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1. Sumário Executivo

O presente documento consiste na atualização do Diagnóstico Social do concelho de

Alenquer, e tem como principal objetivo dar a conhecer um conjunto de informações,

em diversas áreas sociais, que deverão permitir a realização de uma intervenção

estruturada e integrada no sentido de permitir alcançar aqueles que são os grandes

objetivos do Programa Rede Social, que enquadra o trabalho que aqui se sistematiza.

A Rede Social de Alenquer foi constituída no ano de 2005, com base na Resolução do

Concelho de Ministros n.º 197/97 de 18 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 115/2006 de

14 de junho, tendo como objetivos principais o combate à pobreza e à exclusão social

e a promoção do desenvolvimento social local.

Para alcançar estes objetivos, há que conhecer de uma forma aprofundada a realidade

sobre a qual se pretende intervir, bem como as suas dinâmicas de desenvolvimento,

apresentando-se neste contexto de toda a relevância instrumentos como o Diagnóstico

Social que, para além de um requisito essencial do próprio Programa, consiste num

instrumento de planeamento, funcional e com utilidade prática no local, servindo de

apoio aos parceiros do Conselho Local de Ação Social de Alenquer e a todas as

entidades que trabalhem na área social do concelho.

Torna-se assim fundamental identificar os constrangimentos inerentes a esta atuação,

mas, acima de tudo, os contributos que os diferentes elementos da sociedade podem

dar em torno do desenvolvimento local. Como tal, a este processo não pode ser alheia

a participação de todos os que detêm as competências e um importante papel na

resolução dos problemas identificados, bem como a responsabilidade na definição de

políticas que possam contribuir para a promoção do desenvolvimento local. Foi assim

utilizada na elaboração deste instrumento uma metodologia participativa, valorizando a

experiência dos profissionais que se encontram mais próximos das pessoas, dos seus

problemas e das instituições e organismos locais que desenvolvem trabalho direto

com os principais destinatários das intervenções sociais no concelho.
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É possível assim consultar a identificação clara de quais os problemas que se

verificam no concelho de Alenquer num determinado período temporal, sentidos por

agentes de intervenção social local, em diversas áreas sociais, que foram chamados a

participar neste processo, e a análise destes mesmos problemas, chamando-se a

atenção para os recursos existentes que poderão permitir a resolução dos mesmos,

as oportunidades que podem ser potenciadas para a atenuação/resolução dos

problemas, bem como as ameaças que podem dificultar a sua resolução. A

identificação das causas dos problemas foi também uma fase fundamental, na medida

em que apenas sabendo o que se encontra na origem da existência dos problemas é

possível planear formas eficazes que permitam a resolução dos mesmos.

“Deficiência”; “Educação, Formação e Emprego”; “Famílias em Risco”; “Idosos” e

“Infância e Juventude” foram as problemáticas identificadas que emergiram de

diversos problemas referidos pelos parceiros locais, conforme é possível observar

seguidamente:

Deficiência:

1.º Existência de barreiras arquitetónicas para pessoas com dificuldades de

mobilidade;

2.º Falta de respostas sociais (recursos financeiros e equipamentos);

3.º Dificuldades de integração da população com deficiência.

Famílias em risco:

1.º Aumento do número de famílias carenciadas;

2.º Precárias condições de habitabilidade.

Educação, Formação e Emprego:

1.º Elevada taxa de desemprego;

2.º Pouca oferta de formação escolar (CEF/cursos profissionais);

3.º Falta de incentivos ao empreendedorismo;
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4.º Pouca oferta de formação profissional no concelho;

5.º Falta de estruturas de apoio à população desempregada;

6.º Parque escolar envelhecido;

7.º Pouco interesse das famílias no processo educativo.

Idosos:

1.º Isolamento familiar e geográfico dos idosos;

2.º Falta de respostas para idosos em situação de convalescença;

3.º Insuficiência de respostas para apoio à população idosa;

4.º Existência de barreiras arquitetónicas para pessoas com dificuldades de

mobilidade.

Infância e Juventude:

1.º Aumento do número de famílias carenciadas com crianças e jovens;

2.º Inadequado acompanhamento familiar na educação das crianças/jovens;

3.º Aumento do número de crianças e jovens em risco;

4.º Carência de respostas para a 1.ª infância;

5.º Pouca oferta de atividades de tempos livres para crianças e jovens nas

interrupções escolares.

Resultando a identificação destes problemas de uma sensibilidade dos parceiros nos

vários momentos de trabalho, tentou-se ao longo do Diagnóstico Social sistematizar

um conjunto de informações que permitam, de alguma forma, confirmar a sua

existência a nível concelhio, mediante a recolha de diversos indicadores estatísticos

disponíveis à data da realização do Diagnóstico.
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A todos os parceiros que aceitaram colaborar neste documento se deixa um

agradecimento especial, esperando-se poder a contar com a continuação da sua

colaboração nas fases seguintes de implementação do Programa, permitindo assim

concretizar os seus objetivos primordiais e demonstrando que a Rede Social constitui

uma prova de que o trabalho em parceria é o caminho a seguir para alcançar um

desenvolvimento social local integrado.

O Núcleo Executivo da Rede Social de Alenquer
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2. O Programa Rede Social

Como foi referido anteriormente, o Programa Rede Social foi criado através da

Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97 de 18 de novembro de 1997, tendo

sido posteriormente publicado o Despacho Normativo nº 8/2002 de 12 de fevereiro e o

Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de junho.

Possui como objetivos fundamentais o combate à pobreza e à exclusão social e a

promoção do desenvolvimento social local, constituindo-se como uma medida de

política social que procura tornar mais eficaz a intervenção dos agentes concelhios

(entidades públicas e privadas que desempenham a sua atividade profissional numa

mesma unidade territorial) na aplicação de programas e medidas de combate à

pobreza e exclusão social.

Pretende-se o desenvolvimento de uma parceria efetiva e dinâmica (Conselho Local

de Ação Social) que permita uma articulação da intervenção social dos diferentes

agentes locais, a promoção de um planeamento integrado e sistemático, potenciando

sinergias, competências e recursos a nível local de modo a garantir uma maior

articulação e eficácia do conjunto de respostas sociais no concelho e freguesias.

Com a adoção deste Programa, pretende-se essencialmente fomentar a formação de

uma consciência coletiva dos problemas sociais locais e contribuir para a ativação dos

meios e agentes de resposta e para a otimização possível dos meios de ação nos

locais. O local passa a ser o meio privilegiado de ação, pois só atuando próximo das

populações e com as populações, será possível criar condições efetivas de

desenvolvimento. No trabalho social, a Rede Social permite o aumento da qualidade

da intervenção, ao suscitar a afirmação de parcerias alargadas, construídas de acordo

com objetivos e estratégias de intervenção, bem como contribui para a mobilização

dos recursos institucionais e das comunidades.

Ao constituir-se como uma parceria integradora das diferentes parcerias que já

funcionam a nível dos concelhos, assim como do trabalho individualizado de algumas

instituições, permite desenvolver uma dinâmica de planeamento e resolver os casos
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sinalizados, numa intervenção coordenada e interinstitucional, otimizando recursos,

equipamentos, etc., o que as instituições isoladamente não seriam capazes de fazer.

Esta coordenação torna-se fundamental, pois muitas vezes assiste-se a uma

sobreposição de intervenções com vista à resolução do mesmo problema. Assim, a

partir de um Diagnóstico dinâmico e participado, associando os diversos parceiros,

públicos e privados, deixa de fazer sentido a implementação de uma multiplicidade de

projetos isolados, sem coordenação e sem que haja uma sinergia de esforços.

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 ação coletiva 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.

O concelho de Alenquer aderiu a este Programa no ano de 2005, tendo sido

constituído o Conselho Local de Ação Social de Alenquer (CLASA) em sessão de

plenário, no dia 21 de março de 2005, composto atualmente por 37 entidades1 e

presidido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer. Nesta data foi eleito

também o Núcleo Executivo, que consiste na modalidade restrita do CLASA, sendo

um grupo operativo da Rede Social, cujas funções são essencialmente a dinamização

da parceria e a realização do trabalho técnico de suporte a todo o processo. Este

grupo é constituído por 7 entidades2, com funções de divulgação, planeamento,

dinamização e elaboração das ações previstas no âmbito da implementação do

Programa em Alenquer.

A primeira etapa ao nível da implementação do Programa Rede Social no concelho foi

a elaboração do documento de Pré-Diagnóstico Social de Alenquer, em 2005, o qual

teve por objetivo realizar um primeiro levantamento, essencialmente estatístico, sobre

diversas áreas da realidade social. Seguiu-se a realização do Diagnóstico Social em

2006 e do Plano de Desenvolvimento Social do concelho, em 2007, que contêm as

linhas estratégicas de atuação de combate à pobreza e exclusão social e à promoção

da inclusão e coesão sociais.

1 Ver anexo 1 - Composição do Conselho Local de Acção Social de Alenquer

2 Ver anexo 2 - Composição do Núcleo Executivo da Rede Social de Alenquer
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Foram realizados Planos de Ação anuais nos anos de 2008, 2009 e 2010, que se

apresentam como sendo instrumentos de planificação de âmbito mais restrito,

elaborados a partir da relação entre os objetivos, os meios e as estratégias.

Surge agora a necessidade de atualizar estes documentos, considerando as

mudanças que ocorreram no tecido social nos últimos anos e a experiência de

intervenção no terreno que advêm do trabalho realizado.
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3. Opções Metodológicas

Para a prossecução dos objetivos enquadradores, e para o cumprimento dos

princípios que defende, a Rede Social impulsiona a utilização de metodologias

participativas de planeamento estratégico e integrado, assentes em lógicas de

investigação-ação que procuram racionalizar e conferir maior eficácia tanto à

intervenção dos agentes na aplicação das medidas, projetos e programas de combate

à pobreza e exclusão social, como à promoção do desenvolvimento social local.

O Diagnóstico Social é geralmente considerado como um primeiro momento de

qualquer processo de intervenção social, e corresponde à análise de uma dada

realidade num determinado contexto social, espacial e temporal, respeitante a uma ou

várias situações problemáticas.

É um instrumento que proporciona dados e informações relativas à realidade sobre a

qual se deseja intervir e se quer transformar, podendo-se definir como sendo um

“instrumento dinâmico que permite uma compreensão da realidade social, inclui a

identificação das necessidades e a deteção dos problemas prioritários e respetivas

causalidades, bem como dos recursos e potencialidades locais, que constituem reais

oportunidades de desenvolvimento. Por ser um instrumento resultante da participação

dos diversos parceiros, é facilitador da interação e da comunicação entre eles e parte

integrante do processo de intervenção, criando as condições sociais e institucionais

para o seu sucesso.”3

Assim sendo, todos os atores que desenvolvem a sua atividade a nível do concelho

deverão contribuir para a identificação das necessidades concelhias e para a

delimitação de prioridades que orientem a intervenção prevista. O Diagnóstico da

situação implica um processo participado e dinâmico, onde os atores sociais fornecem

um importante contributo através do conhecimento que possuem da realidade em

análise.

3 NÚCLEO DA REDE SOCIAL, Plano de Desenvolvimento Social, Lisboa, Instituto de

Solidariedade e Segurança Social, 2003, p. 70
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O que se encontra neste Diagnóstico Social é o resultado de uma triangulação de

informação resultante, por um lado, dos contributos dos diversos atores locais que

foram mobilizados para este processo, por outro lado, de um conjunto alargado de

indicadores que foram recolhidos junto dos parceiros do CLAS de Alenquer, bem como

do recurso a diversas fontes estatísticas oficiais, tais como o Instituto de Emprego e

Formação Profissional e o Instituto Nacional de Estatística4.

A abordagem utilizada foi eminentemente participativa, valorizando a experiência

daqueles que se encontram mais próximos dos problemas e de quem os vive, as

instituições locais e os seus técnicos. Dada a multiplicidade dos fenómenos em análise

aquando da elaboração de um Diagnóstico Social, dever-se-á abranger técnicos de

diversas áreas que se encontrem mais familiarizados com determinado tipo de

problemas, sendo que a constituição de equipas multidisciplinares é condição

necessária para uma visão global dos problemas sociais, face à dimensão e

complexidade de que os mesmos se revestem.

