Pequena  14  2,8  29  3,3 107,1 
Média   3  0,6   4  0,4 33,3 
Grande   1  0,2   0   0 -100 
Total 498 100,0 910 100,0 82,7 

 
                         FONTE: Quadros de Pessoal do DEPP do Ministério da Segurança Social e do Trabalho 
 

*Micro – Até 9 trabalhadores 
  Muito Pequena – 10 a 49 trabalhadores 
  Pequena – 50 a 199 trabalhadores 
  Média – 200 a 399 trabalhadores 
  Grande -  + de 400 trabalhadores  

 

Através do quadro seguinte, realça-se a ideia da concentração de uma elevada 

percentagem do emprego concelhio em estabelecimentos de pequena dimensão (21%), 

enquanto que os estabelecimentos de maior dimensão, como são em número reduzido 

no concelho, empregam percentagens pouco significativas de população activa no ano 

2000 (9,1%). 
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Quadro 6.14.- Emprego por dimensão do estabelecimento  
 
 
Actividades Económicas 
(CAE Rev.2) 

 
1-9 

 
10-19

 
20-49

 
50-99

 
 100 -
199 

 
 200 -  
399 

 
 400 - 
499 

 
 500 - 
599 

 
1000 
e + 

 
Total 

Agric., Silvicultura, Caça, Pesca 173 50 123 6 111 0 0 0 0  463 
Indústrias Extractivas 17 13 0 127 177 0 0 0 0  334 
Indústrias Transformadoras 327 316 477 663 380 1 077 0 0 234 3 474 
Electricidade, Gás e Água 0 0 0 0 0 0 0 0 229  229 
Construção  289 167 226 42 0 259 0 0 281 1 264 
Comércio por Grosso e Retalho, 
Reparação de Veículos 898 408 458 295 56 31 0 321 9 2 476 
Alojamento e Restauração 190 5 9 120 0 0 32 4 138  498 
Transportes, Armazenagem e 
Comunicações 300 97 168 87 250 148 0 458 52 1 560 
Actividades Financeiras  5 1 23 0 0 0 0 3 72  104 
Activ. Imobiliárias, Alugueres e 
Serviços prestados às Empresas 142 68 90 158 116 0 209 113 49  945 
Educação 22 2 1 0 30 0 0 0 0  55 
Saúde e Acção Social 53 32 70 0 85 0 0 0 0  240 
Outras Actividades e Serviços 
Colectivos, Sociais e Pessoais 47 32 0 20 0 0 0 0 0  99 
Total 
% 

2 463
21,0 

1 191
10,1 

1 645
14,0 

1 518
12,9 

1 205
10,3 

1 515
12,9 

241 
2,1 

899 
7,7 

1 064
9,1 

11 741
100,0 

 
FONTE: Quadros de Pessoal do DEPP do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, 2000 
 

Ao nível das empresas por ramo de actividade, podemos verificar através do quadro 

6.15. que todas as actividades económicas sofreram um aumento entre 1995 e 2000, 

sendo que a maior variação foi registada pelo sector das “Actividades Financeiras”, que 

em 2000 possuía 4 vezes mais estabelecimentos do que em 1995. O sector da 

“Construção”, bem como as “Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados 

às Empresas” apresentaram também uma variação bastante positiva relativamente ao 

ano de 1995, aumentando 197,1% e 161,9%. O sector do “Comércio por Grosso e 

Retalho, Reparação de Veículos” assume a liderança a nível de empresas no concelho 

de Alenquer, mas no entanto não registou um aumento tão significativo como grande 

parte dos outros ramos de actividade. O ramo da “Educação” é o que representa, tanto 

no ano de 1995, como em 2000, um peso menor no total das empresas do concelho. 

 
As indústrias extractivas constituem um sector que assume uma expressão significativa 

ao nível do concelho. Para isso muito contribuem os recursos concelhios, verificando-se 

a existência de algumas pedreiras em exploração. O contributo deste sector para o 

número de estabelecimentos e para o emprego a nível de concelho não é particularmente 

expressivo, uma vez que ocupam cerca de 330 pessoas (2,8%), e existem apenas 9 

empresas no ano de 2000 relacionadas com as indústrias extractivas. Assume uma 
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importância relevante, quer porque regista elevados níveis de rentabilidade, quer pelo 

alcance estratégico que possui no abastecimento do mercado regional.  

  
Quadro 6.15.- Empresas por Ramo de Actividade 
 

 
1995 

 
2000 

 
Actividades Económicas 
(CAE Rev.2) N.º % N.º % 

Variação 
1995-2000

% 
 Agricultura, Silvicultura, Caça, Pesca  46  9,2  64 7,0 39,1 
 Indústrias Extractivas    4  0,8   9 1,0    125,0 
 Indústrias Transformadoras 108 21,7 140 15,4 29,6 
 Electricidade, Gás e Água  0  0,0 0 0,0 0,0 
 Construção   35  7,0 104 11,4    197,1 
 Comércio por Grosso e Retalho, Reparação de Veículos 179 35,9 299 32,9 67,0 
 Alojamento e Restauração  30  6,0  70 7,7    133,3 
 Transportes, Armazenagem e Comunicações  46  9,2 115 12,6    150,0 
 Actividades Financeiras    1  0,2   5 0,5    400,0 
 Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços       
 prestados às Empresas  21  4,2 55 6,0    161,9 
 Educação   3  0,6  4 0,4 33,3 
 Saúde e Acção Social  12  2,4 22 2,4 83,3 
 Outras Actividades e Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais  13 2,6 23 2,5 76,9 

Total 498 100,0 910 100,0 82,7 
 
FONTE: Quadros de Pessoal do DEPP do Ministério da Segurança Social e do Trabalho 
 

 

Os dados disponibilizados pelo INE vêm comprovar a importância do sector da 

construção, mostrando que constitui, junto com as actividades imobiliárias, 31% do 

total de sociedades constituídas em 1997. Em 2002, a situação é semelhante, pois o peso 

das sociedades constituídas nesta área é de cerca de 37%, sendo que estes dois sectores 

registaram um aumento significativo entre 1997 e 2002. Este crescimento do sector da 

construção comprova-se pelo aumento de licenças concedidas pela CMA para 

construção de edifícios para habitação, que quase duplicou no espaço de tempo 

compreendido entre 1993 e 2001 (aumentou de 127 para 237 licenças concedidas – ver 

capítulo de Habitação). O sector da construção apresenta um peso relevante fruto da 

dinâmica demostrada por quer ao nível do emprego (variação de 94,2% entre 1995 e 

2000) quer ao nível de empresas (variação de 197% entre 1995 e 2000) e de sociedades 

constituídas (variação de 93,3% entre 1997 e 2002).  
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Quadro 6.16.- Sociedades Constituídas  
 

1997 2002 
Actividades Económicas N.º % N.º % 

Variação 
1997-02 (%)

  Comércio p Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, 
  Motociclos e Bens Uso Pessoal e Doméstico 24 28,6 40 27,6 66,7 
  Construção 15 17,9 29 20,0 93,3 
  Transportes, Armazenagens e Comunicações 17 20,2 25 17,2 47,1 
  Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados às Empresas 11 13,1 24 16,6 118,2 
  Indústrias Transformadoras 4 4,8 10  6,9 150,0 
  Alojamento e Restauração (Restaurantes e Similares) 4 4,8 7  4,8 75,0 
  Actividades e Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais* 6 7,1 5  3,4 - 16,7 
  Indústrias Extractivas 2 2,4 - - -100,0 
  Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura e Pesca 1 1,2 5  3,4 400,0 

Total 84 100,0 145 100,0 72,6 
 
  FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

* Nesta categoria estão incluídas as seguintes actividades: Administração, Defesa e Segurança Social Obrigatória; Educação; Saúde 
e Acção Social; Outras Actividades e Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais; Famílias com Empregados Domésticos; Organismos 
Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais. 

 

Este importante destaque do sector da construção derivou da própria evolução registada 

pela economia local de Alenquer, dado que o processo evolutivo concelhio influenciou 

o desenvolvimento das actividades de construção civil, seja pelo desenvolvimento 

verificado ao nível dos edifícios para habitação, fruto do acréscimo populacional 

concelhio, seja pela implantação de unidades empresariais e as suas consequentes 

necessidades em termos de infra-estruturas. 

 

O dinamismo nas referidas actividades económicas é apenas acompanhado pelo 

“Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e bens 

de uso pessoal e doméstico”, que representam para o ano de 2002 o maior número de 

sociedades constituídas: 28%.  

 

O sector terciário é efectivamente aquele que ocupa os lugares cimeiros em termos de 

estrutura das actividades económicas do concelho, tanto em 1997 como em 2002.  Estes 

lugares são partilhados com o sector da Construção que, apesar de ocupar o 2º lugar da 

estrutura, apresenta uma dinâmica de constituição de novas sociedades superior ao 

primeiro. As sociedades ligadas às indústrias transformadoras registaram também um 

aumento significativo entre 1997 e 2002: -2,1%, que se traduz numa variação de 150%, 

mas a maior variação registou-se no sector primário: 400% entre 1997 e 2002. 

 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

A indústria transformadora é um sector que assume também um papel de relevo na 

estrutura económica concelhia, dado que representa cerca de 30% do valor global do 

emprego concelhio no ano de 2000. Apesar de ter vindo a perder importância no 

conjunto das actividades económicas do concelho, a indústria transformadora 

demonstrou um importante dinamismo ao nível da criação de emprego e do 

aparecimento de novas empresas, passando de 4 sociedades em 1997, para 10 em 2002. 

O maior número de sociedades constituídas em 2002 registou-se no sector das 

“Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos” (3 sociedades). 

 
Quadro 6.17.- Sociedades constituídas – Indústria Transformadora  
 

 

Actividades Económicas 1997 2002 
  Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 2 2 
  Indústrias Transformadoras  1 1 
  Indústria da Madeira e da Cortiça e suas Obras - 1 
  Indústria de Pasta, de Papel e Cartão e seus Artigos - 1 
  Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos - 3 
  Fabricação de outros Produtos Minerais Não Metálicos* 1 1 
  Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica - 1 

Total 4 10 
 
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo.   

 
* Inclui Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível Nuclear;         
Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais 

 

Em termos da estrutura de empresas com sede no concelho, verifica-se que mais uma 

vez o sector que regista o número mais elevado é o do “Comércio por Grosso e a 

Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e Bens de Uso Pessoal e 

Doméstico”, com 1 570 empresas, representativas de cerca de 40% do total de empresas 

com sede no concelho. Este sector é seguido pelo da “Construção”, com 770 sociedades, 

encontrando-se em terceiro lugar as actividades ligadas ao sector primário.  

Ainda que se situe em último lugar no que diz respeito às sociedades constituídas no 

concelho, merece destaque o facto de cerca de 13% das empresas com sede no concelho 

de Alenquer se encontrarem ligadas ao sector primário, o que terá provavelmente a ver 

com o pendor ainda bastante rural que se faz sentir numa parte significativa do 

concelho. As Indústrias Extractivas constituem o sector que regista uma percentagem 

menos elevada de empresas com sede no concelho (0,8%). 
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Quadro 6.18.- Empresas com Sede no Concelho (2000) 
 

Actividades Económicas N.º 

 

% 

  Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis,  
  Motociclos e Bens de Uso Pessoal e Doméstico 1 570 33,9 
  Construção  770 16,6 
  Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura e Pesca  621 13,4 
  Indústrias Transformadoras  504 10,9 
  Alojamento e Restauração   309  6,7 
  Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados às Empresas  289  6,2 
  Transportes, Armazenagens e Comunicações  269  5,8 
  Actividades e Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais  138  3,0 
  Actividades Financeiras  126  2,7 
  Indústrias Extractivas    39  0,8 

Total 4 635 100,0 
 
FONTE: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1999.  

 

 
Em termos de localização, a maior concentração industrial do concelho situa-se na 

freguesia do Carregado, junto ao nó da auto-estrada do Norte, seguida da Vila de 

Alenquer. Quanto ao restante território concelhio, denota-se a existência de alguns 

núcleos industriais, distribuídos principalmente pelas freguesias de Cheganças e 

Abrigada. Apesar do fenómeno da industrialização ser relativamente difuso a nível 

concelhio, é possível percepcionar uma organização da estrutura territorial da indústria 

ao longo da Estrada Nacional Nº1, importante eixo rodoviário para o concelho.  

 

Assim, é possível identificar 4 áreas de implantação industrial, com características e 

dimensões bastante diferentes, assumidas pelo Plano Director Municipal de Alenquer 

como os mais importantes para dar continuidade ao desenvolvimento industrial do 

concelho. A implantação industrial acontece, num primeiro momento, em torno da EN1, 

nomeadamente no troço entre o lugar de Cheganças e o limite do concelho a Sul, na 

freguesia do Carregado, prolongando-se posteriormente até Abrigada, não obedecendo a 

nenhum esquema de ordenamento específico, gerando por vezes alguns conflitos com 

outras ocupações do território.  

 

Carregado é, inquestionavelmente, a área responsável por grande parte do dinamismo 

industrial de Alenquer demonstrado nas estatísticas. Com efeito, é nesta zona que se 

concentram as maiores empresas industriais do concelho, cujo impacto extravasa 

significativamente a economia concelhia. Cheganças e Ota possuem uma área industrial 
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de dimensão mais reduzida, composta por pequenas empresas26. Abrigada pode ser 

considerada como englobando o espaço industrial situado mais a Norte do concelho, 

caracterizando-se principalmente pela concentração de indústrias ligadas ao sector 

aviário e da indústria da cerâmica. 

 

A localização geográfica do concelho e o facto de estar servido de excelentes ligações 

viárias, nomeadamente a auto-estrada do Norte e algumas estradas nacionais, a que se 

associa a linha férrea, torna Alenquer atractiva para empresas que investem no sector 

industrial. Existem essencialmente três factores que contribuem para a instalação de 

indústrias no eixo Alenquer-Carregado: 
 

- A questão do preço dos terrenos, que diminuem com o afastamento do centro da 

cidade de Lisboa, tornando este concelho um lugar privilegiado para a instalação 

industrial, uma vez que possui grandes espaços. No entanto, com a decisão 

governamental da construção do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa em 

Ota, esta situação poderá tender a alterar-se. 

 
- O desenvolvimento da rede viária e dos transportes, onde Alenquer apresenta 

vantagens significativas, possuindo uma boa e rápida acessibilidade tanto a 

Lisboa como a vários pontos do país, essencialmente através do IP1, do IC2 e da 

linha ferroviária do Norte (a este respeito ver Capítulo “Transportes e 

Acessibilidades”). 

 
- Outro factor que poderá beneficiar o desenvolvimento industrial do concelho é a 

questão do fácil acesso à mão-de-obra, dada a tendência de aumento 

populacional verificada no concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Refira-se que em Ota não é permitida a implantação de novas unidades industriais, devido à decisão da 

localização do Novo Aeroporto de Lisboa.  
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6.4.- Caracterização Funcional  

 
Como já se constatou, existe uma grande discrepância a vários níveis entre as freguesias 

de Santo Estêvão, Triana e Carregado, e as restantes freguesias do concelho, 

nomeadamente as pertencentes à zona mais rural, discrepâncias essas que são visíveis, a 

título de exemplo, na caracterização funcional do concelho, considerando-se que a 

oferta de determinados bens e serviços, quer em quantidade, quer em qualidade, pode 

constituir um elemento ordenador dos aglomerados. Na impossibilidade de efectuar um 

levantamento funcional exaustivo do concelho, optou-se por recorrer aos dados 

constantes no relatório da 1ª fase da Revisão do Plano Director Municipal de 

Alenquer28.  

 

A análise funcional do concelho aponta para a predominância de funções relacionadas 

com o Turismo e Hotelaria (11,8% do total de funções) e com Comércio por Grosso e a 

Retalho (10,8%). A importância do sector do turismo advém de uma série de factores 

patrimoniais e ambientais, para além da localização privilegiada do território. Por outro 

lado o cariz rural que o concelho possui, para além do significado económico que 

representa (5,1% do total funcional), é factor indutor de um turismo especializado/rural 

que aí se desenvolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, Revisão do Plano Director Municipal de Alenquer – 

Relatório da 1ª Fase, Lisboa, s/ data. 
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Quadro 6.19.- Total de Funções por Ramo 
 

 
Funções 

 
N.º 

 
% 

Turismo e Hotelaria 128 11,8 
Comércio por Grosso e a Retalho 117 10,8 
Imobiliário, Construção Civil e Obras Públicas 84 7,8 
Indústria Automóvel, Componentes e Derivados 77 7,1 
Transportes e Armazenagem 70 6,5 
Alimentação, Bebidas e Tabaco 68 6,3 
Saúde e Bem Estar 63 5,8 
Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Caça 55 5,1 
Têxteis, Vestuário, Peles e Calçado 53 4,9 
Serviços Pessoais e Domésticos 45 4,2 
Serviços Prestados às Empresas 37 3,4 
Arte, Decoração e Mobiliário 34 3,1 
Associações Profissionais, SocioEconómicas, Culturais e Religiosas 30 2,8 
Produtos Metálicos, Metalomecânica e Metalurgias de Base 28 2,6 
Material Eléctrico e Electrónico 22 2,0 
Administração, Serviços Públicos e Corpo Diplomático 22 2,0 
Profissões Liberais 18 1,7 
Ensino 15 1,4 
Entretenimento e Lazer 13 1,2 
Informática e Telecomunicações 13 1,2 
Instituições monetárias e não monetárias_ Seguros 10 0,9 
Fotografia, Cinema e Som 10 0,9 
Indústria de Aquecimento, Frio e Ventilação 10 0,9 
Papel, Artes Gráficas ePublicações 10 0,9 
Produtos, Componentes e Equipamento para a Indústria 9 0,8 
Indústria Química 7 0,6 
Comunicação, Publicidade e Promoção 7 0,6 
Exploração Florestal, Madeira e Cortiça 5 0,5 
Energia e Combustíveis 5 0,5 
Indústrias Extractivas 4 0,4 
Cerâmica e Vidro 4 0,4 
Plásticos e Derivados 3 0,3 
Material de Escritório 2 0,2 
Pescas e Indústrias do Mar 2 0,2 
Indústria Naval 1 0,1 
TOTAL 1 081 100,0 

 
             FONTE: Revisão do Plano Director Municipal de Alenquer – Relatório da 1ª Fase 

 

Assim, da contabilização de funções realizada29, resultou um total de 1 081 funções 

presentes no concelho de Alenquer, sendo possível concluir que 591 funções (cerca de 

55%, ou seja, mais de metade) se localizam nas localidades de Carregado e Alenquer, o 

que se pode justificar pelo facto de serem os lugares que apresentam um maior número 

de habitantes. Os restantes lugares do concelho apresentam um nível de importância 

funcional bastante menor, merecendo destaque a nível positivo os lugares de Merceana, 

                                                 
29 A caracterização funcional do concelho constante na Revisão do PDM de Alenquer foi obtida através 

do recurso à informação disponível nas Páginas Amarelas para a Região do Ribatejo e Estremadura 
(2000/01 – via net), onde, através do Índice de títulos disponíveis, se identificaram todas as funções, 
infraestruturas e equipamentos que poderão ser os mais representativos de cada lugar.  
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Abrigada e Ota. Verifica-se, assim, uma distribuição pouco equilibrada entre os vários 

lugares do concelho, com Bairro, Casais Brancos, Cortegana e Mato a verificarem 

apenas uma função nos seus territórios. 

 
Quadro 6.20.- Total de funções por Lugar  
 

 
Número de Funções 

 
Lugar 

N.º % 

 
IRFS* 

Carregado 311 28,8 136,7 
Alenquer 280 25,9 100,0 
Merceana  67 6,2 190,6 
Abrigada  48 4,4  74,4 

Ota  42 3,9  44,7 
Carnota  31 2,9 162,5 
Olhalvo  30 2,8  54,7 

Cheganças  24 2,2  80,9 
Cabanas do Chão  20 1,9  35,0 

Labrujeira  20 1,9  42,8 
Cadafais  15 1,4  70,3 

Aldeia Gavinha  17 1,6  59,1 
Casais Novos  19 1,8  53,9 

Casais Marmeleira  14 1,3  29,9 
Ribafria  15 1,4  76,9 

Ald. Galega da Merceana  13 1,2 117,1 
Canados  11 1,0  36,2 
Camarnal  13 1,2  28,4 

Guizanderia  11 1,0  41,2 
Vila Verde dos Francos  10 0,9  31,6 

Atalaia   9 0,8  47,4 
Paiol   8 0,7  36,4 
Meca   9 0,8 122,8 

Penafirme da Mata   8 0,7  31,2 
Paúla   7 0,6  23,8 

Pocariça   6 0,6  12,3 
Cabanas de Torres   6 0,6  13,1 

Pereiro de Palhacana   4 0,4  39,9 
Penedos   4 0,4  18,6 

Bogarréus   3 0,3  13,5 
Estribeiro   2 0,2   8,7 

Bairro   1 0,1   2,6 
Casais Brancos   1 0,1   4,5 

Cortegana   1 0,1  16,0 
Mato   1 0,1   5,2 
Total 1 081 100.0 - 

 
  FONTE: Revisão do Plano Director Municipal de Alenquer – Relatório da 1ª Fase 

  *Índice de Representatividade Funcional Simples 

 
 

Foi também definido, no relatório de revisão do Plano Director Municipal, o Índice de 

Representatividade Funcional Simples (IRFS), como forma de avaliar até que ponto o 

número de funções existente em cada lugar seria adequado para satisfazer as 

necessidades da população residente, considerando como ponto de equilíbrio nesta 
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relação a Sede de Concelho. As principais conclusões a retirar vêm confirmar o que já 

foi referido anteriormente, ou seja, o papel preponderante da freguesia do Carregado, 

com um índice de 136,7, mas destacam-se também nesta análise os lugares de Merceana 

e Carnota, com índices de 190,6 e 162,5, respectivamente. Juntamente com os lugares 

de Aldeia Galega da Merceana e Meca, nestes 5 lugares referidos, o número de funções 

satisfaz totalmente a população que pretende servir, comparativamente à sede de 

concelho. Ao nível mais baixo, destaque-se os lugares de Bairro, com um Índice de 2,6 

e Casais Brancos, que apresenta um Índice de 4,5. Também os lugares de Estribeiro e 

Mato apresentam IRF’s muito baixos, situação esta que se pode revelar preocupante, 

pois apenas um número muito reduzido de funções serve a população nestas 

localidades. Não é de estranhar estes resultados, pois à excepção do lugar de Estribeiro, 

os restantes lugares registam apenas uma função. 

 

Torna-se importante assim uma intervenção no sentido de uma distribuição mais 

equitativa de funções pelo território concelhio, no sentido de garantir a toda a população 

do concelho a satisfação das suas necessidades de uma forma mais equilibrada, evitando 

que as pessoas tenham de se deslocar longas distâncias do seu lugar de residência para 

poderem usufruir de alguns serviços essenciais. 

 

Existe todo um conjunto de factores que contribuem para este lugar de cimeira de 

Carregado e Alenquer. A título de exemplo, pode-se destacar que o factor 

acessibilidade, por se demonstrar desequilibrado no território concelhio, acaba por 

reforçar, directa ou indirectamente, os lugares que se encontram melhor apetrechados a 

este nível. Assim, talvez uma melhoria das condições de acessibilidade a alguns lugares, 

como as sedes de freguesia, possa vir a fazer com que a relevância destes lugares venha 

a afirmar-se, o que poderá contribuir para o atenuar dos desequilíbrios existentes 

actualmente na rede urbana.  
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6.5.- Sectores de Actividade 

 
A análise dos sectores de actividade no concelho permite concluir que o Sector Primário 

apresenta ainda um peso significativo no concelho de Alenquer, mas no entanto, dado a 

idade já avançada de grande parte dos produtores agrícolas, crê-se que na próxima 

década este sector possa vir a registar um declínio mais acentuado, nomeadamente no 

que diz respeito a explorações de dimensões mais reduzidas. Note-se também que, entre 

os anos de 1991 e 2001, este sector registou uma diminuição de quase 50%, enquanto 

que no caso do Sector Terciário se verificou uma subida na ordem dos 84%. O Sector 

Secundário também registou um aumento neste período de tempo.   

 
Quadro 6.21.- População Empregada segundo o Sector de Actividade Económica  
 

    Sector de Actividade Económica  
Total Primário Secundário Terciário 

N.º % N.º % Total Serv. Nat. Social 
Serv. Rel. C/  
Act. Econ. 

Anos 
 
 

N.º % 
        N.º % N.º % N.º % 

1991 13 552 100,0 2 128 15,7 5 762 42,5 5 662 41,8 1 787 31,6 3 875 68,4 
2001 18 379 100,0 1 089   5,9 6 858 37,3 10 432 56,8 3 430 32,9 7 002 67,1 

Variação 1991-01 (%) 35,6 - 48,8 19,0 84,2 91,9 80,7 
 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Ao proceder a uma análise por freguesia conclui-se que, no que concerne à população 

empregada por sector de actividade económica, o Sector Primário assume maior 

expressão nas freguesias de Abrigada (12,4%) e Ventosa (11,4%). O Sector Secundário 

encontra-se maioritariamente nas freguesias de Carregado (26% do total de pessoas 

empregadas no sector secundário) e nas duas freguesias de Alenquer, o que vem 

confirmar o facto de Alenquer e Carregado serem as duas localidades onde se verificam 

mais indústrias.  

 

Esta situação observa-se também ao nível do Sector Terciário, que é o sector que mais 

pesa em todas as freguesias ao nível do número de população empregada, à excepção 

das freguesias de Cabanas de Torres e de Meca, onde predomina o Sector Secundário, 

não sendo muito significativa a diferença existente nestas freguesias relativamente ao 

Sector Terciário. Verifica-se em quase todas as freguesias uma prevalência de serviços 

relacionados com actividades económicas, enquanto que os serviços de natureza social 

apresentam ainda valores reduzidos para o que seria desejável. Nestes dois ramos do 
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Sector Terciário, são também as freguesias de Carregado, Triana e Santo Estêvão que 

apresentam uma maior percentagem do total de população empregada. 

 
Quadro 6.22.- População Residente Empregada segundo o Sector de Actividade Económica, por 

freguesia  
 

Sectores de Actividade Económica 
Primário Secundário Terciário 

N.º % N.º % Total Serv. Nat. Social 
Serv. Rel. C/  
Act. Econ. Freguesias 

 

Total 
N.º 

          N.º % N.º % N.º % 
Abrigada 1 558 135 12,4 675 9,8  748 7,2 259 7,6  489 7,0 

Ald Galega Merceana  940 102 9,4 316 4,6  522 5,0 185 5,4  337 4,8 
Aldeia Gavinha  471  40 3,7 154 2,2  277 2,7 136 4,0  141 2,0 

Cabanas de Torres  411  39 3,6 189 2,8  183 1,8  55 1,6  128 1,8 
Cadafais  849  47 4,3 342 5,0  460 4,4 133 3,9  327 4,7 

Carregado   4 834   80 7,3 1 781 26,0 2 973 28,5 830 24,2 2 143 30,6 
Meca  809  33 3,0 401 5,8  375 3,6 136 4,0  239 3,4 

Olhalvo  863  57 5,2 290 4,2  516 4,9 171 5,0  345 4,9 
Ota  553  34 3,1 175 2,6  344 3,3 141 4,1  203 2,9 

Pereiro de Palhacana  250  25 2,3 95 1,4  130 1,2  42 1,2   88 1,3 
Ribafria  407  51 4,7 161 2,3  195 1,9  69 2,0  126 1,8 
Carnota  715  99 9,1 283 4,1  333 3,2  97 2,8  236 3,4 

Santo Estêvão 2 599  56 5,1 834 12,2 1 709 16,4 616 18,0 1 093 15,6 
Triana 1 746  66 6,1 600 8,7 1 080 10,4 362 10,6  718 10,3 

Ventosa  897 124 11,4 388 5,7  385 3,7 128 3,7  257 3,7 
Vila Verde dos Francos  477 101 9,3 174 2,5  202 1,9  70 2,0  132 1,9 

Concelho 18 379 1 089 100,0 6 858 100,0 10 432 100,0 3 430 100,0 7 002 100,0
 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População 2001         

 

Dada a existência no concelho em análise de uma parte rural, ainda muito baseada na 

Agricultura, seria importante fazer uma pequena referência a este sector.  

 

Assim, segundo os dados do último Recenseamento Geral da Agricultura (RGA)30, é 

possível afirmar que existiam no concelho, no ano de 1999, 2 717 explorações 

agrícolas, prefazendo um total de 18 800 hectares. Esta situação aponta para uma 

acentuada redução do número de explorações agrícolas comparativamente a 1989, data 

do anterior RGA, dado que neste ano o concelho possuía cerca de 4 490 explorações 

agrícolas, o que reflecte uma quebra de 40% das explorações. No entanto, no que diz 

respeito à área agrícola, esta aumentou para o mesmo período de tempo 1 671 hectares, 

o que se traduz num aumento da dimensão média das explorações, que passou de 

aproximadamente 4 para 7 hectares. 

 

                                                 
30 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, Recenseamento Geral da Agricultura, Lisboa, INE,  
   1999 
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Podemos verificar no seguinte quadro que uma grande maioria das explorações 

agrícolas existentes no concelho (97%) são juridicamente caracterizadas como 

pertencentes a Produtores Singulares, que por sua vez se dividem entre Produtores 

Singulares Autónomos (94%) e Produtores Singulares Empresários (3%).  
 

Quadro 6.23.- Natureza jurídica das explorações agrícolas por freguesia (Nº de Explorações) 
 

Produtor Singular   
Freguesia Autónomo Empresário 

 
Sociedades

 
Outras 

 
Total 

Abrigada 276 4 9 - 289 
Ald Galega da Merceana 149 13 9 1 172 

Aldeia Gavinha 155 4 2 - 161 
Cabanas de Torres 99 2 - - 101 

Cadafais 91 3 5 - 99 
Carregado 17 4 5 - 26 

Meca 235 4 3 - 242 
Olhalvo 140 2 4 - 146 

Ota 84 7 4 -  95 
Pereiro de Palhacana 97 5 5 - 107 

Ribafria 146 3 - - 149 
Carnota 224 4 2 - 230 

Santo Estêvão 123 5 4 - 132 
Triana 88 7 13 - 108 

Ventosa 321 8  3 - 332 
Vila Verde dos Francos 314 3 11 - 328 

Total 
% 

2 559 
94,2 

78 
2,9 

79 
2,9 

1 
0,0 

2 717 
100,0 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 

 

A categoria “Outras” assume um papel menos importante em termos numéricos ao nível 

da natureza jurídica das explorações agrícolas concelhias, verificando-se apenas um 

caso na freguesia de Aldeia Galega da Merceana, enquanto que as categorias “Produtor 

Singular Empresário” e “Sociedades” registam valores de 2,9% cada uma do total de 

explorações agrícolas no concelho de Alenquer. 

 

Ao nível de freguesia, não existem diferenças significativas a registar, pois em todas 

elas a grande maioria das explorações agrícolas pertence a Produtores Singulares 

Autónomos. No caso das Sociedades Agrícolas, estas verificam-se em maior número na 

freguesia de Triana (13 Sociedades). Entre os Produtores Singulares Empresários e, 

especialmente, entre as Sociedades Agrícolas, a exploração assume uma dimensão 

média mais elevada, rondando os 30 e os 95 hectares, respectivamente. Ainda que 

representando apenas cerca de 6% do total das explorações do concelho, estes dois tipos 

de exploração contabilizam 52% da área agrícola concelhia.  



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

O facto de 94% das explorações agrícolas do concelho se encontrarem a cargo de 

Produtores Singulares Autónomos, e de estas explorações possuírem uma dimensão 

média de 3,5 hectares, sugere uma estrutura produtiva em que assumem grande 

importância as explorações familiares de pequena dimensão.  

 

Os Produtores Agrícolas Singulares, que asseguram a continuidade da actividade 

agrícola no concelho de Alenquer, são, na sua maioria, homens (90,7%), com idades 

bastante avançadas, pois 66,3% dos produtores possuem idades superiores a 55 anos. 

São produtores com níveis de instrução bastante reduzidos, dado que 60,3% possuem 

apenas o Ensino Básico e 35% não apresentam qualquer nível de ensino. Os Produtores 

Agrícolas do concelho trabalham parcialmente na agricultura, dedicando-lhe 

maioritariamente até 49% do seu tempo, sendo que apenas 4,5% dos Produtores 

Agrícolas Singulares do concelho trabalham a tempo inteiro na agricultura. Este facto 

sugere que a maioria dos produtores encara a actividade agrícola como uma actividade 

secundária ou complementar a outra actividade profissional, numa lógica de produção 

para autoconsumo ou complemento dos rendimentos profissionais.   

 
Quadro 6.24.- Caracterização do Produtor Agrícola Singular do concelho  
 

 
Produtor Agrícola Singular  

                                                            N.º % 
  Número 2 637 100,0 
  Sexo  
                                             Homens 2 391 90,7 
                                            Mulheres 246 9,3 

  Idade  
                                           < 25 anos 9 0,3 
                                      25 a 39 anos 181 6,9 
                                      40 a 54 anos 698 26,5 
                                      55 a 64 anos 791 30,0 
                                  65 e mais anos 958 36,3 

  Nível de Instrução  
                                            Nenhum 922 35,0 
                                               Básico 1 589 60,3 
                                         Secundário 68 2,6 
                                          Superior 58 2,2 

  Tempo de trabalho agrícola  
                                             Até 49% 1 869 70,9 
                                   Entre 50 e 99% 650 24,6 
                                                 100% 118 4,5 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
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Para além das explorações agrícolas, o sector primário inclui ainda a produção silvícola. 

Esta está presente em 423 explorações concelhias, num total de 2 763 hectares de matas 

e florestas sem culturas sob coberto (15% da Superfície Agrícola Total). Também ao 

nível da produção silvícola se verificou uma diminuição do número de explorações em 

1999, mas a área ocupada por matas e florestas sem culturas sob coberto registou um 

aumento, à semelhança do que se verificou no caso das explorações agrícolas.  

 

As principais formas de utilização das terras em 1999 no concelho de Alenquer são a 

cultura da Vinha (2 482 explorações), seguida do cultivo da Batata (1 078 explorações) 

e da horta familiar (597 explorações, contra as 884 registadas em 1989). Constata-se 

uma predominância das culturas extensivas e de sequeiro, sendo residual o peso das 

culturas intensivas e de regadio, de que são um exemplo os produtos hortícolas e 

frutícolas. 

 

A vasta extensão de terras cultivadas com vinha faz com que o concelho de Alenquer 

possua um papel importante relativamente à região Oeste, dado ser responsável por 20% 

da produção de vinho desta região, papel este apenas ultrapassado pelo concelho de 

Torres Vedras, que possui 32% da produção vinícola da região Oeste. A área vinícola 

do concelho encontra-se, na sua quase totalidade, afecta à produção de vinho de mesa 

(90% da produção total). 

 

Sendo a vinha a actividade dominante na Agricultura em Alenquer, as principais 

estruturas de apoio ao sector, ao nível da comercialização e da transformação, 

encontram-se relacionadas justamente com o vinho. Verifica-se que a freguesia do 

Carregado assume-se como a principal produtora de uva de mesa, situando-se a 

produção de vinho do concelho fundamentalmente nas zonas de Merceana, Labrugeira e 

Olhalvo, cujas respectivas adegas cooperativas possuem uma imagem considerável no 

mercado de vinhos. 

  

Ao nível do efectivo animal, existiam em 1999, cerca de 4 877 explorações no concelho 

de Alenquer, sendo que a grande maioria dos produtores trabalha com Aves (1 065 

Explorações), sejam frangos de carne ou galinhas poedeiras e reprodutoras, e com 

Coelhos (701 Explorações), incluindo os destinados ao consumo final e as fêmeas 

reprodutoras.  
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Gráfico 6.2.-  Explorações Pecuárias por Freguesia  
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          FONTE: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 

 

Em termos territoriais, como é possível observar no gráfico anterior, a freguesia que 

apresenta um maior número de explorações pecuárias é Vila Verde dos Francos (812), 

seguida de Carnota (574) e de Abrigada (546). Carregado apresenta apenas 56 

explorações, o que não é de estranhar dado o seu carácter marcadamente urbano. 

 

A análise concelhia do emprego implica também uma referência à Taxa de Actividade. 

Assim, ao nível deste indicador no concelho, verificamos que Alenquer apresenta a 

segunda Taxa de Actividade mais elevada da região Oeste no ano de 2001: 49,6%, 

apenas ultrapassada pelo concelho de Arruda dos Vinhos. Note-se que, entre os anos de 

1991 e 2001, Alenquer foi o concelho desta região que registou o maior aumento a nível 

de Taxa de Actividade, cerca de 7,5%, pois se em 1991 apresentava um valor 

relativamente baixo, no ano de 2001 Alenquer consegue ocupar o segundo lugar a este 

respeito no total da área onde se encontra inserida.  

 

Quanto aos outros concelhos da região Oeste, todos eles apresentaram variações 

positivas em termos da Taxa de Actividade entre 1991 e 2001, sendo que o concelho 

que verificou uma variação menos elevada foi o de Bombarral. Cadaval é o concelho 

que apresenta, nos anos de 1991 e 2001, a Taxa de Actividade mais baixa da região.  
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Quadro 6.25.- Taxa de Actividade nos concelhos da região Oeste em 1991 e 2001 
 

 
Taxa de Actividade (%) 

 
Área Geográfica 

 
1991 

 
2001 

Variação 
1991-01 

Arruda dos Vinhos 42,9 49,9 7,0 
Alenquer 42,1 49,6 7,5 
Alcobaça 45,7 49,0 3,3 

Caldas da Rainha 45,8 49,0 3,2 
Sobral de Monte Agraço 39,9 48,1 8,2 

Nazaré 44,8 48,0 3,2 
Torres Vedras 44,2 47,8 3,6 

Oeste 43,3 47,6 4,3 
Peniche 41,6 45,7 4,1 
Óbidos 42,4 45,6 3,2 

Lourinhã 39,6 45,0 5,4 
Bombarral 42,6 44,1 1,5 
Cadaval 36,6 42,1 5,5 

   
  FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 
Em termos de freguesia, registe-se o facto de Vila Verde dos Francos apresentar a Taxa 

de Actividade mais baixa de todo o concelho (37,8%), por oposição à freguesia de 

Carregado, que regista a Taxa mais elevada: 56,9%. Ribafria apresenta a maior 

discrepância entre a Taxa de Actividade masculina e feminina, pois regista a segunda 

menor Taxa de Actividade feminina, cujo valor mais baixo é registado em Cabanas de 

Torres, onde apenas 29,6% das mulheres possuem actividade. 

 
Quadro 6.26.- Taxa de Actividade por Freguesia em 1991 e 2001 (%) 
 

1991 2001 
Freguesias Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

Abrigada 55,0 30,6 42,6 57,0 40,6 48,5 
Ald. Galega Merceana 55,8 25,2 40,1 56,1 34,2 44,5 

Aldeia Gavinha 55,2 22,3 38,9 51,6 33,3 42,2 
Cabanas de Torres 54,2 18,4 36,3 52,3 29,6 41,3 

Cadafais 60,4 37,5 48,3 59,7 46,8 53,1 
Carregado 59,5 39,0 49,2 62,3 51,5 56,9 

Meca 59,0 28,5 43,8 59,3 36,0 47,7 
Olhalvo 52,7 22,9 37,6 56,8 34,4 45,5 

Ota 58,2 33,0 45,6 57,6 41,9 49,9 
Pereiro de Palhacana 48,7 15,8 31,8 50,5 36,0 43,3 

Ribafria 55,6 22,8 38,9 55,3 30,3 42,6 
Carnota 54,9 23,0 38,4 55,7 32,1 43,7 

Santo Estêvão 53,5 31,4 42,0 58,5 45,1 51,6 
Triana 56,4 34,2 45,2 58,5 46,9 52,7 

Ventosa 52,3 19,2 35,8 54,2 32,0 42,8 
Vila Verde dos 

Francos 
49,5 17,7 33,7 51,1 24,7 37,8 

Concelho 55,6 28,9 42,1 57,9 41,5 49,6 
 
            FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
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Um outro aspecto em relação ao qual Alenquer apresenta uma situação vantajosa ao 

nível do contexto regional diz respeito ao Poder de Compra Concelhio. Verifica-se que 

é um indicador que tem vindo a registar uma evolução favorável no concelho, como é 

possível verificar no gráfico seguinte. 

  
Gráfico 6.3.- Poder de Compra Concelhio – Indicador per capita (IpC) 
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          FONTE: INE, Estudos Sobre o Poder de Compra Concelhio 

 

Há uma evolução positiva do Poder de Compra Concelhio, que é visível também 

comparativamente a outros concelhos da região. No conjunto da Região Oeste, o 

concelho de Alenquer ocupava, em 2002, o 3º lugar no Ranking dos concelhos com 

maior poder de compra per capita, o que se traduz numa subida de 6 posições, dado 

que, no ano de 1993, o concelho registava a 9ª posição na Região Oeste. Alenquer 

apresenta entre 1993 e 2002 a maior variação no Índice de Poder de Compra 

Concelhio em termos percentuais – 21,17% - comparativamente aos outros concelhos 

da região. No entanto, fica ainda aquém do valor nacional em 14,26%.31 

 

Óbidos e Cadaval são os concelhos da região Oeste que, no ano de 2002, apresentavam 

um Poder de Compra per capita menos elevado, enquanto que Caldas da Rainha 

ocupava o primeiro lugar no que diz respeito a este aspecto. 

 

 

 

                                                 
31 Note-se que, quer no Indicador Per Capita do Poder de Compra, quer na Percentagem de Poder de    
    Compra, o valor atribuído ao país é de 100%. 
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Quadro 6.27.- Ordenação dos Concelhos da Região do Oeste, de acordo com o Indicador do Poder  
de Compra Per Capita  

 
 

Área Geográfica 
 

1993 
 

2002 
Variação 1993-

2002 
Caldas da Rainha 110,70 101,34  - 9,36 

Nazaré  87,57  86,54  - 1,03 
Alenquer  64,57  85,74           21,17 

Torres Vedras  78,29  83,51   5,22 
Oeste  79,35  80,61   1,26 

Peniche  83,28  79,74  - 3,54 
Arruda dos Vinhos  70,83  74,79    3,96 

Alcobaça  81,78  73,59  - 8,19 
Sobral de Monte Agraço  63,65  70,95    7,30 

Lourinhã  62,38  70,24    7,86 
Bombarral  75,37  66,31  - 9,06 

Óbidos  48,70  61,20           12,5 
Cadaval  49,50  59,34    9,84 

 
                      FONTE: INE, Estudos Sobre o Poder de Compra Concelhio 

 
Em termos de Percentagem de Poder de Compra (PPC), ou seja, o peso do poder de 

compra que Alenquer possui no total do país, também se verifica um aumento bastante 

significativo no concelho, pois enquanto que em 1995 o concelho contribuía para o 

poder de compra nacional com 0,2226 %, em 2002 este valor ascendeu aos 0,3222% 

 
Gráfico 6.4.- Percentagem de Poder de Compra Concelhio 
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          FONTE: INE, Estudo Sobre o Poder de Compra Concelhio, 2002 
 

Comparativamente aos restantes concelhos da Região Oeste, Alenquer ocupa a 5ª 

posição no que concerne à Percentagem de Poder de Compra Concelhio no ano de 2002, 

enquanto que Óbidos, juntamente com Sobral de Monte Agraço, ocupam os últimos 

lugares da tabela. 
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Quadro 6.28.- Ordenação dos Concelhos da Região do Oeste, de acordo com a Percentagem de     

                          Poder de Compra  

 
 

Área Geográfica 
 

PPC 
Oeste 2,65 

Torres Vedras 0,58 
Caldas da Rainha 0,48 

Alcobaça 0,41 
Alenquer 0,32 
Peniche 0,21 
Lourinhã 0,16 
Nazaré 0,13 

Bombarral 0,09 
Cadaval 0,08 

Arruda dos Vinhos 0,07 
Óbidos 0,06 

Sobral de Monte Agraço 0,06 
 

 FONTE: INE, Estudo Sobre o Poder de Compra Concelhio, 2002 

 

No âmbito da análise dos sectores de actividade no concelho, importa fazer referência à 

actividade turística, sendo que esta é uma actividade que assume ainda um peso 

reduzido no concelho. Não obstante, têm sido realizados alguns esforços de valorização 

do património natural, histórico e religioso e de dinamização de feiras que atraiam 

visitantes à região (é o caso da Feira da Ascenção e da Feira do Cavalo).  

 

A mais valia turística do concelho advém de uma série de condições patrimoniais e 

ambientais, bem como da sua localização estratégica no território, face à AML. O cariz 

rural que o concelho ainda assume em algumas das suas parcelas é factor indutor de um 

turismo especializado/rural que aí se desenvolve, embora ainda em minoria, mas que se 

poderá vir a dinamizar no futuro. 

 

“O turismo é uma área muito interessante, é uma nova área da qual Alenquer tem 

boas condições morfológicas, mas também pelo seu património histórico, que pode e 

deve constituir, num futuro bastante próximo, um elemento de desenvolvimento local 

e regional de grande acuidade, de grande esperança para os cidadãos locais, para os 

comerciantes e para as pessoas ligadas ao sector do turismo. E portanto o turismo, 

de facto como no país, Alenquer de facto tem grandes apetências para o turismo.” 
 

(Vereador do Pelouro do Turismo) 
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O concelho é possuidor de enormes recursos culturais (nomeadamente ao nível da 

religião) e naturais para um desenvolvimento turístico sustentado. Existe já no concelho 

um conjunto de iniciativas ligadas ao sector turístico, que possuem como objectivo dar a 

conhecer alguns aspectos do concelho. È o caso das três Rotas turísticas, a Rota das 

Igrejas, a Rota dos Moinhos e a Rota de Alenquer através da História, que são 

iniciativas que no ano de 2003 registaram um total de 800 visitantes. 

 

A Rota de Alenquer através da História foi a primeira deste conjunto de três iniciativas 

a ser desenvolvida no concelho. Conforme é referido no site da autarquia33, “A tradição 

e o sentir alenquerenses são o mote para este percurso, intensamente ligado a uma 

herança riquíssima em figuras e património. Com passagem obrigatória por museus, 

igrejas, pela serra do Montejunto, pelo centro histórico da vila de Alenquer e pelos 

Paços do Concelho, esta rota turística é a mais generalista das três rotas organizadas 

pela Câmara Municipal de Alenquer. Permite também ao visitante ter contacto com 

uma das produções de que mais se orgulham os alenquerenses, através de uma prova 

de vinhos a ser feita numa das quintas vinhateiras do concelho.”  

 

A Rota das Igrejas mostra ao visitante quatro igrejas, um convento e uma basílica, 

localizados em seis freguesias diferentes do concelho. No caso da terceira Rota, a Rota 

dos Moinhos, esta encontra-se ligada ao aspecto mais rural do concelho, permitindo 

uma visita aos vários moinhos localizados um pouco por todo o concelho. 

  

No entanto, a crise económica que atravessa o país é um impedimento fundamental para 

o desenvolvimento de mais actividades neste sector. 

 

O concelho dispõe de vários factores em que pode basear as suas apostas turísticas, 

nomeadamente a Serra do Montejunto e a diversidade da paisagem rural, as quintas e 

solares e a proximidade a Lisboa. A Serra do Montejunto constitui uma reserva natural 

que, articulada com o valioso património constituído no concelho, poderá estruturar 

alguns empreendimentos turísticos de pequena escala direccionados para o mercado da 

Área Metropolitana de Lisboa. A diversidade da paisagem rural e a presença da 

actividade agrícola, em conjugação com a proximidade do concelho a Lisboa, constitui 

também um grande potencial a valorizar para a fixação de segundas residências e para a 

preservação da agricultura, nomeadamente através da articulação das actividades 
                                                 
33 http://www.cm-alenquer.pt 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

agrícolas com a valorização do património das quintas e solares para o desenvolvimento 

de serviços no domínio da actividade turística. 

 

Actualmente, o turismo no concelho de Alenquer baseia-se, na opinião do Vereador 

responsável,  no seguinte conjunto de aspectos: 

 

“É contudo um turismo, no meu ponto de vista, alicerçado no nosso património 

religioso, alicerçado no nosso património edificado não religioso - é o exemplo da 

Câmara Municipal de Alenquer, alicerçado na beleza natural da Vila de Alenquer, 

que depois das obras do rio fica uma Vila atractiva, alicerçado no centro histórico de 

Alenquer que está a ser recuperado paulatinamente, alicerçado de facto nas 

potencialidades das nossas gentes. Temos gente muito boa, muito genuína, que gosta 

muito da sua terra, que se preocupa muito com a sua terra, e que gosta de receber 

bem. Portanto estes elementos são fundamentais.” 
(Vereador do Pelouro do Turismo) 

 

No que concerne a infra-estruturas hoteleiras, Alenquer possuía, no ano de 1999, um 

conjunto diminuto de equipamentos, sintomático do fraco peso do turismo na estrutura 

económica do concelho. Registavam-se apenas no concelho três estabelecimentos 

hoteleiros e dois parques de campismo, o que torna a oferta de dormidas deficitária. Este 

aspecto não parece, no entanto, constituir um obstáculo à prática do turismo no 

concelho, como refere o vereador do Turismo:  

 
“Eu penso que isso tem uma importância que não é uma importância 

definitiva, mas que essas coisas correm o seu curso normal. Porque estando 

aqui perto de Lisboa, uma pessoa que queira vir passar o dia a Alenquer, e 

isso já nos conforta, dorme em Lisboa que é aqui a meia hora, portanto não 

é nada impeditivo. Porque eu não estou a pensar neste momento, 

pessoalmente, que Alenquer tenha condições para atrair turistas durante 

quinze dias aqui num hotel a visitar Alenquer, acho que não temos essas 

condições.” 
(Vereador do Pelouro do Turismo) 

 

Em relação à oferta de refeições, esta é bastante mais variada, existindo 86 restaurantes, 

55 deles em nome individual e 31 sociedades, e 197 estabelecimentos de bebidas. 
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Este capítulo chama a atenção para um conjunto vasto de aspectos relacionados com o 

sector de Emprego e Actividades Económicas, que permite retractar, da forma o mais 

actual possível, a realidade do concelho de Alenquer relativamente a estes aspectos. Há 

assim que tomar em conta os indicadores apontados para o concelho, uns mais 

positivos, outros menos positivos, de forma a valorizar os primeiros e a tentar encontrar 

soluções para os factores relativamente aos quais Alenquer se posiciona num lugar 

desfavorável para o seu desenvolvimento harmonioso no que concerne às Actividades 

Económicas e ao Emprego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

Síntese 
 
- Dependência funcional face a Lisboa e as boas acessibilidades fazem com que as 

movimentações de mão de obra para fora do concelho assuma um papel importante: 

32,9% da população activa trabalha fora do concelho. 

- Elevado dinamismo económico no concelho, que se sustentou no crescimento do 

número de unidades empresariais. 

- 67% da população activa exerce a sua actividade no concelho. 

- Em 2001 existem 18 379 residentes empregados (47% do total da população). 

- Aumento de 4 279 empregos no concelho em 2000 relativamente a 1995. 

- Taxa de Actividade = 49,6% em 2001. 

- Apenas 25% da população deficiente possui actividade económica. 

- Poder de compra concelhio (Indicador per Capita) 85,7% 

- Percentagem de Poder de Compra = 0,32% (peso do poder de compra que o 

concelho possui no total do país) 

- 1 081 funções no concelho, predominando as funções relacionadas com funções 

relacionadas com o Turismo e Hotelaria (11,8% do total de funções) e com 

Comércio por Grosso e a Retalho (10,8%). 

- 55% das funções registadas situam-se em Carregado e Alenquer. 

 

6.1.- Caracterização da mão de obra em Alenquer: 

-  Escalões Etários mais jovens (20-34 anos: 44,5%). 

-  Maioritariamente profissionais qualificados (44,4%). 

-  Aumento de 109% entre 1995 e 2000 dos quadros superiores. 

-  36% da população empregada do concelho possui apenas o 1º  Ciclo do Ens Básico. 

-  83% da população empregada são trabalhadores por conta de outrém. 

 
6.2.- Desemprego 

- Aumento de 40,8% do desemprego entre 1998 e 2004 no concelho. 

- Freguesia do Carregado é a que regista mais desempregados (37,9% do total do 

Desemprego verificado no concelho). 

- Escalão etário entre 25 e 44 anos é o mais afectado pelo Desemprego (47,7%). 

- 1 445 desempregados em 2004, sendo que 832 (57,6%) dos quais pertencem ao sexo 

Feminino. 

- 36,5% da população desempregada possui o Ensino Secundário e 6% tem 

escolaridade igual ou inferior ao 1º Ciclo. 
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- Aumento de 111,9% do número de desempregados com um nível de ensino 

médio/superior entre 1998 e 2004, sendo que 6,2% da população desempregada 

concelhia possui este nível de ensino em 2004.  

- 56,9% da população desempregada não possui a escolaridade obrigatória. 

- 3,5% dos desempregados encontram-se à procura do 1º emprego e 1 394 procuram 

novo emprego. 

- 41,2% dos desempregados possuem como principal meio de vida o subsídio de 

desemprego e 40,7% encontram-se a cargo da família. 

 

6.3.- Tecido empresarial 

- Predominam em 2000 as micro empresas (82,6%) que criam um reduzido número 

de postos de trabalho. 

- Existem no concelho 910 empresas em 2000. 

- 145 sociedades constituídas em 2002, das quais 40 pertencem ao sector de 

“Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e 

bens de uso pessoal e doméstico”.   

- “Indústrias transformadoras” juntamente com “Comércio por Grosso e a Retalho e 

reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico” 

representam metade do tecido empresarial do concelho (50,7%). 

- “Indústrias transformadoras” é a Actividade Económica que emprega mais pessoas 

no concelho (29,6%). 

- Das 4 635 empresas com sede no concelho em 2001, 1570 (34%) pertencem ao 

sector “Comércio por Grosso e a Retalho e reparação de veículos automóveis, 

motociclos e bens de uso pessoal e doméstico” 

- Zona do Carregado é responsável por grande parte do dinamismo industrial do 

concelho, pois aí se concentram as maiores empresas industriais do concelho. 

- 5,9% da população empregada no Sector Primário, 37,3% no Sector Secundário e 

56,8% no Sector Terciário. 
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Sector Primário (1999) 

 
o 2 717 explorações agrícolas, prefazendo um total de 18 800 hectares de Superfície 

Agrícola. 

o Apesar da diminuição de 40% do nº de explorações em relação a 1989, a área 

agrícola aumentou entre 1989 e 1999 1671 hectares, o que aponta para um aumento 

da dimensão média das explorações (passaram de 4 para 7 hectares). 

o Superfície Agrícola Utilizada = 14 806. 

o 94% das Explorações Agrícolas pertencem a Produtores Singulares Autónomos, e 

possuem uma dimensão média de 3,5 hectares. 

o Estrutura produtiva em que assumem grande importância as explorações familiares 

de pequena dimensão. 

o 90,7% dos Produtores Agrícolas Singulares são homens com idades superiores a 55 

anos (66,3%). Possuem níveis de instrução reduzidos e trabalham parcialmente na 

Agricultura (49% do seu tempo). 

o 423 explorações silvícolas em 1999. 

o 4 877 explorações pecuárias, sendo 1 065 relacionadas com aves. 

o Cultura da Vinha é a principal forma de utilização das terras em 1999, com 2 482 

explorações 

o 5,9% da população empregada no Sector Primário (diminuição de 50% entre 1991 e 

2001). 

 

- Actividade turística assume ainda um peso reduzido no concelho, apesar de possuir 

enormes recursos culturais e naturais para um desenvolvimento turístico sustentado. 
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7. CULTURA, DESPORTO E OCUPAÇÃO DE 

TEMPOS LIVRES 
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As questões relacionadas com as actividades culturais e de fruição de tempos livres são 

questões incontornáveis em qualquer processo de mudança social de uma dada 

comunidade, fazendo parte dos processos de desenvolvimento a ela associados. 

 

A promoção no concelho de Alenquer de processos locais de desenvolvimento 

integrado não pode, de forma alguma, passar ao lado das questões culturais devendo-se, 

para o efeito, procurar articulá-las internamente e com outras esferas da realidade social: 

sistema de Ensino, Saúde, Segurança Social, sistema Produtivo, sistema de Emprego, etc. 

 

Ao nível das actividades culturais, há que ter em conta a proximidade geográfica do 

concelho a Lisboa que, em termos de oferta cultural, apresenta um forte poder 

polarizador no contexto da AML e do próprio país, não facilitando um desenvolvimento 

diversificado da cultura no concelho de Alenquer. De modo a gerar processos de 

planeamento das actividades culturais e de fruição de tempos livres há que tornar este 

condicionamento exógeno provocado pela centralidade de Lisboa numa potencialidade 

para o desenvolvimento cultural do município.  

 

7.1.- Cultura  

 

No que diz respeito a espaços culturais, verifica-se que estes são em número reduzido 

no concelho de Alenquer, existindo escassos equipamentos apropriados, do ponto de 

vista funcional, para a realização de eventos culturais, o que acaba por inviabilizar uma 

política cultural mais abrangente. Este défice de equipamentos, bem como a falta de 

iniciativas culturais, poderá estar entroncado no facto de no concelho, como aliás se 

verifica um pouco por todo o país, a política cultural não constituir uma prioridade na 

acção autárquica. 
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No que concerne a equipamentos culturais, a situação no concelho é a seguinte: 
 
Quadro 7.1.- Equipamentos culturais  
 

 
Freguesia 

 
Equipamento 

Abrigada* - 1 Pólo da Biblioteca Municipal 
Triana - Biblioteca Municipal 

- Auditório Damião de Goes 
Santo Estêvão - Museu Municipal Hipólito Cabaço 

- Galeria João Mário 
Carregado - 1 Pólo da Biblioteca Municipal 
Olhalvo* - 1 Pólo da Biblioteca Municipal 
Ventosa - 1 Pólo da Biblioteca Municipal 

Aldeia Galega da Merceana - Casa Museu Palmira Bastos 
- 1 Pólo da Biblioteca Municipal 

 
* Estes equipamentos funcionam nas instalações da Junta de Freguesia. 

 

A sala de cinema, localizada no auditório Damião de Góes, na freguesia de Triana, 

representa o único espaço do concelho onde a população pode consumir produtos da 

sétima arte. 

 

No caso dos museus, estes desempenham um importante papel a nível cultural, sendo 

que, no caso de Alenquer, existem apenas três espaços que se enquadram nesta 

designação: o Museu Municipal Hipólito Cabaço, situado na freguesia de Santo 

Estêvão, inaugurado em 1975, que constitui uma referência cultural da região de 

Alenquer, possuindo em exposição cerca de 10.000 peças divididas entre várias épocas, 

desde o Paleolítico à Idade Média; o Espaço Memória Palmira Bastos, na freguesia de 

Aldeia Gavinha, onde se pode encontrar uma colecção de alguns objectos pessoais da 

actriz que nasceu nesta localidade, para além de um conjunto de fotografias que 

recordam a sua vida e obra; e o Museu João Mário, na freguesia de Santo Estêvão, que 

é um espaço privado que abre ao público no primeiro Domingo de cada mês e sempre 

que solicitado, onde constam em exposição cerca de 400 quadros representativos da 

pintura figurativa dos séculos XIX e XX.  

 

As bibliotecas constituem também uma das formas associadas ligadas à cultura, sendo 

por vezes difícil fazer a leitura da sua estatística, por incluírem também as bibliotecas 

escolares. Considerando que as bibliotecas escolares se destinam quase exclusivamente 

à população da mesma escola, optou-se por não as contabilizar nesta análise. Pode-se 

entender o conceito de biblioteca enquanto “espaço organizado, com estrutura própria 

e serviços, que permita a conservação de documentos, impressos ou gráficos, 
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audiovisuais ou microformas, etc., com fins de informação, educação ou recreio, 

destinado à leitura de livre acesso ao público em geral.” 34 

 

Excluindo assim as bibliotecas escolares, existe no concelho de Alenquer uma 

biblioteca municipal, situada em Triana, que possui 5 pólos, nomeadamente nas 

freguesias de Carregado, Labrugeira, Merceana, Abrigada e Olhalvo, sendo que nestas 

duas últimas freguesias, as bibliotecas localizam-se no espaço físico das respectivas 

juntas de freguesia.  

 

De uma maneira geral, podemos dizer que a biblioteca municipal apresenta boas 

instalações, proporcionando aos seus utilizadores um vasto conjunto de serviços, tais 

como a consulta de periódicos, a utilização de internet, possui um espaço onde é 

possível ouvir música e também um espaço reservado a conferências e exposições. Para 

além destes serviços, são constantemente desenvolvidas actividades, nomeadamente 

com crianças (Ateliers, a “Hora do Conto”), mas também com idosos, dado que 

periodicamente, através de transporte disponibilizado pela Câmara Municipal de 

Alenquer, são levados aos lares de idosos existentes no concelho livros, revistas, CD’s e 

filmes. Ao nível da própria biblioteca, existe, sempre que possível, uma exposição no 

átrio, da responsabilidade do pelouro da cultura da autarquia local, é escolhido o autor 

do mês nos sectores infantil e adulto, entre outras actividades. 

 

No que concerne ao número de utilizadores de cada um destes equipamentos, verifica-se 

que em Outubro de 2003, o pólo do Carregado foi o que registou um maior número de 

utilizadores, que são principalmente de nacionalidade brasileira. A Sede da Biblioteca 

Municipal, em Triana, também verificou um número elevado, contrariamente a Olhalvo, 

que no final do ano de 2003 registou apenas 17 utilizadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 PESSOA, Maria João; Regina Valente; Rute Teixeira, Levantamento e Caracterização dos 

Equipamentos Culturais e Desportivos da AMP, Porto, Comissão de Coordenação da Região do 
Norte, 1999, p. 14. 
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Quadro 7.2.- Número de utilizadores da Biblioteca Municipal e respectivos pólos  
 

 
Freguesias 

 
N.º de utilizadores 

Triana 745 
Merceana 484 
Abrigada  33 
Olhalvo  17 

Labrugeira 275 
Carregado  783 

 
FONTE: Biblioteca Municipal de Alenquer (Outubro 03) 

 

A análise dos espaços culturais existentes no concelho aponta para uma escassez dos 

mesmos, sendo que esta situação se torna caótica ao nível das freguesias mais afastadas 

da sede de concelho, onde os espaços para actividades culturais são ainda mais escassos, 

ficando à mercê dos espaços das colectividades que, na grande maioria dos casos, não se 

encontram adaptados às necessidades actuais da população.  

 

De acordo com o Vereador da Cultura, existem cerca de 80 colectividades no concelho 

que apresentam condições para a realização de várias actividades, sendo que apenas 

50% destas utilizam de uma forma proveitosa o seu espaço. Tal remete para a existência 

de outros 50% de espaços que não estão a ser utilizados da forma mais correcta. Este 

problema pode encontrar a seguinte justificação: 

 

“ Os outros 50%, muitas vezes as colectividades... como há um bairrismo, 

qualquer localidade tem de ter o seu espaço, muitas vezes não há gente suficiente 

nas colectividades para dinamizar as colectividades e depois, como se sabe, esta 

questão de ser director de uma colectividade exige um grande sacrifício e não é 

toda a gente que está disponível para isso, e ainda mais nos tempos de hoje, que 

são tempos difíceis. As pessoas andam sempre a correr de uns lados para os 

outros, e de facto aquele espírito de dar um bocadinho para a colectividade e 

proporcionar coisas aos outros está-se a perder.E portanto, como são sempre os 

mesmo, há os cansaços naturais, o que faz com que muitas vezes existam hiatos 

entre as colectividades, ficam meio moribundas. Penso que de uma forma geral 

as colectividades são uma mais valia no nosso concelho, e lá está, 50% delas têm 

trabalhado muito bem. Por exemplo, há três localidades, Fiandal, Bogarréus e 

Canados, que são três localidades muito próximas umas das outras e cada uma 

tem a sua colectividade, quer dizer, em vez de se juntarem e criarem uma 

colectividade grande, com gente, não, cada uma tem a sua e não há fronteira 
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entre as localidades, não se conhece porque as casas são contínuas, o espaço 

entre umas e outras é pouco.” 
(Vereador do Pelouro da Cultura) 

 

Um outro problema apontado relativamente aos espaços culturais prende-se com a 

qualidade dos mesmos, sendo urgente uma intervenção no sentido de um melhoramento 

das instalações dos espaços onde se realizam as actividades culturais, de modo a que as 

pessoas se sintam bem e adiram às iniciativas realizadas. A construção de novos espaços 

constitui também uma questão prioritária: 

 

“ há que criar espaços polivalentes para podermos levar lá espectáculos, 

porque se as pessoas sabem que vão sair de casa para ir para lugares frios, 

com cadeiras de plástico, as pessoas não saem. Há que criar condições e 

proporcionar espaços culturais em que as pessoas se sintam bem. Se souberem 

que vão para um espaço adequado em termos de envolvência, as pessoas até 

vêm. Portanto esta é uma das áreas prioritárias.” 
(Vereador do Pelouro da Cultura) 

 

Não obstante a escassez de equipamentos, verifica-se que de uma maneira geral se 

realiza um número bastante significativo de actividades culturais no concelho. Como 

exemplo pode-se destacar o mês da Intercultural (Junho), no decurso do qual se 

desenvolvem exposições, colóquios/debate e espectáculos musicais com o objectivo de 

promover e dar a conhecer aos visitantes um pouco sobre a cultura e da história de 

alguns países que são escolhidos. Maio é o mês da poesia, Julho o mês das actividades 

ao ar livre, etc. Ou seja, segundo o Vereador do pelouro da Cultura, em 12 meses do 

ano, 6 são temáticos, sendo que nos restantes meses existem várias iniciativas culturais. 

No entanto, a questão financeira constitui um obstáculo grave à realização de mais 

iniciativas culturais, dado que a cultura não é considerada uma questão prioritária, 

existindo, no entender do Vereador da Cultura, outras áreas com problemas mais 

importantes, o que faz com que a Cultura acabe por ser passada para segundo plano.  
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Para além das festas religiosas, que vão sendo variadas pelas diversas freguesias, 

realizam-se ainda duas feiras anuais que assumem uma importância fundamental, pois 

chamam ao concelho uma grande diversidade de visitantes. Desempenham uma dupla 

função, quer de local privilegiado de encontro dos habitantes do concelho e de 

concelhos vizinhos, quer de divulgação de diversos aspectos caracterizadores do 

concelho. São elas a Feira do Vinho e do Cavalo e a Feira da Ascensão, constituindo 

esta última um certame através do qual os elementos dinâmicos do concelho, a nível das 

actividades recreativas, culturais, desportivas e sócio-económicas, dão a conhecer as 

suas particularidades. Encontram-se assim presentes anualmente na Feira da Ascensão o 

Festival de Folclore, o Grande Prémio de Atletismo Ascensão, Touradas, Escolas de 

Samba, concertos das bandas de música do concelho, conjuntos musicais, classes de 

ginástica. etc. É uma feira visitada por muitas pessoas, e como tal deveria ser re-

aproveitada e repensada, uma vez que se reconhece a necessidade de inovação, pois 

hoje em dia a população do concelho de Alenquer é muito diversificada e possui novas 

necessidades e expectativas. Para além disso, com a nova realidade do Aeroporto e a 

inserção de Alenquer na zona Oeste, a população alvo da feira não deverá ser apenas a 

do concelho. 

 

Sendo a autarquia o principal impulsionador de actividades culturais no concelho, 

existem também outras actividades que são desenvolvidas sem a mão da autarquia. É o 

caso do Encontro de Bandas do Concelho de Alenquer, da responsabilidade de cada 

uma das três bandas filarmónicas existentes no concelho – Abrigada, Alenquer e 

Olhalvo. Outra iniciativa importante que se desenvolve no concelho e que merece 

destaque é o Festival Internacional de Folclore que, como afirma o Vereador da Cultura 

da CMA, é das actividades que possui um maior peso em termos culturais no concelho.  

Este evento conta normalmente com a presença de ranchos folclóricos de diversas 

regiões do país e do estrangeiro. 

 

É possível observar, através do quadro seguinte, que tem havido um investimento por 

parte da autarquia em actividades culturais entre 1999 e 2001, visível pelo aumento de 

total de despesas da autarquia, que aumentou 25,2% neste período de tempo. É possível 

também verificar que o sector que registou um maior crescimento ao nível de despesas 

da autarquia foram as Actividades Sócio-Culturais, enquanto que as despesas com o 

sector da Música diminuíram cerca de 27% no mesmo período de tempo. 
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Quadro 7.3.- Despesas da Câmara Municipal de Alenquer em actividades culturais (1999-2001) 
 

Despesas da autarquia com actividades culturais (103 €) 

 

Anos 
Total 

despesas 
Patri-
mónio 

Publi-
cações Música

Artes 
Cénicas

Actividades 
Sócio-

Culturais 
Recintos 
Culturais

Jogos e 
Desportos 

Outras 
actividades

1999  869 28 201 33 0  6 3 536 62 
2000  561 39 196 23 1  3 4 223 72 
2001 1 088 26 273 24 2 59 6 617 81 

Variação 
1999/01 25,2 -7,1 35,8 -27,3 - 883,3 100,0 15,1 30,6 

 
FONTE: Anuários Estatísticos da região de Lisboa e Vale do Tejo, 2001 -2003 

 

 

Na análise da cultura no concelho de Alenquer, não se poderia deixar de fazer referência 

ao património, pois subsistem hoje em dia alguns exemplares importantes de arquitectura 

civil e religiosa, já classificados, a maioria como imóveis de interesse público, ou em 

vias de classificação. Historicamente, o concelho de Alenquer é de extrema riqueza, 

sendo o respectivo património vastíssimo. Um dos exemplos disso é a posição 

estratégica na Vila de um castelo onde, ao longo da sua história, se travaram inúmeras 

batalhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

Quadro 7.4.- Património Arquitectónico  
 

 
Designação 

 
Freguesia 

 
Classificação 

Túmulo de Damião de Goes Santo Estêvão Imóvel classificado como 
Monumento Nacional 

Portal Manuelino do Convento de S. 
Francisco 

Santo Estêvão Imóvel classificado como 
Monumento Nacional 

Estação arqueológica da Pedra de Ouro Cadafais Imóvel classificado como 
Monumento Nacional 

Pelourinho de Aldeia Galega da 
Merceana 

Aldeia Galega da Merceana Imóvel classificado como 
Monumento Nacional 

Dois Marcos Milenários, na via de 
Lisboa a Mérida  

Alenquer Imóvel classificado como 
Monumento Nacional 

Quinta do Bairro Abrigada Imóvel de Interesse Público 
Castelo de Alenquer Santo Estêvão/Triana Imóvel de Interesse Público  
Castelo de Vila Verde dos Francos Vila Verde dos Francos Imóvel de Interesse Público 
Fábrica Nova da Romeira Triana Imóvel de Interesse Público 
Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres Aldeia Galega da Merceana Imóvel de Interesse Público 
Capela da Igreja de São Pedro Santo Estêvão Imóvel de Interesse Público 
Capela de Santa Catarina Santo Estêvão Imóvel de Interesse Público 
Igreja da Misericórdia de Alenquer Santo Estêvão Imóvel de Interesse Público 
Igreja de Nossa Senhora da Piedade da 
Merceana 

Aldeia Galega da Merceana Imóvel de Interesse Público 

Igreja de Santa Quitéria de Meca Meca Imóvel de Interesse Público 
Marco de Légua em Vale Carlos Ota Imóvel de Interesse Público 
Marco de Cruzamento  Ota Imóvel de Interesse Público 
Marco de Cruzamento Santo Estêvão Imóvel de Interesse Público 
Marco de Légua Triana Imóvel de Interesse Público 
Marco de Cruzamento Triana Imóvel de Interesse Público 
Pelourinho de Alenquer Santo Estêvão Imóvel de Interesse Público 
Pelourinho de Vila Verde dos Francos Vila Verde dos Francos Imóvel de Interesse Público 
Igreja de Nossa Senhora de Assunção de 
Triana 

Triana Imóvel de Valor Concelhio 

Palácio dos Marqueses de Angeja  Vila Verde dos Francos Imóvel de Valor Concelhio 
Padrão da ponte do Espírito Santo Santo Estêvão Imóvel de Valor Concelhio 
Palacete do Visconde  Abrigada Com classificação em estudo 
Igreja da Misericórdia  Aldeia Galega da Merceana Com classificação em estudo 
Convento de Santo António de Charnais Aldeia Galega da Merceana Com classificação em estudo 
Igreja de Santa Maria Madalena Aldeia Gavinha Com classificação em estudo 
Janela e Porta do Claustro do Convento 
de S. Francisco 

Santo Estêvão Com classificação em estudo 

Igreja de Santa Maria da Várzea Santo Estêvão Com classificação em estudo 
Convento de São Francisco Santo Estêvão Com classificação em estudo 
Capela do Espírito Santo  Santo Estêvão Com classificação em estudo 
Celeiro Público Santo Estêvão Com classificação em estudo 
Quinta do Convento da Visitação Vila Verde dos Francos Com classificação em estudo 

 
FONTE: Revisão do Plano Director Municipal de Alenquer – Relatório da 1ª fase. 
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7.2.- Desporto 

 
Ao nível de equipamentos desportivos, pese embora o facto de alguns informadores 

terem referido a necessidade de diversificar a oferta desportiva concelhia, bem como de 

criar novos equipamentos, a verdade é que esta situação é substancialmente melhor do 

que a verificada para a cultura. 

 
No que diz respeito aos equipamentos desportivos em Alenquer, verifica-se que a maior 

parte dos equipamentos desportivos pertence às colectividades, pelo que foi realizado 

um inquérito por questionário a todas as colectividades do concelho com o objectivo de 

recolher informações relativas a este indicador. Como foi referido em “Opções 

Metodológicas”, verificou-se uma falta de colaboração das colectividades no que diz 

respeito à devolução dos inquéritos, o que faz com que os dados apresentados não sejam 

representativos da realidade do concelho, mas com a ajuda de outros meios35 foi 

possível obter uma visão geral da grande maioria dos equipamentos desportivos 

existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 7.5.- Equipamentos desportivos  

 
 

                                                 
35 Nomeadamente através da consulta do livro de SILVA, Fernando Pinto da, Colectividades do Concelho 

de Alenquer, Câmara Municipal de Alenquer, Gabinete de Apoio à Presidência, 1997, e do contacto 

com alguns informadores privilegiados que possuem algum conhecimento sobre a distribuição dos 

equipamentos desportivos no concelho de Alenquer. 
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Equipamentos Desportivos  
Freguesia 

 
Colectividades Campo de Futebol Ringue Campo de Tiro Polidesportivo Ginásio 

Atouguia Futebol Clube     X  
Centro de Instrução Musical e Recreio de Cabanas do Chão X X    
Centro Popular de Recreio e Cultura do Bairro X X    
Juventude Operária Desportiva de Abrigada  X    
Sociedade Filarmónica União e Progresso de Abrigada X X    

 
 

Abrigada 

Sport Clube Estribeiro X     
Associação Cultural de Vale Benfeito       
Associação Cultural do Arneiro       
Associação Recreativa e Cultural de Casais Brancos      
Centro Cultura e Recreio do Paiol       
Clube Recreativo e Cultural de Aldeia Galega       

 
Aldeia 

Galega da 
Merceana 

 
Clube Regional de Recreio e Cultura da Merceana  X   X  
Associação Recreativa “Os Reunidos” de Aldeia Gavinha      
Centro Convívio de Montegil      

Aldeia 
Gavinha 

Centro Recreativo e Cultural de Freixial do Meio       
Ass. Recreativa Montejunto Orquestra Clube de Cabanas de Torres      Cabanas 

de Torres Centro Cultural de Paúla       
Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Refugidos     X 
Centro Recreativo Cultural e Desportivo de Cadafais      
Centro Recreativo Cultural e Desportivo de Preces      

Cadafais 
 

Clube Desportivo Marmeleirense       
Clube Desportivo de Santana da Carnota X     Carnota 

 Sociedade Recreativa e Desportiva de Casal das Eiras      
- Associação Desportiva do Carregado X   X  Carregado 

 - Associação Desportiva do Lugar da Torre X     
Associação Recreativa e Cultural de Bogarréus       
Centro de Convívio dos Casais da Marinela  X  X   
Centro Cultural e Recreativo “Os Camponeses de Canados”    X  
Clube Cultural de Catém      

 
 

Meca 
 

Centro Social Cultural e Recreio de Meca      
Associação Recreativa da Pocariça  X   X  
Centro Cultural e Desportivo de Penafirme da Mata     X  

 
Olhalvo 

 Sociedade Filarmónica Olhalvense  X   X  
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 Campo de Futebol Ringue Campo de Tiro Polidesportivo Ginásio 
Centro Social Recreativo e Desportivo de Ota       X X Ota 
Futebol Clube de Ota  X     
Associação Juvenil Recreativa Cultural e Desportiva de Pereiro de 
Palhacana 

     

Centro de Cultura e Recreio de Bonvizinho      

 
Pereiro de 
Palhacana 

Centro de Cultura e Recreio da Mata de Palhacana      
Grupo Recreativo e Cultural “Os Águias” de Ribafria  X     Ribafria 
Sociedade Recreativa e Desportiva de Palaios      
Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Pedra d’Ouro      
Sociedade União Musical Alenquerense      X 
Sport Alenquer e Benfica  X   X  
União Desportiva Recreativa e Cultural de Casais Novos  X    X 
Alenquer Basket Clube      

 
 

Santo 
Estêvão 

Liga dos Amigos de Alenquer      
Centro de Convívio do Porto da Luz e Pancas       
Sociedade Recreativa de Cheganças  X    X 
Sociedade Recreativa do Camarnal  X    X 
Sporting Clube de Alenquer  X   X 

 
 

Triana 

Centro de Convívio de Albarróis       
Associação Recreativa de Freixial de Cima       
Centro Social Recreativo e Desportivo de Vila Chã X     
Clube Recreativo de Penedos de Alenquer      
Grupo Recreativo Flor de Maio      
União Recreativa do Progresso das Parreiras       
União Recreativa e Desportiva de Atalaia X     

 
 
 

Ventosa 

União Recreativa e Desportiva de Penafirme da Ventosa  X   X  
Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Vila Verde dos 
Francos  

     

Associação Cultural Recreativa “Os Amigos de Lapaduços”      
Associação Recreativa e Cultural de Santa Bárbara da Portela       
Centro Cultural e Desportivo dos Casais de Fonte Pipa      

 
 

Vila 
Verde dos 
Francos 

Centro Social Recreativo e Cultural da Infância “Flor da Aldeia”      
Total 20 5 1 10 7 
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O levantamento realizado aponta para a existência de aproximadamente 42 espaços para 

a prática desportiva ligados às colectividades do concelho, distribuídos pelas diferentes 

freguesias. O tipo de equipamento que se encontra em maior número são os campos de 

futebol (20 campos), seguidos de 10 polidesportivos. Mais uma vez refira-se que estes 

dados se encontram incompletos, sendo necessária a realização de um trabalho mais 

aprofundado no sentido da recolha de informações actualizadas sobre a quantidade de 

equipamentos desportivos existentes no concelho e, tendo em conta os seguintes 

critérios, tentar minorar as possíveis carências existentes neste campo. Assim, de acordo 

com os critérios de programação de equipamentos colectivos36, a situação ideal em 

termos de equipamentos desportivos seria a seguinte: 

  
- Grande campo de jogos: 2 500 habitantes 

- Pista de Atletismo: 5 000 habitantes 

- Pequeno Campo de Jogos: 1 250 habitantes 

- Pavilhões e salas de desporto: 5 000 habitantes 

- Piscinas cobertas: 5 000 habitantes 

- Piscinas descobertas: 2 500 habitantes. 

 

A análise realizada pelo Vereador do Pelouro do Desporto no que concerne aos 

equipamentos desportivos é a seguinte: 

 
“no caso dos equipamentos desportivos, temos 72 colectividades no concelho 

com equipamentos desportivos que não estão a ser utilizados nem a 50%, 

porque há uma grande dispersão de meios e infra-estruturas. Têm pouca 

utilização, porque como é lógico os meios mais populacionais são os que têm 

mais gente a praticar desporto. Agora todas as pessoas têm direito a ter o seu 

recinto, e há recintos que são das Juntas de Freguesia e outros que são das 

colectividades, portanto há recintos desportivos espalhados por todo o 

concelho, e que estão a ser mal rentabilizados porque não há gente para 

praticar. Em contrapartida, nos meios mais populacionais, há falta de recintos 

desportivos, e estou-me a referir ao Carregado, Alenquer e eventualmente 

Merceana.” 

(Vereador do Pelouro do Desporto) 

                                                 
36 DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO   

URBANO, op cit. 
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Segundo informações recolhidas, está previsto o aumento dos pólos desportivos das 

freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Carregado, precisamente por serem os que 

se encontram mais deficitários, com a construção de um pavilhão e de piscinas. Está 

também prevista a construção no concelho de um campo de futebol municipal e de um 

pavilhão desportivo. 

 

Existem no entanto outros equipamentos desportivos que, não se encontrando ligados às 

colectividades, desempenham também um importante papel a nível funcional no 

concelho. É o caso do Pavilhão da Chemina, localizado na freguesia de Santo Estêvão e 

que é propriedade da Câmara Municipal de Alenquer, e das Piscinas Municipais, na 

freguesia de Triana, que são exploradas por uma empresa pública. 

 

No que concerne às actividades desportivas mais praticadas no concelho, verifica-se 

uma predominância da prática de Ginástica, Futebol e Hóquei em Patins, apesar da 

tentativa por parte da autarquia local em proporcionar aos seus habitantes o contacto 

com um conjunto de modalidades desportivas menos frequentes, como é o caso das 

setas, o BTT, o Todo o Terreno, entre outras. 

 

“tem-se trazido, nomeadamente ao pavilhão da Chemina, uma série de 

modalidades menos divulgadas para que os jovens possam ter contacto com elas 

e eventualmente optar por elas. Ainda não há grandes resultados disso, mas 

estamos sempre a fazer. Apostamos agora nas setas que é uma modalidade que 

está a ter uma grande implementação agora, que não tem grande esforço físico 

mas as setas... Temos o torneio de setas do Concelho de Alenquer, temos o 

torneio de Futsal feminino, que permitiu haver mais uma equipa a praticar em 

Alenquer, que não havia, já há Atouguia, já há Labrugeira, Carregado que não 

havia, portanto nós fazemos esse torneio, fazemos o Grande Prémio de Atletismo, 

no âmbito do desporto automóvel, também se tem dado apoio à questão do Todo 

Terreno, o BTT, temos promovido passeios de BTT que têm sido um grande 

sucesso. Este tipo de modalidades menos praticadas mas que nós podemos 

promovê-las, nós vamos fazendo isso sempre que temos oportunidade.” 

 
(Vereador do Pelouro do Desporto) 
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Como foi possível verificar no quadro 7.5., pode-se concluir que Alenquer se apresenta 

como um concelho rico no que concerne à existência de Colectividades, pois existe um 

elevado número de Colectividades que desenvolve um trabalho meritório, nomeadamente 

no campo do desporto, da música, do folclore, entre outros.  

 

7.3.- Ocupação de Tempos Livres 
 
A questão da ocupação dos tempos livres dos jovens com idades compreendidas entre 

os 6 e os 10 anos, sensivelmente, está coberta pela autarquia em termos de desporto 

escolar, com actividades e projectos diversos. Está, igualmente, coberta por actividades 

desenvolvidas em ATL’s, da rede pública e das Instituições de Solidariedade Social do 

concelho. No entanto, para a fase da adolescência, quando os jovens necessitam de mais 

apoio e de maior orientação, já que é nesta idade que surgem todo o tipo de apelos que 

conduzem a comportamentos menos saudáveis, e alguns deles até desviantes, não existe 

um programa sistematizado e estratégico de intervenção junto desta população, o que 

constitui uma grande lacuna no concelho em análise. 

 
Quadro 7.6.- Equipamentos para Actividades de Tempos Livres  
 

Equipamentos para Actividades de Tempos Livres 2003/04 
 

Rede Pública 
Rede de Solidariedade 

Social 
 

Frequência Capacidade Frequência Capacidade

 
Total de 
crianças  

Abrigada 30 35 35 35 65 
Carregado 63 65 - - 63 

Aldeia Galega  
da Merceana 

 
23 

 
25 

 
20 

 
20 

 
43 

Ota* 22 20 - - 22 
Santo Estêvão  - - 117 117 117 

Triana 50 70 - - 50 
Ventosa** 35 50 - - 35 

Total  223 - 172 - 395 
   

                  FONTE: Gabinete Técnico-Pedagógico do Pelouro da Educação da CMA 

* Funciona numa das salas do Centro Social Recreativo Desportivo de Ota  

** Funciona no Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes 

 

Existem no concelho de Alenquer, no ano lectivo de 2003/04, 9 equipamentos que 

prestam serviços de actividades de tempos livres a um total de 395 jovens, sendo que 

223 (56,5%) frequentam equipamentos pertencentes à Rede Pública e 172 (43,5%) 

encontram-se em Instituições de Solidariedade Social. Assim, podemos verificar que 

grande parte das freguesias do concelho não possui nenhum equipamento com 
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actividades de tempos livres, pois apenas 7 freguesias são servidas pelos equipamentos 

existentes.  

 

Relativamente à ocupação de tempos livres dos jovens, podemos dizer que o 

associativismo juvenil, bem como programas proporcionados por instituições como a 

autarquia ou o Instituto Português da Juventude são muito importantes, uma vez que 

permitem aproveitar os espaços/tempo de socialização particularmente eficazes que são 

os de lazer para induzir comportamentos e atitudes preventivas de comportamentos 

problemáticos. Esses espaços e tempos são, para além do mais, uma oportunidade 

essencial para o estabelecimento e o fortalecimento de redes de relações particularmente 

importantes para a inclusão e a formulação de projectos de vida.  

 

No entanto, sendo a autarquia um suporte importante ao desenvolvimento de 

actividades levadas a cabo pelos jovens, a estratégia adoptada prende-se principalmente 

com o apoio a estes, pois verifica-se que há uma dificuldade no concelho em os jovens 

aderirem às iniciativas realizadas. 

 

“Tem-se tentado fazer com que, sempre que eles pedem apoio para determinadas 

actividades, nós tentamos apoiar, porque o que se tem feito aqui como iniciativa da 

Câmara para os jovens, a adesão tem sido muito pouca, portanto é preferível 

apoiarmos as iniciativas deles ao nível das associações de jovens, da Ventosa e de 

Alenquer, ao nível das associações de estudantes, que vêm muitas vezes pedir apoio 

para actividades e nós tentamos apoiar porque é mais fácil eles aderirem às 

iniciativas deles do que propriamente quando são iniciativas de fora e é por isso que 

se tem feito pouco em termos de grandes iniciativas para os jovens. Sempre que eles 

recorrem a nós, nós tentamos apoiar conforme podemos, ou com subsídios, ou com 

meios, mas deixar que tenham eles a iniciativa, que também não são muitas. Ou são 

das escolas ao nível de finalistas, ou então também não fazem muitas” 

 
(Vereador do Pelouro da Juventude) 

 
 
 
 
 
 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

No entanto, não é possível afirmar que os jovens do concelho não possuem actividades 

para a ocupação dos seus tempos livres, pois segundo o Vereador do Pelouro da 

Juventude, existe uma série de agrupamentos onde os jovens se encontram inseridos, 

tais como os desportos que praticam nas colectividades, os Escuteiros, outras 

associações de âmbito religioso, grupos de jovens, etc. No entanto, iniciativas que 

congreguem grande parte dos jovens do concelho, como chegou a ser realizado pela 

autarquia local, acabam por revelar pouca aderência dos jovens (Ver entrevista ao 

Vereador do Pelouro da Juventude – Anexo 2). 

  

Ao nível do associativismo juvenil existem no Concelho dois grupos de jovens, situados 

nas freguesias de Ventosa e Santo Estêvão: a Associação Juventude da Ventosa e a 

Associação de Jovens de Alenquer.  

 

No caso da Associação de Jovens de Alenquer, esta surgiu à cerca de um ano e meio, 

através da iniciativa de um grupo de jovens que sentiram a necessidade da existência de 

actividades para os jovens no Concelho de Alenquer. 

 

Os objectivos desta associação giram em torno de dois pontos essenciais: 

- Solidariedade social, realizando-se várias actividades, das quais se destacam visitas 

a todos os lares da 3ª idade do concelho no período natalício, onde se distribuem 

bolos-rei; uma festa de natal para crianças mais carenciadas e pretende-se ainda 

iniciar uma campanha de recolha de livros para idosos e jovens carenciados. 

- Actividades para ocupação de tempos livres dos jovens, tais como paintball, 

canoagem, tiro arco, escalada, rafting, e passeios.  

 

Dado ser uma associação relativamente recente, as iniciativas realizadas ainda não 

foram muitas, mas as existentes até à altura direccionam-se a todos os jovens do 

concelho em geral. É uma associação totalmente autónoma em termos de subsídios e 

que se auto-financia, pois os lucros de umas actividades vão compensando as 

actividades que eventualmente possam dar prejuízo. Não existem cotas para os 

associados.  Esta Associação possui cerca de 150 elementos, com idades inferiores a 30 

anos, que pertencem maioritariamente ao concelho de Alenquer, concentrando-se 

essencialmente na linha Alenquer-Carregado, mas também possuem sócios em 

localidades fora do concelho.  
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Quanto ao Grupo de Jovens da Freguesia de Ventosa, denominado de Associação 

Juventude da Ventosa, este nasceu em 22 de Abril de 2001, sendo portanto também 

relativamente recente no concelho. Os objectivos deste grupo de jovens são 

substancialmente diferentes dos do grupo anterior, o que em certa parte se encontra 

inerente às próprias condições de surgimento de cada um dos grupos. 

 

Assim, temos que este grupo surgiu essencialmente de uma necessidade sentida pela 

junta de freguesia no sentido de conhecer os problemas dos jovens da freguesia, e por 

outro lado, para se estabelecer um elo de ligação entre esses jovens e entre eles e a 

própria junta de freguesia. Efectivamente, a junta de freguesia constatou a existência de 

um grupo etário dos 15 aos 30 anos que se encontrava a descoberto em termos de 

iniciativas, daí ter surgido a ideia da criação deste agrupamento.  

 

Dadas as condições do seu surgimento, esta é uma Associação que realiza actividades 

basicamente direccionadas para os jovens da freguesia de Ventosa, não possuindo uma 

intervenção alargada a outros jovens do concelho. A Associação conta já com cerca de 

120 associados, com idades compreendidas maioritariamente entre os 17 e os 20 anos, 

e que pertencem à freguesia de Ventosa. 

 

Em termos de apoios, o grupo conta com a ajuda da junta de freguesia, que lhes cede as 

suas instalações para reuniões, e com o apoio, essencialmente logístico, da CMA. São 

também desenvolvidas várias iniciativas por este grupo, como por exemplo o “Outubro 

Jovem”, que engloba várias actividades como jogos tradicionais, atletismo, etc.; 

caminhadas à Serra de Montejunto e passeios pelo país, tentando-se promover o 

intercâmbio entre jovens de várias localidades.   

 

 

A nível de autarquia, existem algumas iniciativas importantes direccionadas para os 

jovens, de faixas etárias mais reduzidas, como é o caso do Festival de Animação 

Infantil, destinado a crianças dos 3 aos 11 anos, de Jardins de Infância da Rede Pública, 

IPSS’s do concelho e escolas concelhias do 1º Ciclo do Ensino Básico. O principal 

objectivo deste Festival consiste essencialmente na demonstração das mais diversas 

formas de arte como o ballet, teatro, música e circo, possibilitando às crianças o 

contacto com as várias manifestações ao nível da expressão cultural e artística.  
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Para além deste objectivo, o Festival desempenha ainda uma função pedagógica 

bastante importante, pois têm-se vindo a abordar assuntos como a separação dos lixos 

ou a higiene oral, por exemplo. Esta iniciativa é levada a cabo pelo Serviço de Acção 

Social e de Terceira Idade da Câmara Municipal de Alenquer, em colaboração com o 

Gabinete de Educação da CMA, e ainda com o apoio de diversas instituições.  

 

A iniciativa anterior repete-se anualmente em alternância com a Feira Infantil, evento 

onde existe um tema geral e vários módulos relacionados com esse tema. Destina-se a 

crianças dos ensinos Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Nesta iniciativa, as 

crianças realizam actividades de acordo com diferentes temas, há uma maior 

interactividade, enquanto que o Festival de Animação Infantil não é tão interactivo.  

 

A nível de iniciativas da autarquia direccionadas para os jovens, há uma colaboração no 

Programa de Ocupação dos Tempos Livres para Jovens (O.T.L.), promovido pela 

Delegação Regional de Lisboa do Instituto Português da Juventude, e que apresenta 

como objectivos fundamentais ocupar de forma saudável os tempos livres dos jovens 

com idades compreendidas entre os 13 e 25 anos de idade. Pretende-se assim estimular 

o contacto directo dos jovens com a natureza e melhorar o conhecimento da realidade 

onde se inserem, designadamente nas vertentes histórica, cultural e social. Em 2004 este 

Programa ocorreu em dois períodos quinzenais e abrangeu 20 jovens, dos quais 3 foram 

integrados nas bibliotecas de Alenquer, Carregado e Merceana, 1 na Câmara Municipal 

de Alenquer, 1 no Pavilhão Desportivo da Chemina e os restantes desenvolveram 

diversas actividades na Serra de Montejunto.  

 

No que concerne à população idosa, para além do Programa Vida Activa, e do 

Encontro Concelhio de Reformados e Idosos do Concelho de Alenquer, iniciativas 

estas da responsabilidade da autarquia, existem no concelho poucas actividades 

destinadas à ocupação do tempo livre dos idosos. O Programa Vida Activa surgiu em 

2002, e inclui actividades como ginástica de manutenção (obrigatória), ginástica 

aquática, passeios ambientais e actividades de âmbito cultural. Este Programa abrange 

actualmente cerca de 140 idosos, com idades compreendidas entre os 50 e os 81 anos, 

provenientes de várias localidades do concelho, e desenvolve-se nas freguesias de 

Carregado e Santo Estêvão. De acordo com informações recolhidas, este programa de 

ocupação de tempos livres é bastante importante ao nível da terceira idade, pois é uma 
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oportunidade de manter a forma física, sendo que o programa tem uma aceitação muito 

grande por parte dos seus frequentadores. 

  

“(...) seria importante o desenvolvimento de mais actividades de tempos livres para 

os idosos, assim como um alastramento deste programa às restantes freguesias do 

concelho, para não haver uma centralização tão grande em Alenquer e Carregado, 

mas isso iria implicar uma série de coisas, pois o único equipamento para a 

realização da ginástica aquática é em Alenquer, logo aí teria de haver uma 

articulação ao nível do transporte, tinha de haver um autocarro para o transporte 

dos idosos (...) claro que se houvesse mais transporte, iria haver mais pessoas, e 

tinha de se pôr mais um monitor. Por outro lado, no caso da ginástica de 

manutenção, nem sempre as freguesias possuem um espaço adequado para as 

aulas”. 
 

(Monitor do Programa Vida Activa) 

 

No caso do Encontro Concelhio de Reformados e Idosos, é uma iniciativa promovida 

pelo Serviço de Acção Social e de Terceira Idade da CMA, que tem tido um grande 

êxito nos 15 anos da sua existência, e que se realiza no último sábado do mês de 

Outubro, contando com a colaboração de diversas entidades ao nível do concelho, tais 

como as Juntas de Freguesia (no processo de inscrição e transportes dos idosos) e com o 

apoio dos transportes públicos da Empresa Boa Viagem. 

 

Importa ainda referir, no contexto da ocupação dos tempos livres dos idosos, uma 

estrutura importante existente no concelho que é a Comissão de Reformados, 

Pensionistas e Idosos do Concelho de Alenquer, um espaço onde os idosos se podem 

dirigir para ocupar os seus tempos livres. Esta Comissão está sediada na freguesia de 

Santo Estêvão e entrou em funcionamento em Março de 2002. Possui em 2004, 387 

sócios, a maioria deles do sexo feminino, reformados e das zonas mais próximas da 

freguesia, e o objectivo principal desta associação é a construção de um lar de idosos no 

concelho e a obtenção de transporte para a deslocação de sócios. 
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De acordo com as informações referidas, é possível concluir neste capítulo a carência ao 

nível de espaços adequados para a realização de actividades culturais no concelho, o que 

condiciona em parte o desenvolvimento de um maior número de actividades deste tipo. 

Por outro lado, os espaços existentes, que poderiam eventualmente acolher iniciativas, 

tanto culturais como desportivas, encontram-se sub-aproveitadas. Assim, seria 

importante o incentivo ao melhor aproveitamento destes espaços, e à eventual 

construção de novos espaços, que permitam o desenvolvimento destas duas áreas 

abordadas. 

 

No âmbito da ocupação de tempos livres, tanto no caso dos idosos como da faixa etária 

mais jovem, destaca-se o papel desempenhado pela autarquia na realização de diversas 

actividades e no apoio aos agrupamentos existentes. 
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Síntese 
 

- Carência de espaços adequados para a realização de eventos culturais e necessidade 

de melhoramentos nos existentes. 

- Uma biblioteca municipal com cinco pólos. 

- Três museus. 

- Aumento do total de despesas da autarquia com actividades culturais de 25,2% entre 

1999 e 2001, particularmente no sector das actividades sócio-culturais. 

- A autarquia é o principal impulsionador de actividades culturais no concelho. 

- Vasto património civil e religioso. 

- Carências ao nível de equipamentos desportivos, essencialmente nas zonas mais 

populacionais. 

- Actividades desportivas mais praticadas: Ginástica, Futebol e Hóquei em Patins. 

- Sub-aproveitamento dos espaços existentes para o acolhimento de iniciativas 

culturais e desportivas. 

- Existem apenas 9 equipamentos de actividades de tempos livres destinados a 

crianças que prestam estes serviços a um total de 395 jovens em 2003/04. 

- Inexistência de um programa sistematizado de ocupação de tempos livres da 

população jovem no concelho. Não obstante, a autarquia constitui um suporte 

importante ao desenvolvimento de actividades levadas a cabo pelos jovens. 

- Existência de duas Associações de Jovens no concelho. 

- Falta de iniciativas destinadas à ocupação de tempos livres da população idosa e 

jovem. 
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8. HABITAÇÃO 
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A questão da habitação apresenta-se em Portugal como um dos mais pesados problemas 

herdados de um passado recente, marcado pela quase total ausência de políticas 

promotoras da qualidade de vida. Na verdade, o país possuí, nos dias de hoje, um       

parque habitacional onde a degradação e a precaridade das habitações, em muitos casos 

sem infra-estruturas básicas, se sabe possuir em alguns casos uma dimensão inaceitável. 

 

Dada a sua importância num concelho em constante crescimento populacional, as 

questões ligadas à habitação assumem uma importância relevante em qualquer análise 

que tome em conta a caracterização do mesmo. Quando analisada numa perspectiva 

local, não se pode abstrair esta problemática da habitação dos seus contextos ou 

manifestações de nível mais global. 

 

Como já foi referido, o concelho de Alenquer tem sofrido nas últimas décadas um 

aumento populacional, que se vai reflectir, como é óbvio, num crescimento do parque 

habitacional concelhio. Esta é uma realidade que tem vindo a assumir proporções 

bastante generosas, devido essencialmente à melhoria das acessibilidades que, aliado à 

sua posição estratégica face à região de Lisboa e à crescente procura que cada vez mais 

se tem verificado ao nível da fuga de zonas urbanas para a periferia das grandes cidades, 

proporcionam justamente este aumento populacional.  

 

No concelho de Alenquer verificam-se, essencialmente, três grandes problemas ligados 

ao sector da Habitação.  

 

 Um desses problemas diz respeito às medidas preventivas ao nível da construção 

que foram criadas no concelho desde 1997, em função da possível construção do Novo 

Aeroporto de Lisboa no concelho de Alenquer. 

 

“São medidas preventivas que vêm já desde 1997 e que de alguma forma 

têm afectado a construção, sobretudo a construção de casas próprias de 

pessoas que têm o seu pedaço de terreno e que querem construir para 

habitação própria e que se situam dentro das medidas quer da ANA quer da 

Direcção Geral do Ambiente, e portanto tem sido um problema que temos 

tentado rebater perante o governo porque entendemos que essas medidas 

preventivas estão muito alargadas e não deveria ser tanto, e continua a ser 
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um problema muito complicado que nós temos, sobretudo para dar 

satisfação aos munícipes para a sua construção própria.” 
 

     (Vereador do Pelouro da Habitação) 

 

  Outro dos problemas ao nível habitacional é a inexistência de habitação social no 

concelho, dado que existem algumas famílias que necessitariam de ser realojadas, 

devido às condições em que habitam, e para as quais a Câmara Municipal não apresenta 

resposta, pois não se verificam no concelho construções destinadas a este fim.  

 

“ Temos um outro problema que é o da  habitação para a componente 

social, uma vez que a Câmara Municipal de Alenquer não tem habitação 

social. Houve dois fogos que foram construídos em Alenquer, com rendas 

controladas, mas dado o encarecimento da construção também não pôde 

ser muito. E isso traz-nos alguns problemas porque aparecem algumas 

famílias carenciadas e não temos de facto onde as poder alojar.”  

 
(Vereador do Pelouro da Habitação) 

 

No caso de efectivamente vir a existir construção destinada a habitação social no 

concelho, que na opinião do Vereador do Pelouro da Habitação seria sempre 

importante, será essencial que se verifique um processo intensivo de análise dos casos, 

isto porque, “há muitas pessoas a precisar de habitação social no concelho, como aliás 

em todo o lado, embora haja alguns casos de pessoas que estejam a precisar por não 

quererem ter responsabilidades (...) Ou seja há um grande número de pessoas que se 

pensa que são casos muito graves mas que depois de analisados e avaliados acaba por 

se perceber que são problemas criados pela própria pessoa. (...) tem de ser caso a caso 

para que não se cometam injustiças relativamente a outras pessoas que efectivamente 

procuram cumprir com as suas obrigações quer pessoais quer profissionais. ”  

 
(Vereador do Pelouro da Habitação) 

 

Não possuindo o concelho habitação social, uma das formas encontradas pela autarquia 

local no sentido da resolução de algumas situações mais graves é a prestação de ajuda 

ao nível de materiais para a construção e de apoio dos técnicos da autarquia para a 
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elaboração dos projectos, quando efectivamente se verifica que as pessoas não possuem 

de todo possibilidades de realizar as obras. 

  

 Um outro problema prende-se com a questão das casas degradadas, pois sendo 

Alenquer uma Vila Histórica, existem algumas casas a necessitar de reparações. 

 
“Isto é uma Vila Histórica, sobretudo a Vila de Alenquer, e todas as vilas 

históricas normalmente têm casas muito antigas, casas que devem ser 

preservadas mas que também é muito complicado fazer os proprietários 

conservar essas habitações porque o rendimento que tiram é pequeno, e 

normalmente uns alegam que não têm verba para o fazer, outros mesmo 

tendo também não vão investir numa coisa que depois o rendimento é muito 

baixo” 
                                                   (Vereador do Pelouro da Habitação)  

 

Verifica-se, no entanto, uma preocupação por parte da autarquia relativamente à 

preservação da zona histórica da Vila de Alenquer, existindo um levantamento 

exaustivo, levado a cabo pelo Gabinete Técnico Local da autarquia, de toda a parte 

histórica da Vila, a partir do qual é orientada a intervenção neste sentido. São, por 

vezes, também tomadas algumas medidas pela autarquia no sentido de fazer com que as 

pessoas que adquirem as casas mais antigas da Vila preservem o seu traço original, 

como no caso do exemplo seguinte: 

 
“Houve uma casa que foi reconstruída aqui há cinco ou seis anos, em que a 

Câmara disse ao proprietário que suportava a diferença de um tipo de telha 

para o outro. Portanto era uma das casas mais antigas e tinha de levar essa 

telha, e aquilo foi tudo restaurado até ao ínfimo pormenor, e a Câmara aí, 

para defender esse mesmo património, suportou o diferencial do custo da 

telha. Enfim, a pessoa comprou, vai investir, já tem de perder o seu cunho 

pessoal porque vai ter de respeitar traços e respeitar aquilo que lhe é 

imposto (...) também não é fácil e portanto tem de haver aqui um bom 

entendimento, um bom diálogo, para se poder chegar a um consenso. E às 

vezes não é fácil.” 

 (Vereador do Pelouro da Habitação) 
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A este respeito pode-se dizer que o parque habitacional de Alenquer regista ainda um 

grande peso de construções edificadas até meados do século XX, que corresponde a 

19% do total de edifícios, e que requerem uma atenção especial no sentido da sua 

recuperação e conservação.  

 
                   Gráfico 8.1. – Antiguidade do Parque Habitacional Concelhio 

8%
11%

28%
33%

20% Antes 1919
1919-1945
1946-1970
1971-1990
1991-2001

 
             FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Não se pode, no entanto, afirmar que Alenquer possui um parque habitacional 

envelhecido, pois a grande maioria dos edifícios foram construídos na segunda metade 

deste século, entre 1946 e 2001 – 11 271 edifícios (81%). 
 

 

Ao nível da análise por freguesia, as principais conclusões a retirar são que as freguesias 

de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha apresentam uma maior percentagem 

de habitações que foram construídas antes de 1919 (17,6% e 16,1% do total das 

habitações, respectivamente), sendo que a freguesia que possui um menor número de 

habitações datadas deste período é Abrigada, com apenas 1,1% do total das habitações.  
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     Quadro 8.1. - Antiguidade do Parque Habitacional por Freguesia (%) 
 

Total  
Freguesia 

 
Antes 

de 1919

Entre 
1919 e 
1945 

Entre 
1946 e 
1970 

Entre 
1971 e 
1990 

Entre 
1991 e 
2001 

 
N.º 

 
% 

Abrigada   1,1   4,8 29,6 46,9 17,7 1 619 100,0 
Ald. Galega da Merceana 17,6 10,8 28,2 26,3 17,2     979 100,0 

Aldeia Gavinha 16,1 11,7 26,6 25,4 20,2   564 100,0 
Cabanas de Torres   2,4   8,3 35,5 37,5 16,2   456 100,0 

Cadafais 13,2 15,0 24,8 30,2 16,7   612 100,0 
Carregado   6,4   6,6 23,7 31,5 31,9 1 259 100,0 

Meca   4,6 12,4 28,3 33,6 21,0   732 100,0 
Olhalvo   5,6 15,7 32,1 28,0 18,6   976 100,0 

Ota 13,2   7,5 25,5 37,3 16,6   440 100,0 
Pereiro de Palhacana 12,6 25,8 26,2 23,5 11,9   302 100,0 

Ribafria 12,9 13,3 22,5 30,6 20,8   481 100,0 
Carnota   8,3 15,9 28,8 29,3 17,8   799 100,0 

Santo Estêvão   8,6   7,4 25,1 34,5 24,4 1 704 100,0 
Triana   9,2   8,8 20,8 34,7 26,4 1 109 100,0 

Ventosa   5,9 14,5 33,0 30,9 15,8 1 262 100,0 
Vila Verde dos Francos   7,9 15,1 38,0 23,8 15,2   623 100,0 

 
     FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
 

Na maioria das freguesias encontra-se um grande número de habitações construídas 

num período compreendido entre os anos de 1971 e 1990. Santo Estêvão e Triana são as 

freguesias que registam um maior número de habitações mais recentes (24,4% e 26,4% 

do total das habitações, respectivamente).  

 

Também ao nível da habitação existem problemas diferentes entre as duas zonas que 

constituem o concelho. A freguesia do Carregado foi a mais problemática até há bem 

pouco tempo, dada a existência de alguns problemas ao nível de loteamento: 

 

“ O Carregado teve também o problema do loteamento a seguir ao 25 de 

Abril, onde não havia ainda experiências cá no concelho de um grande 

loteamento como é o Carregado, e formou ali alguns “males”, aquilo que 

deveria ser uma construção controlada e por fases, acabou por ser uma 

construção de qualquer maneira, não havendo faseamento na 

construção.”  
(Vereador do Pelouro da Habitação) 

 

No entanto, esse problema tem vindo a ser ultrapassado, sendo que, nas novas 

construções, existe já uma preocupação com algumas questões importantes, tais como a 

existência de bastantes espaços verdes e de muitos estacionamentos, dois aspectos que 

contribuem para uma melhoria da qualidade de vida a nível habitacional nesta freguesia. 
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No entanto, a questão da vinda do Aeroporto para o concelho pode vir a fazer com que a 

qualidade de vida nesta freguesia em particular venha a sofrer uma diminuição, 

nomeadamente no que diz respeito à questão da poluição sonora e ao tráfego automóvel, 

que já é um problema grave nesta freguesia, e que pode vir a ser agravado ainda mais 

com a construção da A10. 

 

Verifica-se que, no espaço de 10 anos, Alenquer sofreu um aumento a nível do número 

de edifícios que ronda os 7,2%, enquanto que, no caso de Portugal, a variação entre 

1991 e 2001 foi de 10,4 pontos percentuais. Note-se que a região Oeste registou uma 

variação no número de edifícios entre 1991 e 2001 de 13,0%, apresentando para o ano 

de 2001 mais 18 134 edifícios do que em 1991. Alenquer situa-se assim num nível de 

evolução do número de edifícios inferior à dinâmica registada nas restantes áreas 

geográficas referidas. 

 
 Quadro 8.2. - Evolução do número de edifícios 
 

                      
Área Geográfica 

 
1991 

 
2001 

 
Variação (%) 

Portugal 2 861 717 3 160 043 10,4 
Oeste 139 317 157 451 13,0 

Alenquer 12 988 13 917 7,2 
 

              FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001  

 

Esta dinâmica ao nível residencial pode-se verificar, por exemplo, no número de 

licenças concedidas pelas autarquias para novas construções ao longo da década de 90 e 

no início de 2000. 

 

Conforme é possível observar no quadro 8.3., o número de licenças concedidas pela 

Câmara Municipal de Alenquer para a construção de novos fogos habitacionais tem 

vindo a aumentar ao longo dos anos, dado que, se em 1995 foram concedidas apenas 

323 licenças, que correspondem a aproximadamente 10 novos fogos por cada 1 000 

habitantes do concelho, no ano de 2001 esse número aumenta para 631 licenças. Ou 

seja, por cada 1 000 habitantes do concelho de Alenquer neste ano, foram concedidas 16 

licenças de construção. Note-se que a tendência, não só no caso de Alenquer, como 

também em Portugal, foi para um crescimento no número de licenças até ao ano de 

1999, sendo que a partir deste ano, o número de licenças tem vindo a diminuir. 
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Ainda relativamente ao quadro 8.3., destaque-se o ano de 1999 no concelho de 

Alenquer, que foi um ano onde se registou um número de 28 licenças por 1000 

habitantes (947  licenças), enquanto que Portugal apresentava para o mesmo ano um 

valor de 12 e no caso do Oeste foram concedidas 19 licenças por 1000 habitantes. 
 
 

 

 Quadro 8.3.-  Licenças concedidas pelas Câmaras Municipais para Novas Construções  
             Nº de fogos habitacionais 
 

 
Novas Construções: Nº de fogos habitacionais 

Portugal Oeste Alenquer  
Anos Nº ‰ Nº ‰ Nº ‰ 
1995  77479  7,81 3776 10,43 323  9,47
1996  84889  8,55 3850 10,61 315  9,23
1997  95834  9,62 4614 12,68 639 18,68
1998 108388 10,86 5120 14,02 628 18,32
1999 119505 11,95 7036 19,22 947 27,57
2000 115205 11,23 7203 18,44 649 16,83
2001 106234 10,26 6289 18,57 631 16,11

               
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo  

 
 
 Quadro 8.4.-  Licenças concedidas pelas Câmaras Municipais para Novas Construções  
                            Nº de edifícios para Habitação 
 

Novas Construções: Nº de Edifícios para 
Habitação 

Portugal Oeste Alenquer 
Anos Nº ‰ Nº ‰ Nº ‰ 
1995 31617 3,19 2186 6,04 171 5,01
1996 32524 3,27 2053 5,66 163 4,78
1997 35544 3,57 2235 6,14 226 6,61
1998 39888 4,00 2665 7,30 187 5,46
1999 44074 4,41 2957 8,08 231 6,72
2000 42632 4,15 3279 8,40 263 6,82
2001 41042 3,96 2972 8,77 198 5,05

 
 FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

Ao nível das licenças concedidas pelas Câmaras Municipais para a construção de 

edifícios para habitação, verifica-se que a tendência tem sido para um aumento do 

número de licenças até ao ano de 2000, sendo que em 2001 os valores para todas as 

áreas geográficas são inferiores aos do ano anterior. Quanto ao número de licenças por  

1 000 habitantes, Oeste registou quase sempre valores superiores aos de Alenquer e de 

Portugal. 
 
Do ponto de vista da intensidade da função residencial, constata-se que a maioria dos 

edifícios do concelho se encontra destinada a fins exclusivamente residenciais (93% do 

total de edifícios do concelho), predominando a tipologia apoiada num único 

alojamento por unidade edificada (91,3% dos casos de edifícios exclusivamente 

residenciais). O número de edifícios principalmente não residenciais é pouco 

significativo no concelho, representando apenas 1,5% do total dos edifícios. 
 

Quadro 8.5. - Edifícios existentes por Tipo de Edifício e Número de Alojamentos  
 

 
Número de Alojamentos 

Total 

 
 

Tipo de Edifício  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 a 9

 
10 a 15 

 
16 ou + N.º % 

Exclusivamente Residenciais 11 810 692  82 57 167 114 17 12 939 93,0 
Parcialmente Residenciais   514  70  26 21   77   43 23   774  5,5 
Principalmente Não Residenciais   192  11 - -    1 - -   204  1,5 
Total 12 516 773 108 78 245 157 40 13 917 100,0 

 

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 
Constata-se que a maioria da população de Alenquer reside, no ano de 2001, em 

edifícios com um único alojamento de natureza clássica (64,2%), à semelhança do que 

se verifica no país e na região Oeste, aspecto que, conforme tem vindo a ser referido, 

reflecte as características do parque habitacional descritas anteriormente. Apenas 0,2% 

da população reside em edifícios principalmente não residenciais, pois esta função 

residencial assume pouco significado tanto no concelho como nas áreas referidas. 
 
   Quadro 8.6.- População residente por tipologia de Alojamento  
 

Alojamentos clássicos 
Em edif .Principalmente residenciais 

 
Área 

geográfica Com 1 aloj Com 2 aloj Com 3 ou 
mais aloj 

Em edifícios 
principalmente 
n residenciais 

Alojamentos 
não 

clássicos 

 
Alojamentos 
Colectivos 

Portugal 54,1 7,7 36,1 0,4 0,8 1,0 
Oeste 69,1 8,1 21,0 0,3 0,5 0,8 

Alenquer 64,2 8,4 25,8 0,2 0,6 0,8 
 

    FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
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O peso proporcional do crescimento urbanístico de Alenquer face ao total da região 

Oeste é algo significativo. Assim, em 1995, 7,8% do crescimento urbanístico 

habitacional da região Oeste registava-se em Alenquer. Como se pode ver no quadro 

seguinte, aquele valor atingiu a percentagem mais elevada em 1997 (10,1%), e em 2001 

regista-se o valor menos elevado desde 1995, o que significa que neste ano Alenquer 

perdeu peso relativamente à região onde se insere ao nível do crescimento urbanístico.  

 
Quadro 8.7.- Peso proporcional do crescimento urbanístico de Alenquer na Região Oeste 

 
 

Novos Edifícios para Habitação 
 

Anos 
 

Oeste 
 

Alenquer 
% Alenquer na 
Região Oeste 

1995 2 186 171  7,8 
1996 2 053 163  7,9 
1997 2 235 226 10,1 
1998 2 665 187  7,0 
1999 2 957 231  7,8 
2000 3 279 263  8,0 
2001 2 972 198  6,7 

 
     FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

 
As estimativas existentes sobre o número de fogos de habitação permite afirmar que 

Alenquer tem vindo a acompanhar a tendência verificada a nível de Portugal e da região 

Oeste no que diz respeito ao aumento do número de fogos. Em 1999, Alenquer possuía 

mais 2 169 fogos do que os que apresentava no momento censitário de 1991, o que 

corresponde a uma variação de 13,8% neste período, variação essa que é menor do que 

a registada nas outras áreas geográficas. Assim, segundo as estatísticas oficiais, verifica-

se que a variação do número de fogos entre 1991 e 1999 foi em Portugal na ordem dos 

14,5% e na região Oeste o número de fogos aumentou 16,4%. 