Imagem 1 – Reunião do Grupo de Trabalho “Deficiência”

4 Para a análise de algumas variáveis, recorreu-se aos resultados do Recenseamento Geral da

População de 2011, no entanto, o facto de a totalidade da informação deste instrumento

estatístico apenas se encontrar disponível no final de 2012, condicionou o desenvolvimento de

uma análise mais completa relativamente a alguns problemas abordados.
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Conforme retrata a imagem anterior, a metodologia utilizada ancorou-se em momentos

de trabalho presencial, através da construção de grupos de trabalho compostos por

parceiros com um conhecimento especializado sobre a problemática em análise, que

motivaram um diálogo mais dinâmico e crítico, contribuindo para colocar em confronto

problemáticas sociais multidisciplinares, bem como para evidenciar os recursos, a

escassez e/ou a inexistência das respostas às referidas problemáticas.

O processo de construção do Diagnóstico Social do concelho de Alenquer iniciou-se

assim com a realização de uma ação de formação dirigida aos parceiros do Núcleo

Executivo, no dia 7 de junho de 2011, realizada pela empresa de consultoria Logframe

que prestou apoio técnico à Rede Social nesta etapa, com o objetivo de definir uma

abordagem técnica facilitadora do processo de atualização do diagnóstico social de

Alenquer e de forma a preparar os agentes responsáveis pela implementação do

trabalho.

Seguidamente, foi promovido um workshop participativo no dia 5 de julho de 2011, na

Biblioteca Municipal de Alenquer, realizado em colaboração com o Setor da Rede

Social da Segurança Social, para o qual foi convidado a participar um conjunto de

atores sociais com um conhecimento aprofundado sobre a realidade concelhia. Deste

modo, foi possível integrar diferentes opiniões e contributos de pessoas que, devido às

posições que ocupam ou às atividades que desenvolvem, detêm informações

privilegiadas sobre o concelho, independentemente do seu nível de conhecimentos

técnicos.

Neste momento de trabalho solicitou-se aos presentes que, com base na experiência e

conhecimento que possuem do território concelhio, identificassem quais consideravam

ser os problemas do concelho. Os problemas identificados foram agrupados

posteriormente em 4 áreas temáticas de acordo com a relação existente entre si, a

saber: “Deficiência”; “Infância e Juventude”; “Idosos” e “Educação, Formação e

Emprego”.

Foi ainda identificado um conjunto de problemas que, pela sua dimensão e

abrangência, não foram agrupados em nenhuma problemática específica,

considerando-se antes como sendo transversais a uma grande parte das

problemáticas em análise, tendo sido abordados em todos os grupos de trabalho.
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Os problemas referidos foram “Rede de transportes insuficiente”; “Fraca participação

no exercício de cidadania” e “Constrangimentos financeiros que condicionam a

intervenção/apoio social”, tendo-se concluído que efetivamente são questões

importantes de identificar, mas cujo âmbito de atuação no que concerne à sua

resolução se prende com questões que transcendem o âmbito de intervenção da Rede

Social, relacionadas respetivamente com constrangimentos inerentes à dispersão

geográfica do concelho, com questões culturais e devido à conjuntura nacional atual.

Neste sentido, sentiu-se a necessidade, numa fase posterior, de proceder à

constituição de um grupo de trabalho especificamente destinado à análise das

questões das “Famílias em Risco”, de modo a dar uma atenção especial à proporção e

gravidade do problema das famílias carenciadas no concelho, resultantes de uma

conjuntura socioeconómica atual que propicia o aumento deste fenómeno a nível local.

Neste momento de trabalho foi ainda definida a constituição dos grupos de trabalho

temáticos.

Nos meses de outubro e novembro de 2011 foram realizadas reuniões com os

parceiros constitutivos dos grupos de trabalho temáticos, onde foram debatidos na

especialidade e validados os problemas identificados, e sinalizados os recursos

existentes que permitem dar resposta aos problemas, as oportunidades a potenciar e

as ameaças que se colocam à resolução dos mesmos, bem como as causas que se

encontram na sua origem, recorrendo-se à utilização da ferramenta de criação de

mapas concetuais X-MIND.

Imagem 2 – Momento de trabalho do Grupo “Deficiência”
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Esta análise das temáticas foi realizada recorrendo à utilização da matriz S.W.O.T
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), que em português se traduz por

F.O.F.A. (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), sendo uma técnica muito

utilizada no planeamento, que proporciona um conhecimento do “ambiente” em que se

pretende planear. Esta análise deverá ser realizada identificando-se primeiramente os

pontos fracos ou fraquezas, e fazendo corresponder a cada um as respetivas Forças,

Oportunidades e Ameaças.

As Forças e Fraquezas correspondem aos pontos positivos e negativos,

respetivamente, e referem-se à situação presente e à realidade interna do concelho.

As Fraquezas são o próprio problema que se identificou e as Forças dizem respeito

aos recursos e capacidades (fatores internos ao concelho) que possam ser utilizados

na resolução dos problemas. As Oportunidades e Ameaças são tendências exteriores

à realidade do concelho e podem funcionar como alavancas de desenvolvimento. As

Oportunidades são fatores externos que podem contribuir, de forma positiva, para a

resolução dos problemas identificados, que podem já existir embora não tendo sido

ainda ativadas, e as Ameaças são fatores externos ou situações que podem de

alguma forma condicionar a resolução dos problemas identificados ou mesmo agravá-

los.

Nestes momentos de trabalho foi também solicitado aos parceiros que identificassem

em cada área os problemas que consideravam ser os prioritários. Esta priorização

torna-se importante na medida em que, na impossibilidade de se poder dar resposta a

todos os problemas identificados, e dada a escassez de recursos disponíveis, sejam

eles técnicos, financeiros ou humanos, surge a necessidade de selecionar as áreas

que necessitem de uma intervenção prioritária.

Deste trabalho em progressivo desenvolvimento foi identificado um conjunto de

necessidades que permitirão numa fase subsequente tecer, de modo articulado,

participado e evidente, linhas de atuação. Estas deverão responder às principais

carências do concelho de Alenquer, por forma a minimizar os problemas sociais mais

imediatos e, simultaneamente, perspetivar a intervenção atempada nos problemas

sociais emergentes.
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4.- Enquadramento Sociodemográfico

Ao nível do enquadramento geográfico, o concelho de Alenquer insere-se na região

Oeste, a qual possui uma área de cerca de 2 200 Km2, repartida por doze municípios,

sendo que o concelho de Alenquer representa 13,8% da área total da região. Possui

uma superfície de 304,2 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

Mapa 1.- Localização geográfica do concelho de Alenquer

FONTE: Departamento de Urbanismo da CMA

O concelho de Alenquer é composto pelas seguintes dezasseis freguesias: Abrigada,

Aldeia Galega da Merceana, Aldeia Gavinha, Cabanas de Torres, Cadafais, Carnota,

Carregado, Meca, Olhalvo, Ota, Pereiro de Palhacana, Ribafria, Santo Estêvão,

Triana, Ventosa e Vila Verde dos Francos.
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A população residente no concelho encontra-se dispersa por diversos aglomerados,

na sua maioria de pequena dimensão, verificando-se um significativo contraste interno,

dada a existência de duas realidades bastante diferentes entre si a todos os níveis:

uma zona urbana centrada no eixo Carregado-Alenquer-Ota, e uma outra zona ainda

com um cariz marcadamente rural, que compreende as restantes freguesias.

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

um aumento das assimetrias intraconcelhias, 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), e por outro, verifica-se que as freguesias que

compõem a zona mais rural do concelho têm vindo a registar graves perdas

populacionais. É o caso das freguesias de Vila Verde dos Francos, Meca, Olhalvo e

Aldeia Galega da Merceana, que entre 2001 e 2011 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 a que mais população conseguiu atrair em termos absolutos neste

período temporal – 2 641 habitantes – sendo aquela que detém um maior número de

residentes: 11 707 indivíduos, que representam 27% da população total do concelho

em 2011. Estas três freguesias são as mais populosas do concelho, tanto no ano de

2001 como em 2011, abrangendo em 2011 cerca de 52% do total da população

concelhia.

As freguesias que registam um menor número de residentes em 2011 são Pereiro de

Palhacana e Ribafria, com percentagens de residentes de 1,3 e 2,2, respetivamente. A

freguesia de Vila Verde dos Francos foi a que, entre 2001 e 2011, verificou um

decréscimo populacional mais acentuado, na ordem dos 9,9%, o que constitui uma

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

concelho se encontrarem a sofrer uma diminuição da população residente,

acompanhada por um elevado envelhecimento populacional, enquanto que as

freguesias que constituem a parte mais urbana4 do concelho têm vindo a registar ao

4 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.
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longo dos anos um aumento no número de residentes (note-se a evolução

populacional de 29,1 pontos percentuais registada na freguesia do Carregado entre

2001 e 2011).

Quadro 1- População residente no concelho por Freguesia (2001 e 2011)

Freguesias 2001 2011 Variação
(%)N.º % N.º %

Abrigada 3 416 8,7 3 320 7,7 -2,8

Aldeia Galega da
Merceana

2 175 5,8 2 079 4,8 -4,4

Aldeia Gavinha 1 173 3,0 1 142 2,6 -2,6

Cabanas de Torres 1 013 2,6 989 2,3 -2,4

Cadafais 1 687 4,3 1 734 4,0 2,8

Carnota 1 695 4,3 1 678 3,9 -1,0

Carregado 9 066 23,1 11 707 27,1 29,1

Meca 1 809 4,6 1 719 4,0 -5,0

Olhalvo 2 006 5,1 1 907 4,4 -4,9

Ota 1 198 3,1 1 289 3,0 7,6

Pereiro de Palhacana 591 1,5 577 1,3 -2,4

Ribafria 974 2,5 970 2,2 -0,4

Santo Estêvão 5 338 13,6 6 687 15,5 25,3

Triana 3 532 9,0 4 134 9,6 17,0

Ventosa 2 217 5,7 2 173 5,0 -2,0

Vila Verde dos Francos 1 290 3,3 1 162 2,7 -9,9

Concelho 39 180 100,0 43 267 100,0 10,4

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011

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

das freguesias tem vindo a consolidar o peso detido pelos principais aglomerados

urbanos do concelho, acentuando os contrastes pré-existentes relativamente ao

restante território municipal.

O mapa seguinte permite confirmar esta tendência, mediante a análise da evolução da

população residente nas freguesias do concelho de Alenquer nas décadas de

1991/2001 e 2001/2011.
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Mapa 2- Evolução da população residente nas freguesias do concelho de Alenquer

FONTE: Departamento de Urbanismo da CMA

A análise ao nível etário permite concluir que, de uma maneira geral, estamos na

presença de uma população que tem apresentado uma propensão para o

envelhecimento ao longo dos anos, o que, pela análise da tendência verificada entre

os anos de 1960 e 2011, se consubstancia no aumento do peso relativo da faixa etária

com mais de 65 anos em 164,4% e numa redução do peso da faixa etária mais jovem

(-15,5% de residentes com menos de 14 anos).

No período intercensitário de 2001-2011, apenas a faixa etária dos 15 aos 24 anos

perdeu população, enquanto que para o mesmo período de tempo, o escalão dos

25-64 anos foi o que verificou um maior aumento, abrangendo este escalão 55,6% da

população concelhia em 2011.

Não se pode afirmar no entanto que o concelho possui uma população extremamente

envelhecida pois, no ano de 2011, 65,8% da população total encontrava-se em idade

ativa, ou seja, entre os 15 e os 64 anos. Regista-se, no entanto, uma situação

particular em termos etários, pelo facto de o número de jovens ter aumentado 15,3%

entre 2001 e 2011, enquanto que o número de idosos, apesar de ter aumentado no

mesmo período temporal, não verificou um acréscimo tão acentuado como a tendência

que se vinha a registar desde o ano de 1960, sendo na ordem dos 12,8% entre 2001 e

2011. Idealmente, estes dados poderiam conduzir à dedução de uma inversão da

tendência de envelhecimento populacional no concelho.



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

______________________________________________________________________________
Enquadramento Sociodemográfico do concelho 17

Quadro 2- População Residente, por Grupos Etários (1960 -2011)

Anos
0-14 15-24 25-64 65 e mais Total

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

2011 7 139 16,5 4 419 10,2 24 077 55,6 7 632 17,6 43 267 100
Variação

1960-2011 - 15,5 % 1,4 % 33,8 % 164,5 % 28,4 %

FONTE: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1960-2011

Ao nível de freguesia é possível observar no quadro seguinte 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. Realce-se neste âmbito a

freguesia do Carregado, que regista uma percentagem de idosos muito reduzida,

sendo que a proporção de jovens é a mais elevada de todas as freguesias. Pelo lado

negativo destacam-se as freguesias de Ventosa, Vila Verde dos Francos e Aldeia

Gavinha, que apresentam o número de idosos mais elevado no total da população da

freguesia, e percentagens de jovens muito reduzidas.

Em 2011, a população com menos de 15 anos mantinha um peso na estrutura etária

claramente acima da média concelhia nas freguesias de Carregado (20,2%), Santo

Estêvão (17,8%) e Triana (17,6%). Ao nível da população idosa, apenas estas três

freguesias registam uma percentagem de idosos abaixo da média concelhia (17,6%),

pois todas as outras freguesias superam este valor.
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Quadro 3- Estrutura etária da população residente por freguesia

Escalões etários por freguesia

Escalões Etários

Freguesias
0-14 15-24 25-64 ≥ 65 Total Índice de

Envelhecimento

Abrigada
%

455
13,7

347
10,5

1 828
55,1

690
20,8

3 320
100,0

151,6

Ald. Galega da Merceana
%

300
14,4

198
9,5

1 075
51,7

506
24,3

2 079
100,0

168,7

Aldeia Gavinha
%

137
12,0

117
10,2

591
51,8

297
26,0

1 142
100,0

216,8

Cabanas de Torres
%

126
12,7

125
12,6

487
49,2

251
25,4

989
100,0

199,2

Cadafais
%

277
16,0

168
9,7

951
54,8

338
19,5

1 734
100,0

122,0

Carnota
%

227
13,5

147
8,8

910
54,2

394
23,5

1 678
100,0

173,6

Carregado
%

2 368
20,2

1 395
11,9

6 897
58,9

1 047
8,9

11 707
100,0

44,2

Meca
%

241
14,0

166
9,7

947
55,1

365
21,2

1 719
100,0

151,5

Olhalvo
%

253
13,3

171
9,0

994
52,1

489
25,6

1 907
100,0

193,3

Ota
%

196
15,2

118
9,2

744
57,7

231
17,9

1 289
100,0

117,9

Pereiro de Palhacana
%

86
14,9

55
9,5

313
54,2

123
21,3

577
100,0

143,0

Ribafria
%

141
14,5

92
9,5

508
52,4

229
23,6

970
100,0

162,4

Santo Estêvão
%

1 191
17,8

634
9,5

3 757
56,2

1 105
16,5

6 687
100,0

92,8

Triana
%

726
17,6

415
10,0

2 331
56,4

662
16,0

4 134
100,0

91,2

Ventosa
%

277
12,7

170
7,8

1 130
52,0

596
27,4

2 173
100,0

215,2

Vila Verde dos Francos
%

138
11,9

101
8,7

614
52,8

309
26,6

1 162
100,0

223,9

Concelho
%

7 139
16,5

4 419
10,2

24 077
55,6

7 632
17,6

43 267
100,0

106,9

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2011
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O Índice de Envelhecimento indica a relação existente entre a população idosa e a

população jovem, definida habitualmente como o quociente existente entre o número

de pessoas com 65 e mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas

entre os 0 e os 14 anos. No ano de 2011, este valor é de 106,9% no concelho, o que

significa que para cada 100 jovens com idade inferior a 15 anos, existem 107 idosos.

Este Índice é superior a 100 na grande maioria das freguesias do concelho, como se

verifica no quadro anterior, à exceção de Carregado, Santo Estêvão e Triana, o que

indica que, excetuando estas três freguesias, todas as outras possuem um número de

idosos superior ao total de residentes com idade inferior a 15 anos. Constata-se a

existência de freguesias extremamente envelhecidas, e merecedoras de uma especial

atenção como Vila Verde dos Francos, com um Índice de Envelhecimento de 223,9%,

ou Aldeia Gavinha, com um valor de 216,8% e Ventosa, com 215 idosos para cada

100 jovens.

A situação de envelhecimento populacional é confirmada pela análise relativa aos

Índices de Dependência de Jovens5 e Idosos6. No que concerne à população com

menos de 15 anos, o Índice de Dependência aumentou na ordem dos 1,5 pontos

percentuais entre 2001 e 2011, registando-se neste ano nos 25,1%, o que significa

que para cada 100 indivíduos em idade ativa, existiam 25 jovens com idade inferior a

15 anos. Quanto ao Índice de Dependência da população idosa, aumentou 1% entre

2001 e 2011, apresentando, em 2011, um valor que ronda os 27%, o que significa que,

para cada 100 indivíduos em idade ativa, existiam 27 residentes idosos.

Seguidamente apresenta-se a tendência registada por estes índices desde 1960,

constatando-se uma tendência para a diminuição da proporção da população jovem no

total da população ativa do concelho, que em 2011 aumentou 1,5 pontos percentuais.

5 O Índice de Dependência de Jovens consiste no cálculo da relação entre a população jovem e

a população em idade ativa. Define-se como a análise do quociente entre o número de

pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com

idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.

6 O Índice de Dependência de Idosos analisa a relação entre a população idosa e a população

em idade ativa. É definido como o quociente entre o número de pessoas com idade igual ou

superior a 65 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64

anos.
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O peso da população idosa no total da população ativa no concelho tem vindo sempre

a verificar um aumento ao longo das décadas.

Quadro 4- Evolução dos Índices de Dependência (1960-2011)

Anos
Índice de

dependência de
jovens (%)

Índice de
dependência de

idosos (%)

1960 37,8 12,9

1970 33,8 15,6

1981 33,1 20,1

1991 26,9 24,2

2001 23,6 25,8

2011 25,1 26,8

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População 1960-2011

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

para uma diminuição da Taxa de Natalidade que, de acordo com os Anuários

Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, entre 2001 e 2010, decresceu 0,8‰.

No que diz respeito à Taxa de Mortalidade, esta também decresceu no período de

tempo compreendido entre os anos de 2001 e 2010, pois se em 2001 se situava nos

11,8‰, em 2010 esse valor decresce 1,8‰, passando a ser de 10,0‰.

Quadro 5- Indicadores demográficos por unidade territorial (‰)

Unidade Territorial
Taxa de Natalidade Taxa de Mortalidade

2001 2010 2001 2010

Portugal 10,9 9,5 10,2 10,0

Oeste 10,7 9,4 11,6 11,3

Alenquer 11,7 10,9 11,8 10,0

FONTE: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2002, 2011

Relativamente aos indicadores em análise, verifica-se que Portugal registou uma

pequena diminuição da Taxa de Natalidade entre 2001 e 2010, o que também se

verificou ao nível da Taxa de Mortalidade. No caso da região Oeste, registou a mesma
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tendência nos indicadores em análise. Estes valores apontam para uma Taxa de

Crescimento Natural negativa, pois a Taxa de Mortalidade é superior à Taxa de

Natalidade. Comparativamente às unidades territoriais em que se insere, no caso do

concelho de Alenquer a Taxa de Crescimento Natural, embora reduzida, é positiva, na

medida em que nascem mais pessoas do que as que morrem. Refira-se que ao nível

dos concelhos constitutivos da Região Oeste, apenas Alenquer e Arruda dos Vinhos

apresentam Taxas de Crescimento Natural positivas.

O concelho de Alenquer é o segundo da região Oeste que apresenta, no ano de 2010,

o valor da Taxa de Natalidade mais elevado (10,9‰), enquanto que no que concerne à

Taxa de Mortalidade, apenas o concelho de Óbidos regista uma Taxa de Mortalidade

inferior à de Alenquer.

No seguinte gráfico é possível visualizar a evolução da população residente nos

últimos 50 anos em Alenquer, a qual tem registado um crescimento marcado por

avanços e recuos. Verificou-se uma significativa diminuição da população da década

de 60 para 70, que se poderá eventualmente ficar a dever à corrente emigratória para

a Europa e ex-colónias. Na década de 80 a população sofre um aumento, em 1991

volta a diminuir, ainda que de uma forma pouco significativa, sendo que entre as

décadas de 1990 e 2000 se registou um aumento populacional na ordem dos 15%.

Entre 2001 e 2011 verificou-se um aumento não tão acentuado como na década

anterior, mas situou-se nos 10,4 pontos percentuais, o que revela a capacidade

atrativa do concelho para a captação de mais habitantes.

Gráfico 1- Evolução da população residente no concelho de Alenquer (1960-2011)
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Fonte: INE Recenseamentos Gerais da população 1960-2011
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Analisados os principais indicadores demográficos disponíveis em 2011 relativamente

ao concelho de Alenquer, é possível concluir que se verificou um aumento

populacional no concelho de Alenquer bastante significativo, sendo que, no período

intercensitário 2001-2011, foi o 4.º concelho da região Oeste que mais população

conseguiu atrair, apenas ultrapassado por Arruda dos Vinhos (aumento de 29,4 %),

Sobral de Monte Agraço (13,8%) e Lourinhã (10,6%).

Este aumento não assume contudo um caracter homogéneo no território concelhio, na

medida em que se verificam ganhos populacionais nas zonas mais urbanas por

contraposição a uma diminuição da população nas zonas mais rurais, assumindo

primordial importância neste contraste o papel das acessibilidades, pois a localização

junto a eixos importantes como é o caso da EN1, EN3 e A1 explica a proximidade a

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

conduzir a maiores concentrações populacionais nestas localidades.

Mapa 3 – Acessibilidades a nível concelhio

FONTE: Departamento de Urbanismo da CMA

As condições específicas de inserção territorial do concelho são assim geradoras de

complexas inter-relações, que confrontam a ruralidade da zona envolvente à serra de

Montejunto com a influência metropolitana que irradia a partir da cidade de Lisboa.
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5.- Análise de Problemáticas

Para além das cinco problemáticas identificadas, que seguidamente se analisarão de

uma forma aprofundada, encontra-se previsto nas orientações no âmbito da realização

de diagnósticos sociais que sejam abordadas as questões da “Igualdade de Género” e

da “População Sem Abrigo” no concelho.

Neste âmbito, a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo

(ENIPSA) define como um dos objetivos de intervenção assegurar que os

instrumentos de planeamento estratégico das redes sociais locais incluam indicadores

relativos ao fenómeno da população sem-abrigo, conforme é possível observar na

seguinte citação:

“A rede social, enquanto fórum de articulação e congregação de esforços

com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão social e

promoção do desenvolvimento social, baseia-se na igualdade entre os

parceiros, na concertação das acções desenvolvidas pelos diferentes

agentes locais. A optimização dos meios de acção local parte de dois

produtos fundamentais: o “Diagnóstico Social” e o “Plano de

Desenvolvimento Social” (PDS). Considera-se, assim, ser este o fórum de

desenvolvimento de esforço colectivo mais adequado para englobar a

actividade dirigida ao fenómeno sem-abrigo, quer no que respeita ao

diagnóstico, quer no que respeita aos Planos de Desenvolvimento Social.

Este objectivo implica a inclusão, nos diagnósticos da rede social, de

dados relativos à dimensão e caracterização do fenómeno sem-abrigo, e

aos indicadores de risco face à situação sem-abrigo.”8

Não obstante o facto de esta problemática não se ter revelado um motivo de

preocupação por parte dos parceiros aquando do levantamento de problemas no

concelho de Alenquer, não se poderia deixar de mencionar que esta questão

8Instituto de Segurança Social, Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem Abrigo,
2009, p. 19 e 20
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relaciona-se com o facto de não se terem vindo a verificar no concelho recentemente

situações de pessoas sem abrigo.

Segundo as orientações emanadas do documento de ENIPSA, considera-se o

conceito de pessoa sem abrigo como sendo “aquela que, independentemente da sua

nacionalidade, idade, sexo, condição socioeconómica e condição de saúde física e

mental, se encontre:

• sem tecto – vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com

paradeiro em local precário;

• sem casa – encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito.”9

Contudo, e constatadas as dificuldades resultantes da situação de crise que o país

atravessa, a autarquia não deixa de apostar numa estratégia de prevenção no âmbito

de futuras situações que possam eventualmente vir a acontecer, tendo nomeado uma

assistente social do Gabinete de Ação Social/Saúde para assumir o papel de

Interlocutora Local para a Estratégia Sem Abrigo, conforme previsto na ENIPSA, na

medida em que a dimensão do fenómeno não justifica a criação de um Núcleo de

Planeamento e Intervenção Sem Abrigo.

Relativamente à questão da Igualdade de Género, a Resolução do Concelho de

Ministros (RCM) n.º39/2010 refere que constitui um dever fundamental do Estado a

questão do fomento de uma efetiva igualdade entre homens e mulheres no âmbito da

defesa e promoção de direitos humanos, havendo a necessidade de a integrar em

todos os domínios da política, enquanto requisito de uma boa governação.

Revestindo-se de enorme importância a valorização desta temática nas políticas

públicas de âmbito local, a referida RCM incentiva a promoção da nomeação nos

municípios de Conselheiros Locais para a Igualdade de Género, como elementos

dinamizadores das políticas locais para cidadania e igualdade de género, prevendo a

sua integração nos CLAS.