 

A variação anual com maior amplitude no concelho registou-se entre os anos de 1998 e 

1999, e a tendência verificada ao longo destes anos tem sido sempre no sentido do 

aumento do número de fogos, que se prevê que continue a aumentar.  

 

O concelho registou, ao longo dos diferentes anos em análise, percentagens de fogos por    

1 000 habitantes sempre superiores ao verificado no país, mas inferiores aos valores da 

região Oeste. No ano de 1999, existiam em Alenquer 17 926 fogo de habitação, o que 

corresponde a um total de 522 fogos por cada 1 000 habitantes do concelho. Na região 
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Oeste existiam, em 1999, 554 fogos por cada 1 000 habitantes, e em Portugal esse valor 

era, no mesmo ano, de 482. 

 
            Quadro 8.8.- Estimativas do parque habitacional (Nº de fogos e fogos ‰ habitantes) 
 

 
Portugal 

 
Oeste 

 
Alenquer 

 
Anos 

N.º ‰ N.º ‰ N.º ‰ 
1991 4 212 682 - 174 227 - 15 757 - 
1992 4 270 337 - 176 918 - 15 864 - 
1993 4 338 601 438,8 179 841 499,3 16 008 470,5 
1994 4 403 342 444,2 182 919 506,5 16 194 475,7 
1995 4 475 084 451,1 185 986 513,9 16 427 481,7 
1996 4 546 769 457,7 189 906 523,6 16 625 487,1 
1997 4 621 852 464,2 193 492 531,7 16 872 493,3 
1998 4 713 735 472,3 197 608 541,3 17 305 504,8 
1999 4 821 249 482,2 202 810 554,0 17 926 521,9 

Variação 1991-99 % 14,5 16,4 13,8 
 
               FONTE: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2000 
 

Apesar deste aumento do número de fogos, o crescimento verificado no concelho de 

Alenquer em termos do parque habitacional fica ainda aquém do crescimento registado 

na região Oeste e de grande parte dos concelhos que pertencem a esta região. Assim, 

podemos verificar que, entre 1991 e 1999, Alenquer ocupa o antepenúltimo lugar ao 

nível da região Oeste em termos de dinâmica de construção, pois apenas os concelhos 

de Cadaval e Bombarral apresentaram variações percentuais inferiores.  
 
 Quadro 8.9.- Estimativas do Parque Habitacional na região Oeste (1991-1999) 
 

 
Variação 1991-1999 

 
Unidade Territorial 

N.º de fogos % 
Mafra 4 840 21,4 

Torres Vedras 4 651 14,7 
Alcobaça 4 211 17,8 

Caldas da Rainha 2 967 14,6 
Peniche 2 711 18,9 

Lourinhã 2 344 21,4 
Alenquer 2 169 13,8 

Nazaré 1 240 14,1 
Bombarral  826 13,7 

Óbidos  788 13,9 
Cadaval  704 10,4 

Arruda dos Vinhos  590 14,0 
Sobral de Monte Agraço  542 16,4 

Oeste 28 583 16,4 
 

            FONTE: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2001 
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A análise qualitativa do parque habitacional concelhio remete para a questão da dotação 

dos alojamentos de infra-estruturas básicas, pelo que se pode verificar que, ao nível das 

diferentes freguesias do concelho, se assistiu a uma melhoria generalizada entre o 

período de 1991 e 2001 no que concerne à dotação dos alojamentos do concelho com as 

infra-estruturas básicas (como electricidade e água).  

 

Assim, no último período intercensitário, a diferença registada foi bastante positiva, 

traduzindo-se num decréscimo significativo do número de alojamentos que não 

possuem as infra-estruturas referidas. Esta situação prende-se com uma crescente 

electrificação das habitações e do abastecimento público e privado de água canalizada, 

seja no interior dos alojamentos ou no exterior dos mesmos.  

 
Quadro 8.10. - Alojamentos familiares de residência habitual segundo a existência de infra-estruturas  
 

 
Electricidade 

 
Água canalizada 

1991 2001 1991 2001 

 
 

Freguesia 
Com Sem Com Sem Com Sem Com Sem 

Abrigada 98,0 2,0 100,0 0,0 90,0 10,0 98,9 1,1 
Ald. Galega Merceana 93,0 7,0  98,5 1,5 78,5 21,5 95,1 4,9 

Aldeia Gavinha 95,2 4,8  99,3 0,7 79,4 20,6 97,1 2,9 
Cabanas de Torres 96,0 4,0 100,0 0,0 83,6 16,4 98,6 1,4 

Cadafais 96,9 3,1  99,7 0,3 80,2 19,8 98,6 1,4 
Carregado 98,0 2,0  99,9 0,1 96,7  3,3 99,4 0,6 

Meca 97,3 2,7  99,8 0,2 86,9 13,1 98,9 1,1 
Olhalvo 96,7 3,3  99,4 0,6 89,6 10,4 97,8 2,2 

Ota 97,3 2,7  98,1 1,9 87,5 12,5 96,7 3,3 
Pereiro de Palhacana 94,4 5,6  99,1 0,9 64,1 35,9 95,5 4,5 

Ribafria 94,2 5,8  97,9 2,1 66,2 33,8 96,5 3,5 
Carnota 95,5 4,5  99,0 1,0 61,1 38,9 97,4 2,6 

Santo Estêvão 98,3 1,7  99,7 0,3 92,2  7,8 98,8 1,2 
Triana 97,6 2,4  99,7 0,3 87,9 12,1 98,7 1,3 

Ventosa 95,7 4,3  99,8 0,2 88,4 11,6 98,7 1,3 
Vila Verde Francos 95,4 4,6  98,5 1,5 53,7 46,3 97,4 2,6 

Concelho 96,7 3,3  99,5 0,5 84,6 15,4 98,3 1,7 
 
          FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 

 

No que concerne a alojamentos familiares de residência habitual com electricidade, 

apenas as freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres possuem 100% dos seus 

alojamentos cobertos com electricidade. As restantes freguesias rondam também este 

valor, sendo Ribafria a freguesia que apresenta uma menor percentagem de alojamentos 

com electricidade em 2001: 97,9%. De todas as freguesias do concelho de Alenquer, 

Aldeia Galega da Merceana foi a que sofreu uma evolução mais acentuada no que diz 
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respeito ao número de alojamentos com electricidade, dado que, se em 1991 era a 

freguesia que registava um número menor de alojamentos com electricidade (93,0%), 

esse valor aumentou para 98,5% em 2001, o que se traduz numa evolução de 5,5%. 

 

Ao nível dos alojamentos familiares que possuem água canalizada, a totalidade das 

freguesias registou progressos, pois o número de alojamentos sem água canalizada em 

2001 é menor que o registado em 1991 em todas elas.  

 

Destaca-se a freguesias de Vila Verde dos Francos que, em 1991 apresentava ainda 

46,3% do total de alojamentos sem água canalizada, valor esse que em 2002 era de 

apenas 2,6%. A freguesia de Aldeia Galega da Merceana merece uma atenção especial 

no que diz respeito à questão da água canalizada, pois em 2001 ainda 4,9% dos seus 

alojamentos familiares de residência habitual não possuem água canalizada. Note-se que 

nenhuma freguesia do concelho apresenta, para o ano de 2001, a totalidade dos 

alojamentos cobertos com água canalizada, mas neste sentido, Carregado encontra-se 

em melhor posição, uma vez que 99,4% dos seus alojamentos de residência habitual 

possuem água canalizada em 2001. 

 

Comparativamente às áreas geográficas de referência neste pré-diagnóstico, o concelho 

de Alenquer apresentava uma situação muito semelhante no que diz respeito à cobertura 

dos alojamentos com infra-estruturas de electricidade e água canalizada. Pode-se assim 

verificar que tanto Portugal, como Oeste e Alenquer apresentam uma percentagem 

bastante elevada de alojamentos familiares utilizados como residência habitual servidos 

por infra-estruturas básicas como a água canalizada e a electricidade.  
 
           Quadro 8.11.-  Dotação dos alojamentos familiares utilizados como residência habitual  
                                     com electricidade e água canalizada  
 

 
Electricidade 

 
Água Canalizada 

 
Área 

Geográfica Com Sem Com Sem 

Total de alojamentos 
ocupados como 

residência habitual 
Portugal 

% 
356 2115 

99,5 
16 433 

0,5 
3 524 152 

98,5 
54 396 

1,5 
3 578 548 

100,0 
Oeste 

% 
139 822 

99,5 
689 
0,5 

138 948 
98,9 

1 563 
1,1 

140 511 
100,0 

Alenquer 
% 

14 085 
99,5 

67 
0,5 

13 913 
98,3 

239 
1,7 

14 152 
100,0 

   
              FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

Note-se que, no que se refere à água canalizada, Alenquer apresenta uma percentagem 

de alojamentos servidos um pouco inferior à de Portugal e Oeste, sendo que 1,7% dos 

alojamentos do concelho ainda não possuíam, no ano de 2001, água canalizada, quando 

este valor é, no mesmo ano, em Portugal de 1,5% e no Oeste de 1,1%. Quanto à 

electricidade, todas as áreas geográficas apresentam a mesma percentagem de 

alojamentos familiares dotados com electricidade: 99,5%.  

 

É de referir ainda que, dos 239 alojamentos do concelho que não possuíam água 

canalizada em 2001, 67 recorriam a fontanários ou Bicas, 28 eram servidos por poços 

ou furos particulares e 34 dispunham de outra forma de abastecimento de água. 119 

alojamentos possuem água canalizada fora do alojamento mas no edifício. 

 

No que concerne ao grau de cobertura da população residente relativamente a estes dois 

aspectos, a situação é também bastante semelhante para todas as áreas geográficas em 

análise, sendo que a grande maioria da população usufrui destes serviços. Contudo, o 

concelho de Alenquer apresenta uma percentagem ligeiramente maior de população 

servida por água canalizada, comparativamente a Portugal e Oeste. 

 
Quadro 8.12.- Grau de cobertura da população residente relativamente a água canalizada e electricidade 

 
 

Electricidade 
 

Água Canalizada 
 

Área 
Geográfica Com Sem Com Sem 

Total de residentes em 
alojamentos ocupados como 

residência habitual 
Portugal 

% 
10 216 201 

99,7 
35 504 

0,3 
10 126 282

98,8 
125 423 

1,2 
10 251 705 

100,0 
Oeste 

% 
388 068 

99,7 
1 223 

0,3 
386 472 

99,3 
2 819 

0,7 
38 9291 

100,0 
Alenquer 

% 
38 746 
99,7 

125 
0,3 

38 623 
99,4 

248 
0,6 

     38 871 
100,01 

               
        FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
 

Quanto a instalações sanitárias, Alenquer apresenta uma situação um pouco 

desfavorável quando comparado com Oeste e com Portugal, pois a percentagem de 

alojamentos familiares utilizados como residência habitual que apresentam retrete 

dentro do próprio alojamento no concelho é inferior ao verificado nas outras áreas. O 

número de alojamentos sem retrete é inferior em Alenquer comparativamente a Portugal 

e Oeste e a percentagem de alojamentos que possuem retrete fora do alojamento é em 
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Alenquer superior à de Portugal e da região Oeste (5,8%, por contraposição a 3,3% e 

4,9%, respectivamente). 

 
  Quadro 8.13.- Dotação dos Alojamentos Familiares, utilizados como residência habitual, 
                           em instalações sanitárias 
 

Com retrete no alojamento  
Área 

Geográfica 
Com dispositivo 

de descarga 
Sem dispositivo de 

descarga 
Total 

Com retrete 
fora do 

alojamento 

 
Sem 

Retrete 
Portugal 

% 
3 280 575 

91,7 
90 889 

2,5 
3 371 464 

94,2 
118 493 

3,3 
88 591 

2,5 
Oeste 

% 
126 378 

89,9 
4 153 

3,0 
130 531 

92,9 
6 941 

4,9 
3 039 
2,2 

Alenquer 
% 

12 509 
88,4 

546 
3,9 

13 055 
92,2 

820 
5,8 

277 
2,0 

 
        FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
 

A análise ao nível de freguesia permite constatar que, também no que diz respeito à 

dotação de alojamentos familiares em instalações sanitárias, se verificou uma evolução 

positiva de praticamente todas as freguesias entre os anos de 1991 e 2001.  
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Quadro 8.14.- Dotação dos Alojamentos Familiares, utilizados como residência habitual, em instalações      
sanitárias por freguesia  

 
1991 2001  

 
Freguesias 

 
Com 

retrete no 
alojamento 

C/ retrete 
fora do 

alojamento 
mas no 
edifício 

 
Sem 

Retrete

 
Total 

 
Com 

retrete no 
alojamento

C/ retrete 
fora do 

alojamento 
mas no 
edifício 

 
Sem 

Retrete 

 
Total 

  968 29  78 1 075 1 113 52 16 1 181 Abrigada 
      %  90,0  2,7  7,3 100,0  94,2  4,4   1,4 100,0 
Ald. Galega Merceana   667 12 103   782   726 43 34   803 
      %  85,3  1,5 13,2 100,0  90,4  5,4  4,2 100,0 
Aldeia Gavinha   383  2  33   418   412 28 11   451 
      %  91,6  0,5  7,9 100,0  91,4  6,2  2,4 100,0 
Cabanas de Torres34   339  1  32   372 4  354 6 364 
      %  91,1  0,3  8,6 100,0 1,1 97,3 1,6  100,0 
Cadafais   527  7  21   555   602 19 10   631 
      %  95,0  1,3  3,8 100,0  95,4  3,0  1,6 100,0 
Carregado 1 625  1  40 1 666 2 998 95 18 3 111 
      %  97,5  0,1  2,4 100,0  96,4  3,1  0,6 100,0 
Meca   486 85  48   619   623 23  6   652 
      %  78,5 13,7  7,8 100,0  95,6  3,5  0,9 100,0 
Olhalvo   604 28  43   675   658 58 10   726 
      %  89,5  4,1  6,4 100,0  90,6  8,0  1,4 100,0 
Ota   339  0  28   367   411  2 10   423 
      %  92,4  0,0  7,6 100,0  97,2  0,5  2,4 100,0 
Pereiro de Palhacana   167  4  63   234   205 11  4   220 
      %  71,4  1,7 26,9 100,0  93,2  5,0  1,8 100,0 
Ribafria   174 140  68   382   353  3 17   373 
      %  45,5 36,6 17,8 100,0  94,6  0,8  4,6 100,0 
Carnota   490  9 102   601   571 16 28   615 
      %  81,5  1,5 17,0 100,0  92,8  2,6  4,6 100,0 
Santo Estêvão 1 426 13  71 1 510 1 930 49 18 1 997 
      %  94,4  0,9  4,7 100,0  96,6  2,5  0,9 100,0 
Triana   900 10  53   963 1 218 40 23 1 281 
      %  93,5  1,0  5,5 100,0  95,1  3,1  1,8 100,0 
Ventosa   813  5  76   894   820 18 28   866 
      %  90,9  0,6  8,5 100,0  94,7  2,1  3,2 100,0 
V. Verde Francos   385  6  84   475   411  9 38   458 
      %  81,1  1,3 17,7 100,0  89,7  2,0  8,3 100,0 
Concelho 10 293 352 943 11 588 13 055 820 277 14 152
      %  88,8  3,0  8,1 100,0  92,2  5,8  2,0 100,0 

 
            FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

 

                                                 
34 No caso da freguesia de Cabanas de Torres, os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de 
Estatística relativamente ao número de alojamentos dotados de instalações sanitárias apontam para a 
existência de 339 alojamentos, em 1991, com retrete no alojamento. Esse valor, para o ano de 2001, passa 
a ser de apenas 4 alojamentos. A explicação para tal fenómeno, apresentada pela instituição que facultou 
os dados, aponta para “alguma especificidade local, ou a eventual interpretação dos residentes em 
relação às instruções de resposta às modalidades da variável em causa, anexas ao questionário que, a 
partir da questão 4, foram respondidos através de auto-preenchimento.” Sendo certo que quase todas as 
freguesias do concelho verificaram um aumento ao nível do número de alojamentos com retrete fora do 
alojamento mas no edifício, em nenhuma delas o crescimento desta variável se assemelhou ao verificado 
em Cabanas de Torres, que passou de apenas 1 edifício em 1991 para 354 em 2001. 
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A freguesia do Carregado foi praticamente a única a registar uma diminuição de 

alojamentos com retrete, passando de 97,5% do total de alojamentos com retrete em 

1991 para 96,4% em 2001. Este facto ficou a dever-se ao aumento de alojamentos com 

retrete fora do alojamento mas no edifício. Aliás este aumento percentual do número de 

alojamentos com retrete fora do alojamento mas no edifício verificou-se na generalidade 

das freguesias do concelho, enquanto que o número de alojamentos sem retrete 

diminuiu em todas as freguesias. Ribafria foi a freguesia que registou uma melhoria 

mais acentuada ao nível de alojamentos com retrete, passando de 45,5% do total de 

alojamentos em 1991 para 94,6% em 2001. 

 

Ota é freguesia que possui uma percentagem mais elevada do total de alojamentos 

familiares com retrete (97,2%), enquanto que Vila Verde dos Francos apenas regista um 

total de 89,7% do total de alojamentos com retrete no próprio alojamento. 

 

No caso da recolha de resíduos sólidos urbanos, o sistema implantado cobre, no ano de 

2001, a quase totalidade de edifícios do concelho, uma vez que 94% dos edifícios 

possuem recolha de resíduos sólidos urbanos, enquanto que apenas 833 edifícios, ou 

seja, 6% do total dos edifícios, não se encontram abrangidos por estes serviços. 

 

Ao nível de alojamentos, verificou-se no concelho um aumento entre 1991 e 2001 de    

3 494 alojamentos, o que se traduz numa variação de 22,3%, superior à registada no 

país, mas superada pela variação verificada na região Oeste. Relativamente à dinâmica 

evidenciada pelos edifícios, o stock de alojamentos apresentou uma taxa de crescimento 

superior tanto no concelho como no país e na região Oeste, o que é indicativo da 

densificação do parque habitacional concelhio (em termos de relação alojamentos por 

edifício.) 

 
              Quadro 8.14.- Evolução dos Alojamentos e da relação Alojamento/Edifício  
 

Alojamentos Alojamentos/Edifício 

Área Geográfica 
 

1991 
 

2001 
Variação 

(%) 
 

1991 
 

2001 
Portugal 4 193 915 5 054 922 20,5 1,5 1,6 

Oeste 172 896 212 479 22,9 1,2 1,3 
Alenquer 15 680 19 174  22,3 1,2 1,4 

 
                  FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 
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No concelho de Alenquer verifica-se que uma fatia considerável do parque habitacional 

não é habitado em termos efectivos, uma vez que 12% dos alojamentos se encontram 

vagos e 14% são de uso sazonal. 

 

No caso dos alojamentos vagos, tem havido uma tendência para o seu aumento a nível 

concelhio, dado que entre 1991 e 2001 aumentaram 452 alojamentos deste tipo em 

Alenquer. No entanto, a realidade entre as diferentes freguesias é muito diversificada, 

pois numa grande parte das freguesias o número de alojamentos vagos diminuiu entre 

1991 e 2001, enquanto que noutras (entre as quais se destaca a freguesia de Cadafais 

que triplicou o número de alojamentos vagos) tem-se vindo a verificar um aumento de 

alojamentos deste tipo. 

 
Quadro 8.15.- Alojamentos Vagos por freguesia 
 

 
Freguesia 

 
1991 

 
2001 

Variação 
1991 – 01 % 

Abrigada 331 213 -35,6 
Aldeia Galega da Merceana  96 133 38,5 

Aldeia Gavinha  47   43 -8,5 
Cabanas de Torres  48    6 -87,5 

Cadafais  37 125 237,8 
Carregado 491 769 56,6 

Meca  43    2 -95,3 
Olhalvo  68 123 80,9 

Ota  32   46 43,8 
Pereiro de Palhacana  31   14 -54,8 

Ribafria  63   37 -41,3 
Carnota  30   77 156,7 

Santo Estêvão  237 471 98,7 
Triana       153 142 -7,2 

Ventosa       109   79 -27,5 
Vila Verde dos Francos  51   39 -23,5 

Concelho 1 867 2 319 24,2 
 
                                 FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

As freguesias de Abrigada, Aldeia Gavinha, Cabanas de Torres, Meca, Pereiro de 

Palhacana, Ribafria, Triana, Ventosa e Vila Verde dos Francos registaram uma quebra 

no número de alojamentos vagos durante a década de 90. Todas as demais freguesias 

seguem a tendência do concelho, ou seja, vêem o mesmo número aumentar 

significativamente, sendo as freguesias de Cadafais e Carnota as que registam um 

aumento superior a 100%. 
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Quanto ao número de Barracas no concelho, verificou-se o aumento de 1 alojamento 

deste tipo entre 1991 e 2001, o que não se revela significativo. Se em 1991 existiam no 

concelho 17 barracas, e Ota era a freguesia que registava um número maior, em 2001 

passam a existir 18 barracas no concelho, sendo a freguesia de Triana que apresenta um 

maior número deste tipo de alojamento.  

 
                 Quadro 8.16.- Alojamentos – Barracas  
 

 
Freguesia 

 
1991 

 
2001 

Abrigada 1 2 
Aldeia Galega da Merceana 4 - 

Aldeia Gavinha - 2 
Cabanas de Torres - - 

Cadafais 1 - 
Carregado 2 2 

Meca 1 1 
Olhalvo - 1 

Ota 3 2 
Pereiro de Palhacana - - 

Ribafria - - 
Carnota - 1 

Santo Estêvão 2 1 
Triana 1 5 

Ventosa 1 - 
Vila Verde dos Francos 1 1 

Concelho 17 18 
 

           FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Podemos estão concluir que o problema das barracas não assume proporções graves no 

concelho, tal como refere o Vereador do Pelouro da Habitação: 

 

“No caso das barracas, poderá haver uma ou duas ou três ou quatro, mas 

quer dizer, não é significativo no seu conjunto. (...) Pode-se passar aí por 

um sítio e ver uma barraca, mas normalmente essa barraca só é uma 

cozinha do lado, ou é um curral dos animais, sobretudo ali na parte Norte 

do concelho, porque de resto, barracas como habitação há meia dúzia de 

casos que não são significativos.”    
                      (Vereador do Pelouro da Habitação)  

 
No entanto, este problema, apesar de não assumir números elevados, é merecedor de 

uma especial atenção, pois segundo os dados do Recenseamento Geral da População de 

2001, abrange cerca de 34 pessoas em todo o concelho. 
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Resumindo, pode-se dizer que a forma de ocupação dos alojamentos no concelho de 

Alenquer se processa do seguinte modo no ano de 2001: 

 
             Gráfico 8.2.- Forma de ocupação dos alojamentos  

74%

14%

12% 0%0%

Uso Habitual
Uso Secundário
Vagos
Barracas
Outros

 
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

Assim, existiam em 2001 no concelho um total de 19 152 alojamentos familiares, dos 

quais 14 056 eram utilizados como residências habituais (74%), 2 681 constituíam 

residência de uso sazonal ou secundário (14%), 12% (2 319 alojamentos) encontravam-

se vagos, 0,1 % eram barracas (18 alojamentos) e por fim 78 alojamentos (0,4%) são 

outro tipo de alojamento. Note-se que, entre 1991 e 2001, os alojamentos utilizados 

como residências secundárias ou sazonais variaram na ordem dos 62,4%, o que 

demonstra a crescente procura deste concelho como espaço de habitação secundária, 

característica que fica a dever em muito à proximidade registada face a Lisboa, que faz 

com que eventualmente as pessoas que residam nesta cidade procurem o concelho de 

Alenquer como local de segunda habitação.  
 

Quadro 8.17.- Forma de ocupação dos alojamentos familiares  
 

 
Forma de Ocupação 

 
1991 

 
2001 

Variação 
1991-2001 

Residência Habitual 11 521 14 056 22,0 
Uso Sazonal ou Secundário 1 651 2 681 62,4 

Alojamentos Vagos 1 867 2 319 24,2 
Barracas  17  18 5,9 

                  
           FONTE: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991 e 2001 

 

Considerando o número de famílias clássicas residentes no concelho em 2001 de acordo 

com os dados do último Recenseamento Geral da População – 14 336, podemos estimar 

que a diferença entre este número de famílias residentes no concelho e o número de 
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fogos de residência habitual anteriormente apresentado – 14 056, aponta para um défice 

de 280 fogos no concelho para cobrir os problemas de sobrelotação dos fogos (mais do 

que uma família por fogo) e dos alojados em habitação precária (alojamentos familiares 

não clássicos).  

 

Não assume grande relevância no concelho a questão da habitação clandestina, 

encontrando-se mais ou menos controlada, no entender do Vereador do Pelouro da 

Habitação. No entanto, um problema que tem vindo a assumir uma grande proporção 

prende-se com a questão do aumento do número de imigrantes no concelho, que, não 

tendo dinheiro para alugar casas, sujeitam-se a todo o tipo de condições de 

habitabilidade. Assim, dada a recente vaga de imigração, o número de residentes em 

condições precárias tem vindo a aumentar no concelho. 

 
“ Não temos muitos casos de pessoas a viver em condições deploráveis, 

agora começa-se a sentir mais casos com a vinda dos imigrantes, onde 

efectivamente as pessoas não têm verba para pagar renda e então sujeitam-

se a qualquer situação. E aí também se está a verificar uma outra vertente 

que é pessoas que têm barracões que não têm condições absolutamente 

nenhumas, que eram barracões ou currais de animais, que alugam às 

pessoas por verbas exorbitantes e eles, como não têm mais nada, têm de se 

sujeitar a isso (...) Esta é uma situação que se começa a verificar também 

noutras zonas do concelho, mas essencialmente na zona do Carregado, que 

é onde se verificam mais imigrantes, se bem que aqui também há o caso que 

as pessoas juntam-se 10 ou 20 e alugam um apartamento.” 

 

(Vereador do Pelouro da Habitação) 

 

Mais uma vez se realça a necessidade da realização de uma análise do fenómeno da 

imigração no concelho, de modo a se conseguir realizar uma abordagem mais incisiva 

sobre esta população no sentido de encontrar resposta a alguns problemas aos quais 

possam estar sujeitos, como será o caso da habitação. 

 

A nível de programas relativos à habitação, a autarquia não possui actualmente nenhum 

programa, sendo que houve em tempos uma adesão ao RECRIA, embora não na sua 
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verdadeira acepção, pois apenas era fornecido um apoio ao nível técnico e o 

fornecimento de informações sobre o programa, não chegando a existir uma 

comparticipação monetária. Actualmente já não existe esse programa na autarquia. 

  

Sem prejuízo de outras intervenções na questão da habitação, seria importante reservar 

uma atenção especial para a questão da habitação social, à semelhança de medidas que 

foram tentadas no concelho anteriormente, não só do ponto de vista do volume de fogos 

a construir para fazer face às necessidades do concelho, como fundamentalmente dos 

modelos de realojamento e de habitat neste sector. 

 

Esta necessidade torna-se premente quando se verifica que a população que necessita 

deste tipo de intervenção é maioritariamente uma população vulnerável a situações de 

pobreza e de exclusão social, e como tal deveria merecer uma atenção prioritária. 

  

Na opinião do Vereador do Pelouro da Habitação, seria sempre importante iniciativas 

como a realizada anteriormente de construções destinadas à habitação social, mas “por 

vezes não há hipótese de fazer e por vezes também não somos ajudados nessas acções, 

as pessoas também não têm sensibilidade para poder participar ou aceitar as boas 

intenções que estão do outro lado.” 
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Síntese 
 
- Principais problemas: 

 Medidas preventivas em função da possível construção do Novo Aeroporto 

de Lisboa no concelho afectam a construção. 

 Inexistência de Habitação Social 

 Existência de Casas Degradadas 

- 19% do total de edifícios edificados até 1945. 

- Aumento de 7,2% dos edifícios entre 1991 e 2001. 

- 631 licenças para novas construções concedidas pela CMA em 2001. 

- 93% do total de edifícios destinados a fins exclusivamente residenciais. 

- A maioria da população reside em edifícios com um alojamento de natureza clássica 

- Aumento de 2 169 fogos habitacionais em 1999 relativamente a 1991. 

- Aumento do fenómeno de imigração faz com que aumente o número de residentes 

em condições precárias. 

- Inexistência de programas a nível de habitação. 
 

8.1.- Infra-estruturas básicas 
 
- Melhoria generalizada entre 1991 e 2001 no que concerne à dotação dos 

alojamentos com as infra-estruturas básicas. 

- 239 alojamentos familiares não possuem água canalizada em 2001 (dos quais 167 

recorrem a fontanários ou bicas e 28 a poços ou furos particulares), 67 não possuem 

electricidade e 277 não possuem retrete. 

- 94% dos edifícios possuem recolha de resíduos sólidos urbanos. 
 

8.2.- Alojamentos 
 
- Aumento entre 1991 e 2001 de 3 494 alojamentos (variação de 22,3%.) 

- 19 174 Alojamentos em 2001, 12% dos quais se encontram vagos (2 319). 

- Aumento de 24% dos alojamentos vagos entre 1991 e 2001. 

- 18 barracas no concelho. 

- 74% dos alojamentos são residências habituais e 14% são de uso sazonal ou 

secundário, sendo que entre 1991 e 2001 este tipo de alojamentos aumentou 62,4%, 

o que demonstra a crescente procura do concelho como espaço de habitação 

secundário. 
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9. AMBIENTE 
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Em Portugal, a questão ambiental emergiu tardiamente, ao contrário do que se verificou 

noutros países da Europa. Por este mesmo motivo, não existe ainda um grande empenho 

cívico, nem uma forte visibilidade social da problemática ambiental. 

 
Até à revolução de 25 de Abril de 1974, o movimento de defesa do ambiente era 

praticamente inexistente. Pese embora a criação do primeiro órgão encarregue 

especificamente de resolver problemas de ordem ambiental, a Comissão Nacional do 

Ambiente, ter ocorrido em 1971, foi sem dúvida o conjunto de transformações 

introduzidas pela revolução de Abril que proporcionou a oportunidade para o salto 

qualitativo no tratamento destas questões. 

 
No entanto, apenas em 1997, com a publicação do Dec.-Lei 11/87 – Lei de Bases do 

Ambiente, foram definidas as bases da política nacional de ambiente. As medidas 

políticas de carácter ambiental abandonaram uma perspectiva conservadorista, passando 

a privilegiar uma regulamentação transsectorial e uma acção preventiva. Os Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) passaram a submeter a uma análise provisional diversos tipos 

de projectos de grandes obras públicas e privadas, passando a conferir às questões 

ambientais uma legitimidade e dignidade que, durante muito tempo, tinham 

permanecido obscurecidas.  

 

Neste contexto de relativa novidade das questões ambientais, tem sido preocupação da 

Câmara Municipal de Alenquer a preservação da qualidade ambiental do concelho aos 

mais variados níveis. Para tal tem vindo a ser desenvolvido um conjunto de iniciativas, 

sendo que este esforço que a autarquia vem realizando traduz-se, obviamente, num 

aumento das despesas municipais relativas à rubrica do ambiente. 

 

Como se pode verificar no quadro seguinte, entre 1994 e 2000 o total de despesas da 

autarquia local em matéria de ambiente duplicou, o que denota efectivamente uma 

maior preocupação nesta área. A área ambiental que tem exigido um maior investimento 

por parte da autarquia é a protecção do recurso água, sendo que a gestão dos resíduos 

constitui também uma área onde as despesas da autarquia são igualmente elevadas. 
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Quadro 9.1.- Evolução das despesas da CMA em Ambiente – 1994-2000 (103 €) 
 

Protecção do Recurso Água 

Anos 
 
 

Total das 
despesas  

em 
ambiente 

Trat. e Controle 
 de qualidade 
da agua para 
abastecimento 

Sistema de
Drenagem

 

Sist. de 
Tratam. 
de águas 
residuais 

Gestão 
dos 

Resíduos
 

Protecção da 
Biodiversidade  
e das Paisagens 

 

Infra-estruturas 
para tratam. e 
deposição de 

resíduos 
 

1994 1 021  9  362 182 452   8  5 
1995 1 297  9  689  69 506  23  5 
1996 1 536 10  928  31 549  17  6 
1997 2 625  8 1 746  38 729 104 16 
1998 3 180 10 1 992 788 389 39 
1999 3 187 11 1 982 921 272 74 
2000 2 208 1 316 435 437 - 

 
FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo.    
 

No período compreendido entre os anos de 1994 e 2001, a Câmara Municipal de 

Alenquer aumentou os seus gastos na área ambiental cerca de 241,5 %, evolução esta 

que é visível de uma forma mais nítida no gráfico seguinte: 

 
Gráfico 9.1.- Evolução das despesas da autarquia local em matéria ambiental (1994-01) 
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                              FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo.    
 

Se entre 1999 e 2000 se registou uma descida nas despesas da autarquia local relativas 

ao ambiente, o ano de 2001 apresenta o valor total de despesas em ambiente mais 

elevado dos últimos anos, prefazendo um total de 3 487 000 Euros, que se distribuíram 

da seguinte forma pelas diferentes áreas: 
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Gráfico 9.2.- Despesas da Câmara Municipal de Alenquer em Ambiente no ano de 2001 
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                                                   FONTE: Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2002 
 
 
Como já foi referido, o tratamento das águas é a área que engloba uma maior fatia das 

despesas da autarquia em matéria ambiental, cerca de 72% no ano de 2001, enquanto 

que a gestão dos resíduos apresentava, no mesmo ano, uma percentagem de 14% do 

total de despesas, e apenas 1 ponto percentual dizia respeito a outros domínios do 

ambiente. 

 

Pese embora o crescimento verificado nesta área, existem ainda alguns pontos a 

melhorar. Um deles é o facto de cerca de 30% da população do concelho não estar ainda 

servida por rede de saneamento e tratamento de águas residuais.  

 

Outro dos problemas verificados no concelho é a questão da poluição dos recursos 

hídricos, ligada em parte às descargas realizadas para os rios e à utilização de pesticidas 

na agricultura, que de alguma forma acabam por penetrar nas águas. No entanto, 

segundo informações recolhidas junto do Vereador do Pelouro do Ambiente, a grande 

maioria das indústrias e das pecuárias no concelho, potenciais focos poluidores das 

águas, estão licenciadas e a realizar o tratamento dos seus efluentes. Eventualmente 

existirão no concelho alguns casos que não agem em conformidade com o que se 

encontra legislado, mas nesses casos têm existido fiscalizações e coimas para que tudo 

funcione legalmente. 

 

A resolução destes dois problemas torna-se fundamental para a qualidade das águas 

superficiais, ou seja, das águas dos rios e ribeiras e das águas dos poços, e a intervenção 

ao nível destes problemas faz com que tenha vindo a melhorar a qualidade das águas 

dos principais rios do concelho. 
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Mas talvez o grande problema a nível ambiental no concelho se prenda com a questão 

da existência de algumas pedreiras, que acarretam consequências a nível ambiental, 

como sejam a descaracterização da paisagem, as poeiras, o ruído, e para além disso são 

indústrias que provocam prejuízos às populações que se encontram mais próximas, 

apesar de actualmente todos os industriais estarem a cumprir com os parâmetros 

exigidos pela lei nos rebentamentos. 

 

“Os grandes problemas das pedreiras são a poluição sonora, a questão do 

ruído, das vibrações e das poeiras. O ruído faz parte de uma indústria 

extractiva, as poeiras podem-se evitar com coberturas, sobretudo nas 

britadeiras, e eles estão a fazê-lo, só há três que ainda não têm cobertura de 

poeiras. E depois a recuperação paisagística é um impacto visual negativo que 

têm. Nesse aspecto eu penso, e é aí estamos a trabalhar agora, que os 

industriais poderiam começar a trabalhar na recuperação paisagística das 

zonas envolventes, nomeadamente cobrir aquelas áreas com terra florestal e pôr 

árvores, fazer uma espécie cortina arbórea à volta daquilo, que, para além não 

deixar ver, permitia que as poeiras não viessem para as zonas envolventes. 

Alguns industriais vão avançar com isso, até porque está de acordo com o plano 

recuperação da paisagem que eles foram obrigados a apresentar”. 
 

(Vereador do Pelouro do Ambiente) 

 

Apesar de todos os problemas resultantes das pedreiras, existe uma consciência dos 

mesmos por parte dos industriais, que, como se pôde constatar, tentam com algumas 

acções minorar os efeitos desses problemas. Verifica-se também, associado a este 

problema, o facto de o transporte de pedra nos veículos pesados nem sempre se fazem 

da melhor forma, o que, para além de poder provocar danos em outros veículos, faz com 

que se verifiquem estragos nas vias de circulação. 

 

Outra questão referida em termos ambientais, em sede de entrevista exploratória, diz 

respeito às áreas verdes no concelho. O facto de grande parte da área florestal ser 

propriedade de privados faz com que muitas vezes não se faça a devida limpeza das 

matas, problema que também se verifica quando as pessoas abandonam a agricultura e 

não têm forma de limpar os seus terrenos, o que vai fazer com que estas áreas se possam 
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tornar em potenciais focos de incêndios na época de Verão. Efectivamente, o concelho 

foi, no ano transacto, alvo da devastação das chamas, que atingiram com grande 

gravidade a Serra de Montejunto.  

 

No caso da recolha de resíduos sólidos, esta é realizada no concelho por uma empresa 

privada, a Recolte, que cobre a totalidade do concelho, sendo os resíduos recolhidos 

posteriormente encaminhados para o Aterro Sanitário do Oeste. Também o 

abastecimento e drenagem das águas se encontram a cargo de uma empresa privada, 

dado a autarquia ter deixado de possuir meios, humanos e materiais, para assegurar 

ambos os serviços. 

 

Quanto a projectos desenvolvidos pela autarquia a nível do ambiente, existe a Agenda 

21 Local, que se encontra em fase de implementação, bem como toda uma série de 

iniciativas no âmbito da sensibilização ambiental. De entre estas iniciativas destacam-se 

os percursos pedestres, que são essencialmente passeios a algumas zonas do concelho, 

organizados pelo Pelouro do Ambiente, que têm vindo a registar uma grande aderência 

por parte da população.  

 

“Os percursos pedestres são uma das coisas que está a ter sucesso, as pessoas 

procuram muito este tipo de percursos, e pretende-se que os passeios não sejam 

só passeios. São passeios mas a determinadas zonas do concelho, não só no 

Montejunto, que realmente é o local privilegiado, mas temos outras áreas 

interessantíssimas em que se passeia, mas vêem-se as espécies, a fauna, a parte 

geológica, ao mesmo tempo que vão havendo pequenos cursos ou sessões com 

temas que têm a ver com o ambiente. Já fizemos sobre as aves, vamos fazer 

sobre geologia, meteorologia, vamos fazer outro sobre as aves, em que num dia 

ou em dois dias as pessoas estão ali na Casa da Serra e se fala destas temáticas 

relacionadas com o ambiente.” 
(Vereador do Pelouro do Ambiente) 

 

Existe no concelho uma estrutura que vai adquirindo uma importância cada vez mais 

relevante em termos ambientais, a Casa da Serra, situada na freguesia de Vila Verde dos 

Francos. Neste espaço são desenvolvidas uma série de iniciativas interessantes, 
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principalmente de carácter pedagógico para as faixas etárias mais jovens, tais como as 

referidas pelo Vereador do Pelouro do Ambiente: 

 

“ Já está a despoletar uma horta biológica, vamos ter um compustor, para que 

as crianças da escola possam ver como se faz compustagem, vamos ter um 

apiário para elas verem as abelhas, etc. (...) mas também temos lá a floresta 

das escolinhas, em que as escolas plantaram as suas árvores, puseram os seus 

ninhos, temos lá os comedouros dos pássaros, portanto aquilo está-se a tornar 

ali uma zona interessante onde as crianças podem ir para ver e sobretudo para 

mexer, para ver crescer a batata, para ver crescer a alface, para mexer, para 

cavar, apanhar fósseis, e a nossa intenção é juntar a prática à teoria. Está a ter 

bastante sucesso, mas estão a procurar mais as escolas de fora do que as do 

concelho.” 
(Vereador do Pelouro do Ambiente) 

 
Ainda na área ambiental, está em curso uma carta de ruído do concelho, elaborada no 

âmbito da revisão do Plano Director Municipal de Alenquer, e também um mapa de 

ruídos específico, que está a ser realizado na zona do Carregado pelo Instituto do 

Ambiente, devido essencialmente à questão da construção do Novo Aeroporto de 

Lisboa no concelho. Isto porque a freguesia do Carregado possui já níveis de ruído 

bastante elevados, devido em parte à circulação rodoviária, que apresenta grande 

intensidade nesta zona do concelho, e com o Novo Aeroporto, esta questão tenderá a 

agravar-se, pelo que se torna fundamental uma análise no âmbito da que está a ser 

realizada actualmente, para que se possa de alguma forma controlar este problema. 

 

Apesar do número de iniciativas existentes, seria ainda necessário desenvolver outras 

actividades, nomeadamente no âmbito da sensibilização da população em termos de 

selecção dos resíduos, para posterior reciclagem, dado que a este nível existem ainda 

alguns problemas no concelho, apesar de este se encontrar já dotado de um número 

bastante razoável de ecopontos. 

 

Há também que realizar algumas acções de sensibilização, dirigidas a uma faixa etária 

de jovens com idades que rondem os 15/16 anos, pois no entender do Pelouro do 

Ambiente, esta é uma faixa etária problemática, que demonstra menos interesse pelas 
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questões ambientais. Haverá assim de dirigir a atenção para este grupo etário, e não 

tanto para as crianças, que já se encontram em grande parte sensibilizadas para este 

aspecto. 

 

“Acho que temos de apostar noutras idades, ao contrário do que se faz 

muita vez, que é ir às crianças, as crianças são realmente as que já estão 

mais sensibilizadas para isso, são as que menos precisa. Quem precisa é 

realmente uma faixa etária a partir dos 15/16 anos que demonstra menos 

interesse por estes problemas, e que suja, e que não tem cuidado, e que 

faz tudo ao contrário do que devia fazer.” 
(Vereador do Pelouro do Ambiente) 

 

Pretende-se ainda realizar a limpeza de matas dentro da Vila de Alenquer, de forma a 

poder proporcionar aos habitantes um espaço de lazer agradável. 

 

Após a análise do sector do ambiente a nível de concelho, pode-se concluir que não 

existem graves problemas ambientais, à excepção dos danos provocados pela existência 

de pedreiras, que se encontram já em fase de resolução, e da poluição dos recursos 

hídricos. Há que continuar assim a apostar na sensibilização ambiental, área na qual se 

desenvolvem actualmente actividades muito interessantes no concelho, de modo a evitar 

o surgimento de mais problemas graves relacionados com o ambiente. 
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Síntese 

 
- Entre 1994 e 2000 a Câmara Municipal aumentou os seus gastos na área ambiental 

cerca de 241,5%, particularmente no que concerne à protecção do recurso água 

(72% do total das despesas em 2001). 

 
- 30% da população não se encontra servida por rede de saneamento e tratamento de 

águas residuais. 

 
- Problemas ao nível da poluição de recursos hídricos ligados às descargas realizadas 

para os rios e à utilização de pesticidas na agricultura. 

 
- Indústrias de extracção de pedra possuem consequências graves a nível ambiental. 

 
- Áreas verdes propriedade de privados muitas vezes não são limpas, tornando-se em 

potenciais focos de incêndio. 

 
- Autarquia é a entidade promotora de um conjunto de iniciativas no âmbito da 

sensibilização ambiental. 

 
- Não obstante o facto de o concelho se encontrar já coberto por um número razoável 

de ecopontos, existe a necessidade de sensibilizar a população em termos de 

selecção de resíduos. 
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10. TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES 
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Numa época de crescente mobilidade, o desenvolvimento dos concelhos encontra-se, 

cada vez mais, ligado à qualidade das suas infra-estruturas de comunicação e transporte. 

A acessibilidade é fundamental para determinar a localização de actividades 

económicas, e diferenças na acessibilidade podem-se traduzir em variações no preço dos 

terrenos e, portanto, na organização do espaço urbano. A facilidade de transportes 

colectivos propicia também o desenvolvimento de áreas residenciais. 

 

A análise da inserção na rede exterior das vias que servem o concelho assume um papel 

fundamental na compreensão das relações estabelecidas com os principais pólos 

exteriores de geração e atracção de deslocações, estabelecida em função da qualidade 

das acessibilidades existentes. 

 

Ao nível do concelho de Alenquer, pode-se dizer que a sua localização geográfica no 

espaço nacional, situando-se a Norte do limite da Área Metropolitana de Lisboa (AML), 

e a sua proximidade à Auto-Estrada N.º1, conferem-lhe actualmente boas condições de 

acessibilidade rodoviária, nomeadamente nas ligações longitudinais Norte/Sul à AML e 

à região Litoral Centro e Norte. Ao nível das ligações transversais, são asseguradas pela 

articulação entre a EN9 e a EN1, estabelecendo a ligação entre o IP1/A1 (Nó do 

Carregado) e o IC1/A8 (Torres Vedras). De entre as restantes ligações que servem o 

concelho, são ainda de referir as ligações secundárias servidas pela EN3 

(Carregado/Azambuja), pela EN115, que atravessa longitudinalmente a zona poente do 

concelho, estabelecendo a ligação a Sobral de Monte Agraço e ao concelho do Cadaval 

e, ainda, pela antiga EN115-4, entre o Carregado e Arruda dos Vinhos. 

 

A partir do quadro seguinte, onde se regista uma síntese das distâncias registadas, 

através das vias que garantem melhor grau de acessibilidade, entre Alenquer e os 

principais pólos geradores de importância nacional, regional e local, é possível constatar 

a elevada acessibilidade do concelho de Alenquer relativamente à Área Metropolitana 

de Lisboa, favorecida pela ligação em Auto-Estrada, estabelecendo com esta zona 

relações de proximidade e de dependência, que originam no presente fortes movimentos 

pendulares diários por parte de residentes com local de trabalho nesta área. 
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Quadro 10.1.- Distâncias da Sede de Concelho aos principais pólos geradores 
 

 
Nível Hierárquico 

 
Designação 

 
Distância (KM)

 
Vias utilizadas 

Pólos Nacionais - Lisboa 
- Porto 
- Coimbra 
- Algarve 

35 
275 
165 
315 

IP1 
IP1 
IP1 
EN1/IP1//EN10/IP1/IC1 

Pólos Regionais - Santarém 
- Leiria 
- Setúbal 
- Caldas da Rainha 

45 
110 
78 
48 

IP1 
IP1 
IP1/EN10/IC1 
EN1/IC2/EN366/EN115 

Pólos Locais - Torres Vedras 
- Vila Franca de Xira 
- Rio Maior 
- Azambuja 
- Sobral Mte Agraço 
- Arruda dos Vinhos 
- Cadaval 

33 
15 
38 
16 
19 
17 
34 

EN9 
EN1 
EN1-IC2 
EN1/EN3 
EM523/ant. EN115-3/EN115 
EN1/ant. EN115-4 
EN1-IC2/EN115-1/EN115 

 
FONTE : Revisão do PDM de Alenquer (Relatório da 1ª fase) 

 

No que diz respeito aos principais pólos de importância regional, verifica-se que, à 

excepção de Leiria, que ainda se situa a uma distância relativamente elevada face ao 

concelho, apesar de servida por Auto-Estrada, de uma maneira geral registam-se 

condições favoráveis relativamente às acessibilidades estabelecidas com os restantes 

pólos deste nível, sobretudo relativamente aos concelhos de Santarém e Caldas da 

Rainha, que se encontram mais próximos de Alenquer. 

 

No caso da acessibilidade local, esta é relativamente elevada, apresentando distâncias 

reduzidas a quase todos os principais pólos deste nível e ligações com características, de 

um modo geral, aceitáveis. 

 

Destaque-se ainda, ao nível da rede viária, a recente construção da Variante a Alenquer, 

integrada no IC2, a qual possuía como objectivo principal o desvio dos elevados 

volumes de tráfego que atravessavam da Vila, com percentagens significativas de 

veículos pesados em virtude das explorações de pedreiras, situadas imediatamente a 

Norte da Vila, gerando fortes perturbações ao funcionamento do eixo Carregado-

Alenquer da actual EN1.O concelho possui também uma extensa rede secundária de 

estradas e caminhos que permitem a ligação a todos os agregados populacionais, tendo-

se verificado por parte da autarquia um esforço ao longo dos tempos no sentido da sua 

melhoria e pavimentação.  
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No entanto, a questão do alcatroamento das vias de circulação é particularmente 

complicada no concelho, dado que este não é um município plano, e portanto os 

constantes declives na sua área geográfica, juntamente com problemas ao nível da 

circulação das águas, que muitas vezes se realizam de uma forma aleatória, fazem com 

que o alcatroamento das vias de circulação se constitua como uma obra inacabada, 

necessitando de constantes intervenções.   

 

Apesar disso, de uma maneira geral, o concelho apresenta boas condições ao nível das 

vias de circulação rodoviária: 

 

“o que eu acho que é positivo é a situação do alcatroamento ou das estradas de boa 

circulação neste momento no concelho, sendo certo que, como sabe, há estradas que 

não nos compete a nós, mas portanto também a rede nacional no nosso concelho está 

bem, aqui há cinco anos não estava, mas está bem neste momento. E quanto aos 

caminhos municipais, põe-se aquela questão de ser sempre uma obra inacabada. 

Mas digamos que tínhamos dois ou três focos de circulação péssimos e eles foram 

resolvidos há meses.”  
(Vereador do Pelouro do Trânsito) 

 

Ao nível dos transportes públicos colectivos, estes são assegurados no concelho por um 

único operador, a empresa Boa Viagem (Grupo Barraqueiro Transportes S.A.), 

englobando actualmente um conjunto de 21 carreiras, sendo 12 delas carreiras regulares 

locais, efectuando serviço no interior do concelho; 7 carreiras são regulares 

interurbanas, estabelecendo a ligação a sedes de concelho limítrofes, e as restantes 2 

carreiras são regulares regionais, servindo a sede de concelho ou parte do seu território e 

estabelecendo ligações a Lisboa. 

 
Com excepção de uma carreira interurbana e de uma regional, todas as restantes 

carreiras apresentam pontos terminais na sede de concelho, sendo o serviço a nível local 

assegurado por paragens intermédias nos seus principais aglomerados urbanos, 

proporcionando assim o estabelecimento de variadas ligações internas. 
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Para além destas, existem também ligações ou prolongamentos a Arruda dos Vinhos, a 

Sobral de Monte Agraço e a Azambuja. Destaque-se ainda a existência de uma carreira, 

que efectua ligação entre a Quinta da Barnabé e a Pacheca, com partidas de hora a hora 

em cada extremo do percurso, sendo de referir a positiva adesão que se tem verificado 

por parte dos utentes, que encontram neste transporte um modo alternativo de acesso ao 

centro da Vila. 

 

A nível interno, ressalta a importância das ligações que percorrem o eixo 

Alenquer/Carregado. A Norte, para além de algumas carreiras que terminam o seu 

percurso em sedes de freguesia ou outros lugares, o serviço prestado passa em grande 

parte pela distribuição assegurada pelas ligações a Torres Vedras. 

 

Em termos de procura de passageiros, e de acordo com informações fornecidas pelo 

operador de transportes públicos no concelho, as ligações que registam uma maior 

procura são essencialmente: 

 
Alenquer ⇔ Carregado⇔Vila Franca de Xira 

Alenquer ⇔ Carregado ⇔ Lisboa 

Abrigada ⇔ Labrugeira ⇔ Alenquer 

Olhalvo ⇔ Labrugeira ⇔ Merceana ⇔ Torres Vedras 

Labrugeira ⇔ Olhalvo ⇔ Alenquer 

Cabanas de Torres ⇔ Ota ⇔ Alenquer 

 

Dada a diminuição de passageiros que se tem vindo a verificar pelo operador, cujas 

causas se poderão ficar a dever, essencialmente, aos níveis de desemprego elevados e ao 

crescente uso do transporte individual, prevê-se um reajustamento dos horários das 

carreiras por parte da empresa, de forma a diminuir as despesas suportadas pela mesma. 

No entanto, esta medida decerto agravará o problema da insuficiência de transportes 

públicos no concelho para uma fatia significativa da população que, não possuindo 

viatura própria, nem nenhuma outra forma de se deslocar, depende dos serviços dos 

transportes públicos de passageiros. Esta situação verifica-se de uma forma significativa 

na zona mais rural do concelho, chegando a existir localidades onde apenas existe um 

autocarro que faz o percurso de manhã e outro que transporta os passageiros ao final da 

tarde.     
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Outro problema sinalizado a nível dos transportes públicos de passageiros prende-se 

com o facto de os serviços para algumas localidades concelhias terminarem 

relativamente cedo, o que poderá constituir um impedimento por exemplo para quem 

pretende frequentar a modalidade de Ensino Recorrente no concelho. Esta carência 

constitui um aspecto interessante a desenvolver futuramente, no sentido da sua 

resolução, de modo a facilitar o transporte por parte de quem pretende frequentar este 

nível de ensino e não possui meios de transporte para tal.   

 

Os principais problemas apontados pelo operador de transportes públicos do concelho 

encontram-se relacionados, maioritariamente, com dificuldades de circulação existentes 

em alguns troços da rede viária concelhia, que se apresenta em algumas zonas do 

concelho bastante apertada, dado ter sido projectada não para a circulação de duas 

viaturas em sentidos opostos, mas para a circulação de carroças. Estas dificuldades de 

circulação apontadas, apesar de apresentarem como causa principal as características 

físicas e geométricas de troços da rede viária (maus pisos, perfis transversais 

insuficientes, estacionamento irregular, etc.), devem-se também a congestionamentos 

verificados em horas de ponta (nomeadamente no eixo Alenquer/Carregado). 

 

A questão das vias demasiado estreitas em algumas zonas do concelho não se apresenta, 

no entender da autarquia local, como um dos principais problemas ao nível do trânsito: 

 

“Há estradas que têm muitos anos e que na altura quando foram 

projectadas, não foram calculadas para o fluxo de trânsito que hoje existe, 

é uma realidade. Contudo há regras que a lei impõe que são os limites de 

velocidade, dentro das localidades 40/50, portanto se as pessoas 

respeitarem esses limites esses problemas nunca se põem, apesar de as 

estradas serem relativamente estreitas, até porque estamos a falar de muito 

mais tráfego do que quando as estradas foram projectadas. Mas apesar de 

tudo temos alguma liberdade de espaço e de circulação porque o trânsito 

também não é assim tanto nessas zonas rurais que nos possa levar a 

equacionar o problema das vias serem menos largas como sendo um dos 

problemas de circulação.”  
(Vereador do Pelouro do Trânsito) 
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Os problemas apontados pela autarquia no que concerne ao trânsito são distintos tendo 

em conta a zona do concelho de que se trata. Assim, no caso da parte Norte do 

concelho, os problemas identificados prendem-se essencialmente com o excesso de 

velocidade, problema que tem vindo a ser combatido por diversas acções, como sendo a 

colocação de lombas ou passadeiras. No caso da parte Sul do concelho, que abrange o 

eixo Alenquer-Carregado, os problemas identificados prendem-se já com a falta de 

estacionamentos e com a grande afluência em termos de circulação, que têm vindo a ser 

agravados com a crescente utilização do transporte individual. 

 

Como já teve oportunidade de ser referido, Carregado apresenta-se como um nó 

estratégico, e como tal regista dificuldades ao nível de circulação, nomeadamente nas 

horas de ponta, dado o afluxo de trânsito. Ao nível da falta de estacionamentos, é um 

problema que afecta bastante esta zona do concelho, bem como a Vila de Alenquer, o 

que levou à construção de dois parques de estacionamento, nas extremidades desta Vila, 

que possuíam como objectivo precisamente combater as situações de infracção. Estes 

parques de estacionamento situam-se no espaço exterior do Fórum Romeira, a Norte da 

Vila, e o outro na parte Sul, num espaço adquirido pela autarquia onde se situava uma 

antiga fábrica de papel, sendo ambos estes parques de estacionamento totalmente livres 

de custos. No centro da Vila foi também construído um parque de estacionamento, que 

embora sendo pago, constitui um local de estacionamento privilegiado dada a sua 

localização. No entanto, aparentemente este problema persiste. 

 

“ (...) apesar de algumas soluções provisórias que nós temos implantado e 
que neste momento nos permite dizer que não há falta estacionamentos em 
Alenquer, o que há é, seguramente, como em todo o lado, é, hipoteticamente 
para toda a gente, a falta do melhor estacionamento. E qual é o melhor 
estacionamento? À porta dos estabelecimentos comerciais, à porta de sua 
casa, etc. E isso de facto não há, agora Alenquer, apesar de alguns espaços 
serem provisórios, o que é certo é que eles existem e que contas feitas 
permitem de facto que toda a gente estacione em segurança e face aos 
critérios da lei, e não fora dela. É evidente que isso não acontece, portanto 
voltamos à falta de civismo, ao comodismo que as pessoas têm, e também há 
uma falta de visão pessoal.”                               
                                                                            (Vereador do Pelouro do Trânsito) 
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Esta falta de civismo constitui um forte constrangimento ao deslocamento quer de 

idosos, quer de deficientes motores no interior da Vila, quando se pensa em termos de 

zonas pedonais de circulação, onde o problema da falta de estacionamentos e o reduzido 

nível de civismo dos condutores se conjugam para causar um problema de alguma 

dimensão na Vila: a ocupação indevida de passeios por parte de veículos automóveis. 

Este problema, aliado a uma série de barreiras arquitectónicas que limitam, da mesma 

forma, a mobilidade dos indivíduos, como a colocação de sinalética e árvores nos 

passeios e o desnivelamento de alguns, colocam por vezes os peões em situações de 

insegurança rodoviária, o que constitui uma problemática que impede uma melhor 

mobilidade dentro da Vila. 

 

Refira-se que, relativamente à problemática dos deficientes motores no concelho, que 

como se verificou previamente, representam um peso de 28,2% do total da população 

portadora de alguma deficiência, a autarquia é sensível a este problema, tendo adquirido 

um autocarro adaptado para o transporte desta população, que efectua diariamente o 

transporte de pessoas deficientes para locais de tratamento, para locais de formação, 

escolas, actividades desportivas, etc. 