Atenta a esta problemática, a autarquia nomeou uma técnica do Gabinete de Ação

Social/Saúde para desempenhar as funções de Conselheira Local para a Igualdade de

Género, e respondeu ao apelo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

(CIG) no sentido do estabelecimento de um protocolo de colaboração entre as duas

9 Idem, p.7



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

_____________________________________________________________________________
Análise de problemáticas 25

entidades de forma a criar um canal de comunicação privilegiado entre o Município e a

CIG, promovendo a interação entre os níveis de Administração Publica Central e Local

e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. De salientar

que o referido protocolo não se encontra ainda formalizado, uma vez que o município

aguarda resposta por parte da CIG.

Para além dos aspetos referidos anteriormente, a autarquia integrou, em setembro de

2011, o Projeto Oeste + Igualdade, que apresenta como principais objetivos a

integração da perspetiva de género nas políticas da Administração Pública Local

através da mobilização desta para a implementação de Planos para a Igualdade.

Para a realização deste objetivo, encontra-se prevista numa primeira fase a realização

de um diagnóstico interno nas autarquias, mediante a aplicação de um inquérito por

questionário on-line a todos os funcionários e de entrevistas presenciais a elementos

chave dos municípios. Seguidamente será realizado um Plano para a Igualdade e

implementado um conjunto de medidas com vista à promoção da igualdade de

oportunidades entre homens e mulheres.

O referido projeto pressupõe ainda a realização de uma fase externa, em que será

elaborado um diagnóstico a nível municipal relativamente à igualdade de género, em

colaboração com os parceiros das redes sociais, e criado um Plano Intermunicipal

para a igualdade de género, a implementar até março de 2013.

Seguidamente será analisada cada uma das problemáticas que foram identificadas no

concelho de Alenquer de acordo com a compreensão da realidade social por parte dos

atores locais que acederam ao desafio de colaborar neste processo. Foram discutidos

os problemas identificados de acordo com os recursos existentes no concelho que

permitam a resolução do problema, as oportunidades que poderão ser aproveitadas

para os solucionar/minimizar e os fatores que poderão eventualmente dificultar a

resolução dos mesmos, bem como as causas que estão por detrás da persistência dos

problemas. Os problemas em análise serão apresentados pela ordem segundo a qual

foram priorizados pelos elementos dos Grupos de Trabalho.
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5.1.- Deficiência

Relativamente à população com deficiência no concelho de Alenquer, não existem

dados estatísticos disponíveis no âmbito do Recenseamento Geral da População de

2011 que permitam uma caracterização do peso desta problemática no concelho.

Os dados oficiais disponíveis datam de 2001, e apontam para a existência de 1 905

pessoas com deficiência no concelho de Alenquer. Confrontados com este número

considerado demasiado elevado, os elementos do grupo de trabalho destinado a

analisar a problemática da Deficiência sentiram a necessidade de promover a

realização de um estudo mais aprofundado de forma a percecionar os reais contornos

desta problemática no concelho, em parceria com um conjunto de instituições locais

que possuem um conhecimento privilegiado nesta área, como é o caso de

agrupamentos de escolas, juntas de freguesia e instituições na área da deficiência.

O referido estudo, não ambicionando constituir-se como um levantamento exaustivo

sobre a realidade concelhia nesta área, dada a elevada afetação de recursos que

implicaria, foi levado a cabo pelo Gabinete de Ação Social e Saúde da autarquia e

permitiu recolher uma amostra significativa sobre esta problemática a nível local,

apontando para a sinalização de um total de 311 residentes no concelho de Alenquer

com deficiência, que se encontram maioritariamente nas freguesias mais urbanas (69

na freguesia do Carregado, 37 na freguesia de Santo Estêvão e 26 deficientes na

freguesia de Triana). As freguesias de Cadafais e Ota possuem um número reduzido

de população com deficiência, sendo esse valor de 5 e 7, respetivamente.

O tipo de deficiência que se verifica em maior número no concelho é a deficiência

mental, com 167 casos identificados, sendo que 84 residentes no concelho possuem

deficiência motora, 13 pessoas apresentam deficiência auditiva e existem 12 situações

de deficiência visual a nível concelhio. 35 pessoas sinalizadas possuem deficiências

múltiplas.
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Refira-se ainda que, de acordo com o levantamento realizado, a maior percentagem

de pessoas com deficiência no concelho possui idades compreendidas entre os 25 e

os 54 anos (48,6%), e é maioritariamente do sexo masculino (61,1%).

Verifica-se assim alguma disparidade entre os resultados deste estudo e os dados

constantes no Recenseamento Geral da População de 2001, não apenas no que

concerne ao número total de deficientes, como no que diz respeito às diversas

variáveis analisadas.

Os problemas sinalizados pelos parceiros no concelho de Alenquer no workshop de

atualização do Diagnóstico Social conduziram à necessidade da criação de um grupo

de trabalho destinado a tratar as questões relacionadas com a problemática da

“Deficiência”, cujos elementos constitutivos reuniram no dia 23 de setembro de 2011,

com o objetivo de analisar os problemas identificados e efetuar a sua priorização.

1º Problema: Existência de barreiras arquitetónicas para pessoas
com dificuldade de mobilidade

O problema prioritário definido pelo grupo de trabalho foi a existência de barreiras

arquitetónicas que impedem/dificultam a mobilidade de pessoas, de uma forma

particular no caso das pessoas com dificuldade de locomoção. Este problema havia

sido também identificado no Diagnóstico Social de 2006 da Rede Social de Alenquer.

Com efeito, verifica-se que, pese embora o facto dos deficientes constituírem um

grupo minoritário no conjunto da população concelhia, mas cujo peso relativo é já

bastante significativo (4,9% da população concelhia possui algum tipo de deficiência

de acordo com os Censos 2001), a atenção dispensada a esta população em termos

de equipamentos e serviços não tem sido a mais adequada.

A nível concelhio, os edifícios adaptados à mobilidade da população deficiente são

ainda em número reduzido para o que seria desejável, embora se note que nos novos

equipamentos existe uma maior preocupação com as questões da acessibilidade. O

grupo de trabalho referiu que esta questão se coloca de uma forma mais grave nos

equipamentos mais antigos, uma vez que existe uma falta de recursos económicos

para a adaptação dos mesmos, bem como uma falta de informação relativamente ao

previsto na Lei.
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Também os passeios, sinais de trânsito e o estacionamento indevido constituem claras

barreiras à mobilidade destas pessoas, apresentando-se como uma questão que

necessita de especial atenção quando 28% da população deficiente concelhia regista

problemas ao nível motor, sendo que este tipo de intervenção referente às barreiras

arquitetónicas encontra-se prevista no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 28 de agosto, que

aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem

público, via pública e edifícios habitacionais.

Assim sendo, a sensibilização das entidades foi identificada como sendo a única

oportunidade que poderia eventualmente contribuir para melhores acessibilidades,

sendo que a não aplicação de coimas ao incumprimento destas Leis foi identificado

pelo grupo de trabalho enquanto um dos fatores que podem dificultar a resolução
do problema das dificuldades ao nível das acessibilidades, bem como a falta de

reconhecimento do direito à autonomia da pessoa com deficiência e a falta de

sensibilidade para as questões da dificuldade de mobilidade.

Foi ainda identificado um conjunto de causas que se encontram na origem da

persistência das barreiras arquitetónicas no concelho, e que se prendem

essencialmente com a falta de sensibilidade relativamente a esta questão, a falta de

cumprimento da Lei e de informação relativamente à mesma e a falta de recursos

económicos para adaptar os equipamentos existentes.

2º Problema: Falta de respostas sociais (recursos financeiros e
equipamentos)

O grupo de trabalho constatou que existe uma falta de respostas sociais para a

população com deficiência no concelho, com uma especial incidência na faixa etária

dos 0 aos 6 anos de idade e na população adulta.

No caso dos jovens com deficiência, foi enfatizado o facto de existir uma carência de

pré-formação profissional, uma vez que os jovens apenas podem frequentar cursos de

formação profissional aos 16 anos. A existência desta pré-formação profissional,

permitiria aos jovens perceber as áreas do seu agrado. O grupo de trabalho referiu

ainda que existe uma lacuna no que concerne ao desenvolvimento do treino de

Atividades de Vida Diária, bem como de salas de multideficiência nas escolas para os

alunos que se encontram a frequentar o 2.º ciclo de escolaridade.
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O problema da falta de respostas para população com deficiência prende-se com o

facto de apenas existirem dois equipamentos a nível concelhio que dão resposta a

algumas pessoas com deficiência: o Centro de Atividade Ocupacionais de Olhalvo,

resposta social da Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças

Inadaptadas (C.E.R.C.I.) Flôr da Vida de Azambuja, e o Centro de Atividades

Ocupacionais de Labrugeira, pertencente ao Instituto Sãozinha.

Estas respostas destinam-se essencialmente a prestar apoio a pessoas com

deficiências mentais, moderadas ou profundas, ou pessoas com multideficiências que

já não se encontram em idade escolar e que não reúnem condições para integrar uma

formação profissional, sendo que o Centro de Atividades Ocupacionais de Olhalvo dá

resposta atualmente a 15 pessoas, possuindo lista de espera, e o Centro de

Atividades Ocupacionais do Instituto Sãozinha a 2 utentes, existindo vaga para 15.

No caso deste último equipamento, refira-se que o facto de não possuir acordo de

cooperação com a Segurança Social faz com que sejam praticadas mensalidades que

nem sempre são compatíveis com os recursos financeiros das famílias, sendo que as

dificuldades financeiras tanto das famílias como das instituições foram apontadas

como causas importantes ao nível da dificuldade de acesso da população às

respostas sociais existentes.

Dada a escassez de oferta a nível concelhio na área da deficiência, a Câmara

Municipal de Alenquer procura colmatar essa falta através da realização de transporte

de utentes com deficiência para instituições situadas fora do concelho. Assim, no ano

letivo de 2010/2011, a autarquia procedeu ao transporte de pessoas com deficiência

para as seguintes instituições:

- Associação Para a Educação de Crianças Inadaptadas (A.P.E.C.I.) - Torres

Vedras: 3 utentes

- Casa Pia de Lisboa: 1 utente

- Centro Hellen Keller: 2 utentes

- CERCI Flôr da Vida Azambuja: 24 utentes

- CERCI Flôr da Vida Azambuja - Centro de Atividades Ocupacionais de Olhalvo: 7

utentes

- CERCI Póvoa - Póvoa de Santa Iria: 3 utentes

- CERCI Tejo - Alverca: 1 utente



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

______________________________________________________________________________
Análise de Problemáticas: Deficiência 30

Não obstante o facto de se recorrer às instituições de concelhos limítrofes, existe

ainda uma percentagem significativa de pessoas com deficiência no concelho que não

encontra resposta em instituições de educação especial e reabilitação,

essencialmente, de acordo com o grupo de trabalho, devido às referidas insuficiências

financeiras das famílias e das instituições, e à recusa das candidaturas apresentadas

pelas instituições que poderiam permitir, de alguma forma, minimizar este problema. O

desconhecimento da incidência do fenómeno da deficiência a nível concelhio foi

identificado como sendo uma outra causa deste problema.

Ainda ao nível da identificação das causas, o grupo de trabalho referiu que existe uma

carência no que concerne a espaços físicos para implementação do treino de

Atividades de Vida Diária nos agrupamentos de escolas do concelho.

As forças identificadas no âmbito deste problema foram os dois Centros de Atividades

Ocupacionais presentes no concelho, alguns recursos existentes nos agrupamentos

de escolas, nomeadamente a Unidade de Autismo no Agrupamento de Escolas

Damião de Goes, e a Unidade de Multideficiência de Paiol, do Agrupamento de

Escolas Visconde de Chanceleiros, assim como o facto de a autarquia efetuar o

transporte de alguns munícipes com deficiência para respostas sociais de concelhos

limítrofes. Relativamente a esta questão, os elementos do grupo de trabalho referiram

ainda que, devido ao facto de as instituições dos concelhos limítrofes se encontrarem

a dar prioridade aos utentes dos seus concelhos, faz com que cada vez exista menos

o recurso a esta opção para os residentes em Alenquer.

Foi identificado ainda como uma resposta social o Gabinete Integrado de Informação e

Mediação para pessoas com Deficiência, promovido pelo Gabinete de Ação

Social/Saúde da autarquia, na medida em que disponibiliza às pessoas com

deficiência, às suas famílias e às instituições existentes nesta área um conjunto de

informações que permite dar a conhecer os direitos, benefícios e recursos existentes,

o que vem dar resposta à questão das dificuldades de informação na área da

deficiência.

A única oportunidade identificada no sentido da resolução do problema diz respeito

ao levantamento da população deficiente, que se encontra a ser realizado pelo

Gabinete de Ação Social/Saúde da autarquia, e que permitirá obter um conhecimento

mais aprofundado relativamente à dimensão da problemática no concelho, e como tal
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justificar a eventual futura apresentação de candidaturas a respostas sociais no âmbito

da deficiência.

Relativamente a ameaças existentes no sentido da resolução do problema, foram

identificadas as dificuldades financeiras das famílias e instituições, a questão da não

comparticipação das respostas sociais por parte da Segurança Social, a insuficiência

de recursos dos Agrupamentos de Escolas e a falta de capacidade de resposta das

instituições de concelhos limítrofes.

3º Problema: Dificuldades de integração da população com
deficiência

No que concerne a este problema, constatou-se que a inexistência de apoios às

empresas ao nível da contratação de pessoas com deficiência, bem como a falta de

sensibilidade das empresas para a contratação destas pessoas, constituem causas
fundamentais para o facto da população deficiente ter dificuldades no acesso ao

mercado de trabalho, pelo que o único recurso identificado a este nível foi a existência

de estágios profissionais promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação

Profissional, que poderão abranger a população com deficiência.

A oportunidade referida no sentido de contribuir para a resolução do problema

identificado passa pela sensibilização das entidades empregadoras para a integração

de pessoas com deficiência, mas efetivamente a falta de sensibilidade destas

entidades foi identificada como sendo uma ameaça, bem como a conjuntura

socioeconómica atual.

No workshop de atualização de Diagnóstico Social foi identificado um conjunto de

problemas que, devido à sua complexidade e abrangência, não foram agrupados em

nenhuma problemática específica, sendo antes considerados como problemáticas

transversais a todos os grupos.

Os problemas enunciados foram: os constrangimentos financeiros que condicionam a

intervenção/apoio social, e sobre o qual os elementos do grupo de trabalho se

debruçaram bastante ao longo da análise, identificando-o como causa e/ou ameaça à

grande maioria dos problemas identificados; a questão da fraca participação no

exercício da cidadania, a qual terá de ser trabalhada através de ações de



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

______________________________________________________________________________
Análise de Problemáticas: Deficiência 32

sensibilização para a questão da deficiência no concelho e o facto de a rede de

transportes no concelho ser insuficiente, que foi identificado pelo grupo de trabalho

como sendo uma questão que transcende a intervenção do grupo, tendo sido referida

a necessidade de recolher informação sobre a questão do transporte adaptado para

pessoas com mobilidade condicionada existente na empresa de transportes do

concelho e proceder à sua divulgação no Gabinete Integrado de Informação e

Mediação para pessoas com Deficiência.

É possível verificar a informação recolhida no âmbito desta problemática no seguinte

quadro que esquematiza a análise SWOT realizada neste grupo de trabalho.
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Matriz SWOT Deficiência

FRAQUEZAS FORÇAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS
1º Existência de

barreiras
arquitetónicas para
pessoas com
dificuldades de
mobilidade

- Alguns equipamentos concelhios adaptados à
mobilidade de pessoas com deficiência

- Decreto-Lei n.º 163/2006, de 28 de agosto

- Sensibilizar as entidades
públicas

- Falta de reconhecimento
do direito à autonomia da
pessoa com deficiência

- Não aplicação das coimas

- Falta de sensibilidade

2º Falta de respostas
sociais (recursos
financeiros e
equipamentos)

- CERCI Flor da Vida de Azambuja - Centro de
Atividades Ocupacionais de Olhalvo

- Instituto Sãozinha - Centro de Atividades
Ocupacionais de Labrugeira

- Alguns recursos existentes nos Agrupamentos de
Escolas do concelho (Unidade de Autismo do
Agrupamento de Escolas Damião de Goes, e
Unidade de Multideficiência de Paiol, do
Agrupamento de Escolas Visconde de
Chanceleiros)

- Transporte assegurado pela autarquia para
instituições na área da deficiência nos concelhos
limítrofes

- Gabinete Integrado de Informação e Mediação
para pessoas com Deficiência

- Levantamento da população
deficiente realizado pelo
gabinete de Ação Social/
Saúde da autarquia

- Não comparticipação das
respostas sociais

- Dificuldades financeiras
das instituições e das
famílias

- Insuficiência de recursos
dos agrupamentos de
escolas

- Falta de capacidade de
resposta das instituições
de concelhos limítrofes

3º Dificuldades de
integração da
população com
deficiência

- Estágios profissionais
- Sensibilizar as entidades

para a integração de pessoas
com deficiência

- Falta de sensibilidade das
entidades empregadoras

- Conjuntura
socioeconómica atual
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5.2.- Educação, Formação e Emprego

No âmbito do estudo da problemática da Educação, Formação e Emprego, surge a

pertinência de proceder á análise do nível de instrução da população residente no

concelho. Através dos dados que constam no quadro seguinte é possível verificar que,

no ano de 2011, a percentagem da população concelhia que possui um nível de

escolaridade Pós-Secundário ou Superior é bastante reduzido, situando-se nos 1,3% e

7,8%, respetivamente. Predomina a escolaridade inferior ao 2.º Ciclo, num total de

46,7% do total da população do concelho, o que se revela preocupante quando a

percentagem de residentes sem nenhum nível de ensino é de 21,3%.

Quadro 6- Estrutura de ensino do concelho

Freguesias

Nível de Ensino

Nenhum 1º
Ciclo

2º
Ciclo

3º
Ciclo

Secun
dário

Pós-
Secun
dário

Superi
or Total

Abrigada 21,3 29,9 14,7 15,8 11,0 0,8 6,6 100,0
Ald. Galega
Merceana 25,3 29,8 13,2 13,9 10,9 1,2 5,6 100,0

Aldeia Gavinha 23,6 29,8 13,6 13,4 12,0 0,9 6,7 100,0

Cabanas
Torres 19,9 39,1 14,5 13,8 8,7 1,0 3,0 100,0

Cadafais 21,5 25,7 13,6 15,8 14,9 1,1 7,5 100,0

Carregado 19,3 18,3 14,4 20,3 17,5 1,8 8,4 100,0

Carnota 27,5 30,0 11,6 14,7 10,3 0,5 5,4 100,0

Meca 21,8 33,3 16,3 13,7 9,9 0,7 4,2 100,0

Olhalvo 20,9 32,4 12,8 16,6 10,5 1,2 5,6 100,0

Ota 20,4 24,4 14,7 16,4 14,4 1,5 8,2 100,0

Pereiro de
Palhacana 25,6 31,4 11,8 15,8 9,9 1,4 4,2 100,0

Ribafria 26,0 33,4 12,8 15,1 9,1 0,3 3,4 100,0

Santo Estêvão 19,9 21,9 12,0 17,3 16,2 1,3 11,4 100,0

Triana 19,1 22,7 11,8 17,0 16,0 1,5 12,1 100,0

Ventosa 25,9 33,3 12,4 14,7 9,0 0,6 4,0 100,0

Vila V. Francos 27,8 37,4 13,3 11,0 6,4 0,7 3,4 100,0

Concelho 21,3 25,4 13,4 16,9 13,9 1,3 7,8 100,0
FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2011



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

_________________________________________________________________________________
Análise de Problemáticas: Educação, Formação e Emprego 35

A análise desta variável ao nível de freguesia permite visualizar que são as freguesias

de Carregado, Triana e Santo Estêvão que apresentam tanto as percentagens mais

baixas de população sem escolaridade, como as percentagens mais elevadas de

pessoas com o nível de ensino superior.

As freguesias de Vila Verde dos Francos e Carnota possuem um maior número de

residentes sem nenhum nível de ensino (27,8% e 27,5% respetivamente) e as

freguesias de Ribafria e Vila Verde dos Francos, com percentagens de 3,4,

apresentam o menor número de residentes com escolaridade de nível superior.

Foi realizada uma reunião com os elementos do grupo de trabalho destinado a tratar

as questões relacionadas com a problemática da “Educação, Formação e Emprego”

no concelho no dia 28 de outubro de 2011, onde foram analisados os problemas

identificados nesta área e efetuada a sua priorização.

1º Problema: Elevada taxa de desemprego

O problema prioritário definido pelo grupo de trabalho foi a elevada taxa de

desemprego no concelho. A informação recolhida junto do Instituto de Emprego e

Formação Profissional (IEFP) relativamente ao desemprego no concelho de Alenquer

permite confirmar a existência deste problema, uma vez que, de acordo com esta

fonte, o desemprego registado no concelho aumentou, entre 2004 e 2011, cerca de

48,5%, pois enquanto que em março de 2004 o total de desempregados era de 1 445,

no mês de dezembro de 2011 esse número aumentou para 2 146, o que se traduz

numa taxa de desemprego de 7,5%.

No seguinte quadro é possível verificar a variação da problemática do desemprego,

entre 2004 e 2011, desagregada a nível de freguesia, permitindo concluir que é a

freguesia do Carregado a mais afetada por este problema no ano de 2011, com 38,2%

do total do desemprego verificado no concelho (820 desempregados), mas no entanto

é também a freguesia que possui o maior número de residentes. A freguesia de

Pereiro de Palhacana foi a que viu variar de uma forma mais acentuada o desemprego

entre os anos em análise (variação de 100%), seguida de Vila Verde dos Francos, que

aumentou o seu número de desempregados de 30, no ano de 2004, para 55

desempregados em 2011 (variação de 83,3%).
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Em todas as freguesias do concelho verificou-se um aumento do fenómeno do

desemprego entre os anos de 2004 e 2011, à exceção da freguesia de Ribafria que

manteve o número de desempregados.

Quadro 7- Desemprego registado por freguesia

Freguesias
2004 2011 Variação

2004-2011 (%)N.º % N.º %

Abrigada 105 7,3 143 6,7 36,2
Ald. Galega Merceana 41 2,8 73 3,4 78,0

Aldeia Gavinha 29 2,0 31 1,4 6,9
Cabanas de Torres 29 2,0 34 1,6 17,2

Cadafais 59 4,1 79 3,7 33,9
Carnota 45 3,1 56 2,6 24,4

Carregado 548 37,9 820 38,2 49,6
Meca 47 3,3 74 3,4 57,4

Olhalvo 51 3,5 77 3,6 51,0
Ota 52 3,6 56 2,6 7,7

Pereiro de Palhacana 11 0,8 22 1,0 100,0
Ribafria 31 2,1 31 1,4 0,0

Santo Estêvão 212 14,7 268 12,5 26,4
Triana 105 7,3 182 8,5 73,3

Ventosa 50 3,5 85 4,0 70,0
Vila Verde dos Francos 30 2,1 55 2,6 83,3

Freg. não codificada 60 2,8
Concelho 1 445 100,0 2 146 100,0 48,5

FONTE: Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2004, 2011

Quadro 8- População desempregada por Grupos Etários

Grupos etários N.º %

< 25 anos 235 11,0

25-34 anos 518 24,1

35-54 anos 1 061 49,4

≥ 55 anos 332 15,5

Total 2 146 100,0

FONTE: Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2011
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Ao nível dos escalões etários, é possível concluir que o escalão entre os 35 e os 54

anos é o mais afetado pelo fenómeno do desemprego, com 1 061 desempregados no

ano de 2011 (49,4%), enquanto que a faixa etária com idades inferiores a 25 anos

regista 11% do total dos desempregados do concelho.

Quanto à variável sexo, pela análise do quadro seguinte constata-se que não se

verifica uma diferença significativa no que concerne ao desemprego, uma vez que

50,8% dos desempregados do concelho são do sexo feminino e 49,2% são do sexo

masculino. A análise desta informação desagregada a nível de freguesia é bastante

variável, sendo que nas freguesias de Abrigada, Aldeia Galega da Merceana, Aldeia

Gavinha, Cabanas de Torres, Meca, Olhalvo, Carnota, Ventosa e Vila Verde dos

Francos o número de homens desempregados é superior ao número de mulheres em

situação de desemprego. Em todas as restantes freguesias o número de mulheres

desempregadas é superior.