 

No entanto, esta população continua a enfrentar bastantes dificuldades no que se refere a 

acessibilidades a edifícios de vária ordem. Por exemplo, edifícios como o da Câmara 

Municipal de Alenquer ou o Museu Municipal não se encontram minimamente 

adaptados à mobilidade de pessoas com dificuldades motoras. Ao nível da adaptação de 

edifícios, poucas acções têm sido realizadas pela autarquia, no entanto, os edifícios 

construídos recentemente, como as piscinas municipais por exemplo, apresentam já 

condições adequadas a deficientes motores. 

 

Como se pode verificar no quadro seguinte, são ainda bastantes os edifícios no concelho 

que não possuem rampas de acesso e não são acessíveis à população com mobilidade 

condicionada, cerca de 25,6% do total dos edifícios, dos quais a grande maioria não 

possui elevador. No entanto, grande parte dos edifícios do concelho (65,8%), apesar de 

não possuir rampas de acesso, é acessível a pessoas com mobilidade reduzida, embora 

muito poucos possuam elevador (91 edifícios). 
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 Quadro 10.2.- Edifícios, por acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada  
 

 
Edifícios 

 
Total 

 
% 

Tem rampas de acesso 1 193 
 - Com Elevador 42 
 - Sem Elevador 1 151 

8,6 
 

Não tem rampas de acesso e é acessível 9 166 
 - Com Elevador 91 
 - Sem Elevador 9 075 

65,8 
 

Não tem rampas de acesso e não é acessível 3 558 
 - Com elevador 137 
 - Sem elevador 3 421 

25,6 
 

Total 13 917 100,0 
     

                            FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 

 

De entre as medidas realizadas para combater os principais problemas de circulação no 

concelho, destaca-se a já referida construção da Variante a Alenquer, que tem vindo a 

fazer com que o trânsito seja desviado de dentro da Vila.  
 

“a circulação neste eixo Alenquer - Carregado de facto está saturada, 

apesar de ter melhorado com a nova via circundante a Alenquer que tinha 

como objectivo nomeadamente retirar os carros de maior porte, 

nomeadamente o transporte de pedra, de dentro daquela zona de Santa 

Catarina, e isso de certa forma aconteceu, enfim, melhorou muito, mais de 

50%. Por outro lado, essa via permite-nos também fazer impedir a 

circulação dos carros pesados por dentro da Vila de Alenquer, e portanto 

isso de facto foi uma melhoria muito interessante e muito significativa. E 

portanto digamos que o trânsito neste eixo de Alenquer – Carregado é de 

alguma saturação, mas todavia não me parece que tenha atingido ainda o 

ponto mais negro, digamos assim, da sua história recente.” 
 

(Vereador do Pelouro do Trânsito) 

 

No âmbito da problemática do trânsito, estão previstas algumas acções, como sejam a 

criação de zonas de estacionamento nas margens do rio que atravessa a Vila, e que num 

futuro próximo irão ser alvo de obras. Pretende-se também a colocação de parquímetros 

nestas áreas de forma a evitar estacionamentos prolongados no centro da Vila. Outras 

acções previstas prendem-se com a melhoria dos espaços de estacionamento já 

existentes. 
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Uma das medidas referidas pela autarquia no sentido de poder ultrapassar alguns 

problemas de trânsito, e modificar algumas mentalidades no que concerne a atitudes 

cívicas, passaria por um papel mais interventivo da escola neste sentido. Assim, no 

entender do Vereador do Pelouro do Trânsito, caberia tanto à escola como aos pais a 

inculcação de toda uma série de valores, no sentido de tornar a nova geração mais 

responsável, nomeadamente face à questão do trânsito. A autarquia poderá realizar 

muito pouco neste sentido, cabendo-lhe essencialmente a tarefa de sensibilização às 

infracções do código da estrada, realizada através da colocação de sinalética. Para além 

disso, são tarefas também da autarquia: 

 
“tentar que as suas áreas de circulação sejam seguras, e já é uma tarefa difícil, 

complexa e muito duradoura no tempo. Para além disso, dar aos automobilistas, às 

pessoas, maior segurança nas suas estradas, na sua sinalética, isto é, ao estarmos a 

fazer isso estamos de facto a criar condições para minorar os efeitos dos acidentes, 

das mortes, das confusões, etc. Eu acho que de facto a acção mais indicada e mais 

eficaz é de facto os municípios trabalharem sempre de forma árdua, constante e 

muito sensível, de forma a tornarem o seu espaço geográfico o menos 

comprometedor possível em relação à boa circulação automóvel.” 

 
(Vereador do Pelouro do Trânsito) 

 
 
Há assim que desenvolver um trabalho organizado no sentido de aplicar as medidas 

previstas e propostas no sentido de combater os principais problemas que assolam o 

concelho ao nível do trânsito e das acessibilidades. 
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Síntese 
 
- Existência de boas condições de acessibilidade rodoviária, bem como de uma 

extensa rede secundária de estradas e caminhos que permitem a ligação a todos os 

agregados populacionais, embora algumas vias apresentem problemas ao nível da 

pavimentação. 
 

- O alcatroamento das vias de circulação é uma questão particularmente complicada 

no concelho, dados os declives na sua área geográfica, juntamente com problemas 

ao nível da circulação das águas. 
 

- Vias de circulação apresentam-se muito estreitas em algumas zonas do concelho, 

pois não foram projectadas para o fluxo de trânsito existente actualmente. 
 

- Problemas de trânsito distintos consoante a zona do concelho (parte Norte verifica 

problemas ao nível de excesso de velocidade e na parte Sul existe falta de 

estacionamentos e uma grande afluência em termos de circulação). 
 

- Problemas ao nível de circulação pedonal, agravados pela conjugação da falta de 

estacionamento com o reduzido nível de civismo dos condutores, o que leva à 

ocupação indevida de passeios por veículos automóveis. 
 

- Barreiras arquitectónicas limitativas da mobilidade dos indivíduos, tais como a 

colocação de sinalética e de árvores nos passeios e o desnivelamento de alguns. 
 

- Cerca de 25,6% do total dos edifícios não possuem rampas de acesso, não sendo 

acessíveis à população com mobilidade condicionada. Apenas 1193 edifícios (ou 

seja, 8,6% do total de edifícios) possuem rampas de acesso. 
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O estudo de Pré-Diagnóstico Social de Alenquer marca o início de um processo de 

planeamento da intervenção social, que se pretende que seja contínuo, estratégico e 

participado. É uma investigação que não constitui um fim em si mesmo, representando 

antes um instrumento de planeamento inteiramente vocacionado para a acção. 

 

Adoptou-se neste estudo um conceito de intervenção social que tentou englobar vários 

aspectos que estão relacionados com a qualidade de vida da população residente em 

Alenquer, definindo-se para tal 10 áreas temáticas. Dentro de cada uma das áreas foram 

detectados, ao longo do trabalho desenvolvido, alguns problemas graves que necessitam 

de uma intervenção urgente, no entanto, torna-se importante um aprofundamento destas 

áreas definidas, nomeadamente através de uma maior colaboração dos vários actores 

sociais, no sentido de averiguar a real dimensão dos problemas pré-diagnosticados e 

quais os recursos disponíveis que permitam contribuir para uma resolução eficaz dos 

mesmos. Decerto se verificam também problemas no concelho que não foram 

detectados com a recolha de informações realizada, pelo que mais uma vez a 

colaboração dos actores sociais se tornará essencial neste aspecto.  

 

Dado também existirem muitos aspectos relativamente aos quais o concelho se localiza 

numa posição favorável quando comparado com outras realidades, é igualmente 

importante que os actores sociais, constituídos enquanto parceiros, contribuam para um 

conhecimento das potencialidades presentes no concelho. 

 

Refira-se ainda que muitos dos problemas e necessidades pré-diagnosticados neste 

estudo não são exclusivos do concelho de Alenquer, mas constituem inclusive alguns 

dos entraves a um desenvolvimento sócio-económico da Região onde o concelho de 

insere e do próprio país. 

 

 

Em termos metodológicos, as opções recaíram essencialmente sobre metodologias 

quantitativas, sendo que também se optou pelo recurso a metodologias qualitativas de 

recolha de informações necessárias, onde foi privilegiado o contacto com vários 

serviços e instituições concelhias, nas pessoas dos seus dirigentes e técnicos. 
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Um dado importante a reter a partir da análise desenvolvida aponta para o facto de 

Alenquer ser um concelho marcado por um acentuado contraste interno, dada a 

existência de duas realidades bastante diferentes entre si a todos os níveis, de tal forma 

que os problemas diagnosticados são totalmente diferentes nestas duas zonas em 

praticamente todos os sectores analisados. Assim, estas realidades tão opostas, como se 

teve oportunidade de verificar, quase que justificariam a construção de dois diagnósticos 

diferentes, dadas as assimetrias que se verificam entre a zona mais urbana e a zona rural 

do concelho. A realidade actual do concelho exprime, assim, de forma evidente, a 

acentuada dualização de diversos aspectos que influem na estrutura económica, social e 

territorial do concelho, opondo o eixo urbanizado de Ota-Alenquer-Carregado ao espaço 

rural que domina ainda a generalidade da sua área ocidental. 

 

Este é um concelho que merece uma atenção particular, dadas as acentuadas 

transformações que irá sofrer a vários níveis, com a projectada implantação do Novo 

Aeroporto de Lisboa. A construção do Novo Aeroporto, a concretiza-se, criará novos 

atractivos tendentes à captação de novos residentes para o concelho, que apresentarão 

perfis sócio-económicos, profissionais e culturais diversificados, com predominância 

para os agregados familiares jovens, embora se mantenha a tendência para o 

envelhecimento do efectivo populacional endógeno, devendo corresponder-lhe novas 

necessidades sociais que não poderão deixar de ser tidas em conta na condução das 

políticas sociais de incidência e/ou responsabilidade local. 

 

Constituindo as acessibilidades e a proximidade à AML os dois principais factores 

indutores do processo de desenvolvimento do concelho, é expectável que a construção 

do Novo Aeroporto de Lisboa na zona da Ota, a concretizar-se, venha a traduzir-se num 

novo impulso nesse processo. Este novo cenário poderá representar um novo conjunto 

de oportunidades de desenvolvimento, conduzindo ao aprofundamento da sua 

especialização nas actividades logísticas, de transporte e de comércio por grosso. 

 

Pôde-se verificar que a evolução do concelho de Alenquer tem vindo a ser 

particularmente condicionada pelo seu posicionamento territorial face à Área 

Metropolitana de Lisboa, principal centro de produção e consumo do país. Este factor, 

ligado à proximidade geográfica e à crescente dotação do concelho ao nível de infra-

estruturas de transporte, conferiu ao concelho um desenvolvimento importante. 
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Pouco mais existirá a acrescentar nesta fase final da investigação, correndo-se o risco de 

cair em repetições. Como foi referido, este apresenta-se como um estudo ainda em 

grande parte descritivo da realidade com a qual foi possível tomar contacto neste 

período de tempo, mas que exige uma continuação, no sentido de contribuir para a 

sinalização e combate a situações de pobreza e exclusão social, que constitui o principal 

objectivo do Programa no qual se enquadra este documento de Pré-Diagnóstico.  

 

Para a realização destes objectivos é necessário um conhecimento aprofundado das 

realidades do concelho, pelo que se torna fundamental a manutenção actualizada do 

futuro Diagnóstico Social do concelho e do respectivo Sistema de Informação, em 

ordem a permitir ir tomando conhecimento das necessidades de equipamentos e serviços 

destinados a grupos sociais específicos e sustentar, com rigor técnico, o planeamento 

não só a nível do concelho, como também das próprias freguesias. 

 

Note-se que a construção do Diagnóstico Social, para o qual se pensa ter prestado um 

contributo importante com este trabalho, constitui uma fase muito importante no âmbito 

do Programa Rede Social, na medida em que, para além de se apresentar como um 

elemento de veiculação de informação, permite a visibilização de situações sociais que 

permaneciam desconhecidas, recolhendo dados importantes para a compreensão dos 

contornos e da especificidade da pobreza e da exclusão social. A elaboração de 

Diagnósticos Sociais representa também uma mais valia importante do ponto de vista da 

acessibilidade da informação, na medida em que um dos produtos resultantes da 

implementação do Programa Rede Social será a divulgação da informação produzida 

pelos CLAS através de um Sistema de Informação a criar no âmbito deste Programa. 
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Instituição/Serviço 

 
Nome do Entrevistado 

 
Cargo/Função 

Agrupamento de Escolas 
Pêro de Alenquer 

- Prof. Rosário Paiágua Vice Presidente do Concelho 
Executivo 

Associação de 
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- Professor António 
Rodrigues Guapo 

Vogal da ADL 

Área de Apoios 
Terapêuticos 

- Dr.ª Margarida Gama 
- Dr.ª Aurora Ribeiro 

Psicóloga Educacional 
Terapeuta da Fala 

Associação de Jovens de 
Alenquer 

- Nuno Inácio Presidente  

 
Associação Juventude da 

Ventosa 

 
- D. Liseta Maria Teixeira 

Elemento da Junta de Freguesia de 
Ventosa e um dos fundadores do 
Grupo de Jovens 

Boa Viagem – Operador 
de transportes públicos de 

passageiros 

 
- Sr. José Estêvão 

Chefe de Serviços do Movimento do 
Operador de transportes Boa Viagem

Centro de Estudos “Célia 
Ribeiro” 

- Drª Célia Ribeiro Directora 

Centro de Saúde de 
Alenquer 

- Dr.ª Filipa Santos Psicóloga 

Centro Paroquial Nossa 
Senhora das Virtudes 

- Dr.ª Vera Pinheiro Técnica Superior de Serviço Social 

Centro Social Paroquial 
do Carregado 

- Dr.ª Sónia Silva 
 

Técnica Superior de Serviço Social 
 

Colégio “Os Cartaxinhos” - Dr.ª Cristina Pires Directora  
Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de 
Alenquer 

 
- Dr.ª Catarina Rodrigues 

 
Técnica Superior de Serviço Social 

Organização Local de 
Educação e Formação de 

Adultos de Alenquer 

 
- Professora Ana Guapo 

Organizadora Local de Educação e 
Formação de Adultos  

Escuteiros de Alenquer - Sr. Fernando Avelar 
Gaspar 

Chefe do Agrupamento 513 dos 
Escuteiros de Alenquer 

GNR Alenquer - Capitão Canas Vitorino 
- Cabo Fernando Carlos 

-  Comandante de Posto 
- Adjunto de Comandante de Posto 

 
Instituto Sãozinha 

- Dr.ª Ana Cristina Bispo 
- Dr.ª Sandra Silva 

 
- Dr. ª Cristina Bairreira 

- Assistente Social no Lar de Jovens 
- Assistente Social responsável pelo 
Apoio Domiciliário 
- Coordenadora Pedagógica 

Pelouro da Cultura - Vereador Luís Rema Vereador do Pelouro da Cultura 
Pelouro da Educação - Vereador Orlando 

Pereira 
Vereador do Pelouro da Educação 

Pelouro da Habitação - Vereador Orlando 
Pereira 

Vereador do Pelouro da Habitação 

Pelouro da Juventude - Vereador Jorge Riso Vereador do Pelouro da Juventude 
Pelouro das 

Colectividades 
- Vereador Jorge Riso Vereador do Pelouro das 

Colectividades 
Pelouro do Ambiente - Vereador Jorge Riso Vereador do Pelouro do Ambiente  
Pelouro do Desporto - Vereador Jorge Riso Vereador do Pelouro do Desporto 
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Nome do Entrevistado 

 
Cargo/Função 

Pelouro do Trânsito - Vereador Luís Rema Vereador do Pelouro do Trânsito 
Pólo de Formação 
Salvador Caetano 

 - Drª. Paula Aparício 
- Dr. Ezequiel Silva 

Subchefe de Secção 
Técnico de 1ª 

Programa Vida Activa - Professor Rui Rato Técnico Superior de Educação Física
Santa Casa da 

Misericórdia de Aldeia 
Galega da Merceana 

 
- Dr.ª Carla Pereira 

 
Directora Geral 

Santa Casa da 
Misericórdia de Alenquer 

- Sr. Jorge Alves Secretário da SCM Alenquer 

Serviço Municipal de 
Protecção Civil 

- Sr. Manuel João   
Guiomar 

Adjunto do Presidente da C.M.A. 

Sector do Desporto 
(CMA) 

- Sr. Isaurindo Matos 
 

Acessor do Vereador do Desporto da 
C.M.A. 
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Educação 
 

Entrevista com a Professora Rosário Paiágua 

Elemento do Concelho Executivo da Escola Básica 2,3 Pêro de Alenquer 

 

- Quais são para si os principais problemas ao nível da Educação no 

concelho? 

 
- A grande movimentação de professores sempre, ano a ano, para mim é uma das 

situações que penso que não são nada favoráveis ao desenvolvimento dos 

miúdos, porque há escolas aí que todos os anos têm uma professora nova. Isto 

para os miúdos é péssimo, porque habituam-se, a professora quando os fica a 

conhecer é quando tem de ir embora, e depois vem outra, vem outra vez com um 

processo novo, vai conhecer outra vez, anda ali um período até os conhecer, 

depois quando os conhece vai outra vez embora, portanto isto para os miúdos 

também é péssimo, porque é bom a todos os níveis uma professora começar e ir 

da primeira à quarta, pronto, pelo menos dois anos, ter a primeira e a segunda e 

depois então que a venha uma professora nova para a terceira e para a quarta, 

pronto que já é diferente. 

 

Outra das situações que para mim saltam assim logo à partida é haver situações 

de crianças com necessidades educativas que deveriam ser apoiadas e muitas 

vezes não são, porque ou ao fazer a Rede, muitas das crianças podem não estar 

no concelho, vêm transferidas e depois já não se consegue abranger determinado 

número de escolas por causa da distância, e muitas vezes há crianças que estão 

sem apoio. Depois o ministério também, devido a grandes dificuldades 

económicas, também vai cortando. E portanto aquelas crianças com 

necessidades educativas especiais um bocado mais ligeiras ficam sempre para 

trás, porque dão primazia só àquelas que têm deficiências devidamente 

comprovadas e as outras não, e nós sabemos que hoje em dia há problemas de 

comportamento, dificuldades de aprendizagem motivadas por tudo e mais 

alguma coisa, sei lá, o meio em que estão inseridas, pelo isolamento, por 

situações dessas... 
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- As crianças com problemas mais graves têm acompanhamento na escola? 

 
- Têm acompanhamento na escola, todos os anos há o levantamento da Rede das 

necessidades educativas especiais. Essa Rede é a CAE Sul que faz esse 

apanhado, é feito um levantamento exaustivo e responsável. Também não 

estamos aqui para dizer que temos muitas crianças, para dizer que precisamos de 

professores aí a tempo inteiro para apoiar as crianças. 

 
(...) 

 
Outra das situações, portanto a Câmara desenvolveu um ... não sei se no fundo 

foi um projecto ou não, de meter nos seus quadros psicólogos e terapeutas da 

fala, o que foi óptimo. É pena é mesmo assim o número não ser suficiente para 

abranger o concelho todo. Quem tem obrigação disto até deveria ser era o 

Ministério da Educação, nós próprios não temos uma psicóloga, que nos faz 

imensa falta, aqui no 2º e 3º ciclos faz imensa falta, não compreendo porque é 

que não abrem vagas. Nós inclusive já fomos ao Ministério da Educação, já 

solicitamos até para que a psicóloga que está aqui na 2,3 fosse à 2,3 e à 

Secundária, portanto que nos desse uma vaga para ela estar aqui, uma vez que o 

espaço físico praticamente é ou mesmo, não é, só estamos divididos aqui pelo 

pátio, que fosse a psicóloga da Secundária e da 2,3, e nem isso a gente consegue. 

 

A nível de terapia da fala, é insuficiente, a única que temos é a Aurora (CMA) 

não é, e é insuficiente porque temos muitas, muitas crianças com problemas de 

fala, portanto só a nível particular também não resolve, porquê? Porque é caro, 

há uma ou duas sessões por semana, não sei, isso depois também depende do 

pagamento e depende das ajudas que tiverem e das possibilidades que os pais 

têm também, mas de qualquer modo há crianças que os pais não descontam para 

a segurança social, crianças que ficam sempre de fora porque não têm qualquer 

possibilidade, nem da Aurora, porque ela não se consegue dividir também não é? 

Para já a Aurora não consegue dar vazão a toda a gente, e depois essas crianças, 

que são as mais problemáticas no fundo, que os pais não têm possibilidades, não 

fazem desconto para a segurança social, e automaticamente ficam sem nada. 

Nem têm a nível particular, nem têm a nível camarário.  
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Portanto isso, quanto a mim, são assim os problemas mais visíveis. Para além 

também de não falar das psicólogas para fazer o despiste das crianças com 

problemas dentro da escola, que muitas vezes não se sabe também a que se 

devem as dificuldades de aprendizagem e por onde é que se começa? Começa-se 

sempre por uma avaliação a nível psicológico para ver se conseguimos descobrir 

ali alguma coisinha. Depois então é que se parte para as consultas de 

Desenvolvimento, de modo a que, ou sejam consultados ou por um neurologista, 

ou qualquer coisa assim do género. E essas psicólogas também não são 

suficientes, apesar da Câmara agora ter já umas quatro psicólogas. No entanto 

são só para o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ficam de fora.  

 

E aqui no concelho é preocupante, porque a única escola que tem psicóloga é o 

Carregado, a quem foi dado psicóloga este ano. Nós aqui na nossa estamos a 

fazer um sacrifício enorme porque são praticamente os pais a pagar à psicóloga 

que cá está ... “pagam” porque ela faz aqueles testes vocacionais no 9º ano, e 

quando se faz os testes vocacionais os pais contribuem com um X de verba. 

Porque se não fosse assim não a conseguíamos ter aqui, e neste momento só a 

conseguimos ter duas vezes por semana, duas manhãs, o que não chega, para os 

problemas que hoje em dia existem nas escolas é uma peça fundamental. 

 

Outro problema são haver zonas aqui no concelho de Alenquer ... o concelho de 

Alenquer é muito grande, e depois é muito disperso e ainda se encontram zonas  

aqui no concelho de Alenquer portanto de famílias inteiras muito, muito, muito 

carenciadas. Estou-me a referir ali à zona entre Cabanas de Torres e Vila Verde 

dos Francos, há ali aquelas aldeiazinhas, Portela do Sol, Casal do Chorão, há 

aldeias em que as pessoas vivem ainda de uma maneira muito rudimentar. Ainda 

vivem a família inteira dentro de uma casa, sem condições nenhumas de higiene, 

sem condições de habitabilidade, sem condições de nada. E portanto parece que 

são os miúdos que mais problemas hoje causam, são os miúdos com mais 

problemáticas dentro das escolas, tanto aqui na nossa escola como nas escolas 

onde essas crianças estão inseridas, porque realmente isso é um handicap muito 

grande, e nós não temos maneira de resolver essas situações. É que não temos 

mesmo maneira. Apesar de haver a Comissão de Protecção de Menores, e de 
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muitas situações serem resolvidas, sentimos que muitas vezes não conseguimos, 

não conseguimos porque não temos meios para isso. 

 

- Pensa que existem diferenças entre as duas partes do concelho, a parte mais 

rural e a parte de Alenquer /Carregado? 

 
- Uma vez que eu conheço um bocadinho do concelho de Alenquer, e não falando 

aqui só na nossa escola, na escola onde eu estou, mas a nível do concelho, estas 

zonas que eu referenciei há bocadinho, estes miúdos ou pertencem ao 

agrupamento de Aldeia Gavinha, que é aquele agrupamento horizontal, do pré-

escolar e do 1º ciclo, essas crianças têm muitos, muitos, muitos problemas.  

 

Eu sei que neste momento a escola de 1º ciclo de Vila Verde dos Francos tem 

imensos problemas a todos os níveis, a nível de comportamento, a nível de 

crianças que até nem sei se não passam fome ... Nós estivemos numa reunião da 

Comissão de Menores, a fazer a apresentação da Comissão, e eu fiquei 

estupefacta. Há uns anos atrás eu já dei apoio naquela escola, sei que é uma zona 

carenciada, é uma zona essencialmente agrícola, mas quer dizer, neste momento 

os problemas têm-se acentuado. Porquê? Porque segundo a professora que lá 

está, uma das mães já lhe deve 80 e tal euros só de alimentação das miúdas. 

Porquê? Porque as miúdas estavam a passar algumas dificuldades, portanto 

chamou-se os pais no sentido de fazer ver que as crianças não podem estar com 

fome na escola, pois por muita boa vontade que se tenha têm de ser os pais a ser 

responsabilizados por essa situação, houve alguma abertura portanto em 

determinados sectores e há uma empresa qualquer que vai lá levar a comida para 

estas miúdas.  

 

Conclusão: é a professora que vai pagando do dinheiro dela a alimentação, e a 

mãe depois vai lá dizer que lhe paga mas que não tem dinheiro para lhe pagar 

naquele momento, que fica para a semana, e depois dessa semana fica para a 

outra, e portanto isso tem-se passado até agora e já lá vão 80 e tal euros. E é o 

que ela diz para mim: “Ó Rosário, o que é que eu faço? Deixo de pagar a 

alimentação das miúdas e as miúdas estão ali a passar fome à minha frente?” É 

que isto humanamente mexe muito connosco, nós não temos obrigação 
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nenhuma! Antes pelo contrário, os pais é que têm de se responsabilizar. Mas 

quando os pais não têm possibilidades, ou que vão e são humildes e dizem que 

não podem pagar naquela semana e que pagam para a outra, o que é que 

fazemos? Portanto fica-se num impasse e quem é que fica a “arder”? Fica sempre 

o professor a “arder”! Porque o professor é humano não é?  

 

Portanto quem está atrás de uma secretária muitas vezes não consegue perceber 

que no terreno as coisas são completamente diferentes do que estar atrás de uma 

secretária! E conforme é destas miúdas há outros casos, e portanto há miúdos 

que as dificuldades de aprendizagem são tantas, e nós queremos levá-los a uma 

consulta de Desenvolvimento, fazer com que eles sejam avaliados, mas é assim, 

mesmo que eles sejam avaliados psicologicamente, pedimos para eles irem a 

consultas de Desenvolvimento, os pais não os levam, para sermos nós lá temos 

de andar a pedir a carrinha ... Lá está, os pais cada vez se responsabilizam menos 

por estas situações, o que não pode ser! 

 

Se calhar a Segurança Social gastava menos dinheiro se criasse mais lugares de 

apoio para assistentes sociais para o terreno, para orientarem certas e 

determinadas famílias, do que tirarem muitas vezes as crianças para ir pôr numa 

instituição. Se calhar ganhavam muito mais. Porquê? Porque, e isto é a minha 

opinião pessoal, muitas das famílias são famílias extremamente destruturadas, 

são famílias que não são organizadas, e era bom que houvesse um técnico que 

estivesse uma semana, duas semanas, que se fizessem cursos de culinária para 

determinadas pessoas, porque quer dizer, se soubessem alguma coisa de 

alimentação, talvez não gastassem metade do dinheiro que gastam e 

alimentassem melhor os filhos delas.  

 

É que há estes problemas a nível social que são bastante graves e que eu não sei 

como é que se vão resolver daqui para a frente, sinceramente. Portanto, e nós 

sabemos que há muitas crianças a passar fome, muitas vezes não é que sejam os 

pais que não gostem dos miúdos, eles até gostam, não sabem é como é que hão-

de fazer! É porque muitas casam muitíssimo cedo, acabam por se juntar, muitas 

vezes nem são casadas, têm filhos com 14/15 anos logo, e portanto depois não se 

sabem orientar e como não se sabem orientar depois aquilo é um descalabro total 
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na casa delas, não é? E depois no seio destas famílias, os miúdos mais tarde 

acabam por ser uns marginais autênticos. E eu acho que isto é também uma bola 

de neve, a bolinha é muito pequenina mas depois vai-se acentuando, e cada vez 

mais os miúdos se tornam mais revoltados.  

 

Hoje em dia há uma grande décalage entre famílias, devido ao seu estatuto 

económico, muitas delas são extremamente organizadas, os pais têm cursos, 

portanto vivem bem, já vivem em aldeias, não vivem só na cidade, e depois na 

escola os miúdos vêem uns que têm tudo e outros que não têm nada, não é, mas 

de quem é a culpa? Não é nossa também, não é? Isto alguém tem de resolver 

estas situações, porque se não cada vez as situações vão sendo piores.  

 

Nós temos na Comissão (CPCJ) imensos problemas de abandono escolar, e se 

formos a ver o abandono escolar realmente é tudo famílias assim, em que 

fazemos tudo e mais alguma coisa, em que os pais não conseguem ter mão nos 

filhos, porque se não têm aos 9, aos 13 ainda muito menos, e aos 16 ainda muito 

menos, portanto não conseguem ter mão, e os miúdos acabam por fazer o que 

eles querem e lhes apetece. E depois os pais chegam aqui, choram, choram, 

choram, dizem “- Ó professora, eu não sei o que é que hei-de fazer, já fiz tudo e 

mais alguma coisa”. Mas quer dizer, hoje em dia nós pais temos muita culpa, 

porque tentamos dar aquilo que temos e o que não temos, portanto tentamos que 

os miúdos não se apercebam que nós temos muitas vezes problemas ou 

dificuldades de ordem financeira, mas não pode ser assim, eles têm desde 

pequeninos de compreender que o dinheiro não aparece assim do ar. 

 

E aí há outro grande problema para mim na educação que há bocadinho não 

foquei, e que para mim é talvez dos maiores que é o seguinte. Portanto os 

miúdos, entre os 11/12 até aos 15 anos, não há resposta a nenhuma para os 

miúdos que não têm interesse nenhum pela actividade escolar. Nenhuma!  

Porque é assim, aos 15 anos, pronto, vão para formações profissionais, mas eu 

penso que dos 12 até 15 devia de haver uma pré-profissionalização, onde os 

miúdos estivessem, não é a trabalhar, mas a ganhar hábitos de trabalho. Porque 

não é aos 15 anos que eles vão ganhar hábitos de trabalho, antes pelo contrário.  
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Portanto, nós hoje falamos muito de trabalho infantil, trabalho infantil, não é que 

seja trabalho infantil, mas eles têm de ter hábitos de trabalho, senão daqui para 

amanhã eles não nunca os vão ganhar. É muito mais fácil não ir às aulas, é muito 

mais fácil andar aí nos recreios, e depois acaba por haver droga, acaba por não 

querer fazer absolutamente nada, e hoje os empregos não são todos de alcatifa, 

nós temos de ver que não são todos de alcatifa, portanto tem de haver bons 

carpinteiros, tem de haver bons serralheiro, tem de haver bons mecânicos, tem de 

haver de tudo, nós não podemos querer que os nossos filhos sejam apenas 

engenheiros e médicos e portanto que tenham cursos superiores, não, nós temos 

é que ver que hoje em dia ganha mais um canalizador do que ganha se calhar 

uma assistente social ou uma psicóloga, não é?  

 

Mas para isso nós também temos de formar os nossos jovens de modo a serem 

bons profissionais, não é, portanto e esta décalage entre os 11 e os 15 anos, que a 

maior parte dos abandonos escolares são entre essas idades, não é criando um 

tutor aqui na escola, obrigando a estar aqui na escola, que os miúdos vão ter 

hábitos de trabalho e vão aprender mais alguma coisa, ou vão ter mais interesse 

pela escola, eu para mim não vão! 

 

Eu já passei por várias situações, já sou professora há muitos anos, em que 

realmente eu vejo que os miúdos acabam por se perder. Portanto andamos aqui a 

empatá-los até aos 15 anos para ver se conseguimos que eles não abandonem, 

mas para isso tem de se criar estruturas na escola de modo a criar outras 

respostas, a criarem-se oficinas. Antigamente havia as escolas profissionais, as 

escolas profissionais eram óptimas e nós acabámos com elas quando não devia-

mos acabar. Porque hoje em dia nós estamos a ver que há áreas de trabalho que 

estão a ficar sem ninguém, porque ninguém quer ir para lá. Porquê? Porque têm 

algum trabalho. E depois não é com uma determinada idade que se vai aprender! 

Devia haver esta profissionalização, não como trabalho efectivo, não é, mas 

aprender uma profissão. Até pode aprender um bocado a brincar, mas é 

essencial. 

 
(...) 
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- Não vê portanto uma solução a curto prazo para estes problemas? 

 
- Não, não vejo, sinceramente não vejo, e também não vejo que as coisas que 

estejam a ser feitas estejam a canalizar para essas situações. Esta situação que eu 

estou a falar, entre os 12 e os 15 anos, que é falada por todos os professores, 

todos, e ninguém faz nada. Mas não sou eu, o que é que eu posso fazer? Eu não 

posso fazer nada, também porque não tenho estruturas nem tenho condições para 

isso. Nem sou eu que estou à frente de um país e que tenho de pensar nessas 

situações todas. É que nós cada vez vemos mais pobres e então vemos mais 

dificuldades, no 1º ciclo e no pré-escolar então é uma coisa impressionante. 

 
(...) 

 
Há aí situações muito dramáticas, e conforme é aqui ... isto nós estamos ainda no 

meio rural, agora eu imagino a nível de zonas circundantes de Lisboa, 

dormitórios de Lisboa. 

 

- Existem na sua opinião problemas mais graves, por exemplo ao nível de 

drogas... 

 
- Ao nível de drogas, é assim: isto ainda é uma escola um bocado pacata, mas de 

vez em quando acontecem situações dessas, e acontece, tanto que há miúdos que 

sabemos que acabam por consumir alguma drogazita, não sei se daquelas 

pesadas ou não, penso que não, penso que é tudo coisitas leves.  

 

Uma das coisas que eu também penso que deveria existir ... eu não sei o que é 

droga, eu nunca vi! Eu penso que devia haver umas acções de formação para os 

próprios professores para saberem o que é, porque se eu verificar que o menino 

tem um bocadinho de pó ... eu sei lá se aquilo é pó de talco! Portanto temos de 

saber identificar essas coisas. Mas quando é assim, alertamos sempre a GNR, 

não sinto é que a GNR tenha também um papel forte nessa situação, porque tem 

de ser tudo muito ... quer dizer, eles têm de serem apanhados em flagrante, como 

é que nós, assim à vista desarmada, conseguimos apanhar alguém em flagrante? 

Eles são muito mais espertos do que nós. As pessoas é que pensam que não, 
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pensam que os miúdos não arranjar estratagemas, mas eles arranjam estratégias e 

quando sentem que vem alguém, nem que seja funcionários ...  

 

Portanto por muita confiança que se tenha, essas coisas são sempre escondidas, 

várias vezes contactei a GNR no sentido ... Portanto tínhamos aí alguns 

problemas nesse sentido, miúdos lá está, com 13 anos, que estão em abandono 

escolar e que acabam por vir para a escola mas não vão às aulas, é preciso andar 

uma data de funcionários a percorrer a escola e mesmo assim eles conseguem-se 

esconder e conseguem dar a volta até passar a aula, não é? Portanto estão no 

recinto da escola mas não vão às aulas. E estes miúdos acabam por trazer 

determinados vícios e determinadas coisas que não são favoráveis ao bom 

desenvolvimento do ambiente escolar, antes pelo contrário, e são situações 

destas que depois os miúdos, portanto, lá está, com 13 anos, para onde é que nós 

os vamos mandar? 

 
(...) 

 
Onde é que está estruturas para conseguir captar estes miúdos com 12/13 anos 

para um determinado local para os “obrigar” e fazer com que eles gostem de uma 

determinada actividade se eles dizem “- Ó professora eu não gosto de estudar, eu 

quero é ir trabalhar”, mas ele não tem idade ainda para ir trabalhar, não tem 

idade nem para trabalhar nem para ir para uma formação profissional. Porque é 

que não se cria qualquer coisa? E então depois daí dos 12 anos, ou continuavam 

aquele curso, portanto com mais exigência, com mais responsabilidade, de modo 

já ... visando já uma formação profissional. 

 

- Que formação é essa a partir dos 15 anos de idade? 

 
- A partir dos 15 anos, os meninos com necessidades educativas especiais, o que é 

que nós fazemos, nós, a maior parte deles, aqueles que não conseguem 

acompanhar o currículo escolar, vão para instituições, e aí temos sempre o 

cuidado de contactar ... também não temos nenhuma no concelho, também faz 

imensa falta, porque temos de andar sempre a recorrer aos outros, e depois os 

outros também têm o concelho deles e primeiro estão os deles e só depois estão 

os nossos, não é? Isso é sempre assim.  
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Recorremos ou à Azambuja, ou à APECI de Torres. Nas outras situações, 

portanto os miúdos têm de se inscrever no Centro de Emprego, Centro de 

Emprego esse que depois os chama, eles dizem que curso é que querem e depois 

esse Centro é que vai fazer a despistagem, portanto saber as quais são as áreas 

vocacionais deles. E portanto canalizá-los para aquilo que eles mais gostam. E 

então aí é assim, muitos têm a sorte de entrar, mas muitos também ficam de fora 

e têm de estar à espera um e dois anos. Porquê? Porque também não dá a vazão 

para tanta gente. 

 

Portanto temos Alverca, não é, a formação profissional em Alverca, temos aqui 

no concelho a única coisa que nós temos é a Salvador Caetano, e a Salvador 

Caetano está mais a apostar é para os 9ºs anos, não é? Portanto aqui na nossa 

escola também temos um projecto que está a haver dois cursos que é o curso de 

electricidade e o curso de serviços, serviços comerciais, sempre só a partir dos 

quinze anos, tá a ver, mas quer dizer, só aqui a escola também não dá vazão a 

estas situações todas. 

 

Portanto e este ano estamos com estes dois cursos, mas para o ano 

provavelmente ficaremos, e vamos lá ver se o Ministério aceita, não é, ficaremos 

só com a parte de electricidade. Os outros miúdos, lá está, têm de se sujeitar 

sempre, e podem ser chamados ou podem não ser! 

 

A que dá mais vazão é sempre a de Alverca. Portanto faz-me confusão, quer 

dizer, aqui Vila Franca, Alenquer, estes concelhos aqui é tudo para Alverca, eu 

mesmo assim nem sei como é que eles conseguem! Também já se justificava no 

concelho uma instituição destas porque há muitas crianças com necessidades 

educativas especiais acentuadas, e podia-se fazer uma coisa assim pequena, até 

porque isso já foi uma das coisas faladas há uns anos atrás, criou-se uma 

instituição, só que depois também não se concretizou, pronto, porque na altura a 

estrutura política não apontava para instituições, apontava sim para que as 

crianças fossem todas integradas. Concordo inteiramente com a integração, mas 

também há situações que não é possível integrar totalmente.  
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Portanto era bom que houvesse uma instituição, instituição essa em que as 

crianças passassem um X número de tempo e que estivessem também em 

contacto com as outras crianças, e que houvesse um misto em que se 

habituassem a respeitar a diferença uns dos outros. Mas lá está, isso implica 

sempre verbas... 

 

- Também a nível de alternativa ao ensino oficial... 

 
- Pois, também é verdade, e depois há determinadas áreas que os miúdos não 

conseguem ter aqui em Alverca, têm de ir para Lisboa, e depois os pais muitas 

vezes não deixam ir para Lisboa, porque acham que 15 anos ... as miúdas então, 

aquela que gostam de teatro, daquelas que gostam de coisas mais arrojadas, os 

pais portanto têm muita ... são muito renitente em deixá-los ir.  

 

Mas as coisas que eu também penso que faz falta é portanto cursos de hotelaria, 

fazem muita falta, porque nós temos em Lisboa alguns, mas lá está, eles também 

não conseguem dar vazão a toda a gente, e se fossem aqui perto se calhar muitas 

miúdas acabavam por ir para o curso de hotelaria. Nós temos que realmente 

apostar no turismo, e a hotelaria é uma das áreas fortes do turismo. Mas lá está, 

temos sempre estes condicionalismos, e Alenquer está aqui assim num meio em 

que poucas estruturas tem nesse sentido, não é? 

 

- Há um projecto de trabalho de jovens nas oficinas da Câmara, como 

funciona? 

 
- Há dois anos foi criado na Merceana um curso técnico-profissional, tal qual 

como nós temos aqui electricidade. Foi no ano em que eu estive lá a dar apoio, 

fiquei colocada nos Apoios Educativos e ao fazer o levantamento de todas as 

crianças com necessidades educativas especiais verifiquei que havia muitas, ou 

em abandono, ou vêm uma semana e na outra não vêm, portanto em situações 

nada regulares. E portanto consegui convencer alguns professores, pelo menos 

dois, que se fizesse um curso técnico-profissional na própria escola. Mas para 

isso era preciso esses dois professores se responsabilizarem por esses tais cursos. 
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Sim senhora, portanto houve dois elementos que se responsabilizaram e criou-se 

uma formação profissional dentro da própria escola, que era bastante necessária.  

 

Isso depois eles também não têm muitas estruturas, a escola também carece de 

espaço, e fizeram um curso de modo a que eles, a componente lectiva dariam na 

própria escola, a componente prática fizeram um protocolo com a Câmara para 

virem às oficinas de modo a fazerem essa componente prática. E é daí que esses 

miúdos da Merceana vêm ali todas as semanas à Câmara.  

 

Porque isto também tem a ver depois com as pessoas que estão à frente, tem a 

ver com... isto realmente é tudo uma carolice, e é só à base da carolice e da boa 

vontade de alguns que ainda há coisas que vão para a frente. E essas pessoas eu 

acho que deviam ser muito acarinhadas, porque há escolas que não têm 

absolutamente nada, nada, antes pelo contrário, querem é ver-se livres dos 

miúdos, não é? Quanto mais depressa, melhor porque são miúdos que dão 

problemas nas escolas. 

 

Nós temos aí situações de crianças que vêm de outras escolas porque dizem que 

lá não têm absolutamente resposta nenhuma, e aqui ainda vamos tentando 

encontrar algumas respostas, mas quer dizer, dentro das possibilidades também. 

 

- Existem currículos alternativos em algumas escolas do concelho, são uma 

alternativa importante para alguns alunos? 

 
- Existe em Abrigada e no Carregado. Aqui há uns três anos atrás havia um 

Decreto de Lei que era ao abrigo do 22 e que previa esses currículos 

alternativos. Mas para haver esses currículos alternativos era necessário que 

houvesse gente efectiva na escola que se responsabilizasse por aquelas turmas de 

currículo alternativo, em que eram os miúdos com algumas dificuldades de 

aprendizagem, dificuldades ligeiras, ou problemas de comportamento que iriam 

frequentar essas aulas ao abrigo do 22.  

 

Mas há uma grande confusão quanto a mim porque é assim, a Abrigada tem esse 

currículo alternativo e o Carregado também. Portanto há muitas pessoas que 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

acham que aquilo não dá resposta a determinadas situações. Também há o 

currículo alternativo ao abrigo do 319, e há muita gente que faz confusão entre 

os currículos alternativos do 319 e os currículos alternativos do 22. O 22 dá o 

complemento da escolaridade obrigatória, portanto dá a escolaridade obrigatória, 

mas os currículos alternativos ao abrigo do 319 não dá, quer dizer dá só em 

frequência, portanto os meninos andam até ao 9º ano de escolaridade mas não 

têm o diploma do 9º ano de escolaridade, têm o certificado em como 

frequentaram a escola até ao 9º ano de escolaridade, e mais nada. Portanto em 

termos de continuação de estudo não lhes dá essa benesse, porque são meninos 

que não conseguem cumprir o currículo normal, o currículo de ciclo. Portanto 

daí termos de criar um currículo alternativo para essas mesmas crianças. As 

outras têm um currículo alternativo também, mas em determinadas situações era 

no sentido de haver meninos que pais e até educadores achavam que não deviam 

ir para um currículo alternativo daqueles. 

  

E portanto eu não sei como está a funcionar na própria escola. Eu tenho aqui 

currículos alternativos na nossa escola mas é ao abrigo do 319, nas outras não sei 

como é que está a funcionar. 

 

Portanto criam-se estes currículos alternativos no sentido em que têm outras 

disciplinas que no currículo normal não têm. É o meu caso aqui. Nós aqui nos 

meninos de currículo alternativo 319 temos uma política que é assim: os 

meninos vêm para a escola, muitos deles vêm sinalizados do 1º ciclo, o que é 

que nós fazemos, eles são integrados numa turma, e até ao final de primeiro 

período nós deixamos andar os miúdos para se adaptarem à turma, para nós 

verificarmos se conseguem ou não cumprir o mínimo dos mínimos do currículo 

geral. E quando chegamos à conclusão de que as crianças não conseguem de 

maneira nenhuma cumprir esses objectivos, e isto é uma parceria sempre com os 

pais, portanto os pais estão sempre ao corrente de todas as situações, os 

professores da turma conhecem a criança muitíssimo bem, conseguem ver se as 

crianças conseguem ou não cumprir os objectivos gerais de ciclo, eles têm a 

cumplicidade com os próprios colegas, e a partir do primeiro período, se nós 

verificamos que realmente a criança quase que nem sabe ler nem escrever, 

porque muitos deles vêm para aqui nessa situação, têm uma problemática 
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devidamente diagnosticada, os pais preferem que os meninos tenham um 

currículo alternativo porque vêem que as crianças prejudicam os outros e 

prejudicam-se a eles próprios e não conseguem fazer nada, e para não criar 

determinados vícios também o que é que fazemos? Então criamos o currículo 

alternativo e vemos o que é que conseguimos criar dentro das nossas 

possibilidades? É uma aula de informática, são aulas para além dos trabalhos 

manuais que eles têm, uns trabalhos manuais adaptados aquilo que eles gostam 

de fazer, fora já aquilo que eles têm no próprio currículo do próprio ciclo, não é?  

 

Portanto coisas que eles tenham mais tempo para executar porque são crianças 

que muitas vezes o tempo de concentração e o tempo de execução não tem nada 

a ver com o ritmo das outras crianças ditas “normais”. E depois para além disso 

eles acompanham a turma sempre nas aulas de expressão, portanto vão a 

trabalhos manuais, a música, a projecto, eles vão ao estudo acompanhado que é 

para estarem sempre integrados dentro da sua própria turma, eles só saem da 

turma para irem ter aulas específicas de Português, e de Matemática e de Estudo 

do Meio, porque o 1º ciclo não lhes conseguiu dar essas bases essenciais, porque 

muitas vezes vêm para aqui sem saber ler nem escrever, e é a professora dos 

apoios educativos em apoio directo que consegue que eles depois aprendam a ler 

e a escrever. Temos situações dessas de sucesso. E depois quando eles atingem 

os 15 anos mandamos para a formação profissional dentro de uma instituição 

sim, mas formação profissional dentro daquilo que eles gostam, de informática, 

de serviços comerciais, de hotelaria, de carpintaria, de todas essas situações. 

 
(...) 

 
- Quais são as vantagens que se pode retirar de as escolas estarem em  

agrupamento? 

 
- São essencialmente o desenvolvimento de projectos em comum, é extremamente 

enriquecedor. Também há situações menos positivas porque nos foi dito que 

entrando em agravamento, o agrupamento iria ter professores de Inglês, um 

professor de Música, algumas aulas diferentes daquelas que já existem no 

primeiro ciclo. Portanto, e como não há verba, não temos os professores para 

fazer esse serviço.  
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O ano passado tivemos professores de Educação Física, que faz imensa falta no 

primeiro ciclo, professor de música que ia às escolas do 1º ciclo, que também 

não ia a todas porque não tinha horário para isso. Isso é que eu penso que devia 

haver mais, devia haver mais professores para poder contemplar o 1º ciclo e o 

pré-escolar dentro do agrupamento. Haver professores com horário especifico 

mesmo para ... tem é de haver mais professores, só o horário aqui da escola dá 

para preencher esses mesmos professores. Deviam criar essas condições logo 

desde o princípio, por isso é que é um agrupamento, não é? Mas lá está, é os 

aspectos menos positivos, porque lá está, é as verbas não é? Porque quanto mais 

professores meterem mais têm de pagar. 

 

- Existe trabalho em parceria a nível da educação no concelho?  

 
- Só aqui a nível de agrupamento, portanto a outro nível, que eu tenha 

conhecimento. A única coisa que há é a nível de desporto escolar, as outras 

escolas vêm cá, nós vamos a outras escolas, de resto não há mais nada. E lá está, 

porque isso implica realmente verbas, não é? 

 

No próprio agrupamento vão havendo alguns projectos mas lá está, isto bom, 

bom, bom, a nível de concelho em si, devia haver um projecto que englobasse 

todos, de modo a que no final do ano se fizesse alguma coisa em que se 

englobasse todo o concelho. Mas pronto, isso tem sido impossível até agora. 

 

- O que é que acha que faz falta no concelho, a nível de novos equipamentos 

educativos? 

 

- Olha, eu quanto a mim, é muito importante e isso já está previsto, fazer-se um 

novo Jardim de Infância, porque aquele não dá vazão ao número de crianças em 

lista de espera, e para além disso não tem as condições que nós gostaríamos que 

tivesse para estar a funcionar. Portanto, e estamos a falar do Jardim de Infância 

aqui das Paredes e da Escola do 1º ciclo.  

 

Isto não sei se foi bom ou se foi mau, mas fez-se obras aqui nesta escola, 

portanto as obras que se fizeram depois a empresa abriu falência e a escola está 
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como está, não está acabada, há muitas coisas que estão aqui por acabar. Eu não 

sei se a política foi muito boa nesse sentido. Eu por mim tinha mais lógica, uma 

vez que é necessário construir uma escola de 1º ciclo e uma escola de pré-

escolar, eu acho que tinha muito mais lógica fazer-se uma escola nova para uma 

Secundária, o que acho que inicialmente estava previsto, não sei porque é que 

não se fez assim, não prejudicava absolutamente ninguém. Quando a escola 

estivesse absolutamente pronta, a Secundária passaria para essa mesma escola, 

entraria em obras a Secundária uma vez que ficava vazia, quando estivesse 

pronta o 2º e o 3º ciclos passariam para essa escola e depois ficaria esta para o 

Pré-Escolar e para o 1º ciclo, uma vez que tem o número de salas suficiente, etc. 

 

Depois de esta estar pronta, os meninos do Pré-Escolar e do 1º ciclo vinham 

todos para aqui, não só Paredes, mas Alenquer também, poderiam vir todos para 

aqui para esta escola, e o Pré-Escolar também. Se calhar assim não andávamos 

com estas situações, de estar a trabalhar o ano passado e este ano, em salas de 

aula em que tínhamos de pôr papéis colados nas janelas para não apanhar sol, em 

situações em que os espaços exteriores não estão nada arranjados porque há 

muita falha aqui. Não quer dizer que não haja boa vontade, e talvez ao pensarem 

em fazer obras aqui primeiro, isto se calhar também estava numa situação que 

não poderia esperar, não é, não sei! 

 

Penso que boa vontade todos nós temos, não é? Penso que a autarquia também 

tem estado sempre com muito boa vontade, penso que a relação entre a autarquia 

e entre nós escolas que é boa, e portanto que a autarquia também sofre um 

bocado com os nossos problemas também, não é? Porque é uma coisa também 

que faz parte deles, não é, porque isto também o trabalho em conjunto só por si 

não resulta, não é? Também há outras circunstâncias. Mas é essencial, eu penso 

que a escola de 1º ciclo e Pré-Escolar, que deve começar em força em qualquer 

momento. 

 

- Neste aspecto é o mais necessário... 

 
- Ah, neste aspecto é, porque eu acho que as Paredes não pode estar aqui por 

muito mais anos do que aquilo que está! 
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- Que soluções acha que se deviam implementar para as escolas com menos 

de dez alunos? 

 
- Por um lado é negativo porque as crianças só têm contacto com aqueles 

meninos, e é um número muito reduzido de contacto, não é? Por outro lado, 

estes meninos devem vir brilhantes, porque lá têm muito mais tempo para fazer 

tudo e mais alguma coisa dentro da escola e para dar todo o apoio necessário aos 

miúdos. 

 

Por outro lado, eu também não sei, estrategicamente há situações em que os pais 

não querem de maneira nenhuma que os filhos andem para trás e para a frente 

para se poderem deslocar. E isto a nível de autarquias, de ministério, também 

não sei como é que funciona, não é? 

 

São coisas muito complicadas, mas também há aqui coisas, por exemplo Pancas 

realmente com 4 meninos, não tem qualquer condição para estar a funcionar com 

4 crianças, e estou a falar no meu agrupamento. É preferível dar mais 

professores para apoios para fazer face a determinadas situações em escolas que 

são bastante numerosas, do que propriamente aqui. Agora fora disso, Pipa 

também está aqui muito próxima de Santana da Carnota, são meios muito rurais, 

é diferente, agora Pancas, então passa ali o autocarro, pode muito bem trazer os 

meninos à porta.  

 

Porque Pancas podia ter muito mais meninos, os Albarróis era ir também para 

Pancas, e então tinham muito mais crianças, agora de Albarróis vem tudo para 

Alenquer, e daí que só tenha essa frequência de meninos. Portanto é só mais uma 

escola que têm de ir buscar. Eu acho que Pancas no nosso agrupamento não tem 

razão nenhuma de existir, sinceramente, dado o número de crianças. 
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Área de Apoios Terapêuticos 
 

Entrevista realizada com a Dr.ª Margarida Gama 

Psicóloga Educacional da Câmara Municipal de Alenquer 

 

 

- Quais são as razões do surgimento deste serviço. Direcciona-se para que 

tipo de população? 

 
- Este serviço funciona desde 2001. Surgiu porque se detectou que havia 

necessidade de separar os serviços técnico-pedagógico por um lado, com 

funções muito específicas, e esta área com as suas funções. Destina-se a escolas 

de primeiro ciclo e jardins de infância. 

 

- Como é realizada a intervenção nesta área? 

 
- A intervenção é feita consoante os pedidos que são realizados pelos professores 

de primeiro ciclo e educadores de infância. É uma intervenção feita junto dos 

alunos que apresentem problemáticas que estão ou não a condicionar as 

aprendizagens. 

 

Existem dois serviços: a área de apoios terapêuticos e a terapia da fala. Nos 

apoios terapêuticos existem três psicólogas: duas de Psicologia Clínica e uma 

Psicóloga Educacional. Na área da terapia da fala existe apenas uma terapeuta. 

Os pedidos que vão chegando vão para listas de espera e vamos atendendo os 

pedidos à medida que vai chegando a vez deles. Excepcionalmente atendemos 

pedidos em relação aos quais ainda não chegou o tempo deles, mas que 

necessitam de uma intervenção mais urgente. 

 

Existe uma reunião de filtragem com 3 ou 4 professores, o que corresponderá a 

4/5 casos. Nessa reunião são analisados e discutidos cada um dos casos, os casos 

que são para avaliação são avaliados os outros ficam em acompanhamento e 

então ficamos a acompanhar o caso, o professor vai-nos telefonando para ir 

recebendo orientações, vamos fazendo o ponto da situação e às vezes é 

dispensada a avaliação psicológica. Quando se avança para avaliação 
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psicológica, e feita a avaliação, é dado feed-back dessa avaliação quer aos 

professores quer aos encarregados de educação, sempre que é necessário. Temos 

muitos pedidos, o acompanhamento fazemos é geralmente à distância, as 

pessoas vão-nos procurando para darmos orientações, esclarecer dúvidas. Nos 

casos em que é necessário fazer encaminhamento para especialidades médicas 

ou Psicologia fazemos o encaminhamento, pedimos colaboração ao médico de 

família, ao Centro de saúde. 

 

Portanto resumindo existe um pedido, seguidamente uma reunião de filtragem só 

com os professores que são os responsáveis pelos alunos, falam das suas razões 

para terem feito os pedidos. Se virmos que o caso é complexo, o que há muitos, 

avançamos para avaliação psicológica. Depois há um atendimento aos pais, uma 

avaliação com a criança, e uma reunião com os pais para dar orientações.  

 

A sessão de psico-terapia é feita só com a criança, mas é criança vem 

acompanhada do pai ou da mãe, no fim da sessão a psicóloga dá um feedback 

aos pais. 

 

- Mas é um acompanhamento que se destina exclusivamente a crianças que se 

encontrem a frequentar a escola? 

 
- Sim, apenas para crianças que frequentem o Jardim de Infância ou o 1º ciclo. O 

facto de as crianças estarem na escola tem vantagens. Isto porque existem no 

concelho muitas famílias mal estruturadas, têm as crianças lá em casa, percebem 

que há problemas e não são capazes de fazer nada, não é por não quererem, mas 

não são capazes e é uma forma de pressionar e ás vezes consegue-se pressionar 

quando os mais velhos chegam à escola e têm problemas, que os mais novos 

vão para o jardim de infância. 

 

Tem de haver um critério, portanto é um apoio a Jardins de Infância e escolas de 

1º Ciclo da rede pública e às IPSS’s do concelho. 
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- O número de técnicos actual é suficiente para dar resposta à população que 

recorre a este serviço? 

 
- Precisaríamos de mais dois técnicos porque a filtragem, reuniões com pais, com 

professores, atendimento, são muitas horas de trabalho, cada caso ocupa-nos 

muito tempo e depois é todo o trabalho que temos de preparar, quando temos de 

preparar relatório. Não é que seja tempo perdido, mas é muito tempo, por isso 

precisaríamos de mais técnicos para dar resposta mais rapidamente. Mais um 

psicólogo e mais um terapeuta da fala. 

 

- Quando as crianças que estão em acompanhamento terminam o 1º ciclo, o 

que é que sucede? 

 
- Quando acaba o primeiro ciclo deixa-se de fazer o acompanhamento, geralmente 

estas crianças acabam o primeiro ciclo já com muita idade.  

 

- De que parte do concelho surgem mais pedidos para este tipo de apoio? 

 
- Actualmente existem muitos pedimos do Agrupamento de Aldeia Gavinha/ 

Merceana. É uma zona mais rural, há mais carências, as pessoas vivem com 

mais dificuldades, as famílias são pouco estruturadas, e é uma bola de neve, falta 

o dinheiro, faltam os recursos, os alimentos. No fundo tem tudo a ver com o 

facto de ser um meio mais rural, portanto Vila Verde dos Francos, Aldeia 

Gavinha, Merceana, aquelas freguesias abrangidas pelo agrupamento de Aldeia 

Gavinha. E depois falta também o acesso a meios como o computador que é um 

instrumento importante ao nível da aprendizagem, e nem na escola há acesso ao 

computador porque está avariado desde o ano passado e depois não têm como 

estimular a criança, e isso são questões que já nos ultrapassam.  

 

A meio do 1º ano de escolaridade, final do 1º ano começam a chegar pedidos. 

Eles estão ali algum tempo a ver se conseguem trabalhar a criança, se 

conseguem ajustá-la tudo bem, se não conseguirem vêm para aqui. (...) Nós por 

ano temos cerca de 10 pedidos de Jardim de Infância. 
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- Dada a falta de meios para dar resposta ao número de pedidos, o que acha 

que devia ser feito no concelho nesta área? 