Quadro 9- Desemprego registado por Sexo e por Freguesia

Freguesias Masculino Feminino Total

Abrigada 78 65 143
Ald. Galega Merceana 41 32 73

Aldeia Gavinha 16 15 31
Cabanas de Torres 18 16 34

Cadafais 32 47 79

Carregado 409 411 820
Meca 39 35 74

Olhalvo 40 37 77
Ota 22 34 56

Pereiro de Palhacana 9 13 22
Ribafria 14 17 31
Carnota 32 24 56

Santo Estêvão 124 144 268
Triana 79 103 182

Ventosa 45 40 85
Vila Verde dos Francos 29 26 55

Freg. não codificada 28 32 60
Concelho 1 055 1 091 2 146

FONTE: Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2005, 2011
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No que concerne às habilitações literárias dos desempregados no concelho de

Alenquer, verifica-se no quadro 9 que, no ano de 2011, grande parte dos

desempregados possui níveis de escolaridade relativos ao Ensino Secundário (26,5%

dos desempregados), enquanto que a escolaridade referente ao Ensino Superior

regista 6,2% do total da população desempregada. De uma maneira geral,

predominam no concelho as habilitações escolares baixas, sendo que 43% da

população desempregada não possui a escolaridade obrigatória.

O quadro seguinte permite ainda analisar a relação existente entre a escolaridade da

população residente no concelho e a população residente desempregada, sendo

possível concluir que, proporcionalmente, o peso mais elevado de população

desempregada é a que possui um nível de ensino referente ao 12.º ano, pois 9,4% dos

residentes com este nível de ensino encontram-se em situação de desemprego. O

nível de escolaridade onde se regista uma percentagem de residentes em situação de

desemprego menos significativa é no caso da escolaridade inferior ao 1.º Ciclo, pois

0,4% das pessoas do concelho que não possui o 1.º ciclo está desempregada.

Quadro 10 - Habilitações literárias da população residente e desempregada

Nível de ensino
População

residente no
concelho

População
desempregada

residente no
concelho

% da população
desempregada
na população

residente
segundo o nível
de escolaridade

< 1º Ciclo EB 9 229 38 0,4

1º Ciclo EB 11 000 491 4,5

2º Ciclo EB 5 796 402 6,9

3º Ciclo EB 7 306 513 7,0

Ensino Secundário 6 013 568 9,4

Ensino Superior 3 379 134 4,0

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2011

Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2011

No caso da situação face ao emprego, verifica-se que 4% dos desempregados no

concelho se encontra à procura do 1º emprego e 2 059 desempregados (95,9%)

procuram novo emprego.
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Os recursos identificados pelos elementos do grupo de trabalho no âmbito deste

problema foram o Gabinete de Inserção Profissional, que resulta de uma parceria

entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Câmara Municipal de

Alenquer, e funciona desde maio de 2009 nas instalações da Casa da Torre,

permitindo aos desempregados realizar as apresentações quinzenais e consultar um

conjunto de informação relacionada com ofertas de emprego e formação profissional

no concelho e em zonas limítrofes.

O Centro de Novas Oportunidades (CNO) de Alenquer foi igualmente identificado

como sendo um recurso na medida em que permite uma melhoria na qualificação da

população, que permitirá eventualmente facilitar o acesso ao mercado de trabalho. O

quadro seguinte apresenta a informação recolhida junto do CNO em outubro de 2011,

no que concerne à situação dos alunos que recorreram a esta resposta no referido

ano.

Quadro 11- Alunos inscritos no Centro de Novas Oportunidades de Alenquer

SITUAÇÃO DOS ALUNOS N.º
Inscritos 70

Em acolhimento 172

Em diagnóstico 273

Em processo Rvcc 160

Encaminhados 490

Certificados Rvcc 104

Certificados Educação e Formação
de Adultos – Básico

29

Certificados Educação e Formação
de Adultos – Secundário

46

Suspensos 191

Desistentes 206

FONTE: Centro de Novas Oportunidades de Alenquer, outubro de 2011

O Instituto de Emprego e Formação Profissional foi também referido como sendo um

recurso no âmbito do problema da elevada taxa de desemprego, na medida em que

presta apoio à população desempregada, nomeadamente no que concerne ao

atendimento e encaminhamento para ofertas de trabalho existentes na região.
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Outro recurso identificado foi a Associação Empresarial da Região de Lisboa

(AERLIS), que possui um polo na freguesia do Carregado, e que promove com

regularidade ações de formação que permitem o aumento de competências da

população, podendo eventualmente contribuir para um melhor acesso ao mercado de

trabalho. No mesmo âmbito do desenvolvimento de ações de formação para a

população do concelho foi sinalizado como recurso o Centro de Formação Profissional

de Alverca.

As oportunidades identificadas dizem respeito essencialmente a candidaturas a

programas financiados de empreendedorismo e à criação de novos cursos de

educação/formação de adultos (EFA).

Existe no entanto um conjunto de ameaças à resolução deste problema, que consiste

na falta de financiamento para a abertura de cursos EFA e na não aprovação de

candidaturas apresentadas. Por outro lado, verifica-se uma baixa qualificação/

escolarização da população concelhia, o que dificulta o acesso ao mercado de

trabalho, assim como por vezes a pouca motivação para a inserção no mercado de

trabalho por parte da população em situação de desemprego poderá constituir também

uma ameaça.

As causas referidas prendem-se com a conjuntura socioeconómica; a flexibilização da

legislação ao nível do subsídio de desemprego e a baixa qualificação/escolarização da

população.

2º Problema: Pouca oferta de formação escolar
(Cursos de Educação e Formação /Cursos Profissionais)

A pouca oferta de formação escolar foi identificada neste grupo de trabalho como

sendo o segundo problema prioritário, na medida em que se considerou que a oferta

existente não responde às necessidades dos alunos em idade escolar.

Os recursos identificados no sentido da resolução deste problema foram o Centro de

Formação Profissional de Alverca, que promove diversos cursos de formação e

abrange a população residente no concelho de Alenquer, bem como os Agrupamentos

de Escolas do concelho, Agrupamentos estes que oferecem as seguintes respostas de

formação, através dos Cursos de Educação e Formação, no ano letivo 2011/2012:
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Agrupamento de Escolas de Abrigada: Serviço de bar

Agrupamento de Escolas Damião de Goes: Eletricidade; Empregado de mesa

Agrupamento de Escolas do Carregado: Informática; Logística; Cozinha

A Câmara Municipal de Alenquer foi identificada como sendo também um recurso, na

medida em que, dada a insuficiência de oferta formativa no concelho, presta apoio ao

nível da comparticipação do passe escolar a 11 alunos para a frequência de formação

profissional em concelhos limítrofes.

No que concerne às oportunidades, foi referida a possibilidade da criação de novos

cursos e a criação de uma escola profissional.

As ameaças identificadas foram a proximidade a respostas existentes em outros

concelhos; a falta de estruturas físicas para a criação de novos cursos; o facto de

alguns cursos existentes se encontrarem desadequados às necessidades do mercado

de trabalho e a eventual conotação negativa existente relativamente aos CEF/Cursos

Profissionais.

As causas referidas neste problema foram a falta de estruturas físicas para a criação

de novos cursos; a pouca articulação existente entre as escolas e as empresas locais

e os constrangimentos atuais ao nível do Ministério da Educação.

3º Problema: Falta de incentivos ao empreendedorismo

Constatado o fenómeno do aumento do desemprego, o empreendedorismo afigura-se

como sendo uma potencial alternativa para a população desempregada. No entanto,

os elementos do grupo de trabalho identificaram que se verifica no concelho uma

carência generalizada no que concerne ao incentivo ao empreendedorismo, que

apresenta como causas a existência de pouca cultura empreendedora e a conjuntura

económica que não se apresenta favorável ao empreendedorismo.

Os recursos referidos pelos elementos do grupo de trabalho foram a AERLIS, que

promove formações diversas na área do empreendedorismo, bem como a autarquia,

nomeadamente no que concerne ao apoio que presta no âmbito de cursos sobre

empreendedorismo.



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

_________________________________________________________________________________
Análise de Problemáticas: Educação, Formação e Emprego 42

O agrupamento de escolas Damião de Goes constitui um recurso no que concerne ao

estímulo do empreendedorismo junto da população escolar, na medida em que

desenvolve no Curso Profissional de Gestão três iniciativas neste âmbito. São elas o

projeto “A Empresa”, direcionado para os alunos do 12.º ano e que possui como

objetivo proporcionar-lhes um conhecimento aprofundado relativamente à realidade de

uma empresa. Consiste na constituição de uma miniempresa, tendo os alunos de lidar

com o sucesso e insucesso da sua gestão. No âmbito deste programa, os alunos

deverão reunir capital através da venda de títulos de participação, criar um produto ou

serviço, colocá-lo no mercado e por fim liquidar a operação e pagar os dividendos aos

titulares. As outras iniciativas desenvolvidas neste curso são o projeto “RegiGoes”,

direcionado para os alunos do 11.º ano de escolaridade, que visa a promoção dos

produtos regionais, e a iniciativa “Braço Direito”, que pretende proporcionar a um

conjunto de alunos um dia numa empresa com o diretor ou responsável de um

departamento, com o objetivo de contactar de uma forma mais direta com o mundo

empresarial.

O Instituto de Emprego e Formação Profissional foi também identificado como sendo

um recurso no âmbito do incentivo ao empreendedorismo, mediante o Programa de

Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, que, como o nome

indica, apoia a população desempregada no processo de criação do próprio emprego.

No que concerne a oportunidades, foram referidas as candidaturas a programas

cofinanciados e a realização de uma sensibilização aos agrupamentos de escolas no

sentido da promoção do empreendedorismo. O projeto “Rede Oeste Empreendedor”,

possuindo como objetivo a promoção e implementação de ações no âmbito do

empreendedorismo, com vista à integração e disponibilização de serviços de apoio à

criação e desenvolvimento de pequenas e médias empresas, poderá constituir

também uma oportunidade neste âmbito.

As ameaças identificadas consistiram essencialmente na dificuldade gerada pela

burocracia no acesso aos apoios existentes; na não aprovação de eventuais

candidaturas; no pouco aproveitamento dos recursos locais e na questão da

conjuntura socioeconómica que dificulta o desenvolvimento de um espírito

empreendedor na população desempregada.
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4º Problema: Pouca oferta de formação profissional no concelho

Foi sinalizado como 4.º problema prioritário a pouca oferta de formação profissional no

concelho, tendo em conta que muitos jovens abandonam o sistema de ensino sem

terem concluído a escolaridade obrigatória e/ou sem possuírem uma formação

profissional facilitadora da inserção no mercado de trabalho. Neste âmbito, é de

realçar o importante papel desempenhado pelas escolas de ensino profissional na

formação de muitos jovens, permitindo a obtenção de níveis de ensino elevados em

alternativa ao sistema regular de ensino.

Ao nível do ensino profissional, existe no concelho um Pólo de Formação sito nas

instalações do Grupo Salvador Caetano, na freguesia do Carregado, que funciona em

articulação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Sendo um grupo da

área automóvel, os cursos ministrados nesta instituição são cursos essencialmente

direcionados para as áreas automóvel e metalomecânica, possuindo como objetivos

qualificar profissionalmente jovens dos 15 aos 25 anos através da valorização da

formação alternadamente entre um polo de aprendizagem e um posto de trabalho de

uma empresa, de forma a facilitar a transição para a vida ativa.

As escolas de formação profissional de concelhos limítrofes foram também

identificadas como sendo um recurso neste âmbito, bem como o Agrupamento de

Escolas Damião de Goes e o Centro de Formação Profissional de Alverca, que se

encontra essencialmente vocacionado para as áreas de Eletricidade; Eletrónica;

Metalurgia e Metalomecânica e Serviços Administrativos e Financeiros.

A Associação Comercial e Industrial do Concelho de Alenquer também desenvolve no

concelho formação profissional em diversas áreas para a população empregada no

concelho de Alenquer, quer os empregadores sejam ou não associados da ACICA.

Nos anos de 2010/11, os cursos promovidos por esta Associação foram os seguintes:

Comércio; Contabilidade e Finanças; Finanças, Banca e Seguros; Gestão e

Administração; Secretariado e Trabalho Administrativo; Enquadramento / Organização

na Empresa; Ciências Informáticas; Metalurgia e Metalomecânica; Eletricidade e

Energia; Construção e Reparação; Veículos a Motor; Construção Civil e Engenharia

Civil; Serviço de Apoio a Crianças e Jovens; Serviço Social e Orientação; Cuidados de

Beleza; Turismo e Lazer; tendo uma duração de 25 ou 50 horas, e abrangeram um

total de 800 formandos.
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Foram referidas duas oportunidades no âmbito do problema em análise, que

consistem na criação de uma escola profissional e na abertura de novos cursos de

formação profissional.

As ameaças referidas pelos elementos do grupo de trabalho foram a proximidade a

respostas existentes em outros concelhos; a inexistência de espaços/equipamentos

para o desenvolvimento de novos cursos e a falta de iniciativa privada. Como causas
deste problema, o grupo de trabalho referiu a conjuntura socioeconómica e a falta de

iniciativa privada.

5º Problema: Falta de estruturas de apoio à população
desempregada

Como se verificou no problema prioritário deste grupo de trabalho, a população

desempregada no concelho em 2011 é de 2 146, tendo aumentado 48,5% desde o

ano de 2004, sendo que este aumento da população desempregada não tem sido

acompanhado pelo surgimento de estruturas que prestem apoio a uma melhor

inserção no mercado de trabalho.

Como recursos no âmbito deste problema foi referido o facto de se poder realizar

apresentações quinzenais da população desempregada a receber subsídio de

desemprego na junta de freguesia do Carregado e nas instalações do balcão de

atendimento de Alenquer da Segurança Social, bem como no Gabinete de Inserção

Profissional de Alenquer. O Instituto de Emprego e Formação Profissional foi

identificado como sendo outro recurso no que concerne ao apoio à população

desempregada.

A AERLIS constitui também um recurso neste âmbito na medida em que desenvolve

cursos subsidiados que de alguma forma podem promover uma melhor inserção da

população desempregada no mercado de trabalho.

As oportunidades referidas foram a abertura do balcão de Alenquer do IEFP, uma

vez que o facto de a população desempregada residente no concelho de Alenquer

passar a estar abrangida pelo Centro de Emprego de Torres Vedras a partir do ano de

2011 tem-se traduzido em algumas dificuldades dos utentes para se deslocarem a

este serviço, dada a distância geográfica existente entre a área de residência e Torres
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Vedras, aliada a uma rede de transportes pública deficitária que não responde às

necessidades da população.

A transferência de mais competências para os Gabinetes de Inserção Profissional foi

referida também como sendo uma oportunidade, na medida em que poderia contribuir

para que os utentes se deslocassem com menos frequência ao Centro de Emprego de

Torres Vedras.

Em termos de ameaças, foi referida a indefinição face à continuidade do Gabinete de

Inserção Profissional de Alenquer, relacionada com a limitação temporal dos

protocolos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a pouca

acessibilidade ao Centro de Emprego de Torres Vedras.

A única causa identificada foi o encerramento do balcão do Centro de Emprego de

Alenquer, que como foi referido faz com que os munícipes desempregados tenham de

se deslocar às instalações sitas em Torres Vedras.

6º Problema: Parque escolar envelhecido

O sexto problema identificado por este grupo de trabalho aponta para a questão do

envelhecimento do parque escolar no concelho, questão esta que se encontra

espelhada na Carta Educativa de Alenquer:

“A qualidade dos edifícios do Ensino Pré-Escolar  e  do  1.º  Ciclo

do  Ensino  Básico  da  rede pública  é de modo global “Razoável” e

“Má”  (…) Relativamente ao 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e

Secundário, a qualidade é globalmente “Razoável”. 1

Note-se contudo que a construção recente de 2 centros escolares, nomeadamente nas

freguesias de Santo Estêvão e Carregado, veio melhorar a oferta educativa concelhia

proporcionando melhores condições de ensino-aprendizagem.

Não obstante as referidas respostas, esta continua a ser uma questão que mereceu a

preocupação dos elementos constitutivos deste grupo de trabalho, que identificaram

como recursos no sentido de dar resposta à questão do envelhecimento do parque

1 Câmara Municipal de Alenquer, Carta Educativa do Concelho de Alenquer, 2006, p. 97.
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escolar a Câmara Municipal de Alenquer e a Direção Regional de Educação de Lisboa

e Vale do Tejo.

Como oportunidade foi identificada a possibilidade da apresentação de candidaturas

no âmbito de eventuais programas de financiamento para manutenção dos

estabelecimentos educativos, e como ameaça foi identificada a não abertura de

candidaturas para este efeito.

As causas referidas para a existência do problema em análise foram essencialmente

as questões relacionadas com a conjuntura económica, que impede uma melhor

manutenção do parque escolar.

7º Problema: Pouco interesse das famílias no processo educativo

Os elementos do grupo de trabalho demonstraram preocupação em relação ao

fenómeno do pouco interesse das famílias no processo educativo das crianças,

identificando como recursos os agrupamentos de escolas; o Centro de Saúde; a

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; a Segurança Social, particularmente

através do programa do Rendimento Social de Inserção e o Serviço de Apoios

Terapêuticos da Câmara Municipal de Alenquer, bem como as associações de pais do

concelho.

As juntas de freguesia de Santo Estêvão e Carregado constituem também um recurso

no âmbito deste problema, uma vez que possuem a resposta de apoio psicológico

para aconselhamento parental.

Como oportunidades a potenciar no sentido da minimização deste problema, foram

identificadas as associações de pais existentes no concelho e a possibilidade da

realização de ações de sensibilização de forma a promover um maior envolvimento

dos pais na educação das crianças.

As ameaças que o grupo de trabalho referiu para a resolução do problema em análise

foram a questão da desvalorização da importância da escola e a baixa escolarização

das famílias.
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As causas identificadas no âmbito do problema em análise foram a baixa

escolarização das famílias; a desresponsabilização das famílias no que concerne ao

processo educativo das crianças; a conjuntura socioeconómica, que faz com que em

algumas situações ambos os pais trabalhem e não tenham capacidade para prestar o

devido acompanhamento aos filhos; a pouca valorização e acompanhamento das

famílias e, em alguns casos, a desestruturação familiar.

Relativamente aos problemas transversais identificados no workshop de levantamento

de problemas do concelho, o grupo de trabalho validou o facto das questões

relacionadas com a “Fraca participação no exercício da cidadania” e os

“Constrangimentos financeiros que condicionam a intervenção/apoio social” se

encontrarem presentes na temática da Educação, Formação e Emprego, afetando de

uma forma bastante relevante os problemas em análise, sendo que a rede de

transportes insuficiente constitui também um problema bastante acentuado no que

concerne a esta problemática.

A informação recolhida neste grupo de trabalho encontra-se sistematizada no quadro

seguinte.
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Matriz SWOT Educação, Formação e Emprego

FRAQUEZAS FORÇAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1º Elevada taxa de
desemprego

- Gabinete de Inserção Profissional

- AERLIS

- Centro de Novas Oportunidades de
Alenquer

- IEFP

- Centro de formação profissional de
Alverca

- Candidaturas a programas
financiados de empreendedorismo

- Criação de novos cursos de
educação/ formação de adultos
(EFA)

- Falta de financiamento para
abertura de cursos EFA

- Não aprovação de candidaturas

- Baixa qualificação/escolarização
da população

- Pouca motivação para a inserção
no mercado de trabalho

2º Pouca oferta de
formação escolar
(CEF/cursos
profissionais)

- Agrupamentos de escolas

- Centro de Formação de Alverca

- Câmara Municipal de Alenquer

- Criação de novos cursos

- Criação de uma escola profissional

- Proximidade a respostas existentes
em outros concelhos

- Falta de estruturas físicas para a
criação de novos cursos

- Alguns cursos existentes
desajustados às necessidades do
mercado de trabalho

- Conotação negativa relativamente
aos CEF/Cursos profissionais

3º Falta de incentivos
ao
empreendedorismo

- Aerlis

- Agrupamento de escolas Damião
de Goes

- IEPF

- Câmara Municipal de Alenquer

- “Rede Oeste Empreendedor”

- Candidaturas a programas
cofinanciados

- Sensibilização aos agrupamentos
de escolas

- Dificuldade gerada pela burocracia
no acesso aos apoios existentes

- Não aprovação de candidaturas
- Pouco aproveitamento dos recursos

locais
- Conjuntura socioeconómica
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Matriz SWOT Educação, Formação e Emprego (Cont.)

FRAQUEZAS FORÇAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

4º Pouca oferta de
formação
profissional no
concelho

- Salvador Caetano
- Escolas de Formação Profissional

de concelhos limítrofes
- Centro de Formação Profissional

de Alverca
- Agrupamento de Escolas Damião

de Goes
- ACICA

- Criação de uma escola profissional

- Abertura de novos cursos de
formação profissional

- Proximidade a respostas existentes

- Inexistência de espaços/
equipamentos para o
desenvolvimento de novos cursos

- Falta de iniciativa privada

5º Falta de estruturas
de apoio à
população
desempregada

- Junta de freguesia do Carregado,
balcão de atendimento de
Alenquer da Segurança Social e
GIP (Apresentações quinzenais)

- IEFP
- AERLIS

- Abertura do balcão de Alenquer do
IEFP

- Transferência de mais
competências para os GIP

- Indefinição face à continuidade do
GIP

- Limitação temporal dos protocolos
do IEFP

- Pouca acessibilidade à estrutura
existente

6º Parque escolar
envelhecido

- Câmara Municipal de Alenquer
- DRELVT

- Candidaturas no âmbito de
programas de financiamento - Não abertura de candidaturas

7º Pouco interesse
das famílias no
processo educativo

- Agrupamentos de escolas
- Centro de Saúde
- CPCJ
- Segurança Social
- Câmara Municipal de Alenquer
- Juntas de freguesia de Santo

Estêvão e Carregado
- Associações de pais

- Associações de pais

- Realização de ações de
sensibilização

- Desvalorização da importância da
escola

- Baixa escolarização das famílias
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5.3.- Famílias em Risco

Os elementos do grupo de trabalho destinado a tratar as questões relacionadas com a

problemática das “Famílias em Risco” no concelho reuniram no dia 30 de novembro de

2011, analisando os problemas identificados nesta área e efetuando a sua priorização.

1º Problema: Aumento do número de famílias carenciadas

O problema prioritário definido pelo grupo de trabalho foi o aumento do número de

famílias carenciadas no concelho, problema este que numa primeira fase, foi

identificado como sendo transversal a todos os grupos.

Neste âmbito, foi identificado um conjunto de recursos existentes no concelho para

dar resposta a estas famílias, como sendo a Segurança Social, particularmente no que

concerne ao programa do Rendimento Social de Inserção e no apoio de caráter

eventual a famílias em situação de comprovada carência económica; as Instituições

Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho, de uma forma especial

mediante a valência de Banco Alimentar, e a Irmandade de Santa Cruz e Passos de

N.º Sr. Jesus Cristo de Alenquer, que presta também apoio alimentar e de doação de

roupas a um número significativo de famílias do concelho.

A Câmara Municipal de Alenquer apresenta-se também como um recurso, através do

estabelecimento de um protocolo de ajuda alimentar com as IPSS’s do concelho com

Banco Alimentar de forma a apoiar as famílias que se encontram em situação de

desemprego e a quem as IPSS’s não tenham capacidade de dar resposta, bem como

através da Loja Social de Alenquer mediante a atribuição de diversos bens a famílias

sinalizadas pelo Serviço de Ação Social/Saúde.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alenquer foi igualmente identificada

como sendo um recurso no âmbito do apoio a famílias carenciadas na medida em que

também presta ajuda a nível alimentar a alguns agregados familiares que acompanha.
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Foram identificadas poucas oportunidades no âmbito deste problema, consistindo

essencialmente na dinamização de projetos por parte das juntas de freguesia e no

incentivo ao empreendedorismo.

As ameaças referidas pelo grupo de trabalho deverão ser levadas em conta no âmbito

da intervenção a realizar com estas famílias, e traduzem-se essencialmente na

existência de uma resistência à mudança por parte da população de meios

geográficos isolados; no pouco empreendedorismo do poder local; na não-valorização

da importância da escolaridade; na falta de incentivos ao empreendedorismo e na

existência de algumas situações de dependência de subsídios. A falta de recursos

económicos para assegurar as necessidades básicas foi ainda outra ameaça

identificada como sendo bastante relevante.

Como causas no âmbito do problema em análise foram mencionados o desemprego;

as baixas qualificações da população e o isolamento geográfico, aliado a uma rede de

transportes insuficiente que não permite aumentar as competências das famílias

(educacionais e profissionais). Foram ainda referidas como causas para este problema

a conjuntura económica e a desestruturação familiar devido a problemas de saúde

mental.

2º Problema: Precárias condições de habitabilidade

A questão da falta de condições habitacionais no concelho foi identificada também no

Diagnóstico Social de 2006 do concelho, resultante essencialmente da existência de

um parque habitacional relativamente envelhecido, que regista em 2011 um grande

peso de construções edificadas até 1945 (15% do total de edifícios), requerendo uma

atenção especial no sentido da sua recuperação e conservação. Contudo, verifica-se

que a grande maioria dos edifícios do concelho foram construídos a partir de 1971

(9 508 edifícios), conforme é possível constatar no gráfico seguinte.
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Gráfico 2 – Antiguidade do Parque Habitacional Concelhio

6% 9%

27%

28%

30% Antes 1919
1919-1945
1946-1970
1971-1990
1991-2011

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2011

A análise do parque habitacional por ano de construção, ao nível de freguesia, permite

concluir que, em 2011, as freguesias de Aldeia Galega da Merceana, Aldeia Gavinha e

Ribafria apresentam uma maior percentagem de habitações que foram construídas

antes de 1919 (20,1%; 12,2% e 12,2% do total das habitações, respetivamente),

sendo que a freguesia que possui um menor número de habitações datadas deste

período é Cadafais, com apenas 0,4% do total das habitações.