 
- Penso que a solução para muitas crianças poderia ser, ou podia-se arranjar a 

nível do agrupamento uma equipa de dois ou três psicólogos, um terapeuta, o 

Agravamento de Aldeia Gavinha tem um terapeuta da fala, que é insuficiente. 

Era preciso haver mais recursos, não quer dizer que não sejamos próprios, mas 

com técnicos mais diferenciados, por exemplo educadores sociais para fazer um 

trabalho mais próximo da família, sob orientação de psicólogos. Acho que o 

Ministério da Educação tem essa responsabilidade por preencher. Já a Câmara 

está a assumir responsabilidades do Ministério quando contrata psicólogos para 

este nível de ensino. Mas o facto de as autarquias começarem a dar resposta 

também fez com eles se fossem demitindo cada vez mais. 
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Pólo de Formação Salvador Caetano 
 
 
Entrevista realizada a: - Dr.ª Paula Aparício - Subchefe de Secção; 

  - Dr. Ezequiel Silva – Técnico de 1ª 

 

- Quais são as razões do surgimento desta escola? 

 
- A escola surge com o objectivo de formar pessoas que posteriormente venham a 

ser empregados. Sabemos com que objectivos formamos e os cursos dizem não 

só respeito às áreas com as quais trabalhamos, mas também para dar resposta à 

necessidade que tínhamos de pessoas formadas nas áreas da empresa, mas que 

nesta zona não existiam.  

 

O objectivo é tentar criar cursos que dissessem directamente respeito às nossas 

áreas, pintura, mecânica, técnicos de manutenção industrial, reparadores de 

carroçarias, portanto ligados à área automóvel e à área industrial, e por outro 

lado criar pessoas que nós precisássemos e que aqui na zona não havia logo de 

início, tanto que os primeiros departamentos que houve cá na empresa, o pessoal 

que trabalhava cá foi tudo pessoal que veio de fora e de longe. 

 

- Que tipo de formação é dada na Salvador Caetano? 

 
- Portanto é uma formação que se destina a jovens dos 15 aos 21 anos, os de nível 

II. Têm acesso ao 9º ano, entram com o 6º, ao mesmo tempo que têm um 

diploma profissional aqui do curso, e os de nível III entram com o 9º ano e saem 

com o 12º, portanto além do diploma saem também com equivalência escolar. 

 

Os cursos têm uma empregabilidade bastante elevada, principalmente nas áreas 

ligadas ao nosso negócio, portanto, na área da manutenção industrial, na área 

automóvel e nessas áreas a empresa absorve quase todos os formandos. Noutras 

áreas como por exemplo os administrativos e técnicos de informática há mais 

dificuldade, no entanto posso dar-lhe um exemplo, no último curso de técnicos 

administrativos que tivemos, o curso terminou em Junho do ano passado e neste 

momento estão todos empregados. Temos sido contactados por empresas de fora 
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a pedir técnicos e não temos ninguém para mandar, ou temos uma pessoa ou 

duas. Não temos gente para dar resposta às solicitações do exterior, 

relativamente a pintura, mecânica, ... 

 

Se por um lado a empresa aproveita para formar os técnicos que necessita, por 

outro lado também é uma boa oportunidade para eles porque muitos não têm 

outras alternativas, tendo em conta a forma como tem sido desenvolvido o 

ensino em Portugal até agora, isto constitui uma óptima alternativa. Infelizmente 

não se tem apostado muito na formação profissional e nós desempenhamos um 

papel importante. 

 
 (...) 

 
Tendo em consideração a vertente prática do curso, somos autónomos em termos 

de estágios. Eles fazem os estágios connosco, portanto no fim do curso 

conhecem a empresa, os departamentos em si. Como fazem durante três anos a 

parte prática e rodam ... e por outro lado dá hipótese aos funcionários da empresa 

que trabalham directamente com eles de saber o que é que eles são capazes de 

fazer e portanto ambos têm vantagem, o aluno se fica cá já conhece. Como a 

parte prática é ao longo dos anos, eles no terceiro ano já conseguem fazer um 

trabalho autónomo, já não é preciso dizer o que fazer. 

 

A mais valia nestes casos é este tipo de formação, eles tomam contacto desde 

cedo, do primeiro ano, com a realidade na empresa na prática. 

 

- Quais são os cursos que actualmente são ministrados? 

 
- Actualmente, de nível dois, temos Mecânica Auto, Reparadores de Carroçarias, 

Pintura Auto e Mecânica Auto 1º. Nos de nível três temos os Técnicos de 

Aprovisionamento e Venda de Peças, os Técnicos de Mecatrónica Automóvel, 

Técnicos de Manutenção Industrial (Mec.), Técnicos de Manutenção Industrial, 

Técnicos de Electricidade e Electrónica Auto. 

 

Já tivemos outros cursos, como informática, qualidade e técnicos de serviço, fora 

das áreas normais. Começámos com menos cursos, chegando a haver um pique 
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de 17 cursos, neste ano baixou um bocado o nível, até porque o tipo de gestão 

feita pelo Instituto e as verbas ... tem havido uma racionalização, as verbas têm 

sido repartidas pelas várias empresas, não há uma concentração, de maneira que 

o número de cursos também reduziu, e com isso a qualidade também pode 

melhorar um bocadinho porque é diferente trabalhar com um grupo de 200/300 

alunos do que com um de 100, a possibilidade de controlar é maior. 

 

- Existe uma preocupação em procurar uma adequabilidade entre os cursos 

leccionados e as exigências do mercado de trabalho actual? 

 
- Existe uma preocupação constante em adequar os cursos à realidade, essa  

preocupação é constante. Esses cursos são definidos em portaria do Ministério 

do Trabalho, e muitas vezes eles ficam desactualizados, porque a realidade anda 

muito mais depressa do que a legislação. Então constantemente os formadores 

discutem connosco os aspectos das portarias que é necessário actualizar, nós 

tentamos fazer esse esforço, e eles fazem esse esforço para tentar falar em 

matérias mais actuais, acompanhar a evolução no ramo automóvel, a nível da 

electricidade, mecânica, electrónica.  

 

Alguns dos cursos estavam desactualizados, mas houve recentemente uma 

actualização dos cursos dos currículos, conteúdos programáticos que eram de 

portarias já antigas. 

 

- Funciona como os anos lectivos normais? 

 
- Em qualquer altura do ano começam cursos que são de três anos, mas têm um 

ano civil. Eles têm de fazer sempre os três anos, se desistirem a meio ficam sem 

nada, têm de chegar ao fim. 
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- É um tipo de formação que tem vindo a ser mais ou menos procurada ao 

longo dos vários anos? 

 
- Tem havido uma procura crescente ao longo dos anos, aliás porque nunca se 

falou tanto em formação profissional como agora. No início tínhamos 2/3 

turmas, já tivemos 17, mas neste momento temos 8. 

 

- Qual o número de alunos actual da escola e quais os recursos que lhes são 

oferecidos? 

 
- Cada turma tem a sua sala de aula, temos alunos à medida dos nossos recursos. 

Temos uma sala de informática, 11 salas de aula, oficina, pintura, mecânica, 

electricidade... Depois temos ali alguma informação estatística mais 

pormenorizada que podemos facultar.  

 

Eles têm acesso aos refeitório da empresa, as instalações são boas. São novas, o 

equipamento é todo novo, as obras foram feitas recentemente, não se detectam 

grandes problemas ao nível de infraestruturas. 

 

- Os alunos são principalmente de que zonas? 

 

- Temos alunos de várias zonas, desde Cartaxo até Lisboa, apesar de estarem 

inscritos no Centro de Emprego da sua área de residência, mas dizem que é este 

curso que querem e eles depois transferem o processo deles para o Centro de 

Emprego da nossa área, que é Vila Franca. Podem frequentar o curso mesmo 

fora da área de Vila Franca, o público alvo ultrapassa os limites do concelho. 

 

Têm é no entanto de obedecer a alguns requisitos, tem de ser o primeiro 

emprego, não podem ter feito descontos... 

 

- Existe um trabalho em parceria entre a Salvador Caetano e outras 

instituições? 

 
- Trabalhamos em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

ou curso são todos no mesmo sistema, chamado sistema de aprendizagem. 
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Existem contactos com empresas do grupo Salvador Caetano, há uma 

colaboração entre as empresas tanto aqui como em Vila Nova de Gaia. 

 

Agora acho que existe é pouca colaboração com autarquias, mesmo com 

empresas fora do Grupo Salvador Caetano, tem havido pouca colaboração, e 

esse aspecto pode ser desenvolvido e melhorado. É o ponto fraco que tem havido 

e que pode ser melhorado. Aliás temos estado a trabalhar nisso. 

 

Protocolos com empresas a nível do concelho não existe, só em Vila Nova de 

Gaia. 

 

- Acha que seria importante haver esse trabalho em conjunto dentro do 

concelho? 

 
- Achamos que é sempre importante haver protocolos porque por exemplo, com 

os informáticos, tínhamos 14 pessoas para colocar e tivemos de os colocar todos 

na empresa, ao que verificámos depois que o número foi excessivo para as 

necessidades que tínhamos porque também há que adequar o número de alunos 

que colocamos nos postos de trabalho às nossas necessidades, porque a partir de 

um certo número, em vez de estarem a contribuir, não ajuda em muito, 

empatam.  

 

Para os cursos que temos actualmente, não haverá grande necessidade de 

parcerias, para desenvolver novos projectos eventualmente seria útil parcerias. 

 

- Quais são as principais condicionantes ao funcionamento da escola? 

 
- Uma das principais condicionantes à actividade da escola prende-se com o tipo 

de alunos que temos, muitos vêm com problemas de inserção, problemas 

familiares, vêm de certos meios bastante carenciados e temos bastantes 

dificuldades nesse aspecto. São alunos que têm dificuldades de aprendizagem, 

há problemas de assiduidade, faltam bastante, depois têm outros problemas de 

violência, principalmente os de nível 2. Já não vêm da escolaridade normal, já 

reprovaram regra geral mais do que um ano, e são alunos que ainda vêm 
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daquela fase da vida que ainda não sabem bem o que querem, andam muito 

pouco motivados para o ensino e gostam principalmente da parte prática e 

muitas vezes é isso que os puxa e que os motiva. Depois fazem a parte teórica 

um bocadinho por arrastamento  

 

Estamos a fazer actualmente uma selecção de um psicólogo por sentirmos uma 

dificuldade muito grande em lidar com eles, em os motivar para o curso, reduzir 

as taxas de absentismo, ao fim ao cabo fazer com o que eles se aguentem aqui os 

três anos. E fundamentalmente nos alunos de nível dois, é fundamental que não 

entrem e não saiam daqui sem nada, porque muitos já vêm de outras escolas 

onde não tiveram êxito. Portanto agora era importante, já que na maior parte dos 

casos a Salvador Caetano é o último recurso, é importante que eles cheguem 

aqui e façam alguma coisa. É a última alternativa em termos de integração no 

mundo do trabalho, de ferramentas para a sua vida. 

  

Os de nível três são alunos que vêm com o 9º ano de escolaridade, regra geral 

são alunos que vêm com a escolaridade normal. Sabem o que querem, podem 

ser alunos com mais ou menos sucesso, mais aplicados ou menos aplicados, mas 

sabem que o objectivo que têm é tirar o 12º ano e ter uma profissão definida. No 

início quando vêm, os primeiros dois, três meses, ou se adaptam e se identificam 

com o tipo de curso e gostam e prosseguem, ou os que não se identificam com 

isto vão-se embora. Os que ficam, como sabem que ou completam com êxito os 

três anos ou cada ano, por si só, não equivale a nenhum ano de ensino oficial, 

eles quando fazem, fazem os três anos com êxito. 

 

- Quais as principais dificuldades? 

 

- Constantemente lutamos por uma melhor selecção dos alunos, isso é um aspecto 

que tem a ver com o Centro de Emprego. Muitas vezes os alunos que aparecem 

aqui não têm bem o perfil adequado ao tipo de curso. Há alguns problemas ao 

nível da selecção, mas isso tem a ver com o facto de eles lá estarem 

sobrelotados, e às vezes eles também não conseguem chegar a todo o lado, não 

conseguem fazer a divulgação da forma mais conveniente, não têm o tempo que 

seria também conveniente para fazer as sessões de esclarecimento. As pessoas 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

não são muitas, e o trabalho tem de aparecer feito e portanto as pessoas têm de 

se desdobrar e depois as coisas não saem tão bem.  

 

O que seria desejável seria que os alunos de nível dois viessem um bocadinho 

melhores. São alunos problemáticos, podiam ser um bocadinho mais aplicados. 

E nós também sentimo-nos um bocado impotentes perante certas situações, 

embora tentemos fazer tudo para ajudar, mas às vezes é muito difícil. Eles 

chegam cá e tiram assim notas de três e dois. Credo! Isto era o melhor que havia 

lá em termos de perfil? Então o pior nem queremos conhecer. 

 

- E como é realizada a selecção destes alunos? 

 
- O curso é um determinado número de alunos, é até 20 alunos, e a selecção é feita 

tendo em conta que uma turma tem aquele número de alunos. Em algumas áreas 

há uma certa dificuldade em arranjar alunos, e essa selecção também está 

condicionada a esse aspecto. Mas tem a ver com a escolaridade, são alunos 

problemáticos. São alunos problemáticos, provavelmente um aluno que está no 

ensino oficial, e até tem notas razoáveis, se calhar até nem lhe apetece sair do 6º 

ano porque ainda é um bocadinho cedo para vir para aqui fazer o 7º, 8º e 9º e 

tirar um curso de mecânica, se calhar aspiram a outra coisa. De maneira que 

quem procura são muitas vezes os psicólogos das escolas que os acompanham 

para este tipo de cursos, porque devido à componente prática elevada destes 

cursos pode ser que eles estejam mais motivados e mais estimulados, o que eles 

não conseguem fazer no ensino oficial, daí estes casos problemáticos.   

 

Os pais vêem isto como último recurso, porque não está ainda interiorizado 

dento das pessoas que isto é uma boa alternativa de formação, uma alternativa ao 

ensino corrente. Em termos de empregabilidade, estes cursos são mais rentáveis 

do que algumas licenciaturas. E também tem aparecido filhos de quadros 

superiores, mas que também não dão para a escola, nestes casos é porque os 

próprios alunos fazem questão de ter um curso profissional.  

 

Nós procuramos fazer o melhor, somos pais e mães e padrinhos e tudo, 

psicólogos. E depois os pais estão sempre a ligar, porque temos aqueles casos 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

complicadíssimos, porque nós estamos disponíveis e há aquelas mães que: “- por 

favor, na 1ª hora que ele faltar telefone-me para eu saber que ele está aí, e 

quando ele está aí eu estou descansada e assim que ele falte telefone-me.” E lá 

temos nós de ligar “- Olhe ele hoje não veio”. E lá vai a mãe à procura. E nós 

fazemos assim, tentamos ajudá-los a eles, mas é complicado, já temos resolvido 

aí casos bem complicados e o facto de nós estarmos sempre em cima deles, eles 

já sabem que não podem pôr o pé em ramo verde que nós estamos ali para ver, e 

às vezes ouvimos disparates, e às  vezes falamos a linguagem deles para verem 

que a gente também lá chega, olhe, tem havido aqui de tudo, mas pronto, a gente 

quer é que eles tirem os cursos e que consigam arranjar emprego. 

 

- Como são realizadas as candidaturas?  

 
- São candidaturas anuais, que são feitas de comum acordo entre o Centro de 

Emprego e a empresa, eles dizem-nos as necessidades deles, que têm lá 

inscrições para determinadas áreas, e nós dizemos que estamos disponíveis para 

essas áreas, ou “- vejam lá que essas áreas são áreas que em termos de 

empregabilidade não têm tanto sucesso e depois de acordo comum fazemos uma 

candidatura para aqueles cursos. Acordamos com eles o que é que tem mais taxa 

de sucesso no final, os cursos vão variando, não muito porque há um Centro em 

Alverca de formação, eles estão mais direccionados para as áreas de serviços, 

informática, técnicos administrativos. Não faz sentido em termos geográficos 

estarmos perto e termos cursos nas mesmas áreas. 

 

A selecção é feita pelo Instituto de Emprego, a partir do momento em que a 

turma está feita vem para aqui. Até aos primeiros 3 meses, como o curso é tudo 

ou não é nada, regra geral se eles não gostam desistem, e a partir daí quem vem 

continua. A não ser aqueles casos particulares de nível 2, que andam aqui porque 

a mãe obriga, “- não gosto nada disto, mas a mãe obriga”, e então anda aqui e 

massacra-se, massacra-se, mas ao fim do 2º ano desiste porque conseguiu 

convencer a mãe que não é isto que quer. Ou então porque tanto lhes chagámos a 

cabeça e dizemos “- estás a ver até és capaz, até tens capacidades, estás a dar a 

volta por cima e até te estás a empenhar!”. Portanto a dificuldade que há é 

integrar nos primeiros três meses novos alunos sem que desistam, porque depois 
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não faz sentido estarmos a trabalhar com uma turma de 10 se tivermos 

capacidades para mais, e não faz sentido haver inscrições em espera e nós não 

darmos resposta a essas inscrições, porque não há direito que um aluno que foi 

seleccionado e que não aproveitou a oportunidade e passado dois dias ou três vá 

embora e os outros que até gostavam e até iam aproveitar ficarem de fora. Daí 

esse prazo de três meses para integrar novos alunos. A partir daí a turma segue 

com aqueles que tem. Se houver algum caso particular de um aluno que fique 

pelo meio, pronto, perde-se o aluno, agora, se realmente eles gostam do curso a 

turma vai até ao fim com aqueles alunos que tem. 
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Instituto Sãozinha: Lar de Crianças e Jovens 
 

Entrevista realizada a Drª Ana Cristina Bispo 

Assistente Social do Instituto Sãozinha 

 

- Que tipo de serviço é prestado por este pólo do Instituto Sãozinha? 

 

- Esta instituição é um Lar de crianças e jovens, destinado a crianças dos 2 aos 19 

anos. Só passa para o Lar quem ultrapassar os seis meses no Centro de 

Acolhimento Temporário, que é uma resposta imediata, o Lar também se 

pretende que seja, e que não deve manter as crianças ou jovens mais de seis 

meses. O Lar destina-se a uma permanência superior a seis meses. Quem vem 

para o Lar são todas as situações de crianças e jovens que não são comportáveis 

com resolver a situação num curto espaço de tempo ou uma situação de 

completo abandono. Casos que não vão nem para adopção ou casos que 

realmente só possam sofrer uma intervenção demorada, no mínimo um ano, dois 

anos, e às vezes passam cá a primeira fase vida. Há cá miúdas que já estão cá há 

10 anos. 

 

No concelho de Alenquer não existe nenhuma estrutura de resposta a crianças 

em risco, nem com nem sem internamento. É única resposta a nível do concelho. 

Ultimamente desenvolveu-se um centro de acolhimento temporário no CEBI de 

Alverca. Ao nível da área de intervenção do Centro Regional de Segurança 

Social de Vila Franca Xira, que nos abrange a nós e alguns dos concelhos 

limítrofes, não há mais nenhum Lar e estrutura de resposta a crianças e jovens 

em risco, só mesmo o CEBI de Alverca, com centro de emergência infantil ou 

acolhimento temporário, não sei muito bem.  

 

Há de facto uma grande carência, não só aqui mas também a nível regional. Era 

desejável que não fosse necessário, mas infelizmente é. Porque o que mudou, e 

que acompanha também a mudança da nossa sociedade ao longo dos tempos, 

foi mesmo a problemática, porque há trinta anos atrás este tipo de estrutura não 

era um Lar, era um orfanato, porque existia uma Taxa de Mortalidade 

completamente diferente e havia também muitas crianças a ficarem órfãs de pai 
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ou de mãe ou de ambos, e normalmente quando ficavam órfãs de pai ficavam 

com carências económicas porque as mulheres não trabalhavam e dependiam 

dos maridos. Este tipo de estrutura antigamente dava resposta a crianças 

necessitadas não neste âmbito de maus tratos e de risco mas por carências 

económicas e também por causa da elevada taxa de mortalidade. Essa situação 

alterou-se. Nós neste momento de 30 temos apenas uma criança órfã de pai e 

mãe. A problemática em si alterou-se. A maior parte das crianças que aqui 

estão é por situações de negligência familiar, maus tratos com uma grande 

incidência dos abusos sexuais e sobretudo as jovens.  

 

A maior parte dos casos de pedido de acolhimento nos últimos anos, sobretudo 

de há 10 anos para cá, vem-se alterando e cada vez mais surgem pedidos de 

acolhimento para adolescentes e pré-adolescentes e não para crianças pequenas. 

Estas até aos dez anos não chegam a vir para os lares. Temos raros casos, 

quatro crianças até ao pré-escolar, até aos cinco anos, é um número muito 

pequeno porque a maior parte das crianças nota-se que há uma preocupação em 

fazer uma abordagem mais séria da situação para ver se são canalizadas para 

um outro tipo de resposta que não seja um lar, que não seja a 

institucionalização. Muitos casos devem passar por centros de acolhimento e 

depois ser tentada a reintegração familiar, e outros, em vez de ir para uma 

instituição, tenta-se que sejam encaminhados para a adopção.  

 

- É uma instituição destinada a que tipo de população? 

 

- A maior percentagem de miúdas que temos são adolescentes e pré-adolescentes, 

porque as outras mais pequenas a procura é muito menor, há uma grande falta 

de resposta a nível de dar solução a casos problemáticos de jovens que tenham 

de ser retiradas as famílias ou por negligência, por abusos sexuais, e por outro 

tipo de situações problemáticas e isso é uma grande falha que se faz notar na 

Comissão de Protecção (de Crianças e Jovens) sempre que há novos casos. Há 

uma grande falha de estruturas a este nível. Nós não temos respostas milagrosas, 

mas mesmo tentar dar resposta ao vai surgindo a ver se se consegue fazer 

alguma coisa é muito difícil. 
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Para rapazes o Lar mais perto que existe em mesmo a Casa do Gaiato em 

Loures. Às vezes recebemos pedidos de acolhimento para rapazes e 

encaminhamos.  

 

Só recebemos crianças ou jovens de vindas através de um processo devidamente 

previsto, através da segurança social, dos tribunais, ou das CPCJ’s, não chega 

aqui qualquer pessoa que conhece o caso e vamos buscar a criança. Se bem que 

há umas décadas atrás isto funcionava exactamente assim. O que se pretende é 

não só proteger a criança como também identificar qual é o problema e o que 

aconteceu a ver se se consegue a reinserção, o que é um insucesso, não se 

consegue. Em vez de um problema, passam a ser dois. O problema que a trouxe 

até aqui fica quase sempre impune, na maior parte das famílias quase nunca é 

feito nada devidamente eficaz, ou por impossibilidade, ou por negligência dos 

serviços, ou por limitações várias e depois tem origem outro problema que é 

uma criança que cai numa casa destas e que é privada da sua família e que tem 

de crescer com isso mesmo, o que trás problemas que vão afectá-la a vida toda 

porque por mais que se queira fazer, e que se pode fazer pouco, não é suficiente 

para colmatar a falta dos laços familiares. Muitas miúdas não conseguem 

ultrapassar o estigma que é estar numa casa destas e se sentir inferiorizadas, 

vivem sempre à espera que aconteça qualquer coisa para voltar para a mãe, 

mesmo que encontre a mãe sempre que vá não sei onde numa esquina a 

prostituir-se, acha sempre que vai ser possível voltar. 

 

Há um outro handicap nisto tudo que é muitas miúdas, além de todos os traumas 

que trazem, têm uma herança genética condicionante, algumas delas filhas de 

pais com grandes dependências alcoólicas, com perturbações mentais, etc., que 

depois de lhes dá uma herança que se começa logo a manifestar a nível da 

escola. São crianças com fracos aproveitamentos escolares, dificuldades de 

aprendizagem, que precisam de mais anos do que o normal para fazer o primeiro 

ciclo, chumbam sistematicamente no 5º e 6º ano, e que dificilmente conseguem 

fazer um percurso escolar desejável e normal. Essas miúdas são aquelas que 

mais dificuldades temos em ajudar porque não engrenam no sistema, porque 

infelizmente no concelho e na área, não temos alternativas para elas. Não há 

formação profissional adequada, não há outro tipo de alternativas. Temos duas 
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crianças na APECI de Torres, mas nem todas as que têm dificuldades têm tantas 

dificuldades assim. Devia haver um intermédio para aprender qualquer outra 

coisa, mas é muito complicado, porque o sistema que temos actualmente não 

está pensado para isso, e nós aqui ... Se fosse na área de Lisboa mais facilmente 

teríamos algum apoio, aqui é muito condicionante. É também notório uma 

necessidade que se nota não só aqui como também nas reuniões das escolas, com 

os directores de turma, é necessário repensar e reestruturar o sistema de ensino, 

falta a via profissionalizante que não pode só existir em determinados pólos, tem 

de se repensar muito bem porque realmente há uma necessidade de se fazer uma 

formação de base para crianças e jovens que não vão seguir o ensino superior e 

que precisam de sair a saber ler e escrever e minimamente preparadas para vir a 

desempenhar uma actividade profissional. 

 

Nem a nível nacional, são poucos os projectos que existem. Depois venham-nos 

a falar nos currículos alternativos da EBI de Abrigada que não nos interessam 

nada, porque já tivemos experiências com miúdas que resultou exactamente ao 

contrário, desenvolveram coisas negativas em vez de positivas, como são 

altamente facilitadas desenvolveram esquemas negativos como preguiça, deixar 

de se interessar por escrever e ler, porque não são obrigadas a fazer as coisas. É 

um facilitismo que não interessa nada! 

 

- As crianças e jovens desta instituição são maioritariamente de que zonas? 

 
- Nos últimos anos têm vindo mais crianças da área de Lisboa e Vale do Tejo, são 

mais da nossa zona a procura. Anteriormente vinham de todo o país, ainda nos 

continuam a chegar mas percebe-se que há respostas mais locais. No entretanto, 

neste grupo de crianças e jovens que temos actualmente, ainda temos algumas 

do distrito de Leiria, Sacavém, e há uns anos atrás havia desde Braga, Bragança, 

Chaves, etc.. Por vezes há interesses em a própria menor ficar afastada da sua 

zona e ser colocada numa zona mais afastada. Algumas crianças são do 

concelho, três ou quatro. 
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- Há um limite de idade para as crianças na instituição? O que sucede 

quando atingem esse limite de idade? 

 
- Pretende-se que as crianças, quando atingem a maioridade, que se autonomizem, 

mas dificilmente isso se consegue e nesta casa não se estabelece um limite de 

idade para a jovem sair. Elas ficam até onde poderem ficar, mas depende mais 

delas e do percurso delas do que das nossas limitações. Não se impõem grandes 

limitações. Difícil vão ser as inserções dos casos das miúdas com algumas 

limitações intelectuais, temos duas na APECI, que não tarda têm 18 anos, e são 

três anos de formação na APECI, para o ano terminam a formação e já são 

maiores, elas não podem ficar cá eternamente. Miúdas com limitações que não 

conseguem ser autónomas deveriam ter sempre um pequeno suporte por detrás, 

quem é que vai ser o suporte para elas? Na outra casa da Sãozinha há três ou 

quatro casos de pessoas que foram ficando ao longo da vida, com deficiências 

mentais, etc., que deveriam a tempo e horas ter sido encaminhadas para outras 

estruturas mais adequadas. Só recentemente, quando se começou a meter pessoal 

técnico, começou a haver uma avaliação dos casos, antes fazia-se o melhor que 

se podia, dava-se roupa, cama, e depois logo se via. 

 

- Existem listas de espera elevadas para a instituição? 

 
- Vai-se recebendo sempre casos a pedir acolhimento, e não ficam em lista de 

espera porque se nós não temos lugar a maior parte dos casos não pode esperar. 

Temos capacidade para 30 crianças e jovens, como isto não é um centro de 

acolhimento não ficam menos de um ano, não se pode esperar um ano para 

colocar uma criança. Neste momento temos a capacidade lotada, há mais duas 

camas vagas se surgir alguma questão urgente. 

 

- E quando surge uma vaga, qual é o procedimento que tomam? 

 
- Quando surge uma vaga, analisa-se os pedidos que vão chegando e selecciona-se 

o caso que parece que se insere melhor nesta estrutura. Porque há casos que nos 

são colocados que não são compatíveis com o espírito e com a estrutura desta 

casa. Este Lar pertence a uma instituição que é dependente do patriarcado de 

Lisboa, e portanto é de índole católica. Há no regulamento interno e nas regras 
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gerais algumas características absolutamente ligadas a esse espírito católico. Por 

exemplo receber uma adolescente de 13 ou 14 anos e obrigá-la de forma 

contrariada a assimilar este espírito e a participar por exemplo na oração diária 

não é compatível e não se podem gerar este tipo de situações. Portanto sempre 

que surge uma vaga nós analisamos a situação e colocamos este tipo de questões 

quando negociamos a vinda da miúda. Há miúdas completamente revoltadas que 

rejeitam.  

 

A partir de uma certa idade as miúdas só são acolhidas se elas próprias, depois 

de informadas sobre forma de vida aqui, aceitarem. Antes estas questões não se 

punham porque era quase genérico serem todos obrigados ao mesmo e agora a 

forma de pensar é completamente diferente, as pessoas têm o direito a rejeitar e a 

terem outras opções, agora não podemos é deixar de tornar claro que esta casa 

tem esta característica. 

 

- Existe um trabalho em parceria entre esta instituição e outras instituições 

do concelho? 

 
- Gostaríamos muito de trabalhar em parceria, mas é muito complicado. Trabalhar 

em parceria não se trabalha de modo nenhum, mas não é por não estarmos 

abertos e por não ser desejável, é porque não há esse espírito, não há esse hábito 

e as estruturas não estão ainda muito abertas e muito vocacionadas para isso 

mesmo, e isso nota-se por exemplo ao nível da Saúde, que para nós era 

fundamental e nós no Centro de Saúde de Alenquer somos tratados se calhar 

ainda um bocadinho pior do que qualquer um dos utentes comuns, que em vez 

de ter uma família de 30 tem uma família de 3/4 pessoas. As nossas crianças são 

vistas pelo médico de família no mesmo sistema de qualquer outra pessoa, e 

para conseguirmos uma consulta temos de fazer exactamente o mesmo que faz 

qualquer outra pessoa, ir para lá de madrugada, apanhar vez, às vezes é 

completamente incompatível. Já tivemos situações de urgência, porque as 

urgências não escolhem e não podemos programá-las, fomos à enfermeira, a 

enfermeira manda chamar a médica, a médica ralha connosco porque não temos 

nada que ir lá, etc. E vamos para onde? Isto realmente só para mostrar que era 

óptimo trabalhar em parceria mas é muito difícil. O que nós fazemos é 
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continuamos a tentar e procuramos estabelecer uma ligação muito próxima com 

as outras valências desta instituição, por exemplo ao nível das actividades 

anuais, pequenas festas, comemorar dias, projectos específicos da instituição.  

 

Cada valência tem o seu projecto mas há um projecto comum, um plano de 

actividades comum, e dentro deste há um plano específico para cada valência. 

Procuramos interligarmo-nos e relacionarmo-nos. Para além disso com outro 

tipo de estruturas também procuramos manter algum contacto porque temos 

alguma dificuldade de mobilidade. Porque temos por exemplo aqui no Lar, para 

30 crianças e para todo o tipo de serviço, uma carrinha que dia sim, dia não nos 

causa problemas. Não temos um autocarro, não temos meios de transporte 

público acessíveis, portanto estamos muito condicionados, mas já temos feito 

intercâmbios com o Centro Social Paroquial da Ventosa, que trabalha os idosos, 

as miúdas do Lar já fizeram algumas actividades com eles e também já os 

convidámos para vir cá. As miúdas também já foram à Santa Casa da 

Misericórdia de Alenquer fazer algumas actividades. 

 

Cá no Lar ultimamente programou-se alguns clubes, neste momento são 3, que 

funcionam para as miúdas do Lar e abertos à comunidade. Pegando nas 

actividades que fazem, têm ido colaborar com algumas organizações e com 

alguns projectos em vários sítios. 

 

Procura-se incentivar a abertura, o intercâmbio, e não se faz mais porque nem 

sempre as pessoas estão para aí viradas. Não é um trabalho em parceria. Aqui o 

que se pretende é exactamente essa abertura, tanto a nível de actividades de 

animação como ao nível de outras parcerias como seja com o Centro de Saúde, a 

educação na escola, etc. Nós procuramos estar muito presentes mas não 

consideramos que se trabalhe em parceria. A última participação da instituição 

foi ao nível da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, que é representada 

por um técnico na comissão restrita. 

 
(...) 
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Houve grandes evoluções, nomeadamente com a mudança do espaço físico, pelo 

que se deixou de estar na dependência das irmãs e passou a haver uma equipa 

técnica que depende de uma direcção que não é presente, e que delega na equipa 

algumas competências, que não são tantas quanto seria necessário, não temos 

poder decisivo, mas de qualquer modo há uma maior possibilidade de trabalho, o 

que estava condicionado com as irmãs. Sentia-se que são pessoas que estavam 

desajustadas da realidade actual, que não dominavam uma série de problemáticas 

e que têm uma visão muito limitada das problemáticas actuais e das perspectivas 

de intervenção. Era necessário alterar essa situação, que surgiu com a mudança do 

espaço físico. 

 

Agora há uma direcção que é muito pouco presente, mas receptiva a novos 

projectos. É constituída por três elementos: o padre, que é o presidente, o cónego 

do patriarcado e uma senhora que trabalha para o patriarcado e em outras 

instituições. Acaba por constituir uma condicionante, isto tem de melhorar porque 

era fundamental haver uma proximidade maior com a direcção de modo a que não 

ficassem pendentes uma série de questões de carácter económico. Há uma 

desorganização em termos de Direcção, que não quer dizer que não haja abertura, 

não há é uma resposta organizada às nossas necessidades. Há uma falta de 

presença muito genérica da Direcção, muitas vezes há situações que não deveriam 

esperar o tempo necessário para podermos confrontar a direcção e obter a decisão. 

 

- Quais são as principais necessidades da instituição? 

 
- Necessitamos de uma carrinha de transporte e de um pequeno carro para as 

deslocações às consultas por exemplo, escusava de ir a carrinha. Foram feitas 

algumas aquisições para esta casa quando mudámos mas continua a faltar muitas 

coisas, procurou comprar-se de acordo com o essencial e temos de procurar a 

pouco e pouco conseguir melhorar algumas coisas. Nós vamos fazendo as 

propostas mas a Direcção também nos vem dizer que só mesmo o essencial tem 

de se adquirir, e também temos de admitir que não deve ser nada fácil gerir.  

 

Fundamental para além dos meios materiais eu considero prioritário mesmo os 

meios humanos. Acho que é preferível estarmos suficientemente estáveis ao 
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nível de equipa de trabalho do que ter mundos e fundos e as coisas não 

funcionarem e o facto de se funcionar com uma equipa técnica constituída por 

três elementos e depois ter um grupo mais ou menos equilibrado de pessoal 

auxiliar eu acho uma grande conquista. 

 

- Quais as principais necessidades ao nível de pessoal técnico? 

 
- Precisávamos de uma professora ao nível da Educação Básica ou de Educação 

de Infância para o grupo infantil, ou então de um animador sociocultural, que já 

tivemos uma estagiária num estágio profissional, e funcionou muito bem só que 

depois não foi feito o contrato. Ou numa ou noutra área faz muita falta, e por 

exemplo um animador sociocultural dava para dinamizar e dar apoio não só aqui 

no Lar como também nas outras valências, exactamente como a psicóloga, a 

psicóloga da equipa técnica neste momento está mais no Lar, mas há projectos 

que pode dinamizar não só no Lar mas acções nas outras valências. Se fosse uma 

educadora de infância também seria bom, mas eu acho que era mais adequado 

um animador, faz-nos mais falta, uma vez que como temos na equipa um 

professor, pode dar algumas dicas e algumas directrizes ao nível da acção. Não 

pode é estar... pronto, são cerca de 15 miúdas do grupo dos 2º e 3º ciclos, e para 

além do trabalho técnico que é feito, é feito também um trabalho de presença, de 

acompanhamento escolar, de estar a par e dar ajudas no sentido do 

acompanhamento mesmo, de estar a par, e não é “só sabes, não sabes”, é desde o 

que é preciso, do que é que falaste hoje na escola, fazer mesmo aquilo que os 

pais fazem e que não pode ser feito por pessoal auxiliar. É isso funciona ao nível 

de 2º e de 3º ciclo e neste momento não funciona ao nível do 1º ciclo. Quem 

fazia essa parte era a animadora, que coordenava a parte de actividades e 

supervisionava tudo a nível geral, e depois fazia o acompanhamento de campo a 

esse grupo, mas realmente como acabou o estágio e ela não ficou, teve que ser 

feito por alguém e então ficou a ser feito por uma menina da instituição que não 

entrou para a faculdade e ficou a fazer esse trabalho. Realmente não foi aceite o 

pedido junto da direcção porque não tinham dinheiro para pagar à animadora. E 

eu considero que é realmente muito complicado, deve ser, deve ser muito 

complicado, porque isto parece uma coisa pequena, mas mexe já com muitos 

funcionários, e não deve ser nada fácil pagar ao fim do mês, ainda no outro dia 
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estive a contar, e são cerce de 25 funcionárias, entre técnicos e pessoal auxiliar 

para todas as valências, isto envolve muito dinheiro. No Lar existem três 

técnicos e seis pessoas de equipa auxiliar.  

 

- E acha que esse número de técnicos é suficiente? 

 
- Não são suficientes, era preciso um reforço sobretudo por causa dos fins-de-

semana que é quando as miúdas estão mais tempo em casa e precisavam de ter 

um reforço, e não temos porque isso implica mais contratação, e isso é muito 

complicado. 

 

Mas quem terá de pagar essas despesas são os serviços administrativos da 

Instituição, porque aqui existe um fundo maneio para gastos diários do Lar, no 

sentido das pequenas compras do dia a dia, da gestão da casa. É mensal, mas há 

meses em que tem de ser reforçado a meio do mês, porque surgem despesas 

inesperadas como material escolar, coisas que são precisas para a catequese, 

porque é tudo muito pouco, são 2,50 euros para a catequese, mais não sei quanto 

para o Inglês, mas que depois tudo somado e vezes não sei quantas miúdas, dá 

imenso. E depois o dinheiro desaparece! 

 

E é uma instituição que é complicado em termos monetários, porque cada uma 

das valências tem um acordo com a segurança social, excepto o apoio aos 

idosos, que começou a funcionar sem acordo, porque eles não celebravam  

acordo e era uma necessidade premente, e a direcção estava muito virada para 

isso, e começaram a funcionar sem apoio. Agora em relação às outras valências, 

mensalmente recebem de acordo com a tabela da segurança social um X por 

cada utente, os acordos são feitos para X utentes, no Lar é 30 utentes, e é X 

vezes 30 crianças. Depois aqui praticamente não se conta com mais dinheiro 

nenhum, enquanto que nas outras valências há uma comparticipação dos pais, e 

aí já é mais sustentável. Esta é que é mesmo a desgraça, porque obviamente que 

a maior parte destas famílias não dão rigorosamente nada, aliás se puderem até 

tiram, porque alguns conseguem aldrabar de tal forma que até as prestações de 

abonos de família das miúdas os pais estão a receber indevidamente aquilo que 

deve estar junto das crianças (...) Portanto, o Lar deve ser das infra-estruturas 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

mais dispendiosas porque não tem contrapartidas, daí surgirem por vezes 

algumas dificuldades financeiras. 

 

Eu acho que esta instituição sobrevive muito da obra dos Amigos da Sãozinha, 

porque a Sãozinha tem uma série de amigos à volta dela, e que de um modo ou 

de outro, cada um à sua maneira, contribuem. Há mesmo uma liga de Amigos da 

Sãozinha que é tipo uma associação, e que pagam uma cota, são sócios, e pagam 

uma pequena cota que acho que é proposta pela pessoa, pagam anualmente, e 

são beneméritos da obra da Sãozinha. E eu penso que isso que serão pequenas 

quantias, e outras se calhar serão maiores, não sei, mas que tudo junto deve 

ajudar bastante. E depois também há muito a história dos visitantes que vão 

visitar o quarto da Sãozinha, e que oferecem e que acreditam nos poderes 

sobrenaturais e de santidade da Sãozinha e que fazem promessas, e que oferecem 

bens e géneros, pessoas que oferecem géneros alimentares, que é muito 

significativo, porque come-se todos os dias, e porque as crianças estão sempre a 

comer, e que é muito importante, parece que não mas é. O que aparece mais são 

mesmo roupas, umas boas, outras más.  

  
(...) 

 
E nós extra, o que é que temos de ajudas aqui, temos um projecto de 

voluntariado, que supõe a vinda de pessoas que queiram fazer algumas 

actividades com as meninas a nível de animação ou outras. Neste momento 

temos um casal que vem aos fins de semana e levam a carrinha cheia de miúdas 

e que vão com elas a determinado sítio, a projectos que nós programamos e que 

nós não podemos ir, ou que se alguém as levar é óptimo porque nós ficamos 

libertas para outras coisas. A esse nível também temos recentemente uma 

médica que não vem fazer consultas mas vem sobretudo fazer despiste de 

situações e aconselhamento voluntariamente, o que para nós é fantástico. (...) 

Está previsto fazer também algumas sessões informativas animadas sobre vários 

assuntos, mas ainda não está nenhuma programada, porque às vezes falta-nos 

também um bocado de tempo para este tipo de coisas, porque temos de estar 

muito em cima dos acontecimentos do dia a dia, (...) se houvesse um apoio de 

alguém de fora seria mais fácil. 
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Há um outro projecto a nível de voluntariado muito importante que são as 

famílias de apoio, são pessoas ou famílias que se disponibilizam para receber em 

sua casa crianças e jovens durante as férias ou durante o fim-de-semana. E isso 

tem-se revelado muito bom. Agora levanta-se uma série de questões, que é esta 

situação não tem enquadramento jurídico, e portanto eu não sei se nós podemos 

continuar a arriscar que as pessoas levem as crianças sem... que garantias temos 

nós que aquelas pessoas são pessoas idóneas? E até o contrário, preservar a 

família ou a pessoa que leva a jovem de alguma situação, já nos aconteceu 

miúdas que trouxeram para casa fios de ouro que trouxeram de casa das pessoas! 

Quer dizer, e se desaparece e se nós não temos conhecimento e se a pessoa 

perceber que foi a miúda, quem é que cobre aquilo? Isto é tudo muito complexo, 

porque a maior parte destas miúdas são miúdas com problemas graves por 

detrás. E agora com este batuque todo da comunicação social sobre os problemas 

de pedofilia ainda se alerta mais para os cuidados. Agora com tantos cuidados, 

nós não vamos efectivamente a lado nenhum. Das duas uma, ou nós 

conseguimos até ao Natal juridicamente resolver isto ou as miúdas ficam cá 

todas no Natal porque nós temos medo. Porque poucas são as que vão às 

próprias famílias, não têm ninguém, ou arriscamos que vão com estes 

voluntários ou então não vão a lado nenhum, ficam cá! 

 
(...) 

 

- Quais são as principais iniciativas desenvolvidas na instituição? 

 
- Há um plano anual de actividades, que identificam as datas, segue mais ou 

menos as festividades ligadas ao calendário, Natal, Páscoa,... e depois dentro de 

cada época do ano, Verão, Outono, actividades ligadas ao calendário. De acordo 

com cada época há actividades várias. Procura-se fazer o acompanhamento do 

calendário e as datas que nos parecem engraçadas ou aproveitáveis fazer sempre 

qualquer coisa. Fazemos também sempre um plano mensal, para durante o mês 

irmos programando as coisas de acordo com aquilo que está previsto no 

calendário anual. Algumas dessas actividades estão interligadas com as outras 

valências, outras são específicas só do Lar. 

(...) 
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- Quais são as principais condicionantes ao desenvolvimento de outras 

actividades na instituição? 

 
- Algumas prendem-se com a falta de meios, designadamente com a questão dos 

transportes, outras com outro tipo de falta de meios ou de recursos humanos, 

como sejam a impossibilidade de dispor de verbas para utilizar como por 

exemplo na história do Coro que vem agora no Natal, era uma proposta nossa 

que viesse uma pessoa fazer uma formação musical ou ensaiar o coro, claro que 

esse pessoa tem de ser paga, e as disponibilidades de meios económicos não são 

muitas. Outra e que também se prende com os meios económicos, tem a ver com 

a impossibilidade de pagar a pessoas que trabalhem com os ateliers. Outra é, por 

exemplo já programámos muitas vezes saídas e já chegámos à conclusão que as 

saídas, por exemplo para ir, tudo o que seja museus, tudo o que seja visitas ou ao 

Vasco da Gama ou ao Oceanário ou ao Jardim Zoológico, mesmo que nos façam 

desconto sai caro, e nós já chegámos à conclusão, já tivémos várias saídas a esse 

nível programadas, e chegámos à conclusão que sempre que quisermos sair 

temos de sair sempre ao início do mês, porque quando chega ao meio do mês já 

não temos dinheiro para isso. E já tivémos de desmarcar algumas actividades 

desse tipo, saídas que estavam previstas com voluntários.  

 

Muitas actividades dependem de meios económicos, concretamente de 

dinheiros, de verbas, e de meios de transporte. Algumas vezes temos solicitado 

apoio à Câmara, mas sabemos que em tempo escolar é muito complicado, nos 

fins-de-semana também já pedimos uma vez para a colónia de férias, fazem-se 

no Verão e na Páscoa (...) Portanto tudo o que implique verbas extra é muito 

complicado, não é o facto da direcção nos condicionar por falta de abertura, é 

mesmo por não disporem de verbas. 

 

Há uma coisa que também temos, embora as miúdas não estejam a aceitar muito 

bem, que é temos educação física ao sábado para os dois grupos, para o infantil e 

para o adolescente. É uma professora que vem e que é paga (...) 

 

Depois também havia a hipótese de se aproveitar aqui as actividades da 

comunidade, mas é muitíssimo complicado por causa dos horários, porque se 
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fosse um grande grupo naquele horário, agora as dos 4 anos têm de ir Àquele e 

quem é que as vai pôr e buscar, depois as não sei quê,... percebe? Outra coisa 

que nós queríamos era que elas fossem para a natação, mas lá está, não é nada 

fácil porque o ideal seria que fossem também as da escola primária, mas a 

carrinha tem 9 lugares e não dá para irem todas de uma vez, para ir mais do que 

uma vez não é possível porque isso implica deslocar uma pessoa... percebe, é 

complicado, é mesmo complicado. Então optou-se: só vão as do pré-escolar, que 

neste momento são 4. Para ir a carrinha sobrelotada é um grande risco, para ir 

mais do que uma vez é incompatível, percebe, e para ir a carrinha cheia com 12 

miúdas e só com uma funcionária é muita gente, para ir 2 funcionárias ainda vai 

mais sobrelotada... são as pequenas coisas, as pequenas dificuldades. Há falta de 

meios, na comunidade também não há muitos meios. Por exemplo, se a Junta de 

Freguesia ou outra entidade qualquer tivesse organizado semanalmente uma ida 

à piscina, iam as nossas e outras crianças, mas já era diferente. Porque se calhar 

como nós temos essa dificuldade, há pais que também a têm, e se houvesse essa 

disponibilidade de a carrinha da Junta estar disponível durante x horas, porque 

penso eu que o serviço que faz de entrega de crianças é só para aí até às 5 da 

tarde, se calhar dava para estar disponível  uma ou duas vezes por semana para 

fazer uma viagem de ida e volta de crianças à natação. E depois aí, se fosse a 

carrinha nós já disponibilizávamos uma funcionária para fazer o 

acompanhamento quer das nossas quer das outras crianças que fossem, mas aí 

era realmente preciso esse espírito de trabalhar em conjunto, que não temos.  

 

Há uma outra coisa que era algumas miúdas pudessem frequentar a escola de 

música, mas é o problema da deslocação. 
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Centro Social Paroquial do Carregado 
 

Entrevista com a Drª Sónia Silva 

Assistente Social do Centro Social Paroquial do Carregado 

 

- Qual é a lotação actual de cada uma das valência da instituição? 

 
- Temos em Lar 60 idosos, no Centro de Dia 50 e no Apoio Domiciliário 30. 

 

- E existe muitas pessoas em listas espera? 

 
- É bastante extensa, acima das 100 pessoas, mas quando surge uma vaga e 

telefonamos, muito já morreram. 

 

- Quais são as principais idades dos utentes da instituição? 

 
- Temos maioritariamente utentes a partir dos 60 anos, mas há algumas 

excepções, tais como mendigos ou alcoólicos, também vamos acolhendo pessoas 

com esses problemas.  

 

- E os utentes da instituição são principalmente de que localidades? 

 
- Portanto, são mais da zona de Carregado, Alenquer e arredores. 

 

- O número de funcionários é suficiente para a população da instituição? 

 
- Temos uma assistente social e duas animadoras. É suficiente porque todas têm 

um pouco de formação em várias áreas, a nível de apoio psicológico conseguem 

dar, até à data, nos três anos em que estamos a funcionar, não se justificou meter 

um técnico especializado em apoio psicológico, temos tentado resolver as coisas 

e acho que temos conseguido. Agora há pouco tempo é que foi necessário meter 

um técnico de fisioterapia porque constatámos que as maiores dificuldades dos 

idosos seria trabalhar o corpo, apesar de a animação ser constante, portanto, 

funciona todos os dias, menos ao fim-de-semana, na parte de animação há dois 
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dias de ginástica mas eram insuficientes, portanto foi mesmo necessário 

contratar o técnico de fisioterapia. 

 
(...) 

 
Ao nível do apoio domiciliário, depende do serviço que a pessoa vem solicitar 

ao balcão. Vamos a casa, fazemos a higiene, levamos o almoço, o tratamento da 

roupa ou a limpeza da casa. Há técnicos suficientes até à data. Houve a 

necessidade de contratar outra pessoa porque entretanto os apoios começaram a 

ser mais, mas de momento temos duas pessoas no exterior que chegam para dar 

resposta a todos os casos. São três ao todo mas vão-se revezando. Cada semana 

fazem duas os apoios. Em termos de refeições demoram uma hora a fazer a 

distribuição, não se justifica estar a meter outro carro no exterior só para 

distribuir os almoços em menos tempo, porque começam ao meio-dia e às 13 

horas está tudo entregue. 

 

- Quais são as principais iniciativas realizadas com os idosos? 

 
- Todas as quadras são festejadas, na instituição faz-se festas a representar todas 

as quadras. Depois temos muitas actividades, é a ginástica, como já disse, eles 

têm trabalhos manuais e trabalhos tradicionais, portanto eles é que dão ideias 

para fazer, fazemos exposições muito bonitas com os trabalhos feitos por eles, 

desde bordados, eles fazem almofadas, eles fazem bonecos, eles fazem ... mil e 

uma coisas que a gente nem pensava que eles fossem capazes de fazer. Trabalha-

se a madeira, temos o sector da carpintaria, os ateliers, são diversas... São 

excursões, temos passeios pedestres na freguesia do Carregado quando o tempo 

permite, fazemos piqueniques à beira do rio Tejo, na Valada do Ribatejo, vamos 

à Vala do Carregado, vamos a Vila Franca, imensas coisas, portanto a gente 

tenta que eles estejam sempre activos, não queremos de todo que seja passar o 

dia sentados a ver televisão, isso não! A única altura que a gente permite que 

eles se sentem um bocadinho, porque gostam e fazem questão, e se agente 

pudesse também fazia o mesmo, é a seguir ao almoço eles repousam. Também 

se diga que da parte da tarde é sempre mais complicado fazer actividades, se 

bem que há alguns que participam, porque é a hora das visitas, eles sabem que à 
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tarde vêm as visitas e já é mais complicado levar um ou outro para cima para os 

ateliers, mas acabam por participar.  

 

Temos a escola, portanto fomos buscar a escolinha, havia muitos que já estavam 

esquecidos de ler e escrever e começaram a lembrar-se de tudo, foi mais por 

iniciativa das animadoras, muitos deles relembraram o que já tinham esquecido. 

Basicamente funciona assim em termos de iniciativas, que são muitas mesmo. 

 

- Fazem iniciativas com as outras IPSS’s do concelho?  

 
- Fazemos, portanto nós costumamos trabalhar muito com o OTL, portanto, 

ocupação dos tempos livres. Depois também há muitas iniciativas que são 

apoiadas pela Câmara, a Junta de Freguesia do Carregado, os Escuteiros, os 

meninos da catequese também vêm aqui fazer actividades, e é assim, nós 

tentamos, quando fazemos estas festas, convidar pessoas dessas instituições ou a 

vir fazer uma representação, ou a dar apoio, ou mesmo só como convidados. E 

temos tido iniciativas espectaculares, agora de Inverno é mais complicado, mas 

na altura da Primavera temos iniciativas muito giras com as crianças da 

catequese, vêm fazer representações, mas o peso brutal é mesmo os Escuteiros e 

as crianças do OTL. 

 

- E ao nível de transporte de utentes da instituição, possuem meios de 

transporte adaptados? 

 
- Temos um carro de transporte de doentes de cadeiras de rodas. Muitas das vezes 

um dos entraves de procurar o Centro de Dia, uma vez que não há vagas para 

Lar, é que a pessoa não se consegue deslocar de casa até ao carro. Foi comprada 

uma carrinha mesmo a pensar nessas pessoas. A cadeira de rodas vai a casa, trás 

a pessoa até ao carro ...  Temos um carro que faz a distribuição dos almoços, 

outro que faz os apoios domiciliários. Com o passar do tempo, conforme vai 

sendo necessário, vamos adaptando as coisas de maneira a dar resposta para não 

haver falhas da nossa parte. Todo o que estiver ao nosso alcance e o que 

pudermos fazer, queremos é fazer. 
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- Quais são as principais necessidades/problemas da instituição? 

 
- A casa foi feita com um certo fim, mas depois chega-se à conclusão que há 

certas coisas que não funcionam, como é o caso as casas de banho. Houve 

necessidade de adaptar as casas de banho para colocar as cadeiras de rodas e 

para se dar banho aos utentes. De resto, há boas acessibilidades pois a instituição 

foi mesmo construída para este fim, não foi nada adaptado. 

 

Dada a lista de espera tão vasta, está prevista também a ampliação desta casa. 

  
(...) 

 
Depois há casos mais complicados. Em termos de ampliação desta casa, tem-se 

pensado fazer um serviço de cuidados continuados, porque tem sido uma 

resposta impossível de dar. Um dos critérios de admissão da instituição é não 

aceitar pessoas acamadas, mas temos notado que ao longo destes quase três anos 

de funcionamento, que há uma necessidade de dar resposta era esse tipo de 

pessoas. Têm alta do hospital, as famílias não têm condições.  

 

Até à data temos resolvido a situação de maneira a emprestar, porque temos a 

mais, camas hospitalares articuladas. Sempre que é possível, e que as pessoas 

solicitam o nosso apoio nesse sentido, nós dispensamos uma cama articulada 

para ter em casa porque é impossível de todo meter uma pessoa nesse estado, 

porque não aceitamos à partida, mas de qualquer das maneiras não temos vaga, 

mesmo que fosse um caso urgente não temos onde admitir. Portanto é assim, o 

que está pensado para ampliar esta instituição é mesmo para isso, prestar 

cuidados continuados. Portanto a pessoa sai do hospital, faz a recuperação e 

volta para casa. Se for necessário, se tiver de continuar, logo se verá. 

 

De uma maneira geral, não existem grandes problemas. Funcionamos quase 

como uma família, não é uma instituição formal. Há aquelas instituições em que 

é preciso a assistente social marcar uma data para falar com a directora ou para 

resolver assuntos. Todos os dias a direcção está presente nesta casa, algum 

problema é resolvido na altura, até à data não houve problemas que ficassem por 

resolver ou pendentes. Acho que estamos todos felizes nesta casa!  
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Santa Casa da Misericórdia de Alenquer 
 

Entrevista realizada a Sr. Jorge Alves 

Função: Secretário 

 

- Qual é actualmente o número de frequentadores de cada uma das valências da 

Santa Casa da Misericórdia de Alenquer? 

 
- Existem actualmente 117 crianças no ATL, que é da 1ª à 4ª classe, dos 6 aos 9 

anos, 103 na Creche, que é dos 4 meses aos 2 anos e meio, no Jardim Infantil há 

192 crianças dos 3 aos 5 anos, temos 32 pessoas no Centro de Dia, 75 no Lar, e 51 

em Apoio Domiciliário. 

 

- E existem listas de espera elevadas? 

 
- A Creche é o caso mais grave, temos na creche 180 crianças em lista de espera, 

Sabe, como o Estado não tem componente creche no concelho o que é que 
acontece, no concelho todas as pessoas precisam, após o período de licença de 
parto, de pôr as crianças em algum lado para poderem voltar ao trabalho. Não há 
resposta do Estado para a parte da creche, existe para a parte de pré-escolar e para o 
ATL.  

 

Neste campo, quer para o Jardim Infantil quer para o ATL, o Estado tem outro 
problema, que é o período de funcionamento: abre às 9h e fecha à hora de almoço, 
portanto não há a componente de almoço no próprio infantário, os pais têm de os ir 
buscar. Depois vão pô-los às 15h e saem às 17h. De qualquer das maneiras no 
concelho de Alenquer grande parte das pessoas trabalham em Lisboa, ou seja, 
ninguém consegue, a não ser que tenha apoio familiar (...) quem sai daqui às 7h da 
manhã para chegar a Lisboa às 9 e sai às 7 da noite, ou mesmo que chegue às 17  já 
vai fora do horário de funcionamento dos infantários do Estado. Daí também haver 
uma sobre-lotação, uma lista de espera tão vasta, porque não há resposta por parte 
dos infantários do Estado dentro desses períodos, e a Santa Casa da Misericórdia 
não cresce mais, não pode! 
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No caso da 3ª idade, não há grande lista de espera em sede de homens porque há 

mais viúvas do que viúvos, e para os pedidos que temos, consegue-se mais ou 

menos dar resposta aos do concelho. As listas de espera para senhoras estão na casa 

dos 30/40 e teve de se aumentar já capacidade para senhoras. Porque neste 

momento o lar de idosos está organizado da seguinte forma: há uma área que é só 

de homens e uma área só de senhoras. O edifício é comum, a zona de estar de cada 

um é que é diferente. Mas está prevista a construção de um novo lar onde possa 

haver uma ligação. 

 

- Quais as idades dos utentes? 

 
- No lar de idosos é pós-idade da reforma, mas há casos em que as pessoas chegam 

antes dessa idade. Temos por exemplo um deficiente profundo e uma pessoas que 

ainda não está na idade da reforma, mas que estava completamente sozinho e 

arranjou-se maneira de vir.  

 

- Quais são as freguesias onde a IPSS tem equipamentos 

 
- Todos os edifícios da Santa Casa da Misericórdia estão sediados em Alenquer. Dá-

se preferência a pessoas do Conselho. Havia em Olhalvo um equipamento da Santa 

Casa da Misericórdia de Alenquer, que está situado numa zona lindíssima, com 

uma envolvente extremamente engraçada, mas que se está a degradar por causa de 

um impasse, ou seja, indefinição a nível estatal, ou das entidades competentes, de 

quem é aquilo e o que se poderá fazer. Há um projecto de uma CERCI a ser 

implementada ali, mas não sei muito bem como está a decorrer o projecto. Esta 

indefinição é em termos de propriedade porque a secretaria de estado que tutelava 

aquilo foi extinta, não se sabe para quem passou a sede daquilo.  

 

- Restringe a sua intervenção a infância e terceira idade? 

 

- Sabe, não há meios nem físicos nem humanos para acompanhar por exemplo 

situações de jovens em situação de risco, nomeadamente por desagregação 

completa do agregado familiar, droga e outras coisas do género. Embora fizesse 

imensa falta no concelho. Acaba por haver uma avaliação da situação. 
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Há uma abertura a novas iniciativas e novas áreas, mas como tudo neste país passa 

por haver capacidade financeira para as fazer. Por exemplo, está prevista a 

abertura, nomeadamente para a parte final do Jardim de Infância e para a parte de 

ATL, uma sala de informática. Isso envolve umas centenas largas de contos. E 

capacidade financeira para o fazer? Está envolvido muito dinheiro, não só na 

aquisição de equipamentos, como depois ter de haver uma pessoa que monitorize 

estas coisas, tem de haver um professor para isto. Quanto é que custa um professor 

de informática neste momento? Isto é um extra, como a ginástica. Quando as 

pessoas me dizem “ - a minha mensalidade já é muito cara” e eu vou pedir mais 

cinco contos para que era criança possa frequentar informática, é mais complicado.  

 

Se calhar tem de se ver a conjuntura em que se vai criar uma coisa destas, neste 

momento se calhar não é a altura mais favorável para se fazer uma coisa destas. 

Isto está equacionado e acho que é importante, tão importante como a música, 

como a ginástica, hoje em dia é importante mas isto envolve uma série de custos. 

Portanto, abertura para novas coisas há mas o problema como em tudo no nosso 

país é neste momento como é que se vai fazer uma coisa destas se não há apoios 

estatais e não há dinheiro no Estado, e eu compreendo isso, e às custas única e 

exclusivamente da própria instituição também não é fácil. 

 

- Existe transporte para as crianças? 

 

- Os pais pedem transporte e desde que haja capacidade, tudo bem, e desde que 

esteja dentro de uma rota que nós façamos, nomeadamente no Carregado, por 

exemplo, é uma rota que fazemos. Temos dois mini-autocarros de 28 lugares 

comprados no início deste ano. E isso é o grosso. Depois temos carrinhas mais 

pequenas para transportar algumas crianças de lugares mais isolados.  

 

Na parte de idosos também temos, nomeadamente no Centro de Dia, há uma 

grande parte dos idosos que se deslocam por si até ao Centro e outros são 

apanhados de manhã e distribuídos à tarde também por carrinhas da Santa Casa da 

Misericórdia. Depois temos outros transportes para apoio domiciliário que são 

carrinhas nossas que vão a casa das pessoas. Há capacidade para ir buscar quer 

crianças quer idosos. 
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- E as carrinhas de transporte de idosos são adaptadas para este tipo de 

população? 

 
- Os transportes de idosos são adequados para pessoas não dependentes, porque nós 

também mesmo no lar de idosos, e isso faz parte do regulamento, não temos 

hipótese de ir buscar pessoas que estejam dependentes. Nós damos algum apoio em 

sede de apoio domiciliário. Está equacionada ou a aquisição de uma carrinha, ou a 

adaptação de uma das carrinhas para essa possibilidade de transporte de cadeiras de 

rodas, pessoas que tenham dificuldades de mobilização e tal. Por enquanto não há. 

 

- Ao nível de pessoal técnico, existem carências? 

 
- Há técnicos suficientes para dar resposta ao que é solicitado. Acaba por haver 

formação das pessoas que lá estão e em casos específicos arranjamos maneira de 

terem alguma formação, quer com o Centro de Saúde, quer, como por exemplo um 

caso mais complicado que houve em que 2 pessoas nossas que teriam de fazer 

apoio domiciliário iriam ter formação ao Hospital de Santa Maria em como 

trabalhar com o equipamento. Está equacionada essa formação. Há uma facilidade 

em ter formação em áreas específicas, mas também tem a ver com uma certa 

resposta da outra parte no sentido de aceitar. Há um bom entendimento entre as 

várias instituições que resolve o assunto. 

 

- Quais são os principais problemas nesta instituição? 

 

- As misericórdias são um pouco sui generis. Só pode ser eleita uma direcção dentro 

do número de pessoas que existe na irmandade. Os órgãos de execução para os 

vários cargos de direcção só podem ser eleitos a partir desta irmandade. Existem 

dois grandes problemas. Um é a idade avançada das pessoas que fazem parte das 

irmandades, e, de uma forma geral, de todas as Santas Casas da Misericórdia. 

Portanto não têm já vontade para fazer parte dos vários órgãos de execução ou das 

mesas administrativas.  

 

Por outro lado, o pessoal novo, que alguns há na irmandade, não têm tempo, em 

termos profissionais, para dedicar à Misericórdia propriamente dita porque têm de 
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trabalhar. Afinal os cargos da Direcção não são remunerados. Faz parte do 

compromisso, é assim que está definido. Agora há aqui duas coisas: não têm tempo 

mas podiam dizer assim: “- OK, agora vou-me dedicar à Misericórdia porque sei 

que o cargo que vou exercer é remunerado. Então abdico, ou faço um part-time no 

trabalho. Não há essa hipótese, ninguém vai abdicar do seu trabalho. Agora no meu 

caso específico, como sou militar e tenho algum tempo dentro destes assuntos... 

 
(...) 

 
Depois a questão coloca-se em termos de formação, nos vários directores não há 

formação para isto, é um bocado fruto da nossa experiência profissional ou pessoal 

de execução de vários cargos ao longo da vida profissional, e depois muita vontade 

de querer fazer alguma coisa. Formação nesta área era muito bonito mas para já 

não vejo cursos de formação nesta área, isto é uma administração de uma empresa, 

só se for cursos de formação de administração de empresas. Apesar de isto ser uma 

Misericórdia, uma IPSS, tem o seu enquadramento legal específico, mas em termos 

de gestão tem de ser gerido como uma empresa. Ou então pode-se ter como 

funcionário com um gestor de empresas, o que é muito dispendioso. 

 

Há uma falta de formação dos directores, efectivamente, mas a que há é ou por 

auto-formação, ou então são os gestores de empresas, ou então há que recorrer da 

sua própria experiência e ir fazendo o melhor que podem e que sabem. Como é que 

se vai resolver este assunto? Temos assessoria jurídica, a parte de contabilidade é 

feita por avença a um Gabinete de Contabilidade, que acaba por ser o que as 

grandes empresas acabam por fazer. E dar formação aos funcionários 

administrativos para completarem o que é necessário para o Gabinete de 

Contabilidade, terem as coisas prontas para se enviar para o Gabinete de 

Contabilidade para eles processarem a contabilidade da instituição. Foi uma forma 

que as várias Misericórdias têm estado a fazer, contrata-se um Gabinete de 

Contabilidade para resolver o assunto da falta de formação em sede de 

contabilidade dos próprios directores. Na parte de assessoria jurídica é exactamente 

a mesma coisa. 
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Não é fácil ter formação e que eu conheça também não há formação neste sentido. 

Há uns colóquios e umas coisas parecidas na área para formação de directores. É 

um problema grave mas não sei como é que se resolve. 

 

- Acha que de alguma forma a falta de autonomia financeira da IPSS’s constitui 

uma vulnerabilidade do sistema de acção social actual? 

 
- As instituições são completamente autónomas em sede de gestão financeira. Há é 

regras estabelecidas pelo Estado, a partir do momento em que se estabelece 

protocolos com o Estado. Nomeadamente para a área de infância, faz-se o cálculo 

das comparticipações familiares pela frequência da criança de acordo com uma 

legislação que existe em vigor. Porque temos um protocolo com o Estado em que 

nos dão um subsídio por criança. Se não tivéssemos esse protocolo podíamos 

praticar as mensalidades que entendesse-mos. Existe uma autonomia de gestão da 

instituição e são perfeitamente autónomas cada uma das Misericórdias, agora existe 

é regras de cálculo de comparticipação familiar que decorrem do facto de se ter 

estabelecido com o Estado uma série de protocolos.  

 

- Existe uma cooperação entre a SCM e outras IPSS’s ou cada uma desenvolve 

os seus próprios projectos? 

 
- Neste momento 100% das actividades são todas autonomamente, cada uma 

desenvolve a sua actividade dentro de uma área porque também no fundo é esse o 

espírito. Cada uma das Misericórdias desenvolve a sua actividade na área onde está 

localizada. A Santa Casa da Misericórdia de Alenquer é para as freguesias de 

Alenquer propriamente dita, neste momento nem lhe sei sequer dizer a realidade da 

Misericórdia da Merceana. Isso é um problema, não há um intercâmbio entre 

Misericórdias como deveria haver. Neste momento há uma tentativa de 

congregação entre as várias Misericórdias ao nível informático, há um site e tal, 

mas em termos práticos e no terreno tem que se admitir que há um pouco costas 

voltadas umas para as outras. Também a geografia assim o ajuda, quer dizer, que 

tipo de actividades se pode fazer Misericórdia com Misericórdia?  
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As realidades onde estão inseridas é diferente, o tecido social é diferente, aquilo 

que pode ser muito importante por exemplo na área de infância na nossa 

Misericórdia é capaz de ser muito diferente do que na da Merceana. 

 

- Que tipo de iniciativas são desenvolvidas nesta instituição? 

 
- Há ao longo do ano alguns passeios, nomeadamente com os idosos do Centro de 

Dia e com os mais válidos do Lar, a vários sítios que gostam de ir ver, um dos 

sítios preferidos é a Fátima. Há então a tentativa de se organizar alguns passeios 

por sítios que mostrem interesse ou que peçam. 

 

Outra coisa que se tem vindo a fazer é na altura do Carnaval há um desfile pelas 

ruas de Alenquer, desenvolvido pela parte da infância, e acabamos por tentar 

integrar os idosos, nomeadamente do Centro de Dia, também nesse mesmo desfile. 

Há portanto uma interligação entre parte de infância e a parte de idosos dentro de 

actividades. Tem-se feito também na altura do Natal, em que há as festas de Natal 

dos miúdos, normalmente no auditório, dentro das possibilidades tem-se tentado 

convidar os idosos para irem assistir, vão como espectadores. Uma vez que o ATL 

está fisicamente situado ao pé do Centro de Dia, tem-se tentado fazer uma 

interligação de uma série de actividades entre o Centro de Dia e os miúdos, dentro 

da possibilidade de tempo há ali uma circulação entre os miúdos para a zona dos 

idosos, eles acabam por gostar e contam-lhes histórias, etc., fazem alguma 

interligação. 

 

- E no caso das crianças?  

 
- Nas iniciativas dos miúdos faz-se as festas de Natal, Carnaval, acabam por ser 

actividades dentro do centro infantil, festas de fim-de-ano, de encerramento. As 

crianças acabam por funcionar como ligação entre a instituição e a família das 

próprias crianças. Há reuniões de pais e em sede de actividades os pais são muitas 

vezes convidados a assistir às festas de Natal, Carnaval. Depois há uma série de 

actividades, o dia da Mãe, o dia do Pai, o São Martinho, fazem sempre uma série 

de coisas utilizando as próprias instalações da Misericórdia. 
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- Quais são os principais condicionantes ao desenvolvimento de mais 

actividades? 

 
- O grande problema é a parte económica. Se nós pensarmos que cada actividade que 

façamos custa dinheiro, que a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer não tem 

outro tipo de financiamento que não os subsídios do Estado, que são feitos para 

cada uma das áreas individualmente, e as próprias mensalidades. Situações há de 

Misericórdias que têm outro tipo de rendimento, mas nós não, temos de nos  

adequar às realidades que temos, temos de nos adequar. Há um objectivo e temos 

de capitalizar a parte económica para chegar àquele objectivo. Consoante o 

rendimento ou consegue-se em um ano, ou em cinco, ou em dez, ou numa vida 

inteira. Há que arranjar verbas, ou próprias ou subsidiadas, para se resolver ou este 

ou aquele assunto. Claro que mesmo com os subsídios que existem nunca é 

financiado a 100%, mesmo que seja a 60% ainda nos faltam os outros 40. 

 

Então a grande dificuldade da nossa Misericórdia e das outras é sempre o mesmo, 

que é a capacidade de gerar dinheiro para concretizar os próprios objectivos que se 

tem e as necessidades que vamos sentido da população. Não podemos ter lucro, 

quer dizer, podemos ter lucro mas tem de ser investido na própria instituição. Gerir 

isto sem dar prejuízo, já sabe Deus, quanto mais ter lucros para investir. Como tudo 

na vida tem de se estabelecer objectivos e prioridades nesses mesmos objectivos e 

ir aos poucos.  

 

Outra questão é que as crianças entram às 7 da manhã, e muitas vezes a criança sai 

às 6.30 da tarde, faz grande parte da sua vida aqui, mais de metade do dia. Ora a 

prestação máxima paga pelos pais são 34 contos, o que é manifestamente 

insuficiente. Porque quem dá resposta às necessidades sociais das famílias são estas 

instituições, o Estado não tem este horários. Isto faz com que na parte da infância 

haja listas espera em todos os escalões etários. 
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Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana           
 

Entrevista com a Drª Carla Pereira 

Directora Geral da Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana  

 

- Qual é actualmente o número de frequentadores de cada uma das valências da 

Santa Casa da Misericórdia da Merceana? 

 
- Actualmente temos cerca de 25 pessoas em Centro de Dia, 68 no Lar, no Apoio 

Domiciliário temos 25 e o ATL irá abrir brevemente com 20 meninos do 1º ciclo, 

portanto entre os 6 e os 10 anos. 

 

- Como são as listas de espera para as diferentes valências? 

 
- Muito elevadas, existem muitas pessoas em espera, sobretudo para a valência de 

Lar, porque somos a única instituição no concelho que aceita pessoas acamadas, 

não percebo muito bem porquê, mas o facto é que as pessoas procuram muito a 

Santa Casa por esse motivo, não só da nossa área de intervenção, que já é bastante 

grande, como também de outras partes do concelho e mesmo aqui do concelho de 

Torres Vedras. Agora é difícil manter um número actualizado das pessoas que 

estão em lista de espera, porque uns desistem, muitos morrem entretanto, e é 

complicado, terá de consultar ali o dossier.  

 

- Quais as idades dos utentes? 

 
- A idade dos utentes desta instituição é muito avançada, mas não há o rigor de ser só 

idosos, há também situações excepcionais. 

 

- E são principalmente de que localidades? 

 
- São maioritariamente das 5 freguesias do alto concelho: Aldeia Galega, Aldeia 

Gavinha, Ribafria, Pereiro de Palhacana e Ventosa, que é ao fim ao cabo a nossa 

área de intervenção. 
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- Quantos funcionários existem na instituição? É um número suficiente para as 

necessidades da instituição? 

 
- Sim, é em número suficiente, temos 38 funcionários para 68 utentes. Nesse aspecto 

não temos grandes problemas.  

 
Tanto o apoio domiciliário como o centro da dia são valências que acarretam muita 

despesa, e as pensões aqui em meio rural são pensões de 150/200 euros, e nós 

recebemos à % dessa pensão e não temos condições para ter várias funcionárias. 

 

- Quais são as principais necessidades dos utentes que procuram a instituição? 

 
- As pessoas dirigem-se cá por vários motivos e nós depois indicamos a valência que 

se adequa melhor à pessoa, porque o internamento para nós é só mesmo quando 

não se resolve o problema com o Apoio Domiciliário ou com o Centro de Dia. 

Porque nós defendemos que o internamento é só para aquelas pessoas que estão 

sós, que não têm ninguém, que estão acamadas ou não são autónomas, são 

dependentes. Quer na sua higiene, quer na alimentação resolvemos com o Apoio 

Domiciliário. Com o internamento é sempre pior porque nunca há as vagas que nos 

são solicitadas. 

 

Ao nível do apoio domiciliário os apoios mais prestados são a higiene diária e a 

alimentação, que é também o que consideramos mais importante. Limpar uma casa 

para nós é menos importante porque é mais fácil a família fazer. Mesmo que os 

filhos trabalhem não quer dizer que no fim-de-semana ou à noite, se for preciso 

limpar a casa, que o façam. A roupa também é um serviço que se faz bem aqui na 

lavandaria, mesmo que não seja a funcionária do apoio domiciliário, a da 

lavandaria faz este tipo de serviço. É uma refeição e também incluiu a sopa para o 

jantar. Só distribuem uma vez por dia à hora do almoço. 

 

- Quais são na sua opinião as principais necessidades no concelho ao nível da 

população idosa? 

 
- O internamento é uma valência muito completa. Se houvesse mais camas para, não 

era que o Lar tivesse mais camas, que eu não defendo que os Lares devam ter mais 
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do que 50/60, os que têm mais do que isso já se torna complicado. Podia existir 

outros espaços com camas, eventualmente servindo-se dos mesmos serviços, da 

mesma cozinha, da mesma lavandaria, que pudessem responder a isso. Por muitas 

vezes eles estão em casa e nós vamos lá e eles não tem condições. Deparamo-nos 

com situações que nem colchão têm para dormir e tudo isso leva-nos a pensar 

muitas vezes que o internamento é a melhor solução. 

 

- Acha que se justificava a construção no concelho de um centro nocturno para 

idosos? 

 

- Talvez porque as pessoas não conhecem não procuram, não sentimos necessidade 

porque a solidão de noite ... a pessoa quando está também, está bem de dia e de 

noite. Mesmo de dia é muito complicado, com o Centro de Dia, a pessoa enquanto 

está bem é muito agarradinha ao seu dinheiro, à sua pensão, e ter de gastar qualquer 

coisa só para vir aqui durante o dia, está em casa e come qualquer coisinha, 

percebe, há muito esta mentalidade aqui, que é, mesmo que tome um café e um pão 

às quatro da tarde, já não precisa de jantar e vai economizando assim. Na infância 

não tinham nada e tudo o que conseguirem agarram para o que possam vir a 

precisar. Mas a partir do momento que entram para uma instituição como esta 

ninguém os vai pôr na rua por deixarem de ter dinheiro, porque se fosse assim...  

 

Quando vim para cá há 5 anos quase todas as pessoas aqui só pagavam pensão, a 

mensalidade que pagavam era só equivalente à pensão, a família não 

comparticipava nada e foi isso que pouco a pouco tenho vindo a mudar, porque não 

se pode dar boas condições com essas pensões, as pessoas que aqui trabalham 

também recebem ao final do mês. O voluntariado aqui também não é fácil. Há 

apenas duas voluntárias que vêm cá uma vez de semana para conviver com eles. 

 

- A instituição aceita pessoas acamadas? 

 

- O facto de não se aceitar pessoas acamadas virou um pouco moda, não entendo 

como podem fazer isso, não entendo quais os critérios. Defendemos que o 

internamento é mesmo para os acamados, então o que é que se faz aos acamados? 

Uma pessoa hoje é autónoma, mas amanhã pode ficar acamada e completamente 
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dependente e depois o que é que se faz? Manda-se para casa? Viver sozinha não 

pode ficar, durante o dia vai lá o apoio domiciliário, mas durante a noite, se quer 

um copo de água ou qualquer coisa, não tem. No Centro de Dia não pode porque 

não se desloca nas viaturas, então o que é que essa pessoa faz? A única resposta 

que encontro para isso é que colocam a questão financeira à frente de tudo, porque 

um acamado dá mais despesa, só por isso, porque é preciso mais pessoal, é preciso 

fraldas se for incontinente, e dá despesa, não é? Só encontro essa justificação. 

Porque outra não! 

 

Os lares hoje são todos novos, excepto o da Misericórdia de Alenquer, e estão 

todos preparados para receber acamados, portanto não encontro nenhuma resposta 

para isso. Nós recebemos acamados, concerteza que sim, e são os que mais 

precisam de nós! E temos muitos. Eu também sinto alguma tristeza quando chego 

ali e temos muitos que já estão em cadeiras de rodas e que as pessoas chegam e 

disse “Ah!”, porque as pessoas têm uma imagem dos lares ... pensam que os lares 

chega-se ali e está tudo a cantar e a bater palmas e está tudo muito bem disposto. 

Não. Quando são assim estão em casa e estão com os netos e com a família, o Lar 

acarreta muitas despesas e a família não vai estar a internar um familiar sem 

precisar. É mesmo assim!  

 

Nós temos muitas pessoas que estão doentes, muitos deles, e que estar aqui ou estar 

no outro lado é igual, e nós sentimos alguma tristeza porque realmente a situação 

deles é irreversível. 

 

- Quais são as principais razões que levam as pessoas a procurar estes serviços? 

 

- Temos muitas pessoas que vêm para Centro de Dia e Apoio Domiciliário e depois 

damos prioridade a essas pessoas que já se servem de serviços novos através dessas 

valências, e o motivo deles quando não estão dependentes, porque a maior parte 

deles ou é porque já não estão lúcidos embora andem muito bem, ou porque estão 

mesmo dependentes fisicamente, ou então porque estão sozinhos. E temos pessoas 

que por vezes entram bem mas já tem quase 90 anos e não sabemos que a situação 

não se irá prolongar por muito mais tempo. 
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- Como é realizada a selecção dos utentes? 

 
- Dá-se prioridade aos residentes na área de intervenção, a pessoas que estejam 

hospitalizadas e à espera de uma vaga. Depois a pessoas que já usem os nossos 

serviços através de outras valências e também é a data de inscrição. 

 

- Quais são as principais iniciativas realizadas com os idosos? 

 
- Todas as datas mais importantes são festejadas: o São Martinho, os Santos 

Populares, o Natal, a Páscoa... eles fazem actividades, expomos e vendemos o 

trabalho deles. Não é fácil a realização de iniciativas, pois existe um grau de 

dependência muito grande de um número elevado de utentes e não são muitos os 

disponíveis com vontade, porque é muito difícil pôr estas pessoas a trabalhar. Não 

foram habituadas a ter este tipo de sensibilidade para estes trabalhos, para eles era 

mais campo e pouco mais. E depois muitas vezes eles têm vontade, mas já não 

conseguem ler, ou já não está lúcido, ou já treme muito. É complicado. 

 

Começámos a ensinar a escrever o nome, porque a percentagem de taxa de 

analfabetismo é enorme, e também foram poucos os que quiseram, mas mesmo 

assim conseguimos fazer uma classe porque as coisas têm de ter continuidade, 

senão não vale a pena.  

 

Gostam de fazer passeios aqui no espaço envolvente, e quando não está frio vamos 

todas as manhãs com eles passear, o que é muito importante porque eles precisam 

de andar. O mais preocupante para mim é o estar sentado todo o dia, isso é de 

evitar, porque quanto menos caminharem pior. E depois mais pessoas dependentes 

temos e mais rápido se caminha para cadeira rodas, e isso é de evitar. As outras 

actividades surgem inerentes ao plano de actividades. 

 

O tempo também passa rápido, porque às 9:30h já estão a acabar de tomar o 

pequeno almoço, às 12:30h já estão a almoçar e é só neste tempo entre as 10 e as 

12 que conseguimos trabalhar com eles, porque à tarde é hora da visita, entre as 

15h e as 17h já ninguém consegue concentrá-los a fazer nada. Não é que tenham 
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muitas visitas, mas nem que seja a visita do lado, dá para conversar e já não 

querem ir para o atelier trabalhar, senão depois não vêem quem entra e quem sai. 

 
(...) 

 
No Natal há grupos de jovens que vêm de Abrigada, Alenquer, Olhalvo, os 

meninos do ATL de Alenquer, que vêm aqui ao Lar. Nesta altura a família sente 

mais a necessidade ou a “obrigação” de vir cá e participar mais nesta época. 

 

- Na sua opinião o horário de funcionamento das diferentes valências é 

necessário para responder às necessidades da população que as frequenta? 

 

- Sim, é suficiente. No Centro de Dia têm pequeno almoço, almoço e lanche, não 

têm é jantar mas de resto fazem todas asw actividades como se estivessem no Lar, 

só não dormem cá.  

 

No caso do ATL, o horário também é suficiente, vai ser das 9 às 18:30h, mais do 

que isso é muito tempo, e acho que as instituições e as escolas não podem substituir 

a família. Se a criança vai para casa às 19h ou às 20h, as instituições não ... quer 

dizer, podem ensinar, podem ocupá-los, podem fazer n actividades com eles, mas 

depois o carinho é a família. Senão cada vez menos a família ... o significado da 

família está-se a perder cada vez mais, e quanto mais substituirmos os pais menos 

eles têm a noção dessa responsabilidade, e as crianças têm de estar com os pais.  

 

Temos um espaço de tempo para eles fazerem os trabalhos escolares que é já para 

não chegarem a casa às 18.30 ou às 19h e terem de ir fazer isso, e às vezes os pais 

já sem paciência e cansados, têm de preparar o janta ... Isto evita-se mesmo para 

proporcionar mais tempo para os pais estarem naquela parte afectiva com os filhos. 

 
(...) 

 
Até aqui não há ATL e as crianças estão! Aqui como é um meio mais rural não se 

verifica tanto os dois pais saírem do trabalho ás 19h, também ente as 18:30 e as 19h 

é a hora de os levarmos a casa.  

 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

O ATL ainda não está em funcionamento, mas será muito brevemente. Prevê-se 

agora dois anos para a construção e implementação da creche, a nível de recursos 

humanos tem de existir uma preparação. 

 

- Existe um trabalho em parceria entre as várias instituições do concelho na 

área dos idosos, ou cada uma desenvolve as suas actividades? 

 

- Um objectivo que eu sempre tive foi aproximar a população da instituição, fazendo 

actividades que tragam as pessoas aqui. Como este Lar surge sem condições, num 

convento, houve uma imagem muito negativa da instituição, mas é muito difícil de 

um dia para o outro mudarmos a imagem ... consegue-se de um dia para o outro 

denegrir completamente a imagem de uma pessoa, e depois para melhorar é preciso 

anos. Aqui a ideia de Charnais é sempre aquela ideia do convento de sem 

condições, etc.  

 
(...) 

 
O almoço dos reformados é mesmo isso, é o reencontro de pessoas que já não se 

viam há muito tempo. Nós pensámos fazer isso entre as instituições (SCMM e 

Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes), o torneio de dominó, 

Chinquilho, foram ideias que nos surgiram mas não se chegou a concretizar. Uma 

vez íamos nós lá, outra eles cá e pensamos que podia haver assim um intercâmbio 

maior entre as duas instituições, e acho que isso vai para a frente, é só mesmo uma 

questão de pessoal. Com o ATL irá ser mais fácil a criação de iniciativas, pode-se 

criar uma pequena horta, etc... 

 

- E ao nível de projectos em comum com outras instituições no concelho? 

 
- Quanto a projectos em comum, isso é que peca muito porque é pena que a 

segurança social não tenha ... também têm muita falta pessoal, creio eu, a nível 

local, de pessoal na segurança social de Vila Franca, mas trabalhando em comum 

todos ganham com isso. Mas infelizmente os portugueses não têm essa abertura de 

espírito para trabalhar em conjunto. Temos, por exemplo, o exemplo dos 

agricultores, cada um tem sua parcela de terreno que não lhe dá dinheiro nenhum,  

e passam os fins-de-semana ali a trabalhar, e depois quando a uva não paga o 
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trabalho que teve, mas prefere assim do que fazer um consórcio de vários 

agricultores e ter uma máquina boa, não, cada um tem de ter o seu tractor, não 

existe esse espírito de cooperativismo. 

 

Todos tínhamos a ganhar com um trabalho em parceria, consegue-se coisas a 

melhores preços não é? Até podia ser a nível de compras, de fornecedores, vai 

fornecer as 4 instituições tem de fazer um melhor preço, tá a ver, é uma ideia, é 

um exemplo. Pode não passar por aí, mas na animação, sei lá, se nos unirmos é 

sempre melhor. 

 

E se os critérios de admissão dos utentes forem exactamente iguais, todos 

admitem acamados, acabamos por ter aqui muitas inscrições, porque as outras 

instituições não recebem acamados e disseram que aqui na Merceana recebiam, 

por isso é que surge tanta inscrição. Se são IPSS’s como nós, recebem os subsídios 

da Câmara Municipal de Alenquer como nós, porque é que não recebe acamados? 

 

- Quais são os principais problemas nesta instituição? 

 
- O grande problema que existe é mesmo as burocracias que existem essencialmente 

a nível de projectos, porque para uma instituição como a nossa, que não tinha nada, 

e que não há nada no Alto Concelho, que pretende criar equipamentos e infra-

estruturas que respondam às necessidades da população para que tenhamos as 

mesmas acessibilidades que têm as outras pessoas na cidade, o problema é mesmo 

as burocracias que existem para concretizar. Desde a intenção até à concretização, 

se é que ela existe, são anos, porque há o hábito de juntar papéis na secretária e isso 

é o problema. 

 

A nível de funcionamento interno, os problemas surgem diariamente e são 

resolvidos na hora. Existem problemas talvez ao nível da Saúde no Hospital , temos 

de ir para Vila Franca de Xira , para chegar lá e voltar a mesma, porque se a pessoa 

não é internada e passa só pelas urgências, não mandam relatório, nós vamos 

buscar o doente e não sabemos o que é que ele teve! Evitamos ao máximo a ida ao 

hospital. Temos uma enfermeira três vezes por semana e uma médica que vem 

sempre que é preciso. Além disso temos a Clínica, que tem sempre lá médicos, se 
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for preciso de urgência também vêm cá, só quando é preciso um diagnóstico 

urgente é que têm de ir ao hospital. É pena não ser em Torres Vedras, porque era 

mais próximo, é a 15 e vamos para 30 km . 

 

Há um outro problema que eu não concordo, porque ... a nível local há um 

financiamento, existem 4 instituições, a Câmara Municipal dá o mesmo dinheiro a 

todas as instituições, não sei se dá se não, não faço ideia, e as realidades das 

instituições são diferentes. Uma pode ter um projecto a desenvolver e precisa de 

dinheiro, a outra não tem. Uma pode ser recente e ter de pagar as instalações, e 

outra pode não precisar. Uma pode receber esses 100 contos e ir colocar no banco, 

e a outra pode estar a precisar deles e de mais. E isso acontece não só aqui, mas ao 

nível das colectividades, etc. As realidades são todas diferentes, e quando existem 

pessoas com vontade de trabalhar, são essas que devem ser apoiadas e 

incentivadas.  

 

Há que haver critérios de avaliação para a atribuição dos subsídios e há que 

conhecer muito bem as realidades das instituições. 

 

Se nós temos 50 utentes, se 40 pagam 30 contos, que é só a reforma, se os outros  

têm 20 a 130 ou 140 contos, quem é que precisa mais de ajuda? São muitos os 

critérios que têm de pensar, creio eu, para isso, só que isso não é fácil, exige 

trabalho. 
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Voluntariado  
 

Entrevista realizada a Sr. Fernando Avelar Gaspar 

Chefe do Agrupamento 513 dos Escuteiros de Alenquer 

 

 

- Quantos elementos existem actualmente nos escuteiros? 

 
- Existem dois agrupamentos, um no Carregado outro em Alenquer. Cada um 

deles tem à volta de 120 elementos distribuídos por idades, há uma secção dos 6 

aos 10 que são os lobitos, dos 10 aos 14 são os exploradores e depois dos 14 aos 

18 são os pioneiros, e depois ainda os caminheiros, que vão do 18 aos 22 anos. É 

a partir dos 22 anos há os dirigentes. 

 

- Quais são as principais actividades desenvolvidas pelos escuteiros? 

 
- Fazemos intervenção em algumas campanhas mais ao nível social. Cada um tem 

a sua missão, os mais pequenos normalmente colaboram trazendo o seu 

brinquedo que já não usam na altura de Natal ou quando é necessário. Os 

exploradores normalmente colaboram nos hipermercados, na recolha de 

alimentos, que é a grande actividade social na altura do Natal. Não é prática 

corrente estarmos só virados para acções de serviço, como a gente lhes chama, 

que possam eventualmente beneficiar alguém, mas de vez em quando fazemos. 

 

Pela altura do Natal é quando temos este esquema montado, aqui há cerca de 12 

anos é que fazemos a recolha dos alimentos na altura do Natal, é a parte mais 

social do assunto (...) Há uma primeira fase que é a descoberta das famílias, 

vamos fazendo uma lista que tem vindo a engrossar ao longo dos tempos. Hoje 

já vai em 150 famílias, enquanto que no início havia 7 ou 8. De modo que em 

Outubro começamos a fazer visitas às famílias e a descobrir eventualmente 

algumas. Há famílias referenciadas, mas há sempre mais uma ao pé! No alto 

concelho existem dois tipos de famílias: as que pedem e que se fazem notar e 

aquelas que são envergonhadas e que não se fazem notar. Normalmente estas são 

mais difíceis, mas conseguem-se descobrir.  
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O processo não é fácil, porque somos 20 com critérios às vezes um pouco 

diferentes, e então tentamos que, primeiro conta muito o bom senso das pessoas, 

e quando achamos que é um caso dúbio, pedimos a outro “- Epá, vê se passas 

por lá para ver como é que aquilo.” 

 

De resto, a família fica catalogada, tiramos todas as informações da família, 

sabemos se têm Rendimento Mínimo Garantido, e depois confrontamos com a 

Câmara, se sabem, se não sabem. Depois pedimos também ajuda aos presidentes 

de juntas de freguesia para que, como conhecem à partida, sabem dizer se 

realmente é mesmo carenciada. Por outro lado também pedimos ao padre da 

paróquia lá do sítio se consta alguma coisa, normalmente também sabem. 

Mediante todas estas coisas, faz-se um levantamento total de todas as famílias, 

vê-se as necessidades todas que temos, elaboramos uma lista daquilo que vamos 

necessitar e depois vamos esperar que as coisas corram bem e que as pessoas 

adiram e que nos dêem os produtos que vão ser necessários. 

 

Por norma, e desde o ano passado, a coisa tem estado a correr um bocadinho 

melhor porque temos a Caixa de Crédito Agrícola que nos financia, digamos 

assim, um pouco nesta campanha. Na ordem dos 1500 mil contos. Mas cada vez 

está mais difícil, e depois temos também, não é concorrência desleal, mas calha 

também na mesma altura, por norma, a campanha do Banco Alimentar. O 

comércio aqui também não está muito famoso, as pessoas têm necessidades e 

toda a gente se encolhe nesta altura. De maneira que temos de fazer das tripas 

coração e fazemos estas coisinhas. 

 

Por outro lado, vamos fazendo as nossas actividades e por vezes deparamo-nos 

assim com situações mais complicadas. Então se estiver ao nosso alcance, ainda 

fazemos alguma coisa, se não normalmente reportamos à Câmara, ou à 

Segurança Social, ou a quem de direito para que aja em conformidade. 

 

Outra questão é pedimos aos presidentes da Junta de Freguesia que venham até 

nós com uma carrinha, porque nós temos duas carrinhas, e abrangendo 14 

freguesias, 150 famílias normalmente, não há hipótese, não temos capacidade 
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para distribuir tudo no mesmo dia, o que por um lado é mau, e deverá ser 

distribuído tudo no mesmo dia para evitar as pessoas que dizem que não deram e 

é uma confusão completa. O Agrupamento do Carregado tem uma campanha de 

recolha, mas o levantamento das famílias e a distribuição está a cargo da São 

Vicente de Paula”, que fazem distribuição só no Carregado e Cadafais, portanto 

as outras 14 freguesias correspondem a nós. Santo Estêvão e Triana têm quase 

50 cada uma. À volta de Alenquer é onde descobrimos mais, o que não quer 

dizer que não haja nos outros lados, só que as pessoas vivem muito da terra, têm 

as batatinhas e aquelas coisas todas e também têm vergonha.  

 

Depois também temos o complemento da campanha que é a parte da roupa. No 

início levávamos a roupa e os sapatinhos e tudo para as pessoas junto com os 

alimentos, mas era impraticável, e então no primeiro fim-de-semana de 

Dezembro toda a roupa que conseguimos juntar pedimos às pessoas que venham 

e que escolham, que é a melhor maneira. Mas ao princípio as pessoas tinham 

vergonha, agora há dois anos para cá tem sido impressionante, porque as pessoas 

levam tudo e mais alguma coisa. Fazemos isto na Romeira. A nossa sede é no 

Centro Paroquial, temos condições para receber as pessoas mas também não é 

uma sede social muito adaptada a nós. Andamos há muitos anos à espera que 

surja uma oportunidade para nos mudarmos, mas daqui até lá tem de ser assim, 

de maneira a que recorremos muito ali ao Fórum Romeira. Ao longo do ano as 

pessoas vão dando roupa, foram-se habituando.  

 
(...) 

 

Nós reparamos que se não formos ter com as pessoas directamente, as pessoas não 

vão pedir, fica mal e tal. Mas normalmente como temos aquele “depósito” de 

coisas que as pessoas vão dando, o vereador por exemplo, surge-lhe um caso 

qualquer que aparece uma pessoa necessitada ou que perdeu tudo num incêndio, 

ou uma situação assim desse tipo, e nós então aí entramos logo. Trabalhamos em 

conjunto com a Câmara porque é assim, a Câmara não tem resposta a essas 

pessoas, não é, nós também não estamos vocacionados para tal, mas arranja-se.    
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- Existem então alguns critérios para que as famílias possam receber esses 

alimentos que recolhem? 

 
- Sim, são estabelecidos alguns critérios para a distribuição, por norma são 

famílias que não têm hipótese nenhuma de ... em termos de rendimento é muito 

abaixo ou anda muito no limite do ordenado mínimo e aquilo não dá. Por outro 

lado, pode parecer que estão muito bem, mas só em medicamentos e em questão 

de médico, por exemplo, eles apresentam as contas e uma pessoa fica um bocado 

preocupada.  

 

Depois há problemas de famílias com muitas crianças, há uma família que é 

quase um todos os anos, e depois como é que é, como se sustenta? Não dá, quer 

dizer e então quando eles começam a ir para a escola, começam os problemas 

maiores, não têm livros, não vão à aulas... 

 

Por outro lado, como estão muito dispersas pelo concelho, passam 

despercebidas, por lá está, têm o seu bocadinho de horta e vão retirando dali 

alguma coisa, e depois a refeição se for preciso é só uma sopa, e é sopa todos os 

dias! Depois até temos alguns que também têm rendimentos, mas há outros 

problemas, como o alcoolismo, e o dinheiro não chega lá. O que é que a gente 

pode fazer, também não podemos educar as pessoas de uma maneira que             

“ – Olhe você não pode beber”, isso é impossível e nem nos compete a nós tão 

pouco. A gente tem de minimamente suprimir algumas coisas.  

 

Depois há pessoas que têm tudo muito asseadinho, outras nem por isso e lá 

conseguimos que algumas vezes o Centro de Dia, com o Apoio Domiciliário, 

faça alguma coisa, mas aquilo é pontual, porque a reforma dos idosos é muito 

pouca, porque uma pessoa que venha aqui para o Centro de Dia e que pague 15 

contos e receba uma pensão de 20, a pessoa não janta, ou então não sei como é 

que ele faz!  

 

A parte social está um bocado atrasada, a gente vai fazendo o melhor que pode, a 

parte do tribunal por vezes não exerce a actividade devida de mandar um 

indivíduo para um centro de acolhimento longe da família para evitar maus 
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tratos. As coisas podem funcionar todas, mas estão ainda muito desagarradas, 

não há hipótese, espero eu que as coisas melhorem, mas eu também não 

acredito.  

 
- Cada um dos agrupamentos faz a distribuição em partes diferentes do 

concelho, não há um trabalho em conjunto? 

 
- Os agrupamentos estão baseados na paróquia, nós é que extravasámos um 

bocadinho porque achamos que podíamos chegar a mais lados. E foi assim que 

alargámos um bocado o sistema. O Carregado ficou sempre com aquelas duas 

freguesias, e depois também não é fácil porque o Carregado tem muita gente, 

embora a gente também lá de vez em quando “caçar” uma ou outra família de lá 

que nos vêm pedir e a gente não tem coragem de dizer que isso é do Carregado, 

lá se arranja qualquer coisa.  

 

Mas dividimos basicamente este sistema, porque o Carregado é um agrupamento 

que está a trabalhar com outra instituição num sistema diferente, e por outro lado 

se nos juntarmos podemos correr o risco de estar a minimizar de um lado ou de 

outro. E então eles funcionam de uma maneira e a gente funciona de outra, eles 

fazem o melhor possível, nós também e vamos vivendo. Eles usam o 

Intermarché para recolha e os supermercados da freguesia que são os melhores, 

não há dúvidas, e nós temos de nos recorrer aqui das lojinhas todas, mesmo 

assim não chega, também não podemos dar o que não temos. 

 

- Mas não fazem nenhuma actividade em comum com o agrupamento do 

Carregado? 

 
- Há algumas actividades em comum entre os dois Agrupamentos, não 

forçosamente na parte social, muitas vezes é no campo mais técnico na parte do 

escutismo, acampamentos, ... estamos muito ligados uns aos outros nesse 

aspecto. Estas acções de serviço é que são sempre pontuais. Eventualmente por 

exemplo, num acampamento de núcleo em que se juntam 10 agrupamentos e que 

vamos para um sítio qualquer, por norma escolhemos sempre uma acção de 

serviço para os mais velhos, nem que seja caiar um muro ou arranjar uma casita 

de um velhote! Não é nada de ... temos de alertar os jovens para uma sociedade 
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que está em perigo em termos de uma série de factores e é neste aspecto que nós 

baseamos ou direccionamos a vontade de cada um dos elementos. 

 

Agora não é só isto. Temos de jogar com a aventura para os miúdos, o 

empreendimento, a descoberta de si próprio. Há toda a outra parte toda do 

escutismo que funciona, que é a parte mais importante. O apoio social vai 

passando por ser mais uma vertente do escutismo, cada vez mais é importante, 

não há dúvida, mas não pode ser única senão coitados, fartavam-se de trabalhar 

e nada de descoberta deles próprios. Temos de jogar com a aventura para os 

miúdos, o empreendimento, a descoberta de si próprio. 

 

Há depois toda uma parte cultural. Normalmente quando vamos de Verão vamos 

sempre acampar a um sítio longe e levamos uma forma de dar a conhecer o 

concelho em outros lados. 

 

- E a nível de trabalho com outras instituições do concelho? 

 
- Se nos pedirem colaboração em peditórios a nível nacional ... no princípio 

fazíamos muitos, ao fim de alguns anos, cada vez que saíamos fardados já era 

porque íamos pedir, pensavam as pessoas. Todos os fins-de-semana há um 

peditório de qualquer coisa, mas deixámos de fazer porque estavam-se a socorrer 

de mão de obra barata e credível. 

 

Há muitas acções em Portugal muito contestadas, porque pede-se para Timor ou 

para outros sítios e as coisas nunca chegam lá, e então aqui o que é que as 

pessoas pensam, que se derem aos escuteiros sabem que fica dentro do concelho 

pelo menos. Isso é a única mais-valia que nós temos. 

 

Por outro lado, a nível de instituições, nós não estamos vocacionados para tal 

mas, quer dizer, o Banco Alimentar sei que fornece algumas instituições que têm 

o dever de fazer essa distribuição. Aqui não acontece. Houve, mas deixou de 

haver porque a instituição que tem a cabo isso tem uma despesa muito grande e 

eu acredito que não pode ser pessoas voluntárias, porque aquilo causa ... e eu 

acredito, os produtos vêm, têm de ser armazenados, tem de haver capacidade de 
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armazenamento para distribuição a conta-gotas, começa por aí. Depois meios de 

transporte e disponibilidade é muito complicado, portanto teria de se ter pessoal 

a tempo inteiro, mais as despesas de manutenção do serviço, eu acredito que não 

seja fácil encontrar uma instituição para isso. Acredito. Agora, se me disserem 

assim: “ - Mas há instituições que são para isso”. A Misericórdia era uma delas, 

teve esse serviço, mas lá está, são opções que as pessoas têm e realmente é uma 

despesa brutal.  

 

A campanha, só na parte de preparação, o Agrupamento acaba por gastar alguns 

dinheiritos que poderiam ir para outras actividades, não é? Embora ninguém 

regateia a razão, acabamos por ser todos... não é prejudicados, mas acabamos 

por ficar limitados àquilo que gastamos, porque realmente é preciso, as carrinhas 

têm de ter gasóleo, e manutenção, e o trabalho que as pessoas têm já é bom, mas 

quer dizer, há custos e nós não vamos cobrar esses custos aos pobres, não é?  

 

A nível nacional colaboramos às vezes com o Banco Alimentar, porque achamos 

que é a melhor maneira de pedir, porque estamos a pedir concretamente para 

uma coisa e as pessoas sabem o que é que vai acontecer. Outro tipo de peditórios 

achamos que... até porque nós na própria campanha de angariação de fundos 

usamos a venda, é preferível vendermos nem que seja um “pinchavelho” 

qualquer que não tenha significado nenhum, mas que seja um valor simbólico 

para que as pessoas possam dar e que tenham a noção de que há ali qualquer 

coisa que estão a vender e que não estão a dar para o éter, não é? E nesse aspecto 

nós funcionamos. Nos peditórios de caixinha, estas coisas de caixinha são 

sempre muito complicadas, e não é assim tão linear quanto isso, sabemos que há 

sempre “trapel” em alguns casos, quanto menos a gente estiver metidos nisso, 

melhor, porque não é assim muito credível. 

 

O Banco Alimentar normalmente faz 2 a 3 recolhas por ano, nós fazemos a 

recolha junto do supermercado, aquilo basicamente há a recolha e há o envio 

para eles, depois a recolha não regressa ao concelho. 
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- Não há então a nível do concelho um trabalho em parceria? 

 
- Nós estamos representados na Comissão de Protecção à Criança, e de resto mais 

nada, colaboramos eventualmente em alguma coisa que possa ser feita. 

 

- Que outras actividades fazem sem ser a recolha de alimentos? 

 
- A nível de escuteiros, o escutismo é um complemento à família e à escola. 

Acaba por ser um instrumento de formação de cada indivíduo com um método 

próprio, trabalhamos com um sistema de pequenos grupos, e com um método 

escutista que é fazer aprendendo ou aprender fazendo. E cada miúdo tem a sua 

área de responsabilidade dentro daquele pequeno grupo, não há miúdos sem 

nada para fazer, e isto começa desde os 6 anos e vai aumentando de 

responsabilidade à medida que eles vão crescendo. De modo que os pequenos 

grupos interagem uns com os outros também, e uma actividade não aparece 

porque o chefe quer que se faça. Claro que nós temos sempre a possibilidade de 

influenciar, e não se pode deixar que eles queiram ir à lua. Jogamos um pouco 

com a maneira deles agirem e modificamos alguns projectos deles, mantendo a 

essência. Talvez ir à lua não seja o projecto que fica, mas se visitarmos o 

Planetário vamos buscar mais valias para os miúdos, e temos é de saber dar a 

volta aos miúdos porque eles vão escolher aquele projecto e esse projecto tem de 

estar direccionado conforme a classe etária, nós de uma maneira ou de outra 

temos de jogar com eles.  

 

E digamos que não impomos nada, é tudo democrático, desde a eleição do guia 

da patrulha, eles é que nomeiam o tesoureiro, o secretário, o relações públicas, o 

gajo do material, eles têm os cargos deles e vão encontrando sempre cargos para 

as necessidades das aventuras, agora o agrupamento tem de fornecer depois 

também os meios para que isso aconteça. Claro que hoje em dia tudo é caro e 

cada vez mais é difícil conseguirmos fazer aquilo que os miúdos querem, mas 

temos de arranjar aqui umas artimanhas muitas vezes para se fazer determinadas 

coisas. 
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Normalmente existem acampamentos ao nível do próprio grupo e agrupamento, 

normalmente faz-se um ou dois por ano, e depois faz-se o de núcleo que apanha 

os 10 agrupamentos mais próximos, do núcleo que abrange os concelhos de Vila 

Franca, Sobral, Azambuja, Alenquer e Arruda. São cerca de 1000 escuteiros. E 

depois temos a nível de região, também somos 10.000, nunca conseguimos 

juntar tudo, mas temos aqueles dias definidos, que é o dia de núcleo e há dias 

festivos como o dia de núcleo ou o de São Jorge, patrono do escutismo, e então é 

uma maneira de se juntar o máximo de escuteiros. 

 

Depois também há saídas para o estrangeiro. Tivemos um intercâmbio com a 

Itália e de vez em quando também participamos em acampamentos mundiais, 

fizemos na Holanda com 40 mil escuteiros. A nível de contactos há bastantes.  

 
(...) 

 
Cada um tem de pagar a sua participação, e aí é mais complicado. E não fiques 

com a ideia que no Agrupamento é tudo filhos de gente rica, porque nós temos 

12 miúdos que é o Agrupamento que lhes pagam sempre tudo, os pais não têm 

recursos. Mas também achamos que se excluirmos, quer dizer, o miúdo andava 

ali a trabalhar o ano inteiro, não tem dinheiro para ir ao acampamento que é a 

grande festa do Agrupamento, que são 12 dias, também não faz sentido, não é,    

“ - Não vais porque não tens dinheiro”, então mais 1000 pauzinhos a cada um e 

aquilo vai, tem de ser. O Agrupamento paga-lhes a farda, tem de se fazer essas 

jogadas porque senão é complicado para os miúdos e para todos.  

 

Há uns que são mais ricos, mas são todos tratados de maneira igual, mesmo 

entre eles, porque depois aquilo dilui-se no trabalho que eles fazem. Os miúdos 

podem usar roupas muito caras mas também não ligam tanto a isso como os 

adultos, a verdade é essa, o gajo pode ter um pull-over da Lacoste, mas se é para 

se mergulhar na lama o gajo mergulha na mesma, quer tenha ou não a camisola. 

A mãe é que fica chateada, agora o miúdo não. E trabalhar com miúdos é muito 

mais gratificante do que trabalhar com adultos. 
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- Quais são as principais dificuldades que o Agrupamento enfrenta? 

 
- É essencialmente ao nível de transportes, é muito complicado. Como é que se 

pode transportar tantas pessoas? Os mais pequeninos, vamos supor que o 

projecto deles implica uma visita ao aquário Vasco da Gama. Ora bem, nós 

nesse aspecto jogamos com a aprendizagem de andar de comboio, muitos 

miúdos não andam nem vão andar tão depressa. E então vamos fazer uma 

actividade que é a andar de comboio. Para já começa aí a ser complicado porque 

temos de ter um adulto para cada 6 miúdos, e depois há que assegurar o 

transporte até ao comboio. Vai-se no autocarro, alugar um autocarro é muito 

caro e às vezes pede-se à Câmara Municipal, mas tem de se pagar as horas ao 

motorista e é muito complicado! 

 

(...) 
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Turismo 
 

Entrevista com o Vereador Luís Rema 

Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Alenquer 

 

- Qual a sua análise do peso do sector turístico no concelho? 

 

- O turismo é uma área muito interessante, é uma nova área da qual Alenquer tem boas 

condições morfológicas, mas também pelo seu património histórico, que pode e deve 

constituir, num futuro bastante próximo, um elemento de desenvolvimento local e 

regional de grande acuidade, de grande esperança para os cidadãos locais, para os 

comerciantes e para as pessoas ligadas ao sector do turismo. E portanto o turismo, de 

facto como no país, Alenquer de facto tem grandes apetências para o turismo.  

 

O que é que nós temos feito? Criámos três Rotas turísticas, a Rota das Igrejas, a Rota 

dos Moinhos e a Rota de Alenquer através da História, que são Rotas que o ano 

passado, e ainda estamos numa fase embrionária, porque convém dizer que o turismo, 

ou é bem tratado, ou é tratado com dignidade e as pessoas quanto cá chegam gostam do 

que vêem, ou então mais vale não começar, porque a pior coisa que se pode fazer a uma 

pessoa, a um turista, é visitar algo que as pessoas não gostem, não gostem 

nomeadamente por que se sentem num espaço degradado, pouco cuidado, sem 

atractivos, e portanto essa pessoa, para além de nunca mais voltar, vai concerteza 

impedir que outras pessoas voltem, porque vai-lhes dizer “- A Alenquer não vás porque 

realmente aquilo não tem nada. Vai a Sintra, vai a Óbidos, etc., mas a Alenquer não 

vás”.  

 

Portanto tem de haver essa preocupação, esse bom senso e dizer-se claramente que mais 

vale começar mais tarde, mas começar bem, do que começar à pressa, sem condições 

mínimas, garantindo a vinda do mesmo turista, que é um sinal promissor de que as 

coisas correm bem no turismo, nomeadamente nas áreas que queremos desenvolver, 

para que o turista que cá vem uma vez não se sentir defraudado e antes pelo contrário 

volte outra vez. E portanto este é um princípio institucional para os turistas, eu não sou 

dessas áreas, mas acho que tenho alguma sensibilidade para perceber isto, porque 

quando viajo e saio obviamente tenho essa pretensão, se eu vou ver uma coisa pouco 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

significativa, pouco atractiva, é natural que eu não volte lá e tente sensibilizar pessoas 

da minha relação para não irem.  

 

Bom, em relação a Alenquer, tem de facto esta condição espantosa morfológica, e tem 

de facto um grande valor histórico e arquitectónico. E portanto as três Rotas que 

começámos a desenvolver o ano passado deram-nos um fruto da vinda de cerca de 800 

pessoas a visitar as Rotas, este ano já temos cerca de 500 pessoas a visitar as nossas 

Rotas, e digamos que estamos a progredir, com bom senso, com equilíbrio.  

 

É evidente que esta crise económica veio, como em tudo, mas veio atravessar-se, 

digamos assim, no meio deste percurso, que tem de ser um percurso crescente sempre, 

mas sempre com alguma preocupação, como disse à bocado, com algum equilíbrio. Mas 

esta crise económica, nomeadamente, veio impedir que nós estejamos neste momento 

com coisas feitas, que são coisas importantes, nomeadamente brochuras. E portanto esta 

é uma questão que me está a preocupar, e que de alguma forma veio atenuar o 

desenvolvimento normal e contínuo que o turismo deve conter. 

 

É contudo um turismo, no meu ponto de vista, alicerçado no nosso património religioso, 

alicerçado no nosso património edificado não religioso - é o exemplo da Câmara 

Municipal de Alenquer, alicerçado na beleza natural da Vila de Alenquer, que depois 

das obras do rio fica uma Vila atractiva, alicerçado no centro histórico de Alenquer que 

está a ser recuperado paulatinamente, alicerçado de facto nas potencialidades das nossas 

gentes. Temos gente muito boa, muito genuína, que gosta muito da sua terra, que se 

preocupa muito com a sua terra, e que gosta de receber bem. Portanto estes elementos 

são fundamentais.  

 

- Mas o turismo no concelho de Alenquer possui alguns condicionantes... 

 

- Obviamente que temos pontos negros, até há pouco tempo atrás, 6/7 anos, tínhamos de 

facto uma restauração pouco interessante para desenvolver o turismo, neste momento já 

não temos, felizmente. Temos uma outra questão não essencial, não crucial, é todavia 

algo que também as coisas estão-se a desenvolver naturalmente, e estamos muito 

melhor hoje do que estávamos há 4/5 anos, que é de facto a questão das camas, a 

questão da hospedagem. Eu penso que isso tem uma importância que não é uma 
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importância definitiva, mas que essas coisas correm o seu curso normal. Porque estando 

aqui perto de Lisboa, uma pessoa que queira vir passar o dia a Alenquer, e isso já nos 

conforta, dorme em Lisboa que é aqui a meia hora, portanto não é nada impeditivo.  

 

Porque eu não estou a pensar neste momento, pessoalmente, que Alenquer tenha 

condições para atrair turistas durante quinze dias aqui num hotel a visitar Alenquer, 

acho que não temos essas condições. Porque uma das coisas que nós temos que ter 

sempre em mente é quando desenvolvemos um projecto económico global, em termos 

de município, e porque não ver em termos de região, que é a região Oeste, que tem de 

facto condições que permitem fazer um prolongamento activo sádio das nossas 

condições próprias. Pode-se estabelecer programas regionais onde Alenquer intervém 

com aquilo que tem para oferecer, mas que também intervém Peniche, mas que também 

intervém Óbidos, mas que também intervêm as praias de Peniche, enfim, temos uma 

série de condições que podemos aproveitar e arranjar soluções integradas com outros 

municípios para o Oeste, aproveitando a zona litoral. 

 

E depois Alenquer tem esta enorme condição de futuro, de presente já, mas de futuro, 

que são os nossos vinhos, que são um produto turístico por excelência, que estão a 

atravessar um momento extraordinário, não vejo hipótese de regredirem, antes pelo 

contrário. E portanto os nossos vinhos, com as nossas quintas, com as nossas vinhas, 

são portanto elementos adicionais de grande qualidade ao património edificado.  

 

Portanto o turismo, já o é neste momento, mas é de futuro algo que deve ser associado 

ao concelho de Alenquer. Nomeadamente quando o nosso museu está numa fase de 

conclusão, a nossa sede da Rota da Vinha e do Vinho do Oeste, que vai ser no antigo 

Celeiro Real, numa parte histórica da Vila que é o chamado Areal, aberto ao público, e 

portanto torna de facto a porta de entrada para a região Oeste em termos vinícolas... 

Alenquer torna-se de facto uma porta de entrada. 

 

E portanto Alenquer tem, de uma forma natural, condições para se tornar um ponto de 

extrema atractividade para alguns turistas. Aliás eu devo dizer que Alenquer é um bom 

destino alternativo às rotas turísticas consagradas, nomeadamente àquelas que ficam 

aqui nesta zona. Quais são? Fátima, Nazaré, Sintra, Cascais, Óbidos. Alenquer é neste 

momento um destino complementar, se quiser, mas também um destino alternativo a 
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essas rotas. Os operadores turísticos portugueses, nomeadamente aqueles que se situam 

em Lisboa, já têm muita dificuldade, porque têm levado sempre aos mesmos locais os 

grupos de turistas. E portanto precisam avidamente de soluções alternativas que possam 

ser complementares a estes destinos tradicionais, que são destinos, por excelência, 

excelentes destinos. E portanto Alenquer tem todas as condições e possibilidades de se 

tornar também ela um ponto obrigatório do turismo em Portugal. 

 

- O principal condicionante actualmente ao desenvolvimento do sector turístico é 

realmente a crise económica? 

 
- Neste momento é de facto, porque nós precisamos de motivar as pessoas, 

nomeadamente as pessoas particulares. Quando nós falamos da Rota dos Moinhos, que 

é uma coisa interessante e a primeira em Portugal a ser criada em termos institucionais, 

com brochuras, com circuitos preparados, os moinhos são de pessoas particulares, e 

portanto nós precisamos de motivar essas pessoas sempre para estarem nos seus 

moinhos, para manterem os moinhos arranjados, para terem os caminhos de acesso aos 

moinhos muitas vezes também deles, particulares, também arranjados, e portanto 

precisamos continuadamente de motivar as pessoas. Se de alguma forma a Câmara 

deixa de ter condições para motivar as pessoas, as pessoas se calhar também não têm 

condições por si só de se sentir motivadas e podem desistir dessa ideia.  
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Cultura 
 
Entrevista5 com o Vereador Luís Rema 

Vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Alenquer 

 

- A quantidade de espaços culturais no concelho é actualmente em número 

suficiente, ou existem algumas carências a este nível? 

 

- Existem cerca de 80 espaços culturais no concelho. Há sempre uma ou outra 

colectividade que tem necessidades em termos directivos, mas uma maioria 

significativa, cerca de 50%, utiliza bem o seu espaço. Os outros 50%, muitas vezes as 

colectividades... como há um bairrismo, qualquer localidade tem de ter o seu espaço, 

muitas vezes não há gente suficiente nas colectividades para dinamizar as colectividades 

e depois, como se sabe, esta questão de ser director de uma colectividade exige um 

grande sacrifício e não é toda a gente que está disponível para isso, e ainda mais nos 

tempos de hoje, que são tempos difíceis. As pessoas andam sempre a correr de uns lados 

para os outros, e de facto aquele espírito de dar um bocadinho para a colectividade e 

proporcionar coisas aos outros está-se a perder. 

 

E portanto, como são sempre os mesmo, há os cansaços naturais, o que faz com que 

muitas vezes existam hiatos entre as colectividades, ficam meio moribundas. Penso que 

de uma forma geral as colectividades são uma mais valia no nosso concelho, e lá está, 

50% delas têm trabalhado muito bem. 

 

Por exemplo, há três localidades, Fiandal, Bogarréus e Canados, que são três 

localidades muito próximas umas das outras e cada uma tem a sua colectividade, quer 

dizer, em vez de se juntarem e criarem uma colectividade grande, com gente, não, cada 

uma tem a sua e não há fronteira entre as localidades, não se conhece porque as casas 

são contínuas, o espaço entre umas e outras é pouco. 

 

Ora três localidades com três colectividades ... não há gente muitas vezes para fazer um 

trabalho que fique. 

                                                 
5 Alguns imprevistos relacionados com a gravação áudio desta entrevista impediram a sua transcrição 
integral, mas são aqui apresentados alguns excertos que foi possível transcrever. 
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Os espaços são bonzinhos, atendendo ao número de habitantes, têm condições, só que 

isto foi feito numa determinada altura, com muita energia, e dentro daquele espírito “se 

os outros têm nós também temos”. Mas depois por razões naturais da vida, não há gente 

para ficar à frente das colectividades, porque cansa, de facto. 

 

- Existem diferenças entre as duas diferentes partes constituintes do concelho em 

matéria cultural? 

 

- Olhe, isto não é nada científico ... É mais fácil nas freguesias mais rurais, nós temos 

algumas localidades no concelho em que qualquer espectáculo que levemos lá as 

colectividades enchem. Se não enchem, toda a gente vai ver. É mais fácil fazer 

determinado espectáculo em algumas freguesias do que propriamente na sede do 

concelho, claro que isto tem uma razão, as pessoas aqui têm outros horizontes, têm 

outras perspectivas, têm outras possibilidades de ir ver um espectáculo por exemplo a 

Lisboa, ir à discoteca, aqui e acolá, e há localidades em que isso não acontece, portanto 

qualquer espectáculo que lá vá as pessoas aproveitam para ver. 

 

Há meia dúzia de localidades que eu sei que qualquer espectáculo que lá vá o número de 

pessoas pode rondar à volta dos 200, o que é muito bom tendo em consideração que são 

espectáculos amadores. 

 

(...)  

 

Quanto maior é o meio mais difícil é levar as pessoas a determinado sítio. Há uma 

maior receptividade das pessoas dos meios mais afastados. 

 

- E devido a isso há uma preocupação em adequar os espectáculos aos sítios? 

 

- A minha preocupação tem sido a de proporcionar a todos espectáculos diferentes. Eu 

tenho consciência de que o folclore, que é a actividade que mais força tem no nosso 

concelho, faz algum sucesso em termos de público em qualquer localidade. Acho 

também que por isso acontecer não há que permanecer sempre qualquer tipo de 

espectáculo na base do folclore e portanto acho que se deve dar a possibilidade às 
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pessoas de confrontarem aquilo que vêem normalmente com outras actividades que 

nunca tenham visto.  

 

Só para lhe dar um exemplo, nós já levámos a algumas localidades do concelho 

pequenas música de violinos, claro que eu peço ao grupo que não toque só músicas 

clássicas, que toque também algumas músicas ligeiras e as pessoas são confrontadas 

entre ver 4 violinos a tocar numa igreja com os demais programas de folclore que 

normalmente vêem. Claro que tenho a consciência de que se fosse folclore estariam 100 

pessoas e que no violino estão só 20, mas acho que há o direito e há o dever de as 

autarquias proporcionarem a essas pessoas espectáculos o mais dispersos ou o mais 

diferentes possíveis, para as pessoas poderem confrontar os seus gostos. 

 

(...) 

 

Não se deixa de realizar iniciativas por saber que não vão ter aderência. Eu estou 

consciente do público, dos números, mas tenho de lutar contra isso! 

 

- Qual é o principal impulsionador de actividades culturais no concelho? 

 

- É a autarquia, embora haja colectividades que trabalham muito bem. Nós nos últimos 

5 anos fizemos mais de 1 500 eventos da nossa responsabilidade, idealizados por nós, 

pagos por nós, feitos no espaço das colectividades. O nosso objectivo é colocar ao 

serviço deste tipo de iniciativas o maior número de pessoas. Meter todas as pessoas a 

trabalhar e a conviver umas com as outras. 

 

Nos últimos 5 anos temos feito, à excepção deste ano por condicionantes económicas, 

temos feito cerca de 200 actividades por ano. Se não fosse a crise económica, este mês, 

o mês de Novembro, chamado Novembro Cultural, só este mês fazíamos 60 actividades, 

ia-mos a todas as localidades, fazíamos actividades o mais dispersas possíveis, música 

popular, música ligeira, teatro, ballet, ... 

 

(...) 
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- Quando se realizam eventos culturais ao nível das colectividades as coisas 

funcionam bem? 

 

- Sim, as coisas funcionam muito bem, o prazer que me dá é poder mobilizar as pessoas 

das colectividades e dos outros órgãos a participar, a fazer, a agir. A cultura é algo que 

demora muito tempo. 

 

A nível de grupos organizados, posso-lhe dizer que actualmente temos 10 grupos de 

folclore, 3 bandas de música e 3 grupos de teatro, aos quais a autarquia presta apoios em 

termos de subsídios e transporte. 

 

As coisas funcionam, há uma ligação muito estreita, uma empatia. 

 

- Quais são os interlocutores/parceiros privilegiados da autarquia na realização de 

actividades culturais? 

 

- A nível de concelho, não existe assim um interlocutor principal na realização das 

actividades, são todos aqueles que queiram colaborar connosco. 

 

- Acha que existe no concelho a necessidade da construção de mais espaços 

destinados a actividades culturais? 

 

-  Penso que sim, há que criar espaços polivalentes para podermos levar lá espectáculos, 

porque se as pessoas sabem que vão sair de casa para ir para lugares frios, com cadeiras 

de plástico, as pessoas não saem. Há que criar condições e proporcionar espaços 

culturais em que as pessoas se sintam bem. Se souberem que vão para um espaço 

adequado em termos de envolvência, as pessoas até vêm. Portanto esta é uma das áreas 

prioritárias. 

 

- Quais são os principais obstáculos à criação de mais actividades? 

 

- Sem dúvida é a questão financeira, porque a cultura não é uma questão prioritária, 

existem outros problemas mais importantes que é necessário resolver, de modo que a 

cultura acaba por passar para segundo plano.  
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- Ao nível das principais iniciativas culturais realizadas no concelho ... 

 

- Temos várias actividades no concelho, posso-lhe dizer que em 12 meses do ano temos 

6 meses com ideias temáticas. Temos o mês de Junho, que era o mês da Lusofonia, mas 

que agora se chama mês Intercultural, que dedicamos à cultura de outros países, 

convida-se dois países de fora da Europa. Temos Maio, que é o mês da poesia, Julho é o 

mês dedicado às actividades ao ar livre, a que chamamos de “Sons ao Vivo”, etc. e 

todos os anos implementamos uma nova ideia. A ideia deste ano foi o Mercado 

Medieval, e são sempre ideias que ficam ao longo do tempo. Para o ano, a nossa 

iniciativa nova vai tentar ser num dos meses em que não há ideias temáticas, e vai ser a 

reposição das festas do Espírito Santo. Isto é tudo previsto todos os anos. 

 

Para além dos meses temáticos, há diversas iniciativas nos outros meses em que não 

existe nada, e algumas iniciativas pontuais das diversas colectividades. 

 

Paralelamente a isto existem sempre exposições aqui na Biblioteca. 

 

De grande importância são também as feiras que se realizam actualmente no concelho, a 

Feira do Vinho e do Cavalo e a Feira da Ascensão, que trazem ao concelho muitos 

visitantes. 

  

Depois temos também o Museu Municipal Hipólito Cabaço, que é particular, e se 

encontra aberto uma vez por mês. É o melhor museu da península ibérica em termos de 

qualidade e quantidade e qualidade de obras, o que também é uma mais-valia para o 

nosso concelho. Há ainda a Casa Museu Palmira Bastos e o Museu Municipal. 
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Desporto 
 

Entrevista com o Vereador Jorge Riso 

Vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Alenquer 

 

- Quais são, na sua opinião, os principais problemas ao nível do desporto no 

concelho de Alenquer? 

 

- Portanto ao nível do desporto, no caso dos equipamentos desportivos, temos 72 

colectividades no concelho com equipamentos desportivos que não estão a ser utilizados 

nem a 50%, porque há uma grande dispersão de meios e infra-estruturas. Têm pouca 

utilização, porque como é lógico os meios mais populacionais são os que têm mais 

gente a praticar desporto. Agora todas as pessoas têm direito a ter o seu recinto, e há 

recintos que são das Juntas de Freguesia e outros que são das colectividades, portanto há 

recintos desportivos espalhados por todo o concelho, e que estão a ser mal 

rentabilizados porque não há gente para praticar. Em contrapartida, nos meios mais 

populacionais, há falta de recintos desportivos, e estou-me a referir ao Carregado, 

Alenquer e eventualmente Merceana.  

 

- O que é que a autarquia está a fazer nesse sentido? 

 

- No Carregado temos as instalações da Associação Desportiva do Carregado, que são 

umas boas instalações, e para além da utilização das próprias colectividades estão 

também postas à disponibilidade do meio civil nas horas vagas, estamos a utilizar o 

pavilhão da escola secundária, que depois do horário escolar está aberto à população 

para quem quiser jogar. Temos o nosso pavilhão da Chemina, e como é pouco vamos 

iniciar ainda este ano o novo pavilhão desportivo na Quinta de Santa Teresa. A ideia 

seria também depois aumentar os pólos desportivos da Merceana e do Carregado 

precisamente por ser os que estão mais deficitários, com a construção eventualmente de 

um pavilhão e de piscinas. Portanto ter três pólos com maior capacidade para a prática 

desportiva: Alenquer, Carregado e Merceana. 

  

No resto do concelho utilizar as infra-estruturas que já existem, que são as 

colectividades, e pô-las ao serviço da população. Portanto em Alenquer falta a 
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construção do pavilhão desportivo e do campo de futebol municipal, também está 

previsto, primeiro o pavilhão e mais tarde o campo do futebol, e depois a questão dos 

pólos do Carregado e da Merceana, que de momento não têm previsão de início de 

construção. 

 

Portanto há uma série de gente a praticar desporto, a Câmara tem tido iniciativas 

próprias promovendo torneios das mais diferentes modalidades para que possa haver um 

convívio entre os atletas, sobretudo do concelho, e apostar em modalidades novas para 

que não se pratique só futebol. Portanto tem-se trazido, nomeadamente ao pavilhão da 

Chemina, uma série de modalidades menos divulgadas para que os jovens possam ter 

contacto com elas e eventualmente optar por elas. Ainda não há grandes resultados 

disso, mas estamos sempre a fazer. Apostamos agora nas setas que é uma modalidade 

que está a ter uma grande implementação agora, que não tem grande esforço físico mas 

as setas... Temos o torneio de setas do Concelho de Alenquer, temos o torneio de Futsal 

feminino, que permitiu haver mais uma equipa a praticar em Alenquer, que não havia, já 

há Atouguia, já há Labrugeira, Carregado que não havia, portanto nós fazemos esse 

torneio, fazemos o Grande Prémio de Atletismo, no âmbito do desporto automóvel, 

também se tem dado apoio à questão do Todo Terreno, o BTT, temos promovido 

passeios de BTT que têm sido um grande sucesso. Este tipo de modalidades menos 

praticadas mas que nós podemos promovê-las, nós vamos fazendo isso sempre que 

temos oportunidade. 

 

- Apesar dessas modalidades, a ginástica e o futebol continuam a assumir o maior 

peso em termos desportivos no concelho? 

 

- É sempre a ginástica, o futebol e o hóquei em patins. O futebol, nós damos especial 

importância às camadas mais jovens, porque depois é praticado já a outros níveis, já de 

competição, e claro que também têm algum apoio, mas o nosso apoio é sobretudo para a 

formação que se está a fazer ao nível do futebol, essencialmente na Merceana, 

Carregado e Alenquer, é realmente o que tem mais praticantes é o futebol. Depois virá 

possivelmente o hóquei em patins e só depois as outras modalidades. 
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- As colectividades assumem um papel importante... 

 

- Ah importantíssimo, as colectividades, sobretudo as colectividades. Porque na minha 

opinião a Câmara não pode, nem deve, estar a promover o desporto de competição. Isso 

pertence aos clubes, os clubes se querem competir, devem competir mas o problema é 

deles. Agora devemos apoiar e promover a formação desportiva e aí tudo o que é 

actividades direccionadas para os mais jovens nós temos tentado implementar e fazer 

com que os mais jovens se juntem a nós, procurando modalidades que eles tenham 

maior apetência. É o caso do BTT que ninguém praticava e que agora os passeios que 

nós fazemos, de dois em dois meses a Câmara organiza um passeio de BTT, e têm 

sempre à volta de 150 pessoas. Não é competição, portanto trata-se de um passeio com 

exercício físico e aparece muita gente, e estão ali não para competir mas para praticar 

desporto.  

 

E outros que é o caso do Futsal feminino, é o caso do desporto para os mais idosos, com 

o Programa Vida Activa, vamos ter agora um programa só para os funcionários da 

Câmara, para pôr os funcionários a fazer desporto também. Portanto temos de fomentar 

o desporto pela prática desportiva e não pela competição. De resto apoiamos as 

colectividades com subsídios para que eles possam ter a sua prática desportiva também. 

 

- A falta de espaços apropriados constitui um obstáculo à prática desportiva? 

 

- Repara uma coisa, para se fazer desporto não é preciso ter muitos meios, para se fazer 

desporto de competição é preciso meios, e meios exigentes porque tem de haver 

determinadas condições, os campos têm de ter uma determinada medida, tem de haver 

balneários, etc. Agora para fazer desporto por desporto não são precisas grandes 

condições. É preciso haver um espaço e é preciso haver alguém que oriente essas 

pessoas. Nesse aspecto todas as colectividades que quiserem promover desporto podem 

fazê-lo porque têm o seu espaço, uns melhores outros piores, mas têm o seu espaço. 

Portanto há que apoiar essas colectividades, e há aí muitas colectividades que temos que 

estão à procura agora de outro tipo de modalidades que não sejam só futebol e que 

possam pôr as crianças a fazer desporto, umas com mais sucesso, outras com menos. 
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O nosso pavilhão da Chemina trabalha das 9 às 17 exclusivamente para as escolas do 

ensino básico. Os pavilhões, quer o da Chemina, quer o da escola secundária, depois 

dessas horas estão abertos ao público em geral que queira praticar desporto 

gratuitamente. Neste momento está sobre-lotado, também não há maior capacidade, por 

isso é que te disse que vamos construir outro. Temos um professor de Educação Física, 

que dá apoio a esse tipo de iniciativas. 

 

Claro que se houvesse mais espaços, se tivéssemos mais campos de ténis, faz falta os 

campos de ténis, que junto ao tal campo de futebol que se vai construir há-de ter courts 

de ténis. Claro que tudo o que vier a mais é bom. Agora também não nos interessa ter 

muitos espaços e depois não estarem a ser utilizados, porque não é só ter o espaço, é ter 

o espaço e manter o espaço. Portanto fazem falta mais campos relvados, por exemplo 

com relva sintética, mas mais, também seria bom que houvesse. Só que são 

investimentos muito caros e é complicado. Fizémos isso com o Carregado, apoiamos o 

relvado do Carregado e vamos apoiar outros, mas como uma parte significativa do 

investimento é das colectividades, eles também não se metem muito nisso, porque se se 

metessem de certeza que a Câmara iria apoiar também. 
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Juventude 
 

Entrevista com o Vereador Jorge Riso 

Vereador do Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Alenquer 

 

- Fale-me um pouco sobre os problemas que verifica ao nível do sector da 

Juventude. 

 

- É uma área muito complicada na minha opinião, é a área em que tenho tido mais 

dificuldades, porque quando cá cheguei quis-se fazer aí um fim-de-semana para os 

jovens e gastou-se uma “pipa de massa” naquilo e não apareceu ninguém. Porque 

choveu, esteve vento, esteve frio, isso é tudo verdade, mas mais verdade do que isso é 

que não houve interesse. Os jovens ou aderem porque estão no tempo de escola, e em 

vez estar na escola vão, ou se for ao fim-de-semana antes querem ficar a jogar 

computador, a jogar à bola, ou então a praticar as actividades que têm nas associações 

que existem, nos escuteiros, nas colectividades... Portanto os jovens do concelho já 

estão “encaixados” em determinadas actividades.  

 

Tem-se tentado fazer com que, sempre que eles pedem apoio para determinadas 

actividades, nós tentamos apoiar, porque o que se tem feito aqui como iniciativa da 

Câmara para os jovens, a adesão tem sido muito pouca, portanto é preferível apoiarmos 

as iniciativas deles ao nível das associações de jovens, da Ventosa e de Alenquer, ao 

nível das associações de estudantes, que vêm muitas vezes pedir apoio para actividades 

e nós tentamos apoiar, porque é mais fácil eles aderirem às iniciativas deles do que 

propriamente quando são iniciativas de fora e é por isso que se tem feito pouco em 

termos de grandes iniciativas para os jovens. Sempre que eles recorrem a nós, nós 

tentamos apoiar conforme podemos, ou com subsídios, ou com meios, mas deixar que 

tenham eles a iniciativa, que também não são muitas. Ou são das escolas ao nível de 

finalistas, ou então também não fazem muitas. 

 

Agora o que é facto é que eles estão ocupados, eles tem desporto nas colectividades, 

têm os escuteiros, têm outras associações de âmbito religioso, eles estão ocupados, estão 

a fazer alguma coisa, agora em termos de iniciativa que congregue todos, é mentira! 
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- Não existe então projectos da autarquia direccionados especialmente para os 

jovens? 

 

- Os que se fizeram não deram resultado. A nível de colóquios fizemos colóquios, não 

apareceu ninguém, eles não demonstraram interesse. A nível dessa tal festa com teatro e 

música, não vieram. Por acaso lembro-me bem que a festa tinha uma coisa, quando se 

fez a festa não havia bebidas alcoólicas, foi um fiasco. Portanto nesse aspecto estou um 

bocado desanimado. Agora se os jovens quiserem, venham ter connosco e nós em 

parceria podemos fazer coisas, mas tem de partir também deles, é como o provérbio 

chinês, “Não dês o peixe, ensina a pescar”. Se eles quiserem podem vir ter connosco. 

 

- Existe portanto uma abertura da parte da autarquia... 

 

- Total, aí há total, tomaria eu que aparecessem mais. Tenho pena, por acaso é uma área 

em que era giro fazer mais coisas, mas a malta não ajuda. Pronto, eles têm as ocupações 

deles. Há outra coisa que se tentou fazer que foi abrir espaço jovem em Alenquer, mas 

como o IPJ está em Lisboa e Vale do Tejo não há direito a apoios... 
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Habitação 
 

Entrevista com o Vereador Orlando Pereira  

Vereador do Pelouro da Habitação na Câmara Municipal de Alenquer 

 

- Quais são os principais problemas verificados no concelho de Alenquer ao nível 

da habitação? 

 

- No concelho de Alenquer, bem como na generalidade do país, e Alenquer não foge à 

regra, neste momento verifica-se um excesso de oferta para a procura que existe devido 

a muitos factores, e aqui no concelho de Alenquer, fundamentalmente pela perspectiva 

que se tem criado em relação ao Aeroporto, que tem levado a que muitos construtores 

tenham vindo muito para Alenquer na perspectiva de que essa estrutura venha para o 

concelho e, quando chegar, certamente que haverá um número elevado de pessoas a vir 

para o concelho. 

 

Os problemas que temos aqui ... Felizmente não temos um problema, como a maior 

parte dos concelhos dos subúrbios de Lisboa ou do Porto têm, que é a habitação 

clandestina, isso está mais ou menos controlado, haverá um caso ou outro como é 

normal para confirmar a regra.  

 

Um problema com que neste momento nos debatemos aqui é em relação às medidas 

preventivas que foram criadas em função da possível vinda do Aeroporto para 

Alenquer, o que fez com que o Governo decretasse medidas preventivas, que vêm já 

desde 1997, e que de alguma forma têm afectado a construção, sobretudo a construção 

de casas próprias de pessoas que têm o seu pedaço de terreno e que querem construir 

para habitação própria, e que se situam dentro das medidas quer da ANA quer da 

Direcção Geral do Ambiente, e portanto tem sido um problema que temos tentado 

rebater perante o governo porque entendemos que essas medidas preventivas estão 

muito alargadas e não deveria ser tanto, e continua a ser um problema muito complicado 

que temos, sobretudo para dar satisfação aos munícipes para a sua construção própria, 

que essa preocupa-nos efectivamente. 
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De resto, tirando isso, temos um outro problema que é o da habitação para a 

componente social, uma vez que a Câmara Municipal de Alenquer não tem habitação 

social, houve dois fogos que foram construídos em Alenquer com rendas controladas, 

mas dado o encarecimento da construção, também não pôde ser muito. E isso traz-nos 

alguns problemas porque aparecem algumas famílias carenciadas e não temos de facto 

onde as poder alojar. Também não tem sido uma estratégia da Câmara Municipal de 

Alenquer o planeamento de bairros sociais porque também é um bocado problemático, 

na minha opinião pessoal, os bairros sociais, porque vemos diariamente na comunicação 

social que as casas que são distribuídas para as famílias carenciadas nunca estão ao 

agrado de todos, porque todas as pessoas colocam questões nisso. Por outro lado a 

construção também está muito cara, e portanto a Câmara também não tem ido por aí, e 

com a crise actual que temos a nível do país, obviamente que também é um 

impedimento. E essa talvez seja a lacuna que nós temos aqui. 

 

Houve os tais dois blocos que foram feitos mas que acabaram por não resultar na íntegra 

porque, por exemplo aquele ali na Avenida do rio, que é aquele bloco ali junto à 

Biblioteca Municipal, acabou por ser um bloco de habitação social mas que os andares 

na época foram vendidos já a preços não-sociais porque, dado a construção ser muito 

onerosa por causa do problema do rio e do nível das águas, acabaram por ir para lá 

famílias que realmente tinham posses, porque se não tivessem posses também não 

tinham hipótese de comprar de facto os andares. Portanto digamos que foi uma 

construção para venda controlada dentro do âmbito social, até porque foi financiado 

pelo Fundo Fomento Habitação, só que dado se tratar de uma obra muito cara, também 

o acesso a ela só foi já para famílias com muitos rendimentos, portanto não funcionou 

como aquela habitação social que nós pensávamos inicialmente ser a indicada. E a outra 

componente foi também pela mesma situação, foi nas Paredes, porque ao fim e ao cabo, 

também dado o tipo de construção, também acabou por não ir directamente às famílias 

desfavorecidas. Com pena nossa, mas enfim, a Câmara ajudou a construção dentro do 

possível, precisamente porque era a custo controlado, e, sendo mais barata do que a 

outra, não foi com os preços que nós pensávamos que poderia e deveriam ser. Portanto 

digamos que o problema principal que nós temos é não termos habitação social. 
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- Portanto esses dois casos não são considerados actualmente como habitação 

social? 

 

- Não são. Não são porque não foram. Agora neste momento há ali o bairro da 

Gulbenkian que é um bairro construído onde foi as cheias, e esse sim para famílias 

desfavorecidas, que é um bairro que pertencia ao Fundo Fomento Habitação e que agora 

eles querem passar para a Câmara a posse dessa propriedade. A maior parte das casas já 

estão vendidas, só há lá três ou quatro que estão de renda, mas já estão muito 

degradadas e a Câmara anda a negociar com o Fundo Fomento de facto essa transacção. 

Também são meia dúzia de casas, pode resolver uma situação ou duas, mas mais do que 

isso não. 

 

Temos também uma outra faceta que é as casas degradadas. Isto é uma Vila Histórica, 

sobretudo a Vila de Alenquer, e todas as Vilas Históricas normalmente têm casas 

muito antigas, casas que devem ser preservadas mas que também é muito complicado 

fazer os proprietários conservar essas habitações porque o rendimento que tiram é 

pequeno, e normalmente uns alegam que não têm verba para o fazer, outros mesmo 

tendo também não vão investir numa coisa que depois o rendimento é muito baixo, e 

portanto talvez sejam as duas lacunas que existem neste momento cá, e que estamos a 

tentar resolver, que são a tentativa de preservar o património existente e a outra é de 

facto talvez a falta de habitação social. 

  

- Há muitas pessoas a precisar de habitação social do concelho? 

 

- Sim, há muitas pessoas a precisar de habitação social no concelho, como aliás em 

todo o lado, embora haja alguns casos de pessoas que estejam a precisar por não 

quererem ter responsabilidades. Eu conheço alguns casos (...). E portanto os outros, e 

quem tem a sua habitação própria, também trabalha e tem essa responsabilidade que 

eles não querem ter. Haverá casos, e indiscutivelmente que os há, em que as pessoas 

não tem mesmo possibilidades, e aí sim, preocupa-nos efectivamente. Agora há outros 

casos que não nos preocupam tanto, embora dêem a entender que vivem na miséria, 

agora essa miséria é fruto de as pessoas não quererem responsabilidades e de não 

quererem fazer aquilo que os outros fazem que é trabalhar. Tão simples quanto isso! 
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Ou seja há um grande número de pessoas que se pensa que são casos muito graves mas 

que, depois de analisados e avaliados, acaba por se perceber que são problemas criados 

pela própria pessoa. Depois há o outro lado da questão que é pessoas que têm muitas 

dificuldades e coitadas que se fartam de trabalhar de dia e de noite e que têm de fazer a 

sua própria casa, e onde é que está o problema da justiça em relação a isso? Quando se 

fala em habitação de pessoas carenciadas é muito problemático porque isto tem de ser 

visto caso a caso. E nós temos muitos exemplos, por exemplo a zona da Grande Lisboa 

e do Porto, em que há pessoas que foram viver para aquelas barracas para ter direito a 

indemnizações, mas que uma pessoa chega lá à porta e têm um bruto Mercedes, têm tv 

satélite, etc.. Portanto isso é muito problemático em relação a esse aspecto. Há pessoas 

que necessitam, que deveriam ser ajudadas, mas tem de ser caso a caso para que não se 

cometam injustiças relativamente a outras pessoas que efectivamente procuram 

cumprir com as suas obrigações quer pessoais quer profissionais.   

 

Não temos muitos casos de pessoas a viver em condições deploráveis, agora começa-se 

a sentir mais casos com a vinda dos imigrantes, onde efectivamente as pessoas não têm 

verba para pagar renda e então sujeitam-se a qualquer situação. E aí também se está a 

verificar uma outra vertente que é pessoas que têm barracões que não têm condições 

absolutamente nenhumas, que eram barracões ou currais de animais, que alugam às 

pessoas por verbas exorbitantes e eles, como não têm mais nada, têm de se sujeitar a 

isso e esse aluguer nem sequer é participado ao fisco para ser pago contribuição sobre 

isso porque as pessoas não querem recibos. E agora aparece uma situação nova no nosso 

país que é as casas que eram barracões e currais de animais estão a ser alugadas a 

pessoas que não tem outras hipóteses e alugadas por verbas exorbitantes a emigrantes, 

essencialmente na zona do Carregado (...) Esta é uma situação que se começa a verificar 

também noutras zonas do concelho, mas essencialmente na zona do Carregado, que é 

onde se verificam mais imigrantes, se bem que aqui também há o caso que as pessoas 

juntam-se 10 ou 20 e alugam um apartamento. Verifica-se muito isto no Carregado até 

porque têm muita oferta de habitação a nível de compra e arrendamento. Hoje no 

Carregado ainda se pode alugar um apartamento porque há prédios de arrendamento, em 

Alenquer não há tanto isso. 

 

(...) 
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É um problema que temos, como têm todos os municípios, mas felizmente não há 

muitos muitos casos, há dois ou três que se as pessoas quiserem colaborar nós 

ajudamos e temos alguns casos em que demos material e ajudamos. Porque nós ao fim 

e ao cabo também entendemos que as pessoas para ter alguma coisa também têm de 

trabalhar para isso, porque se não trabalharem “é pior a emenda que o soneto”, 

trabalhando dá-se valor (...) 

 

Nós aqui também não tendo habitação social procuramos que as pessoas que têm as 

casas com más condições, se chegarmos à conclusão que são pessoas que não podem 

de maneira nenhuma, vamos ajudá-las, com material, às vezes com os técnicos a fazer 

o projecto para não gastarem tanto dinheiro, mas desde que as pessoas queiram 

colaborar e que se justifique. 

 

- Acha que seria importante existir no concelho mais iniciativas tais como as que 

foram tentadas anteriormente? 

 

- Importante é sempre, desde que nós possamos trabalhar, pensar que são tarefas que 

possam beneficiar pessoas que por este ou por aquele motivo são pessoas altamente 

carenciadas e necessitadas, é sempre importante e penso que uma das obrigações que 

qualquer autarquia tem é de facto a componente social, e se nós não soubermos ter 

acções para que a componente social possa ser mais elevada, é evidente que também 

não nos sentimos bem connosco. Só que por vezes também não somos ajudados nessas 

acções. Agora é sempre importante de facto isso acontecer.  

 

Eu costumo dizer que esta crise que estamos a atravessar tem a ver com uma situação 

que se esqueceu que foi a situação social do país, quer dizer, nós quando temos de 

cumprir um défice e ficar amarrados em relação à Europa, nós para cumprir esse défice 

esquecemos a componente social, e quanto a esquecemos ou que é que aconteceu? 

Aconteceu que as empresas começaram a fechar, as pessoas começaram a ir para o 

desemprego, a deixar de pagar o seu imposto sobre o rendimento do trabalho, a 

segurança social deixou de receber receitas que estava habituada a receber, ainda 

passou a pagar porque as pessoas foram para o subsídio de desemprego, e começou-se 

a criar aqui um novelo que agora é difícil sair dele. 
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E quando a componente social é esquecida em prol de outra coisa, eu não vou discutir 

se bem, se mal, porque não me compete a mim, tenho a minha opinião pessoal, mas é a 

minha, e quando se esquece essa componente social é óbvio que à partida há logo uma 

tendência para se agravar a situação.  

 

Portanto seria importante haver mais iniciativas mas por vezes não há hipótese de fazer 

e por vezes também não são somos ajudados nessas acções, as pessoas também não 

têm sensibilidade para poder participar ou aceitar as boas intenções que estão do outro 

lado, mas isso é um problema da nossa sociedade, e talvez com outra geração se vá 

mudando a pouco e pouco, espero que sim.  

 

O problema das casas degradadas é um problema de sensibilizar com que os 

proprietários dessas casas possam fazer obras de conservação e reparação de modo a 

que o parque habitacional não tenha um aspecto envelhecido como têm todas as 

cidades históricas do país, Lisboa, Porto, Coimbra, todas têm, e Alenquer não foge à 

regra. Mas é muito difícil fazer com que os proprietários invistam, porque o 

rendimento... Normalmente são casas arrendadas, se nós recuarmos nos anos, essas 

casas eram de pessoas que tinham muitos bens, enfim, normalmente para além de casas 

tinham propriedades, porque isto era um concelho rural, e as propriedades deixaram de 

dar o rendimento que davam e as pessoas também estão a passar por dificuldades. E 

como não têm rendimento dessas casas que estão arrendadas, não conseguem tirar 

rendimento, também não vão investir. É esse é um problema que faz com que o parque 

habitacional esteja um bocado degradado, nós damos algumas nuances a eles, como 

não tirar licenças, como isentá-los disto ou aquilo para ver se efectivamente os 

sensibilizamos nesse sentido, mas também tem de ser com o tempo, não pode ser de 

um momento para o outro, embora já haja aqui na parte alta da Vila algumas casas que 

foram recuperadas, mas ainda temos aí muitas para recuperar e que estamos a tentar. 

Esse é um dos grandes problemas também da habitação.  

 

O outro é o da componente social e das medidas preventivas. De resto, enfim, com 

maior ou menor agrado, com o problema da estética, dos andares, das urbanizações. É 

uma coisa sempre problemática, quer dizer, cada um tem a sua estética muito própria 

mas enfim, isso aí as coisas vão correndo, não temos habitações clandestinas 

praticamente. 
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- E quanto aos problemas das barracas no concelho? 

 

- No caso das barracas, poderá haver uma ou duas ou três ou quatro, mas quer dizer, 

não é significativo no seu conjunto. Porque nós vamos para zonas ou cidades que têm 

às vezes quase bairros de barracas, nós aqui, as barracas... Pode-se passar aí por um 

sítio e ver uma barraca, mas normalmente essa barraca só é uma cozinha do lado, ou é 

um curral dos animais, sobretudo ali na parte Norte do concelho, porque de resto, 

barracas como habitação há meia dúzia de casos que não são significativos 

 

- Os problemas existentes ao nível da habitação são diferentes nas duas partes do 

concelho, ou seja, existem diferenças entre a parte mais desenvolvida e a parte 

mais rural do concelho? 

 

- Eu não sei se a parte Norte do concelho é a parte rural ou não é uma parte também 

desenvolvida, sobretudo no nível de vida, no bom ambiente de vida. Mas isso é uma 

outra história. 

 

É evidente que os problemas não são idênticos, nós temos aqui a parte Sul do 

concelho, o eixo Alenquer – Carregado, que é um eixo industrial, portanto com a 

grande parte populacional, enfim, que tem uma forma de estar, e a autarquia tem de 

olhar para ela com uns olhos completamente diferentes que não olha para a parte Norte 

do concelho. 

 

Até porque, aqui no eixo Alenquer - Carregado, é uma população mais desenvolvida a 

nível cultural, com outra formação, onde os problemas são vistos de uma maneira 

diferente que não são pelas pessoas da parte Norte, com isto não quer dizer que as 

pessoas da parte Norte não mereçam, merecem todo, todo o respeito. 

 

O Carregado é uma Vila que neste momento tem alguns problemas, como todas as 

Vilas têm, já teve mais. A Barrada dava há uns anos atrás um aspecto assim um bocado 

dúbio, neste momento já podemos lá ir, tem uma presença simpática, enfim, foram lá 

feitas algumas estruturas de jardinagem, etc., portanto já oferece, pelo menos em 

termos de estética, alguma qualidade. Agora é uma Vila um bocado sobrecarregada 

com acessibilidades. O Carregado teve também o problema do loteamento a seguir ao 
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25 de Abril, onde não havia ainda experiências cá no concelho de um grande 

loteamento como é o Carregado, e formou ali alguns “males”, aquilo que deveria ser 

uma construção controlada e por fases, acabou por ser uma construção de qualquer 

maneira, não havendo faseamento na construção. Mas o Carregado tem agora uma 

coisa que muito poucas vilas do país têm, tem muitos espaços verdes e muito 

estacionamento. Houve esse cuidado, porque nós vamos aí para determinadas vilas em 

que o espaço de loteamento é aproveitado quase até ao limite. 

 

O Carregado é um nó estratégico e tem de ser visto como tal. E aliás eu agora ainda 

não entendo como, em relação à A10, se discutiu o corredor Norte ou o corredor Sul e 

nós aqui, Câmara e Assembleia Municipal, deram a sua opinião para ser o corredor 

Norte precisamente para tirar um bocadinho desse fluxo ao Carregado que já está 

sobrecarregado, e lá em baixo em Lisboa, a Direcção Geral do Ambiente entendeu que 

devia ser o corredor Sul, quer dizer, ainda entrará mais trânsito dentro do Carregado, o 

que, dado os níveis de ruído, digamos que em poluição sonora os níveis no Carregado 

já estão no limite e ainda vão sobrecarregá-lo mais. Não entendo esta decisão, mas 

enfim, eles que lá estão nos gabinetes é que sabem aquilo que querem e foram escolher 

o corredor Sul, quanto a mim muito mal, sobretudo sobre este aspecto. E ainda com 

uma outra desvantagem que é, escolheram o corredor Sul, que não vai ter ligação ao 

Aeroporto e o corredor Norte faria uma ligação ao novo Aeroporto. Digamos que a 

nível de custos e isso tudo também irá ser muito prejudicial ao país, mas quem somos 

nós para estarmos agora a discutir isso, uma vez que demos o nosso Parecer e ele não 

foi minimamente respeitado. 

 

Mas no Carregado o que me assusta é realmente a carga de poluição que já existe, e que 

vai existir ainda muito mais se o Aeroporto vier para cá, e com as pessoas do poder 

central a jogarem tudo no nó do Carregado. Não pode ser, porque o Carregado está a 4 

Km de Alenquer ou 5 e tem de se retirar do Carregado tudo aquilo agora que seja 

criado, porque senão o Carregado fica ali, e daqui a meia dúzia de anos o nível de 

poluição sonora estará ao nível das grandes cidades e dos grandes nós estratégico etc., e 

nós isso tentamos evitar.  
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- Ao nível dos centros históricos, que partes da Vila de Alenquer são consideradas 

como centros históricos? 

 

- Nos centros históricos temos essencialmente a parte da Vila Alta e lá em baixo o  

Areal também é considerado parte histórica, que é ali junto ao Estaleiro Real, que está 

a ser agora recuperado para entrar na Rota da Vinha e do Vinho e dos Moinhos. 

Portanto o Estaleiro Real vai ser o pórtico destas Rotas, e portanto penso que é uma 

estrutura muito engraçada e que vai ter no futuro um grande acolhimento para as 

pessoas, sobretudo para quem nos visita, e essa parte histórica da Vila está mais ou 

menos defendida. Quer dizer, nós aqui há uns anos para cá, foi criado aqui o GTL 

(Gabinete Técnico Local), o GTL fez um levantamento exaustivo de toda a parte 

histórica e nós ainda temos esse levantamento, onde sabemos todas as casas que 

existem na parte histórica da Vila, qual é a sua composição e quantas assoalhadas têm, 

qual é o tipo de telha que deve levar, qual é a cor ...Portanto nós fizémos esse 

levantamento, e há esse levantamento, e é seguir por aí. Claro que isso tem uma 

dificuldade tremenda porque os proprietários querem fazer ao gosto deles, aquilo 

obedece a determinadas regras...  

 

E depois ainda se verifica isto, quer dizer, há aqui meia dúzia de casas no centro 

histórico que têm de levar uma telha especial que, para além de ser mais cara do que a 

telha normal, a mão de obra na aplicação desta telha é 3 vezes mais do que na telha 

normal. E as pessoas, quer dizer, encolhem-se de facto porque o investimento é muito 

maior, mas nós aí temos de sensibilizar as pessoas e tal. Felizmente as pessoas que têm 

comprado aqui as casas já degradadas para fazer novas habitações, respeitando o traço, 

são pessoas ligadas muito ao urbanismo, arquitectos e tal, e tem-se de facto sabido 

defender isso. Claro que aparece alguns ... temos uma obra embargada já há 6/7 anos, 

em que veio um emigrante que quis fazer ali de qualquer maneira, meter azulejos de 

qualquer maneira e embargámos a obra. Aquilo é um cancro que ali está, o homem diz 

que ele é que paga, ele é que sabe, ele é que põe aquilo que quer, enfim, aparece 

sempre casos destes em que é preciso dar a volta, sobretudo quando as pessoas são 

muito renitentes na postura que efectivamente evidenciam. 
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- Portanto tem existido um esforço da parte da autarquia para preservar esse 

património? 

 

- Sim, nós temos procurado como lhe digo, e inclusivamente houve uma casa que foi 

reconstruída aqui há cinco ou seis anos, em que a Câmara disse ao proprietário que 

suportava a diferença de um tipo de telha para o outro. Portanto era uma das casas mais 

antigas e tinha de levar essa telha, e aquilo foi tudo restaurado até ao ínfimo pormenor, 

e a Câmara aí, para defender esse mesmo património, suportou o diferencial do custo 

da telha. Enfim, a pessoa comprou, vai investir, já tem de perder o seu cunho pessoal 

porque vai ter de respeitar traços e respeitar aquilo que lhe é imposto. E portanto ainda 

ter de suportar custos maiores, não metendo o seu gosto na casa, etc., também não é 

fácil e portanto tem de haver aqui um bom entendimento, um bom diálogo, para se 

poder chegar a um consenso. E às vezes não é fácil. Porque quem paga gosta de impor.  

 

(...)  

 

A pessoa comprou uma casa, vai recuperar a casa, vai ser a sua habitação, é ela que lá 

vai estar todos os dias, e vai ter uma coisa que lhe é imposta. Portanto ou a pessoa está 

muito sensível a estes pormenores, e é da própria actividade e compreende, ou não é e 

aí o problema é muito complicado. 

 

- Tem-se verificado no concelho uma diminuição da população jovem. Que 

incentivos são concedidos pela autarquia para a fixação dos jovens no concelho? 

 

- Sabe que o problema da natalidade é um problema geral. Toda a sociedade portuguesa 

sofreu um envelhecimento, fruto de muitas circunstâncias, e nomeadamente do 

planeamento familiar que começou a existir e que não existia, e que as pessoas 

começaram a saber e a ver quantos filhos queriam, quantos não queriam, não só enfim 

pela postura das próprias pessoas, como também pelas dificuldades que a própria vida 

oferece, e hoje em dia todos os pais querem dar o melhor aos filhos e portanto esse 

planeamento familiar acaba por resultar. Se nós recuarmos no tempo, há 30/40 anos, 

verificamos o seguinte: havia muitos casais aqui no concelho que tinham 5, 6, 7 filhos e 

hoje os casais o mais que têm são 2, 3 filhos e muito juntos. Ora bem, logo à partida 

isso faz com que o escalão etário diminua. Mas caso engraçado é que nos últimos cinco 
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anos tem havido um aumento da natalidade e de jovens aqui no concelho de Alenquer. E 

eu não me estou a referir ..., era natural que houvesse esse crescimento da zona do 

Carregado - Alenquer, onde o crescimento populacional tem sido grande. E ao haver um 

grande crescimento populacional, obviamente faz com que haja mais jovens. Mas eu 

estou-me a referir também à parte Norte. 

 (...) 

 

- E ao nível de incentivos, em termos de habitação, para a fixação dos jovens no 

concelho?  

 

- Sabe que nós para algumas coisas estamos muito perto de Lisboa, para outras estamos 

muito longe. E qualquer Vila ou Cidade que se situe próximo de um grande centro 

urbano como é Lisboa, que é a capital do país, tem benefícios e malefícios. Em relação 

à juventude é muito complicado, porque nós em Alenquer não temos grandes incentivos 

para os jovens. Quais são os incentivos para os jovens? Temos uma piscina, temos um 

cinema, enfim, ajudamos e colaboramos nas colectividades para que as colectividades 

absorvam os jovens, e felizmente aí estamos muito bem, na componente desportiva, na 

componente cultural, em todas as componentes. E por exemplo em Alenquer e no 

Carregado temos colectividades que absorvem, nas duas localidades, cerca de 1200 a 

1300 jovens que diariamente estão a frequentar a colectividade, o que é bom, muito 

bom. Porque, para além de lhes poder dar a parte da componente desportiva e cultural, 

ainda os retira de determinados caminhos que em toda a gente sabe, e que infelizmente 

hoje é o cancro da nossa sociedade. E portanto podemos considerar que há de facto 

incentivos, porque há localidades que nem isso têm. Porque nós vamos para concelhos 

aqui perto em que as colectividades quase não existem, que é o caso de Azambuja, por 

exemplo. E isso é muito bom para a juventude. 

 

Agora é evidente que é difícil muitas vezes criar condições para os jovens quando 

estamos a 20 minutos de Lisboa, onde há uma oferta mais diversificada. Há centros 

comerciais, há concertos, há bares, portanto onde há todo um tipo de oferta. E 

normalmente os jovens preferem ir para fora do que ficar dentro, por várias razões. 

Porque é mais novidade, porque é mais fino, porque não estão os pais, nem os tios, nem 

os conhecidos a ver. Por isso é que eu digo, aí está demasiado perto.  
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E é com a nossa hotelaria, nós chegamos aqui ao fim-de-semana e a Vila é praticamente 

deserta porque as pessoas, se pensam em ir almoçar com a família, vão para fora. E 

depois estamos próximos da praia também, a uma hora ou três quartos de hora. Portanto 

Alenquer é diferente de uma Vila ou de uma cidade do interior onde não há nada e as 

pessoas têm de ficar lá. E quando falamos na juventude, por vezes é complicado, porque 

por vezes faz-se o investimento e acaba por não... não é tirar rentabilidade, porque a 

autarquia quando faz o investimento não quer saber da rentabilidade financeira, mas a 

rentabilidade natural, estrutural, psicológica, etc.. E portanto isso aqui é muito 

complicado porque nós fizémos um espaço para cinema, com óptimas condições, 

polivalente, podem actuar orquestras e tal. E no entanto nesse momento nós já 

equacionámos a hipótese de abrir o cinema, porque felizmente nós trazemos aqui os 

melhores filmes quase quando eles saem, e muitas sessões têm meia dúzia de pessoas. 

Ora bem, isso é um bocado “des-estimulante”. Por outro, nós apostamos nas 

colectividades, vai-se fazendo algumas peças de teatro, mas não se faz também com 

aquela assiduidade que um espaço daqueles poderia.  

 

Portanto não é fácil nestas terras fixar a juventude, precisamente quando a oferta ao lado 

é sempre uma oferta maior (...). Estamos a tentar criar aqui mais umas condições para a 

juventude, mas por muito que se tente fazer é complicado. Mas a autarquia tem de 

apostar, e vamos apostar, vai tentando, mas há sempre esse handicap que as autarquias 

mais perto destes centros populacionais têm. 

 

- Mas se calhar, e como estamos tão próximo de Lisboa, seria mais fácil para os 

jovens se fixarem em Alenquer em termos habitacionais do que na própria cidade 

de Lisboa. Que incentivos são dados aos jovens em termos habitacionais? 

 

- Aí a autarquia não poderá fazer muita coisa, quer dizer, porque normalmente essa 

habitação não é construção do próprio jovem, porque se eventualmente fosse construção 

do próprio jovem, obviamente que a autarquia poderia dar uns incentivos a nível de 

licenças, de taxas que têm de ser pagas, etc.. Agora isso é feito por um construtor, e o 

construtor tem o seu lucro.  

 

Nós já fizemos, aqui há cerca de uns anos atrás, um bloco adicional que havia ali, e 

ainda há, em Casais da Marmeleira, em que nós negociámos,  porque havia ali uma 
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situação muito complicada, o construtor com a instituição de crédito, e nós fizemos um 

acordo com a instituição de crédito em que as pessoas fossem para lá, não havia entrada 

e havia prestações suaves, sem dar qualquer entrada para permitir que o casal jovem, 

portanto com primeira habitação, e que se está a lançar para a vida, pudesse ter a sua 

casa. E conseguimos. As inscrições para a compra e tudo isso era feito aqui na Câmara, 

porque eles disponibilizaram um homem para vir cá e estava aqui, e em vez de as 

pessoas irem para a instituição de crédito, era aqui que tratavam das coisas.  

 

Portanto digamos que houve de facto isso, e que resultou, porque de facto aquilo eram 

70 e tal fogos, e dos que foram vendidos só houve dois ou três que correram mal, 

porque depois não houve dinheiro para pagar a mensalidade e ao fim de um certo 

tempo... Mas isso só se poderá fazer quando também ... Se não houver interesse para o 

construtor ou da entidade financeira, a Câmara também não pode chegar lá e dizer         

“- Você faz isto”, porque eles se não tiverem dificuldade querem é resolver o problema 

deles. Porque estamos a falar de um comércio que vende dinheiro e ou outro é um 

comércio que constrói para ganhar. E a Câmara não tem força para se poder impor lá. 

Quando surge dificuldades, a Câmara pode ter um papel e jogar com isso, que foi o caso 

do que fizémos e que resultou muito bem, e hoje estão lá pessoas, que eu conheço 

muitas pessoas que lá estão, porque na altura andei metido nisso, que efectivamente só 

tiveram hipótese de ter habitação assim, porque se não fosse assim não tinham. Agora 

digamos que só a Câmara pensando em dizer assim: “Há um subsídio X”, mas isso é 

muito complicado, porque também é preciso dinheiro para fazer isso. Enfim, não quer 

dizer que não pudesse ser feito, porque poderia haver uma forma de subsídio, de a 

Câmara poder ajudar, mas isso implicava outras situações, e digamos que o orçamento 

camarário não dará para isso. 
  

 

- E quanto a níveis de projectos que a autarquia possui actualmente no âmbito da 

habitação? 

 

- Bom, quanto a projectos, actualmente não temos nenhum. Chegou a haver aí o 

RECRIA, mas não aderimos ao RECRIA na sua verdadeira acepção porque foi um 

programa que surgiu para meter as Câmaras a resolver um problema que deveria ser do 

Estado. Era um programa que era com a participação do Estado e das Autarquias, mas 
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depois o Estado pôs-se de fora e as Autarquias é que tinham de assumir. Nós aderimos 

ao RECRIA no sentido de que as pessoas pudessem ter as benesses todas, mas não 

participamos monetariamente. Dávamos a informação, tínhamos os técnicos a 

trabalhar, mas não demos dinheiro. 
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Ambiente  
 

Entrevista com o Vereador Jorge Riso 

Vereador do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de Alenquer 

 

- Quais são os principais problemas ao nível de ambiente no concelho de Alenquer? 

 

- Os principais problemas... temos o problema do saneamento, que é a saída de efluentes 

para o meio ambiente e nesse aspecto temos neste momento cerca de 70% do concelho 

coberto com saneamento básico e com tratamento desse saneamento. Temos um 

problema que são os outros 30% do concelho. Falta implementar a rede de saneamento 

e tratamento das águas residuais dos outros 30%. 

 

Outro problema é o das indústrias e das pecuárias. Praticamente todas elas já estão 

licenciadas e estão a trabalhar bem, com tratamento, existem casos pontuais em que as 

empresas e pecuárias não estão a cumprir com que está legislado. Nesse aspecto tem 

havido fiscalização, tem havido coimas, e as pessoas a bem ou mal têm de se actualizar 

e ter as coisas conforme a legalidade, que é o tratamento dos efluentes. 

 

Desde que tenhamos estes dois problemas resolvidos, temos os problemas resolvidos da 

qualidade das águas superficiais, ou seja, das águas dos rios e ribeiras e das águas dos 

poços. Embora haja um outro problema, que é o problema da utilização dos químicos na 

agricultura, que depois acabam por passar para os terrenos, e que é de muito difícil 

controlo, cada vez mais os agricultores utilizam mais esses químicos, mas isso é um 

problema da agricultura. Portanto tendo estes dois problemas resolvidos, temos a 

despoluição das bacias hidrográficas do concelho, que, e nós podemos ver, excepto 

alguns casos pontuais de esgotos a desaguar nessas ribeiras, o problema do rio principal, 

que é o rio de Alenquer, está praticamente resolvido. Há análises feitas à água, não 

temos problemas, a não ser alguns "crimes ambientais" quando há descargas, mas não 

podemos fazer fiscalização ao longo de todo o rio. Felizmente os principais rios estão a 

ficar pouco a pouco despoluídos. 

 

Outro problema ambiental é a questão das pedreiras. Acabam por ser um mal 

necessário, têm de existir em algum lado. Alenquer tem um solo calcário, portanto é 
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bom para a exploração das pedreiras, a pedra faz falta, tem de existir, o que não pode 

existir é um desordenamento. Tem-se sensibilizado as pessoas, e também com 

fiscalização, tem-se procurado que todos os industriais das pedreiras cumpram com a lei 

em vigor. A lei que foi feita em 2001 foi demasiado exigente, que os industriais não 

conseguiram cumprir, e que os sucessivos governos desde 2001 até aqui ainda não 

conseguiram pôr em prática. Agora está a ser feita uma nova lei, e todo este arrastar da 

situação faz com que os industriais não saibam o que têm de fazer. De qualquer modo 

neste momento todos eles cumpriram com o que são obrigados perante a lei vigente - 

fazer os planos de ambiente e de recuperação paisagística, os vários planos, dentro de 

alguma anormalidade eles estão a cumprir com a lei. 

 

- As pedreiras são uma questão que provoca muitos problemas a nível ambiental 

no concelho? 

 
- Os grandes problemas das pedreiras são a poluição sonora, a questão do ruído, das 

vibrações e das poeiras. O ruído faz parte de uma indústria extractiva, as poeiras podem-

se evitar com coberturas, sobretudo nas britadeiras, e eles estão a fazê-lo, só há três que 

ainda não têm cobertura de poeiras. E depois a recuperação paisagística é um impacto 

visual negativo que têm. Nesse aspecto eu penso, e é aí estamos a trabalhar agora, que 

os industriais poderiam começar a trabalhar na recuperação paisagística das zonas 

envolventes, nomeadamente cobrir aquelas áreas com terra florestal e pôr árvores, fazer 

uma espécie cortina arbórea à volta daquilo, que, para além não deixar ver, permitia que 

as poeiras não viessem para as zonas envolventes. Alguns industriais vão avançar com 

isso, até porque está de acordo com o plano recuperação da paisagem que eles foram 

obrigados a apresentar, portanto é uma questão de não deixar para mais tarde e começar 

já hoje, até porque as árvores demoram tempo a crescer e há que começar quanto mais 

cedo melhor. 

 

É um mal necessário, e neste momento temos consciência que provoca prejuízos em 

algumas populações mais próximas das pedreiras. Há uma fiscalização muito rigorosa, 

os industriais estão a cumprir os parâmetros exigidos pela lei nos rebentamentos, o que 

não quer dizer que não haja prejuízos. Há aqui um ajuste entre a carga explosiva que a 

lei permite e os prejuízos são provocados às pessoas. 
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- Também o transporte do material extraído das pedreiras provoca alguns 

problemas... 

 
- Sim, depois há o movimento de pesados e a forma como a carga vai nos pesados, e aí é 

papel da Guarda Nacional Republicana. Portanto o excesso de carga dos carros que se 

fala que existe, deviam ir cobertos com uma lona e não vão, mas aí a GNR é que tem de 

actuar e multá-los. 

 

- Que outros problemas existem a nível ambiental? 

- No que diz respeito às áreas verdes, podemos falar da parte florestal do concelho, que 

ainda tem alguma área florestal, em que a maior parte dela é privada. Os privados não 

cumprem com a lei e não fazem a limpeza das matas, não fazendo limpezas de matas, 

no Verão há os incêndios, e portanto é outro problema nós temos. É um problema que 

também é dos privados. Há um outro problema também que é o abandono da 

agricultura, as pessoas abandonam a agricultura, deixam crescer o mato, não têm 

possibilidades nem meios financeiros para limpar as suas áreas e são focos potenciais de 

incêndios durante o Verão. Mas isso é uma questão de legislação que é de difícil 

implementação. 

 

- Quanto aos resíduos sólido urbanos... 
 
- Nos resíduos sólidos urbanos as coisas funcionam, há dois ou três focos. A recolha é 

feita por uma empresa privada, a Recolte. 

 

- Que cobre a totalidade do concelho? 
 
- Sim, funciona bem. A Câmara Municipal neste momento já não tinha capacidade, em 

termos humanos e materiais, em termos de carros e de pessoas, para fazer a recolha do 

lixo, já não tinha capacidade para dar a cobertura que dá esta empresa, nomeadamente 

se pensarmos em termos de pessoal, como na função pública é tudo por concurso 

público, é um serviço que pouca gente quer e que estas empresas privadas podem até 

eventualmente recorrer a imigrantes de outros países, e que a Câmara Municipal de 

Alenquer não pode. Portanto seria muito difícil para a Câmara neste momento manter 

uma recolha tão eficiente como faz a Recolte.  
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O mesmo se passa relação às águas. A questão das águas que foram concessionadas a 

uma empresa privada tem a ver precisamente com isso. Quanto maior é a rede e mais 

complexa, mais meios exige, materiais e humanos, e neste momento, como temos o 

concelho coberto a quase 100% com rede de abastecimento de água, já não tínhamos 

meios materiais e humanos para a manutenção e para continuar a aumentar, porque 

pretende-se que continue a alargar. É por isso que, com algumas desvantagens que isso 

traz para os munícipes, foi entregue, porque a partir daqui cada vez era mais difícil, cada 

vez havia mais rupturas, cada vez há mais dificuldade porque a autarquia não tem 

meios. Portanto optou-se por dar também a concessão da água, com algumas 

contrapartidas para a Câmara, a uma empresa privada.  

 

- Esta empresa privada faz o abastecimento e drenagem das águas? 

- Sim, com o compromisso de investir anualmente, por exemplo, na drenagem das 

águas, o que para nós é importantíssimo para atingir os tais 100% que nós queremos e 

que falta ainda 30%, que nunca mais conseguiríamos fazer porque não temos recursos 

para isso, porque são investimentos muito grandes e assim esta empresa vai ter 

obrigação de fazer as obras de saneamento que ainda nos faltavam em algumas áreas. 

 

- Qual é o destino dos resíduos sólidos do concelho? 
 
- Os resíduos sólidos vão para o aterro sanitário do Oeste, o ResiOeste. Há um centro de 

transferência na Ota, onde é recolhida a maior parte dos resíduos e compactada em 

contentores que são levados para lá. Os que estão mais perto da área de Vila Verde, 

estão mais perto do Cadaval e vão directamente para lá. 

 

- Quais são os principais projectos que existem actualmente na área do ambiente? 

- Temos a Agenda 21 Local, que está a começar (...), e projectos na área da 

sensibilização ambiental. Há uma série de coisas que se têm feito ao nível da 

sensibilização ambiental e que estão a ter sucesso. Os percursos pedestres são uma das 

coisas que está a ter sucesso, as pessoas procuram muito este tipo de percursos, e 

pretende-se que os passeios não sejam só passeios. São passeios mas a determinadas 

zonas do concelho, não só no Montejunto, que realmente é o local privilegiado, mas 

temos outras áreas interessantíssimas em que se passeia, mas vêem-se as espécies, a 
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fauna, a parte geológica, ao mesmo tempo que vão havendo pequenos cursos ou sessões 

com temas que têm a ver com o ambiente. Já fizemos sobre as aves, vamos fazer sobre 

geologia, meteorologia, vamos fazer outro sobre as aves, em que num dia ou em dois 

dias as pessoas estão ali na Casa da Serra e se fala destas temáticas relacionadas com o 

ambiente. 

 

Temos a Casa da Serra, que era uma antiga casa florestal em Vila Verde, e que serve 

como ponto de concentração das pessoas. Já está a despoletar uma horta biológica, 

vamos ter um compustor, para que as crianças da escola possam ver como se faz 

compustagem, vamos ter um apiário para elas verem as abelhas, etc. O é que se 

pretende? Pretende-se que a Casa da Serra seja, acima de tudo, um local em que as 

pessoas (e estas acções podem ser desde crianças da escola a adultos, estes cursos são 

mais para adultos), mas também temos lá a floresta das escolinhas, em que as escolas 

plantaram as suas árvores, puseram os seus ninhos, temos lá os comedouros dos 

pássaros, portanto aquilo está-se a tornar ali uma zona interessante onde as crianças 

podem ir para ver e sobretudo para mexer, para ver crescer a batata, para ver crescer a 

alface, para mexer, para cavar, apanhar fósseis, e a nossa intenção é juntar a prática à 

teoria. Está a ter bastante sucesso, mas estão a procurar mais as escolas de fora do que 

as do concelho. 

 

Vamos fazendo este tipo de acções, portanto tudo o que pudermos aproveitar em termos 

de sensibilização, quer na Serra do Montejunto, quer na Serra de Ota, quer ali na 

Charneca de Ota, há aí sítios com grandes potenciais a nível de fauna e flora que têm de 

ser divulgados. E cada vez também as pessoas têm mais interesse por este tipo de temas, 

portanto aparece sempre muita gente. Estamos a fazer o que podemos. 

 

- Quais as iniciativas que, na sua opinião, seriam importantes desenvolver no 

concelho de Alenquer na área ambiental? 

 
- Era preciso haver uma maior sensibilização das pessoas, e isto tem a ver com civismo, 

para, por exemplo, a selecção dos resíduos, portanto seleccionar para reciclar. Ainda há 

pouca gente a aderir aos ecopontos e a fazer selecção dos resíduos. 
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- Apesar de o concelho apresentar uma taxa de cobertura... 
 
- Portanto a cobertura neste momento já tem mais de 1 para 500 habitantes, que era o 

que estava previsto, um ecoponto por 500 habitantes. Agora acontece muitas vezes que 

o ecoponto, e já aconteceu comigo, chamar cá os homens porque o ecoponto estava 

cheio de cartão à volta, os homens vieram e lá dentro estava vazio, portanto as pessoas 

puseram tudo à volta mas lá dentro não tinha nada. Isto é civismo, não é mais nada! 

 
A parte dos animais de estimação, que também acaba por ser ambiente, há cada vez 

mais cães abandonados, há pessoas que deixam que os cães andem por aí no meio da 

rua, e mesmo acompanhados, defequem em tudo o que é sítio, não apanham, etc. Isto é 

ambiente e tem a ver com qualidade de vida. Mas tem a ver sobretudo com civismo, a 

Câmara aí pode fazer muito pouco, porque estas campanhas de sensibilização resultam 

quando as pessoas querem que resulte, porque se não quiserem não resulta, continuam a 

fazer o mesmo. Nós fizemos também algumas acções junto das escolas mas eu penso 

que se calhar as crianças em idade escolar são aquelas que mais sensibilizadas já estão. 

Acho que temos de apostar noutras idades, ao contrário do que se faz muita vez, que é ir 

às crianças, as crianças são realmente as que já estão mais sensibilizadas para isso, são 

as que menos precisam, quem precisa é realmente uma faixa etária a partir dos 15/16 

anos que demonstra menos interesse por estes problemas, e que suja, e que não tem 

cuidado, e que faz tudo ao contrário do que devia fazer. 

 
Portanto continuar a fiscalizar a qualidade das águas, quer de consumo humano, quer 

das outras superficiais, portanto tem havido um controle da parte da autarquia e nota-se 

que está melhorar, a qualidade tem melhorado substancialmente. Há alguns casos ainda 

problemáticos, portanto isso é para continuar a fazer. E é tentar aproveitar os espaços 

verdes também de modo a que se veja e vamos fazer, vamos arranjar agora as duas 

matas que estão dentro da Vila de Alenquer para que as pessoas da Vila possam usufruir 

das matas, a Mata do Castelo e a Mata em frente à antiga fábrica de papel, para que, 

para além de um espaço verde, seja também um espaço que nos possamos utilizar dele e 

ir para lá, ter lá um banco para ler um livro ou para ir dar um passeio pelo meio da mata 

ou assim. Portanto vão ser arranjadas a partir da semana que vem. O que é que vamos 

fazer mais? Vamos fazer pouco por não temos dinheiro para mais. 
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- O que é o principal condicionante ao desenvolvimento de mais projectos? 

- É o grande condicionante.  
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Trânsito 
 

Entrevista com o Vereador Luís Rema 

Vereador do Pelouro do Trânsito da Câmara Municipal de Alenquer 

 

- Quais são, na sua opinião, os principais problemas relativos ao trânsito no 

concelho de Alenquer 

 

- Nós podemos caracterizar as nossas preocupações sobre a problemática do trânsito 

talvez em duas áreas. A primeira dividindo o concelho em dois, esta parte mais urbana 

Alenquer-Carregado, e depois toda a parte mais rural. Aí, nessa parte mais rural, de 

facto os problemas de circulação praticamente não existem, não existe problemas de 

filas, de trânsito demorado e de falta de estacionamentos, não existe esses problemas. 

De facto, digamos que o único problema que existe é um problema comum a todas as 

cidades e vilas e aldeias de Portugal que é de facto o excesso de velocidade, 

nomeadamente em áreas urbanas, é um flagelo. Apesar dos limites estarem impostos no 

local, e de existir algumas barreiras à tentativa de diminuição de velocidade, como as 

“célebres” lombas, as passadeiras, etc., mas esse é de facto um problema que o país tem 

que, do meu ponto de vista, tem apenas uma explicação, que é de facto a falta de 

civismo que as pessoas têm. 

 

É certo que andamos todos a correr de um lado para o outro, que queremos chegar 

primeiro do que todos, que saímos de casa tarde para chegar ao emprego a horas, enfim, 

andamos todos a correr de um lado para o outro, de facto é a vida moderna! Esse é um 

problema. Tirando isso os outros não existem. 

 

- Verificam-se talvez problemas ao nível das vias, que são por vezes muito estreitas, 

pois teriam sido projectadas para a circulação de carroças e não se encontram 

apropriadas para o cruzamento de dois veículos... 

 

- Há estradas que têm muitos anos e que na altura quando foram projectadas, não foram 

calculadas para o fluxo de trânsito que hoje existe, é uma realidade. Contudo há regras 

que a lei impõe que são os limites de velocidade, dentro das localidades 40/50, portanto 

se as pessoas respeitarem esses limites esses problemas nunca se põem, apesar de as 
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estradas serem relativamente estreitas, até porque estamos a falar de muito mais tráfego 

do que quando as estradas foram projectadas. Mas apesar de tudo temos alguma 

liberdade de espaço e de circulação porque o trânsito também não é assim tanto nessas 

zonas rurais que nos possa levar a equacionar o problema das vias serem menos largas 

como sendo um dos problemas de circulação. Não é de facto. 

 

O grande problema está nos grandes núcleos urbanos, ou nos núcleos urbanos em 

desenvolvimento, esta linha Alenquer-Carregado tem um problema que é o problema do 

estacionamento, que é um problema também comum a todas as áreas urbanas em 

desenvolvimento, por mais soluções que se adequem, o que é certo é que os carros cada 

vez são mais. Não existe em muitas circunstâncias um planeamento familiar no sentido 

de impedir que ambos os membros do agregado familiar tragam o seu carro. É uma 

forma de má gestão familiar e de má gestão dos recursos económicos, mas isso é um 

problema pessoal, um problema familiar. Por outro lado, e isso sim é um problema 

público, vem-nos causar dificuldades a nós para resolver este problema do 

estacionamento que é um problema realmente a este nível, isto é, nestes espaços 

urbanos é um problema de grande acuidade e também de grande preocupação.  

 

Nesse sentido a Vila de Alenquer tem problemas acrescidos porque as suas áreas de 

expansão são muito diminutas. Por outro lado, o estacionamento em profundidade 

também é algo complicado nesta Vila porque há o leito do rio, enfim, os solos não têm 

essas características. E portanto, apesar de algumas soluções provisórias que nós temos 

implantado e que neste momento nos permite dizer que não há falta estacionamentos em 

Alenquer, o que há é, seguramente, como em todo o lado, é, hipoteticamente para toda a 

gente, a falta do melhor estacionamento. E qual é o melhor estacionamento? À porta dos 

estabelecimentos comerciais, à porta de sua casa, etc. E isso de facto não há, agora 

Alenquer, apesar de alguns espaços serem provisórios, o que é certo é que eles existem 

e que contas feitas permitem de facto que toda a gente estacione em segurança e face 

aos critérios da lei, e não fora dela. É evidente que isso não acontece, portanto voltamos 

à falta de civismo, ao comodismo que as pessoas têm, e também há uma falta de visão 

pessoal, nomeadamente quando falamos dos comerciantes.  

 



Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer 
 

 

O comércio atravessa de facto, desde sempre, mas agora com a crise do país, o comércio 

como é óbvio, mergulha ainda mais, o comércio tradicional nomeadamente, mergulha 

nessa crise que já tem de facto muitos anos. Um dos problemas que não ajuda o 

comércio tradicional a combater as grandes superfícies é de facto a falta de espaço de 

estacionamento adjacente ao seu espaço comercial. De facto, uma mais-valia que as 

superfícies têm é o seu utente poder estacionar o carro à sombra, em segurança, num 

espaço coberto, muitas vezes à porta do espaço comercial, não é? Portanto é sempre 

uma mais-valia para o cidadão comum. Ora bom, de alguma forma o comércio 

tradicional tem de fazer frente a essa circunstância e uma das medidas muito simples 

que há que implementar, que há que se consciencializar o comerciante, é de que não 

pode ser ele o primeiro a estacionar o seu carro próprio à porta do seu espaço, não é, à 

porta da sua loja, porque por um lado para ele é bom porque está ao ali ao lado, por 

outro lado impede que um possível cliente seu o faça e desta forma vá procurar uma 

outra solução de comércio. 

 

E portanto são de facto mentalidades que eu chamaria de pouco adequadas ao novo 

perfil de comerciante do comércio tradicional e, para além disso, são os próprios 

clientes que de facto têm sobre essa matéria uma conduta muito pouco própria e pouco 

adequada, são incapazes de, ou tentam fazer tudo por tudo para andar ou menos possível 

e muitas vezes prevaricando ou estacionando em cima dos passeios ou estacionando em 

plena via pública de circulação, e portanto estando em permanente infracção. 

 

Bom, eu suponho que as medidas legislativas que aí vêem têm aumentado o teor da sua 

aplicação, tem vindo a aumentar de facto a sua gravidade face às coimas, face às taxas a 

aplicar aos prevaricadores e digamos que, acumuladamente com isso, com uma nova 

mentalidade talvez de uma nova geração, talvez menos dependente do veículo 

automóvel como único bem, digamos assim, material que as pessoas têm, porque de 

facto não se deslocam de casa a pé para ir por vezes buscar uma coisa, têm de ir de carro 

para ir buscar uma coisa muito simples e têm essa possibilidade muito perto da sua 

residência. É um princípio que é de facto comum a muita gente, e de facto é um 

princípio que temos de alterar.  
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Tirando isso, a circulação neste eixo Alenquer - Carregado de facto está saturada, apesar 

de ter melhorado com a nova via circundante a Alenquer que tinha como objectivo 

nomeadamente retirar os carros de maior porte, nomeadamente o transporte de pedra, de 

dentro daquela zona de Santa Catarina, e isso de certa forma aconteceu, enfim, 

melhorou muito, mais de 50%. Por outro lado, essa via permite-nos também fazer 

impedir a circulação dos carros pesados por dentro da Vila de Alenquer, e portanto isso 

de facto foi uma melhoria muito interessante e muito significativa. E portanto digamos 

que o trânsito neste eixo de Alenquer – Carregado é de alguma saturação, mas todavia 

não me parece que tenha atingido ainda o ponto mais negro, digamos assim, da sua 

história recente. 

 

- Foi a constatação do problema do estacionamento que levou à construção de dois 

novos parques de estacionamento na Vila de Alenquer, e que acabaram por não 

resolver este problema? 

 

- Sim, não resolve mais porque as pessoas tentam ludibriar essa situação, mas 

normalmente caem sempre na situação de infracção e portanto sujeitas a ser autuadas. 

Eu lembro que a preocupação da Câmara em adquirir a antiga fábrica de papel do Areal 

tinha como primeira origem de facto essa preocupação, arranjar ali um espaço físico que 

permitisse ali um estacionamento livre, sem custos. A filosofia, o princípio é arranjar ali 

no meio da Vila, e em cada uma das extremidades da Vila, um espaço de 

estacionamento público livre de qualquer pagamento, e depois, com o arranque das 

obras do rio, então sim, colocar os parquímetros em algumas zonas de Alenquer de 

forma a permitir que, enfim, a valores módicos, acessíveis, mas de forma a impedir 

estacionamentos prolongados em espaços necessários para o cidadão comum procurar 

de facto fazer a aquisição de produtos e bens. E portanto que só há uma forma de 

impedir esse estacionamento prolongado se de facto ele for pago. Infelizmente é assim.  

 

E de maneira que estamos à espera que as obras se iniciem e se concluam, para 

podermos depois tomar essa atitude, possibilitando dessa forma, creio eu, tenho a 

certeza, que no pleno coração da vila de Alenquer haja sempre estacionamentos para 

quem precisar de resolver problemas pontuais da sua vida diária. 
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- Quais as medidas que acha que seriam importantes implementar para resolver os 

problemas em termos de trânsito no concelho? 

 

- Estas que eu lhe estava a dizer, portanto em termos da grande mancha do espaço Norte 

do concelho não temos problemas de maior, agora na Vila de Alenquer, em termos de 

estacionamento, têm de ser instituídas duas situações. Primeiro, de facto, um 

estacionamento em cada extremidade da Vila, como já está. A fábrica de papel, um 

estacionamento livre, sem custos, na parte Norte da Vila, aqui na parte do Fórum 

Romeira um estacionamento livre, amplo, na outra extremidade da Vila. A meio vamos 

tentar manter aquele estacionamento da Horta del Rei, que é um estacionamento, 

embora pago, é um estacionamento com alguma versatilidade. Igualmente aquele 

estacionamento aqui na Chemina, independentemente de como ficar, suponho que 

também tem condições para ser um estacionamento, enfim, que possa suportar alguns 

veículos.  

 

E depois ao longo das margens do rio, com excepção de alguma situação pontual, o 

parquímetro vem de facto resolver o problema do estacionamento da Vila de Alenquer, 

impedindo todos aqueles que estacionam hoje no espaço nobre da Vila de uma forma 

demorada, isto é, deixam o seu carro às 7 horas da manhã ou às 8, vão para o trabalho e 

depois pegam no carro às 5, ou 6, ou 7 da noite, e portanto, tentando dessa forma que as 

pessoas que fazem isso tentem pôr os carros nos espaços que ficam de facto nas 

extremidades da Vila, possibilitando que esses espaços sejam para as pessoas que 

precisam de tratar da sua vida diária e pontual.  

 

Portanto a colocação de parquímetros no eixo da Vila e a melhoria, como é óbvio, dos 

espaços de estacionamento, quer numa extremidade quer noutra da Vila, já existentes, 

mas a melhoria enfim daquele espaço, o tratamento devido, para ser um espaço de 

estacionamento digno e não pago, e com essas medidas suponho que nós resolvemos o 

problema do estacionamento. 
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- Há pouco falou de uma nova mentalidade, de uma nova geração, que poderia 

atenuar os problemas existentes. Existem alguns projectos a nível de autarquia, 

direccionados para os jovens, de modo a minorar os problemas do trânsito.  

 

- Eu penso que essa formação faz parte de uma acção curricular, digamos assim. Agora 

se me perguntar se ..., eu não tenho conhecimento se ela é bastante, se é quanto baste, eu 

suponho que não será. De facto, a problemática do trânsito devia ser uma questão, como 

devia ser a do Ambiente, como devia ser a da própria Cultura, Cultura não enquanto 

estudante, mas Cultura para além do estudante, digamos que devia de haver áreas, que 

normalmente são mais dedicadas ao cidadão adulto, que deviam ter um tratamento mais 

fecundo e se calhar pela primeira vez enquanto no ensino obrigatório.  

 

Aliás costuma-se dizer que todos os problemas que a sociedade tem, daqueles mais 

gravosos, que demonstram provavelmente uma falta de posicionamento do indivíduo 

face à sociedade, advêm de falta de formação na escola. E portanto todos estamos de 

acordo com isso, é uma questão abordada há muitos anos, nomeadamente nos últimos 

anos, toda a gente está de acordo que a escola deve debater estes temas, tratar estes 

temas, e não continuadamente só a História, o Português, a Matemática, a Física ou a 

Química. Se calhar a Física ou a Química são áreas que interessam menos à formação 

da pessoa colectiva, do que interessa uma área que debata o Ambiente, que debata a 

Cultura, que debata de facto o Trânsito, que debata atitudes cívicas, não é, e é muito 

difícil quando a escola não forma cidadãos com atitudes cívicas. Pode formar, por 

exemplo, alunos, mas depois em termos humanos, em termos cívicos, eles de facto não 

têm formação, é muito difícil quando a escola não o faz, que as pessoas depois, a não 

ser com o andar dos anos e por circunstâncias da vida, possam ser de facto cidadãos que 

se interessem, e que valorizem, e que se disponibilizem a colaborar com os outros numa 

sociedade melhor. 

 

 E voltando ao trânsito, talvez um dos maiores problemas que eu tenho é a falta de 

formação cívica das pessoas, a incompreensão das pessoas, o egoísmo das pessoas, a 

não compreensão de que, ao estarmos a estacionar o carro ali, ou ao estarmos a 

ultrapassar a velocidade em locais de grande concentração pública e de grande... de 

espaços comprometidos de diversas formas, não haja de facto a compreensão de pensar 

por todos, mas pensar só em si. E portanto este é um problema que eu acho que a escola, 
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e sei que tem havido muitos debates sobre esta matéria, agora também acho, apesar de a 

escola ter melhorado muito do meu ponto de vista, mas acho que ainda não 

conseguimos um modelo para que os pais sintam que os seus filhos saem ... Eu sei que 

isto não cabe só à escola, também cabe aos pais, mas que os seus filhos saem da escola, 

muito mais importante do que apanhar médias muito altas, mas saiam com uma posição 

estável face às realidades do mundo de hoje, que garanta aos pais e à sociedade que a 

nova geração é uma geração prometedora, face aos princípios e às regras que nós 

devemos ter em sociedade. Acho que é um assunto que estará sempre na ordem do dia. 

 

- Existe um projecto para a construção de uma Escola de Condução para crianças 

no concelho. Acha que é uma iniciativa que de alguma forma possa contribuir para 

a formação dos jovens... 

 

- Tem interesse, mas se não for acompanhada de um processo construtivo, de um 

processo elaborado com diversas vertentes, se calhar essa escolinha até motiva alguns 

miúdos a andar depressa quando tiverem possibilidade. Quer dizer, muitas vezes coisas 

desgarradas de um conteúdo mais concreto, com um objectivo mais elaborado, muitas 

vezes tem essa acção perniciosa, que é não melhora, mas faz com que as pessoas não se 

apercebam do objectivo. Portanto meter ali os miúdos a conduzir e tal, eles até acham 

graça e se calhar tomam o gosto pela velocidade.  

 

O que eu me estava a situar era de facto uma acção programática que envolvesse as 

componentes todas, ou diversas componentes, no sentido de tornar a nova geração mais 

responsável face nomeadamente à questão do trânsito. E o que se nota hoje é que a 

geração entre os 18 e os 25/26 anos é de alguma forma irresponsável quanto à 

condução, à condução dos seus veículos. Porque por um lado todos nós sabemos que se 

no meu tempo, e em tempos mais remotos, era difícil uma pessoa com 18/20 obter carro 

de imediato, isso agora é extremamente fácil, o que de certa forma conduz-nos a uma 

preocupação adicional que é o excessivo aumento de condutores novos, jovens, que por 

força da sua circunstância de serem novos, serem mais activos, mais dinâmicos, e de 

quererem fazer mais coisas, de facto serem elementos pouco ... Neste momento a 

sociedade, os jovens atravessam de facto, salvo excepções, e ainda bem que há 

excepções, mas acho que a regra não é facto a mais positiva, e digamos que quando 

vemos aí os incompridores das regras de trânsito, as estatísticas não conheço, mas por 
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aquilo que observo são normalmente jovens, nomeadamente alguns carros são dos pais 

e tal, e não custaram ainda a ganhar. Mas a escola acho que tem importância nestas 

questões, há-de levar os seus anos, mas vamos ver. 

 

- Delega então na Escola... 

 

- Alguma responsabilidade, não toda como é óbvio, os pais também têm alguma, não 

podemos atribuir à escola a quota-parte de responsabilidade importante que cabe à 

família, que cabe aos pais, e os pais muitas vezes estão ausentes dessa formação cívica. 

Preocupam-se muito mais com as notas e menos com a formação cívica dos filhos. 

Portanto é um problema global. Os pais muitas vezes querem mas não têm tempo, há 

muito trabalho precário, a situação é difícil e complicada, a competição é feroz, nas 

empresas as pessoas trabalham por objectivos, sentem que têm o seu lugar 

constantemente em perigo, nomeadamente, como se sabe, nas empresas privadas. E 

portanto hoje a dinâmica empresarial e a dinâmica comercial não depende tanto da 

relação humana e da qualidade intelectual ou profissional que as pessoas têm, mas tem 

muito os objectivos da empresa, e muitas vezes os objectivos da empresa são 

conseguidos por atropelos sérios digamos à normal relação institucional que deve haver 

entre as pessoas colectivas ou as pessoas individuais com o objectivo do lucro, com o 

objectivo de ganhar mais do que o outro, etc. 

 

- Qual seria então o papel a desempenhar pela autarquia nesta questão? 

 
- Acho que a autarquia pode fazer muitas coisas, pode e deve sensibilizar, digamos que 

a apologia da sensibilização às infracções ao código da estrada é feita pela própria 

sinalética. Quando se põe sinalética a dizer atenção passadeira, atenção zona perigosa, 

atenção zona com chuva, com nevoeiro... Bom, quando se faz este apelo através dos 

placards, que têm de ser visíveis, e que as pessoas não cumprem, não ligam, 

naturalmente que quando se faz isso a autarquia está a contribuir de uma forma 

pedagógica com uma acção avisando, para além das placas, 30as ,40as, 50as e tal, com 

uma acção de sensibilização.  

 

Eu acho que fazer acções como acções de formação, com pessoas sentadas numa sala a 

falar, eu acho que aquilo que se diz, ou que se irá dizer, é aquilo que se ouve todos os 
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dias na televisão. Agora não é esse o problema, no meu ponto de vista tem de nascer 

mais cedo para que as pessoas interiorizem essa formação cívica. Eu acho difícil que 

acções de formação no sentido de sensibilizar os nossos condutores tenham algum 

efeito, porque quando se vai tirar a carta, hoje em dia toda gente sabe os problemas que 

há, toda gente sabe as regras de trânsito, toda gente sabe as condições dos seus carros, 

toda gente tem essa consciência. Porque hoje de facto a sociedade é mais aberta e o 

conhecimento é muito mais permanente, e portanto não é uma acção, não é uma 

palestra, não é um conjunto de acções puramente teóricas que vai alterar o pensamento 

do condutor, porque acho que a ideia dele já está formada em relação a como deve 

conduzir o carro.  

 

Naturalmente depois a experiência, nomeadamente se houver más experiências, pode 

alterar o seu comportamento, mas suponho que isso não se consegue... Conseguia-se nas 

escolas, com os 7 anos, 8, 9, 10. A partir dos 18/ 19 anos as pessoas adquirem a 

maioridade e normalmente há alguma falta de humildade comparando com gerações 

mais recentes, há uma falta de humildade dos jovens para acatar, ou talvez para 

perceber, as preocupações dos pais, o que é característico dos jovens. 

 

Mas eu acho que de facto a autarquia pode fazer muito pouco, para além de tentar que 

as suas áreas de circulação sejam seguras, e já é uma tarefa difícil, complexa e muito 

duradoura no tempo. Para além disso, dar aos automobilistas, às pessoas, maior 

segurança nas suas estradas, na sua sinalética, isto é, ao estarmos a fazer isso estamos de 

facto a criar condições para minorar os efeitos dos acidentes, das mortes, das confusões, 

etc. Eu acho que de facto a acção mais indicada e mais eficaz é de facto os municípios 

trabalharem sempre de forma árdua, constante e muito sensível, de forma a tornarem o 

seu espaço geográfico o menos comprometedor possível em relação à boa circulação 

automóvel. 

 

- Existem no concelho transportes adequados a pessoas com mobilidade reduzida? 

 

- Temos feito algum investimento no sentido de possibilitar, algum e com alguma 

profundidade, com algum valor, às pessoas deficientes, aí sim, de acções de formação, 

de ocupar os seus tempos. Portanto temos um autocarro adaptado, que foi comprado 

com essa finalidade e que diariamente faz o transporte de pessoas deficientes para locais 
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de tratamento, para locais de formação, para as escolas, para actividades desportivas. E 

portanto temos tido uma grande preocupação, e a autarquia tem demonstrado isso, tem 

uma série de pessoas, psicólogas, terapeutas da fala, enfim, uma série de pessoas que 

foram adquiridas, passo a expressão, com essa finalidade. 

 

Aliás eu acho que é uma preocupação que todas as pessoas têm, todos os municípios 

têm, porque esta situação não passa por estratégias políticas, passa por sentimentos, e 

acho que a autarquia tem a melhor percepção quanto à necessidade que os nossos 

deficientes têm para fazer a sua vida. Eu acho que os municípios não fazem mais porque 

têm muita incompatibilidade entre o seu desejo e o seu orçamento, as coisas custam 

dinheiro. E de facto muitas vezes o desejo não é compensado pelo orçamento, tem de se 

fazer algumas opções. Mas eu acho que os municípios, e o nosso em particular, tem tido 

uma grande atenção a este facto. 

 

- Que medidas têm sido feitas no sentido de adaptar os edifícios existentes à 

circulação de pessoas com mobilidade reduzida? 

 
- Os equipamentos novos estão equipados com a possibilidade de acesso de pessoas 

com dificuldades e com insuficiências de mobilidade. Portanto a lei impõe e de facto... 

Contudo há outros edifícios mais antigos, e estou-me a lembrar do Museu Municipal, 

que não têm de facto essa possibilidade, face às circunstâncias do edifício, é de certa 

forma difícil colocar um acesso dessa natureza. Para que isso fosse feito tinha de se 

fazer uma transformação grande. E portanto isto quer dizer que, voltamos àquela 

história das ruas estreitas que dantes eram para carroças e agora são para carros, nessa 

altura há edifícios que não estavam pensados para isso e digamos que as alterações a 

fazer para dar a possibilidade a essas pessoas de um serviço normal, digamos assim, são 

de tal forma difíceis que é quase preferível fazer um edifício de novo. E portanto 

digamos que a lei aí é taxativa e portanto qualquer equipamento público que se faça, e 

isso já tem alguns anos, obriga a que o acesso para deficientes seja algo instituído e nós 

dentro desse princípio temos cumprido. 
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- Mas quanto à adaptação de edifícios existentes... 

 
- Sabe, há situações difíceis. A Câmara Municipal, como é que nós vamos adaptar a 

Câmara Municipal, não é? Está a ver? Portanto as situações que são mais problemáticas 

ainda não fizemos essa adaptação. As novas, obviamente que temos essa garantia. 

Pontualmente vai-se analisando a possibilidade dos outros equipamentos públicos, 

como as escolas primárias. 

 

- E no caso dos passeios? 

 
- Neste momento os passeios que se fazem, e alteram-se alguns, já não se fazem com 

degraus mas fazem-se com rampas. Todos os novos passeios onde haja declives já não 

se fazem com degraus mas sim com rampas, e há muitos que quando precisam de 

intervenções nós alteramos o perfil do passeio, permitindo de facto o acesso a cadeiras 

de rodas. 

 

- Ao nível do alcatroamento das vias de circulação, existe uma preocupação da 

parte da autarquia neste sentido? Existem problemas? 

 
- Sabe, isso é uma das áreas muito problemáticas das autarquias, é sempre uma obra 

inacabada, ninguém tem o concelho todo bem de asfalto percebe, que se por um lado é 

muito caro, por outro lado é algo que se constrói e destrói todos os dias. E portanto 

muitas vezes eu olho para o meu concelho e vejo que está bem, tem ali uma mancha ou 

outra, mas está bem, e passados dois anos ou três olho menos positivamente, porque 

entretanto as condições atmosféricas, nomeadamente quando os anos são de muita 

pluviosidade, sabe que a chuva é o pior inimigo da estrada, as estradas com alguma 

facilidade se deterioram. Portanto é sempre uma obra inacabada.  

 

Considero, contudo, que este é um município difícil, com muitas inclinações, portanto 

não é um município plano, e ainda bem que não é, porque se fosse também não tinha 

beleza nenhuma, e isso origina também, os declives constantes da nossa área geográfica, 

origina a uma complexidade na construção das estradas. Portanto a circulação das águas 

muitas vezes não se faz da forma que nós gostaríamos que se fizesse e faz-se de uma 

forma aleatória, em vez de correr sempre para o mesmo sítio, corre para fora, etc. e por 

vezes as estradas acabam por se estragar.  
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Contudo o que eu acho que é positivo é a situação do alcatroamento ou das estradas de 

boa circulação neste momento no concelho, sendo certo que, como sabe, há estradas que 

não nos compete a nós, mas portanto também a rede nacional no nosso concelho está 

bem, aqui há cinco anos não estava, mas está bem neste momento. E quanto aos 

caminhos municipais, põe-se aquela questão de ser sempre uma obra inacabada. Mas 

digamos que tínhamos dois ou três focos de circulação péssimos e eles foram resolvidos 

há meses. E portanto temos outro na Vala do Carregado, aquela estrada que vai ter da 

Vala do Carregado a Vila Nova da Rainha, que é uma estrada com muita circulação de 

tráfego, de facto está péssimo. Já foi adjudicada a obra ao empreiteiro e portanto vai-se 

iniciar ainda este ano. É uma das obras numa das estradas que está mal. 

 

Estas coisas eram relativamente fáceis, porque se há coisas fáceis de fazer é estradas, 

não tem nenhuma complexidade. Ás vezes tem complexidade conduzir as águas e tal, 

mas fazer estradas é fácil, é ter dinheiro, as empresas existem, é ter dinheiro e pagar. E 

de facto, aí está o problema, porque o metro de alcatrão é muito caro, e portanto cada 

estrada que se faça, que se asfalte, é complicado em termos de dinheiro, porque se não 

fosse, as máquinas andavam aí todos os dias, isto era um tapete autêntico. Agora de 

facto as máquinas e o alcatrão são caros. 
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Relativamente às seguintes instituições contactadas, as entrevistas realizadas não foram 

registadas em áudio, e como tal, apresentam-se apenas algumas notas retiradas aquando 

da realização das mesmas: 

 

Instituto Sãozinha: Serviço de Apoio Domiciliário 
 

Entrevista realizada a Drª Sandra Silva 

Assistente Social responsável pela valência de Apoio Domiciliário do Instituto Sãozinha 

 

- Serviço que começou em Março de 2003 sem acordo com a Segurança Social. 

 

- Actualmente possui 16 utentes, ainda não existem listas de espera porque o 

serviço ainda está muito pouco divulgado. 

 

- A média de idades dos utentes deste serviço é de 75/80 anos. 

 

- São só utentes da freguesia de Abrigada. 

 

- Existem 2 funcionárias a prestar este serviço actualmente, o que é suficiente, 

mas seria necessário mais uma técnica para se alguma faltar. 

 

- Em termos de transporte existe uma carrinha apenas para o serviço de Apoio 

Domiciliário. 

 

- Existem 8 pessoas no Centro de Convívio, que funciona actualmente no espaço 

do Lar de crianças e jovens. As principais actividades desenvolvidas com estes 

idosos são passeios, e entre as várias valências da instituição existem também 

actividades em comum. 

 

- Não considera que exista um trabalho em parceria no concelho, mas seria 

importante que houvesse, e muito vantajoso. Existe uma vontade em 

desenvolver actividades em comum com outras instituição, dado que, como 

possuem ainda um número bastante reduzido de idosos, é difícil alugar um 
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autocarro para transportar tão pouca gente, e assim se se juntassem com outra 

instituição, já compensava o aluguer de um autocarro para a realização de 

passeios. Está-se a tentar uma maior articulação com a Ventosa, no sentido de se 

desenvolver actividades em comum, passeios em conjunto. Seria muito 

importante um trabalho em parceria, porque estamos todos no fundo a trabalhar 

para o mesmo e pode haver uma partilha de experiências entre as IPSS’s. 

 

- Seria importante que o concelho fosse abrangido pelo Banco Alimentar, dado 

que de vez em quando surgem algumas situações para as quais não é possível 

encontrar uma resposta imediata. O Banco Alimentar de Leiria abrange até 

Torres Vedras e o de Lisboa até Vila Franca de Xira, Alenquer não está 

abrangida. O Banco Alimentar é muito importante, dado que com as empresas a 

fechar, cada vez vai havendo mais desemprego e mais pobreza, e a longo prazo 

se não se criarem condições de empregabilidade, mais pessoas vão necessitar 

destes serviços.  

 

- Esta IPSS colabora no Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a 

Carenciados, que se realiza duas vezes por ano, mas que é um programa bastante 

complicado, uma vez que existem muitas burocracias e as IPSS’s acabam por 

desistir. É um programa importante, que se faz com os excedentes da 

Comunidade Europeia, ou por vezes as empresas têm os produtos quase a passar 

do prazo e dão. Há que fazer um levantamento exaustivo de todas as famílias, e 

os produtos que vêm são destinados às devidas famílias, se aparece um caso que 

não foi sinalizado, não há nem um pacote de arroz para dar. Foi o exemplo de 

um senhor que apareceu aqui em Dezembro que dizia que não sabia como ia 

passar o Natal porque não tinha nada para comer, mas como não foi recenseado 

no levantamento, nós não pudémos fazer nada. Assim, se houvesse um Banco 

Alimentar Contra a Fome, seria mais fácil resolvermos este tipo de problemas. 

 

- Pensa ser fundamental a divulgação de um serviço quando este surge, 

principalmente às outras instituições do concelho que trabalhem na mesma área. 

É importante a partilha de experiências com outras instituições que passam pelos 

mesmos problemas, já os resolveram e sabem como agir. Esse intercâmbio de 

informação é muito importante.  
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- As principais necessidades apontadas para a área dos idosos no concelho são um 

Centro de Dia na freguesia de Abrigada, mais do que um Centro de Noite, 

porque de noite, como não são sítios isolados, há sempre o apoio de um familiar 

ou de um vizinho. O ideal seria um Lar que conjugasse as duas valências, mas 

acarreta muitos custos. 

 

- É importante criar serviços de apoio aos idosos, ajudá-los a aceitar a morte, 

porque no dia-a-dia a pessoa não tem tempo de pensar nisso, mas quando chega 

a uma certa idade em que a pessoa pára, pensa nas coisas boas e nas coisas más 

que fez na vida, há que ajudá-las a reviver as coisas boas, a deitar fora angústias, 

senão teremos uma terceira idade angustiada. 

 

- Nunca mais do que agora as pessoas viveram tanto tempo, a esperança de vida 

aumentou, temos pessoas no nosso concelho com 90 anos, são mais 30 anos do 

que depois da reforma. Há que criar condições para essas pessoas, porque nós 

até uma certa idade andamos na escola, depois na faculdade, depois arranjamos 

emprego, há todo um projecto de vida, mas todos nós um dia seremos mais 

velhos, e como criaram infra-estruturas para nós, por exemplo a faculdade, cabe-

nos a nós começarmos apensar em criar condições para os idosos. 

 

- Um outro aspecto importante é que as pessoas antes tinham muitos filhos, havia 

sempre um ou outro que ficava perto dos pais. Actualmente tem-se 1 ou 2 filhos, 

e as pessoas têm de fazer a sua vida. Trata-se tudo no fundo de dar qualidade de 

vida às pessoas. As pessoas vão para o trabalho, não têm a rentabilidade que 

deviam porque estão preocupadas com os pais, os pais ficam em casa, acamados, 

e se tiverem fralda só é mudada à noite. É o mesmo que se passa com as creches, 

porque se acontece algum contratempo a pessoa tem de ir buscar o filho Às 18h 

porque já ninguém fica com a criança até às 19h. E se não há um pai ou uma 

mãe para ir buscar, é muito complicado. 
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Instituto Sãozinha: Jardim de Infância, ATL e Creche 
 

Entrevista realizada com Drª Cristina Bairreira 

Coordenadora Pedagógica do Instituto Sãozinha 

 

- Número de crianças que frequentam cada uma das valências da instituição: 35 

crianças em ATL, 63 em Jardim de Infância e 20 em Creche, que é dos 3 meses 

aos 2 anos. A valência de Creche é a que é mais pedida, mas não temos mais 

vagas. Seria importante mais uma ou duas Creches no concelho, porque é uma 

área ainda muito problemática, porque as pessoas, quando acaba as licenças de 

parto, não têm onde deixas as crianças e têm de regressar ao trabalho. 

 

- Idades dos frequentadores: dos 3 meses aos 12/13 anos. 

 

- São crianças essencialmente das freguesias de Abrigada, Carregado, Olhalvo, de 

várias localidades do concelho, e temos também crianças que não são do 

concelho, mas que os pais vêm trabalhar para cá e deixam aqui as crianças. 

 

- No caso das listas de espera, estas não são muito elevadas, porque as pessoas 

vêm falar com a coordenadora, e como vêm que não há vaga acabam por não 

deixar ficar o nome e procuram outros lados. Digamos que entre Creche e 

Jardim de Infância há cerca de 10/12 crianças em espera. Mas há muitos 

pedidos. 

 

- Não existe transporte da instituição para as crianças, são ao pais que vêm buscar 

e pôr. 

 

- De uma maneira geral o horário de funcionamento é suficiente para as 

necessidades da população, a Creche e o Jardim de Infância funcionam das 7:30 

às 18 horas e o ATL das 14:30 às 19 horas, nas interrupções lectivas funciona 

das 9 horas Às 18:30. Por vezes o horário de funcionamento até é de mais 

porque as crianças passam pouco tempo com os pais. 
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- Quanto ao número de técnicos, existem 5 técnicas e 7/8 auxiliares. É mais ou 

menos suficiente, porque quando uma técnica adoece ou mete baixa é sempre 

muito complicado articular com os outros. O número é ideal se ninguém faltar. 

 

- As principais actividades desenvolvidas com as crianças são as festas de 

Carnaval, Natal, Fim de Ano, e alguns passeios. 

 

- As principais necessidades da instituição são a ampliação de instalações, estando 

já aprovada a construção de um edifício de raíz destinado a estas instalações. 

Falta também uma placa de aproximação de escola, porque não é considerado 

uma escola, como se situa muito próximo da estrada, os carros passam aqui a 

grande velocidade, e se alguma criança foge para a estrada é muito perigoso. 

 

Há também uma grande falha ao nível da saúde, porque se uma criança se 

magoa, não temos nenhum tipo de transporte para a fazer chegar ao Centro de 

Saúde, e é proibido transportar a criança no carro particular das educadoras. Por 

outro lado isso implicaria mais pessoal, uma pessoa para conduzir o carro e outra 

para acompanhar a criança. Deveria haver uma ambulância à disposição para 

alguma eventualidade que acontecesse. Há também uma falta de resposta muito 

grande do Centro de Saúde, que muitas vezes faz o encaminhamento para o 

Hospital de Vila Franca de Xira, e lá temos de chamar um táxi para levar a 

criança. Muitas vezes a clínica particular ou a clínica da Merceana são solução 

para muitos problemas. 

 

- O concelho continua a crescer mas não há uma preocupação em alargar os 

serviços de apoio à infância. 

 

- Há uma falta de apoio muito grande, tanto da Câmara como da Segurança 

Social. 
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Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Virtudes de Ventosa 
 

Entrevista realizada a Dr.ª Vera Pinheiro 

Técnica Superior de Serviço Social 

 

- Valências da Instituição: Lar, com capacidade para 40 utentes e frequência de 40 

utentes; Centro de Dia, com capacidade para 40 utentes e frequência de 22 utentes; 

Apoio Domiciliário, com capacidade para 40 utentes e frequência de 32 utentes e Centro 

de Convívio, com capacidade para 35 utentes e frequência de 30 utentes. 

 

- Lista de Espera: 35 inscrições para Lar em 2005. 

 

- Idades dos utentes: a partir dos 65 anos, com excepção para situações de dependência, 

e até aos 96 anos neste momento. 

 

- Utentes provenientes maioritariamente da freguesia de Ventosa de Alenquer. 

 

- Possuem 36 assistentes para a população da instituição, que consideram ser 

suficientes. Para além disso há ainda na Instituição uma Terapeuta Ocupacional e uma 

Animadora Cultural. 

 

- Iniciativas realizadas com os idosos são essencialmente a Lojinha dos Avós, onde são 

expostos e vendidos os trabalhos realizados pelos idosos, realizam-se passeios, 

festejam-se as quadras festivas, realizam-se jogos tradicionais e as aulas de ginástica. 

 

- Há também um projecto de distribuição de alimentos feita pela Instituição, através do 

Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, que abrange 88 pessoas e 29 

agregados familiares. 

 

- Não existe um trabalho de parceria no concelho, o que poderia ser bastante proveitoso, 

por exemplo, ao nível de se fazer acções de formação para as funcionárias das várias 

Instituições. Seria importante também que houvesse uma interacção entre os idosos das 

diferentes IPSS’s, acções mais pequenas entre as várias Instituições. 
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- A nível de transportes, existem duas carrinhas de transporte a casa dos utentes, mas 

não se encontram adaptadas para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida e 

ainda, 3 carrinhas para o serviço de Apoio Domiciliário. 

 

- Quanto às principais necessidades da população idosa no concelho, registam-se muitas 

inscrições para a valência de Lar da freguesia de Abrigada, pelo que se justificava a 

construção de um Lar nesta freguesia, embora existam inscrições de várias freguesias do 

concelho e fora dele. Outra necessidade apontada é a falta de médicos e as consultas a 

nível particular serem muito caras para as reformas em vigor. 

 

- As principais condicionantes apontadas para o desenvolvimento de actividades na 

Instituição são essencialmente a falta de iniciativa entre as diferentes Instituições, sendo 

a Câmara Municipal a entidade promotora indicada para começar. 

 

- As grandes necessidades da Instituição são as carrinhas adaptadas para o transporte de 

pessoas dependentes e a formação para as funcionárias. 
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Colégio “Os Cartaxinhos” 
 

Entrevista realizada a Drª Cristina Pires   

Função: Directora do Colégio “Os Cartaxinhos” 

 

- Número de crianças a frequentar a instituição: há um total de 184 crianças, no 

Berçário há 8 crianças, na Creche há 25, no Jardim de Infância são 72, e 79 no 1º 

ciclo. 

 

- As listas de espera são muito elevadas, há 30 ou 40 para Jardim de Infância, 120 

para Creche e no 1º ciclo não existe listas de espera porque há um 

encaminhamento para outras escolas, não ficam à espera de vaga.  

 

- As crianças que frequentam a instituição são provenientes das freguesias do 

concelho, mas também das zonas de Sobral de Monte Agraço, Vila Franca de 

Xira, Castanheira do Ribatejo e mesmo um aluno de Lisboa, cujos pais vêm 

trabalhar no concelho de Alenquer. 

 

- Existem 23 auxiliares neste colégio, que, no entender da direcção do mesmo, são 

suficientes para assegurar o bom funcionamento do colégio, e que se encontram 

distribuídos pelas seguintes funções: 2 administrativas, 1 cozinheira, 2 auxiliares 

de cozinha, 2 auxiliares de educação, 13 vigilantes e 3 motoristas. Existem ainda 

6 educadoras e 4 professoras primárias.  

 

- Existe um conjunto de actividades extra-curriculares no colégio, nomeadamente, 

Natação, Kempo, Educação Musical, Ballet e Informática. A Natação é feita nas 

piscinas municipais, serviço com o qual estamos bastante insatisfeitos, porque 

além de a água da piscina não ter condições de higiene, há muitas bactérias, as 

pessoas que lá estão não têm formação, as competências técnicas do pessoal 

deixam muito a desejar, uma vez um dos nossos meninos ia-se afogando lá. 

 

- O principal meio de transporte das crianças para o colégio é particular, no 

entanto cerca de 20 a 30% das crianças recorre a transporte do colégio, que é 

assegurado por três carrinhas da instituição. Nenhuma destas carrinhas se 
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encontra adequada para o transporte de cadeirinhas, e estamos a pensar em fazer 

um acordo com ao pais das crianças, no sentido de solicitar serviço externo de 

transporte das crianças, e neste caso os pais dariam as cadeirinhas para se 

transportar as crianças. 

 

- O horário de funcionamento do colégio encontra-se adequado para responder às 

necessidades da população que o procura (das 7:30h às 19:30h), sendo até por 

vezes demasiado alargado, pois há pais que já nos pedem para darmos banho cá 

às crianças, para ser só chegar a casa, dar-lhes o jantar e deitá-los. Ora isto não 

deixa nenhum espaço para as crianças estarem com os pais, e depois acontece 

casos como por exemplo as educadoras pedirem às crianças para fazerem 

desenhos das famílias e elas desenharem justamente as educadoras, porque são 

praticamente a família delas, pois é com as educadoras que passam praticamente 

todo o tempo. 

 

- As condições da instituição são muito boas, mas pretende-se realizar um 

alargamento da instituição e algumas alterações, pois pretende-se apostar cada 

vez mais numa classe média e média/alta que está a fugir do centro de Lisboa 

para a periferia. Como tal, há uma aposta cada vez maior a nível de qualidade e 

diferenciação, sendo que estão previstas vária medidas a curto prazo de forma a 

melhorar os serviços proporcionados, há alguns aspectos que podem ser 

melhorados, e estas medidas são a colocação de um chão anti-queda, a 

construção de um recreio coberto e de um mini-polidesportivo para a prática de 

Educação Física, talvez com piscina, e um acordo ao nível de transporte, pois 

vamos passar a solicitar serviço externo e os pais irão fornecer as cadeirinhas 

para o transporte das crianças. 

 

- Ao nível de parcerias, a única iniciativa que se assemelha a um trabalho em 

parceria é a realização do desfile de carnaval em conjunto com a Santa Casa da 

Misericórdia de Alenquer. Ficaríamos muito contentes com um trabalho em 

parceria com as restantes instituições do concelho que prestem o mesmo tipo de 

serviços no concelho, bem como um trabalho em conjunto com a Câmara 

Municipal, que se encontra muito distante do colégio, não compreendo porquê, 

estamos tão próximos em distância e ao mesmo tempo tão longe. Isto se fosse 
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num meio como Lisboa, até se compreendia, agora num meio tão pequeno como 

Alenquer...  

 

Dentro do concelho há poucos contactos com outras instituições, trocamos 

impressões com outros colégios de Lisboa. 

 

- Existem algumas falhas ao nível psicológico, pedimos esse serviço à Câmara, 

mas como têm muitos pedidos não se disponibilizaram. Por outro lado há um 

problema muito grande que é há muitos pais adolescentes no concelho, que por 

vezes não sabem como hão-de lidar com as crianças. Devia haver uma formação 

para estes pais, para ensiná-los a tratar das crianças.   
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Programa Vida Activa 

 

Entrevista realizada a Professor Rui Rato 

Técnico Superior de Educação Física 

 

- É um projecto que surgiu em 2002, da responsabilidade da autarquia local. 

Possui ginástica de manutenção, que é obrigatório e que se realiza duas vezes 

por semana no pavilhão da Chemina e na Associação Desportiva do Carregado; 

ginástica aquática, que se realiza 1 vez por semana nas piscinas de Alenquer; 

passeios ambientais e actividades de âmbito cultural. 

 

- Número de idosos: 140, de três freguesias: Carregado, Santo Estêvão e Triana. 

 

- Destina-se a pessoas com idades acima dos 50 anos, há uma média de 65 anos, 

sendo que a pessoa mais velha tem 81 anos. 

 

- Não se verificam grandes problemas, porque de uma maneira geral tudo o que é 

solicitado à autarquia, normalmente é cedido. 

 

- Quanto a constrangimentos para o desenvolvimento de outro tipo de actividades, 

o principal é a falta de imaginação do professor. 

 

- Apenas existe transporte da autarquia para os idosos do Carregado virem Às 

piscinas. Se houvesse transporte para os idosos, mesmo para a ginástica de 

manutenção, certamente que haveria mais pessoas neste projecto. 

 

- As actividades realizadas com os idosos são passeios, já foram ao Museu João 

Mário, ao Jardim Botânico, etc, já realizamos alguns passeios com eles. 

 

- Seria importante mais programas de ocupação de tempos livres de idosos, bem 

como um alastramento do programa às restantes freguesias do concelho, para 

não haver uma centralização tão grande em Alenquer e no Carregado, mas isso 

iria implicar uma série de coisas, porque o único equipamento para a realização 

de ginástica aquática é em Alenquer, logo aí teria de existir uma articulação ao 
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nível de transportes, a Câmara teria de ceder um autocarro para ir recolher as 

pessoas pelas freguesias. Claro que se houvesse autocarro, haveria mais pessoas, 

e isso iria implicar a colocação de mais um monitor porque não tenho horário 

para dar mais aulas. Por outro lado, no caso da ginástica de manutenção, nem 

sempre as freguesias possuem um espaço adequado para a realização desta 

actividade. 
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Serviço Municipal de Protecção Civil  
 

Entrevista realizada a Sr. Manuel João Guiomar 

Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Alenquer 

 

- É um serviço promovido pela autarquia local, que surgiu em 1998, respondendo 

a um imperativo legislativo decorrente da Lei de Bases da Protecção Civil (Lei 

N.º 113/91, de 29 de Agosto). 

  

- Este serviço enquadra colaborações institucionais de diversas entidades, entre as 

quais a  Guarda Nacional Republicana de Alenquer, o Centro de Saúde de 

Alenquer, as diversas  Associações de Bombeiros Voluntários do concelho, os 

Escuteiros do concelho, a Rádio Voz de Alenquer, a Cruz Vermelha do 

Carregado, o INEM, a Direcção Geral da Agricultura, a Segurança Social e 3 

funcionários da Câmara Municipal de Alenquer indicados pelo Presidente da 

Câmara. Existem reuniões alargadas e restritas, sendo que nas reuniões restritas 

participam a Câmara Municipal, a GNR e os Bombeiros. 

 

- Tem como principais funções a identificação de alguns riscos que possam pôr 

em causa a segurança do concelho. 

 

- Por exemplo temos o transportes de matérias perigosas – Circulam muitos 

veículos com matérias perigosas provenientes da Petrogal de Aveiras de Cima 

na A1. Identificação de “pontos negros” de segurança rodoviária e de lugares 

onde existam picos de maior criminalidade. Em termos de acidentes rodoviários, 

os locais apontados como mais problemáticos são a A1 e as freguesias de Ota, 

Carregado, Merceana, Ribafria e Cadafais.  

 

- Outra questão é a existência de uma zona sísmica no concelho, na freguesia de 

Aldeia Galega, que é a zona mais vigiada neste sentido, uma vez que existe uma 

escola preparatória situada neste local, em terras que são muito movediças. A 

preocupação com este problema levou a autarquia a realizar um protocolo com o 

Instituto Superior Técnico para a análise desta zona.  
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- Existe também uma zona de cheia no concelho, situada no Rio Grande da Pipa e 

que abrange a zona de Cadafais até à freguesia do Carregado. O rio de Alenquer 

já foi motivo de preocupação, mas já não é. 

 

- Um outro problema é o facto de existir no concelho o perigo da ocorrência de 

incêndios, há zonas consideradas críticas, como toda a parte alta da Vila, pois 

existem casas muito antigas. Existe também uma grande susceptibilidade a 

incêndios florestais, que afectaram de uma forma muito intensa grande parte do 

concelho, e nomeadamente a zona da Serra de Montejunto, no ano de 2003. Em 

termos de florestas, a zona mais crítica é a que se encontra situada por cima das 

populações, como é o caso de locais nas freguesias de Cabanas do Chão, 

Cabanas de Torres, Abrigada e Ota. 

 

- Ao nível das Indústrias situadas no concelho, a mais perigosa é a Central 

Termoeléctrica do Carregado. É a primeira empresa ligada directamente aos 

Bombeiros, realizando-se dois simulacros por ano face à perigosidade da própria 

fábrica. Todas as outras fábricas do concelho são casos pontuais. Existe uma 

fábrica de gás no concelho situada na localidade de Camarnal, a fábrica Linde, 

mas que é bastante segura. Há ainda nas Marés uma fábrica com uma grande 

quantidade de produtos químicos, que obriga à criação de uns tanques com uma 

espuma especial para combater os incêndios. 

 

- Há ainda duas passagens de nível no Carregado, que é algo que vai desaparecer, 

passarão a ser superiores. 

 

- Outra das questões é a criminalidade. Verifica-se a existência no Carregado de 

pequena criminalidade devido aos efeitos do consumo de droga e transacção, 

bem como em Abrigada, Cabanas do Chão e na Vila de Alenquer. Detectados 

esses casos são passados para a Comissão Municipal de Segurança e são 

apresentadas soluções para tentar resolver o problema. A GNR faz esse estudo 

com uma vigilância mais apertada, há uma troca de ideias com a Segurança 

Social. Está tudo controlado, sabe-se os sítios, as pessoas. A vigilância é 

realizada em grande parte em períodos nocturnos para se conseguir as provas 

para o ministério público, mas de um modo geral todos estes pontos estão 
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controlados. As referências em termos de toxicodependência são o centro de 

saúde, onde os jovens se dirigem para pedir produtos alternativos. 

 

- Também há um outro tipo de pequena criminalidade que não se encontra 

relacionada com a droga. Como consequência da Expo’98  muitas casas da zona 

oriental de Lisboa foram demolidas, o que fez com que houvesse um grande 

afluxo de pessoas à zona do Carregado. Ora isso veio fazer com que o 

Carregado, se já era uma zona complicada a vários níveis, se viesse a tornar 

numa localidade onde a taxa de desemprego é bastante elevada e onde as 

pessoas vivem em condições bastante degradadas. Esta situação vai levar a que 

se verifiquem furtos dirigidos por jovens a alguns estabelecimentos de forma a 

satisfazer algumas necessidades no aspecto da própria vivência em sociedade. 

Mas estes constituem apenas alguns furtos pontuais. 

 

- Ao nível de diferenças no tipo de criminalidade entre as duas partes do 

concelho, nas zonas mais afastadas, nomeadamente no denominado Alto 

Concelho, os problemas detectados são mais problemas ao nível da 

vizinhança, como por exemplo discussões entre vizinhos por disputa de 

terras. Como é uma zona que vive essencialmente da produção vitícola, da 

pequena agricultura, existe uma taxa de alcoolismo bastante elevada, há uma 

pobreza muito elevada. A população nesta zona do concelho é bastante 

envelhecida, apresentando essencialmente idades superiores a 40 anos, dado 

que a população jovem sai do sítio onde está para procurar emprego, 

melhores condições de vida e sítios mais populacionais, e os problemas 

existentes acabam por ser diferentes. 

 

- Falta organismos técnicos que vão para o terreno, a autarquia resolve melhor 

o assunto do que o próprio Estado, porque conhece melhor a realidade do 

concelho. Há vários problemas ao nível social, e depois há instituições como 

a Misericórdia, que recebe dinheiro e faz protocolos, e que se encontra ao 

serviço de toda a população, com incidência na mais necessitada, mas 

fecham-se neles e no sentido do lucro. 
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