Na maioria das freguesias encontra-se um elevado número de habitações construídas

num período compreendido entre os anos de 1971 e 1990. Triana, Meca e Santo

Estêvão são as freguesias que registam um maior número de habitações mais

recentes (41,8%; 37,3 e 36,7% do total das habitações, respetivamente).

Refira-se ainda que a informação constante nos Censos de 2011 aponta para que,

do total de 16 367 alojamentos familiares de residência habitual existentes no

concelho, 88 não possuem água canalizada, 53 não têm sistema de drenagem de

águas residuais e 270 não apresentam instalações de banho ou duche.



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

______________________________________________________________________________
Análise de Problemáticas: Famílias em Risco 53

Quadro 12 - Antiguidade do Parque Habitacional por Freguesia

Freguesia
Antes

de
1919

Entre
1919 e
1945

Entre
1946 e
1970

Entre
1971 e
1990

Entre
1991 e
2011

Total

Abrigada
68
3,5

139
7,3

531
27,7

583
30,4

596
31,1

1 917
100

Ald. Galega da Merceana
213
20,1

146
13,7

268
25,2

243
22,9

192
18,1

1 062
100

Aldeia Gavinha
79

12,2
57
8,8

181
27,9

158
24,4

173
26,7

648
100

Cabanas de Torres
29
5,1

57
10,0

144
25,2

194
33,9

148
25,9

572
100

Cadafais
3

0,4
28
4,0

244
34,8

194
27,6

233
33,2

702
100

Carnota
17
2,8

73
12,0

194
32,0

151
24,9

172
28,3

607
100

Carregado
42
4,6

116
12,6

282
30,6

219
23,8

262
28,4

921
100

Meca
23
1,6

109
7,5

253
17,3

530
36,3

545
37,3

1 460
100

Olhalvo
20
2,2

130
14,3

233
26,6

253
27,8

275
30,2

911
100

Ota
29
3,0

54
5,5

282
28,9

329
33,7

281
28,8

975
100

Pereiro de Palhacana
5

1,0
38
7,3

159
30,3

173
33,0

149
28,4

524
100

Ribafria
53

12,2
42
9,7

80
18,5

103
23,8

155
35,8

433
100

Santo Estêvão
159
7,6

153
7,3

491
23,4

525
25,0

771
36,7

2 099
100

Triana
77
5,5

70
5,0

332
23,8

333
23,9

584
41,8

1 396
100

Ventosa
121
8,6

151
10,7

403
28,6

400
28,4

335
23,8

1 410
100

V. Verde dos Francos
28
4,0

82
11,8

335
48,3

159
22,9

90
13,0

694
100

Total
966
5,9

1 445
8,8

4 412
27,0

4 547
27,8

4 961
30,4

16 331
100

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2011
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Foi identificado um conjunto de causas para a existência do problema das precárias

condições de habitabilidade no concelho, como sendo as rendas elevadas; as

habitações degradadas; o incumprimento de créditos bancários devido ao

endividamento cada vez maior das famílias; a falta de recursos económicos das

famílias para a realização de obras nas habitações; a falta de competências para a

manutenção das habitações; a falta de habitação a custos controlados e a conjuntura

económica.

Neste âmbito, não existe um levantamento ao nível do número de famílias que vivem

em más condições de habitabilidade, sendo que os recursos existentes no concelho

para fazer face a este problema são em número reduzido. A Câmara Municipal de

Alenquer presta apoio a algumas famílias através do Programa de Apoio à Habitação

Degradada, que consiste em avaliar as situações que necessitem de apoio ao nível da

reconstrução de habitações degradadas, e da cedência de alguns materiais no caso

de situações consideradas mais carenciadas.

O Programa Porta 65 – Apoio ao Arrendamento Jovem, promovido pelo Instituto de

Habitação e de Reabilitação Urbana, foi considerado como sendo um outro recurso

neste âmbito, na medida em que possui como objetivo regular os incentivos aos

jovens arrendatários, estimulando estilos de vida mais autónomos; a reabilitação de

áreas urbanas degradadas e a dinamização do mercado de arrendamento.

Este programa apoia o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma

percentagem do valor da renda como subvenção mensal.

O programa SOLARH foi também identificado como um recurso na medida em que

permite a concessão de empréstimos sem juros pelo Instituto da Habitação e da

Reabilitação Urbana para realização de obras de conservação:

• Em habitação própria permanente de indivíduos ou agregados familiares;

• Em habitações devolutas de que sejam proprietários os municípios, as ipss’s, as

pessoas coletivas de utilidade pública administrativa que prossigam fins assistenciais,

e as cooperativas de habitação e construção;

• Em habitações devolutas de que sejam proprietárias pessoas singulares.

Apenas foi identificada uma oportunidade a potenciar para dar resposta ao problema

das precárias condições de habitabilidade, que consiste no arrendamento de

habitações a custos controlados.



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

______________________________________________________________________________
Análise de Problemáticas: Famílias em Risco 55

Como ameaças no âmbito da resolução deste problema foi identificada a falta de

apoios para a habitação e a existência de barreiras arquitetónicas nas habitações que

se revelam um problema significativo no caso específico de pessoas com dificuldades

de mobilidade.

Relativamente aos problemas transversais identificados no workshop de levantamento

de problemas do concelho que, devido à sua complexidade e abrangência, não foram

agrupados em nenhuma problemática específica, o grupo de trabalho validou os

problemas “Fraca participação no exercício da cidadania” e “Constrangimentos

financeiros que condicionam a intervenção/apoio social” considerando que afetam

igualmente de uma forma bastante relevante a problemática das famílias em risco.

Os resultados da análise SWOT realizada por este grupo de trabalho encontram-se

sistematizados no quadro seguinte.
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Matriz SWOT Famílias em risco

FRAQUEZAS RECURSOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1º Aumento do
número de famílias
carenciadas

- Segurança Social

- Instituições Particulares de
Solidariedade Social

- Irmandade de Santa Cruz e Passos
de N.º Sr. Jesus Cristo de Alenquer

- Câmara Municipal de Alenquer

- Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Alenquer

- Dinamização de projetos por parte
das juntas de freguesia

- Incentivar o empreendedorismo

- Resistência à mudança por parte
da população de meios geográficos
isolados

- Pouco empreendedorismo do
poder local

- Não-valorização da importância da
escolaridade

- Falta de incentivos ao
empreendedorismo

- Dependência de subsídios

- Falta de recursos económicos para
assegurar as necessidades básicas

2º Precárias
condições de
habitabilidade

- Câmara Municipal de Alenquer

- Programa Solarh

- Programa Porta 65 – Apoio ao
arrendamento jovem

- Arrendamento de habitações a
custos controlados

- Falta de apoios para habitação

- Barreiras arquitetónicas
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5.4.- Idosos

A análise efetuada no capítulo “Enquadramento Sociodemográfico” do presente

documento permite identificar um envelhecimento populacional ao nível do concelho

de Alenquer dado que, desde o ano de 1960 até 2011, verificou-se um aumento da

população com mais de 65 anos na ordem do 164,5%, enquanto que a faixa etária dos

0 aos 14 anos registou uma diminuição de 15,5% no mesmo período de tempo.

O Índice de Envelhecimento, representando a relação existente entre o número de

jovens e idosos no concelho, reforça a ideia anteriormente expressa de

envelhecimento populacional, na medida em que tem vindo a aumentar ao longo das

décadas. Assim, se em 1960 existiam mais jovens do que idosos no concelho de

Alenquer – por cada 100 jovens existiam 30 idosos, no ano de 2011 a situação

inverteu-se de uma forma preocupante, passando a haver para cada 100 jovens cerca

de 110 idosos.

Esta situação poderá ser justificada com a ocorrência de um duplo envelhecimento da

estrutura etária, marcada tanto pelo aumento da proporção de idosos no conjunto da

população residente, devido ao aumento da esperança média de vida fruto do

incremento de políticas de bem-estar social junto das populações, assim como pela

diminuição do peso detido pelos escalões etários mais jovens nesse contexto,

justificada por um decréscimo do número de filhos por casal.

Verificam-se assimetrias da distribuição territorial da população por idades quando

efetuada uma análise dos Índices de Dependência de Jovens e Idosos ao nível de

freguesia, onde as realidades são diversas.

Assim, na maioria das freguesias do concelho, o Índice de Dependência de Idosos é

superior à média concelhia, destacando-se a freguesia de Ventosa, que apresenta um

Índice de Dependência de Idosos de 45,8 (para cada 100 indivíduos em idade ativa

existiam cerca de 46 idosos). Carregado é a freguesia que possui um valor mais baixo

ao nível do Índice de Dependência de Jovens, pois para cada 100 indivíduos em idade

ativa existiam 29 jovens, e o menor Índice de Dependência de Idosos (12,6).
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Quadro 13- Índices de Dependência por freguesia

Freguesia Idosos Jovens

Abrigada 31,7 20,9

Aldeia Galega da Merceana 39,7 23,6

Aldeia Gavinha 41,9 19,4

Cabanas de Torres 41,0 20,6

Cadafais 30,2 24,8

Carnota 37,3 21,5

Carregado 12,6 28,6

Meca 32,8 21,7

Olhalvo 42,0 21,7

Ota 26,8 22,7

Pereiro de Palhacana 33,4 23,4

Ribafria 38,2 23,5

Santo Estêvão 25,2 27,1

Triana 24,1 26,4

Ventosa 45,8 21,3

Vila Verde dos Francos 43,2 19,3

Concelho 26,8 25,1

FONTE: INE, Recenseamento Geral da População, 2011

É possível verificar pelo quadro 14 que o Índice de Envelhecimento tem registado no

concelho de Alenquer um aumento significativo, pois no ano de 2011, apresenta um

valor de 106,9%, o que significa que para cada 100 jovens com idade inferior a 15

anos, existem cerca de 107 idosos. No entanto, comparativamente com o ano de

2001, o Índice de Envelhecimento diminuiu 2,4% uma vez que se verificou um

aumento do número de jovens com idade inferior a 15 anos (em 2001 existiam no

concelho 6 190 jovens, aumentando este número para 7 139 em 2011).



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

_________________________________________________________________________________
Análise de Problemáticas: Idosos 59

Quadro 14- Evolução do Índice de Envelhecimento

Anos
Índice de

Envelhecimento (%)

1960 34,2

1970 46,2

1981 60,7

1991 89,9

2001 109,3

2011 106,9

FONTE: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1960-2011

Estes indicadores 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.

Esta preocupação levou à criação de um grupo de trabalho destinado a tratar as

questões relacionadas com a problemática dos “Idosos” no concelho, cujos elementos

reuniram no dia 07 de outubro de 2011, analisando os problemas identificados nesta

área e efetuando a sua priorização.

1º Problema: Isolamento familiar e geográfico dos idosos

O problema prioritário definido pelo grupo de trabalho foi a perceção de que muitos

idosos do concelho se encontrarem em situação de isolamento, tanto familiar como

geográfico.

Embora não possuindo um conhecimento aprofundado em relação ao número exato

de idosos que se encontram no concelho em situação de isolamento, este grupo de

trabalho considerou que o problema afeta uma parte significativa da população idosa

residente em Alenquer, sendo como tal merecedor de uma especial atenção no

sentido do combate ao seu isolamento.



Diagnóstico Social do Concelho de Alenquer

_________________________________________________________________________________
Análise de Problemáticas: Idosos 60

Foi identificado um conjunto de recursos no âmbito do apoio à população idosa no

concelho, como é o caso do Recenseamento do Idoso, promovido pela Secção de

Programas Especiais da Guarda Nacional Republicana de Alenquer, que possui como

principal objetivo sinalizar os idosos que se encontrem em situação de risco.

A Câmara Municipal de Alenquer constitui igualmente um recurso neste âmbito,

através das diversas atividades e programas que promove, direcionadas para a

população idosa, nomeadamente a Universidade da Terceira Idade (UTI), que entrou

em funcionamento no ano letivo 2010/11 com sede em Alenquer e polos em

Carregado, Ota e Ventosa, perfazendo um total de cerca de 300 alunos. No ano letivo

de 2011/12 verificou-se um aumento significativo de inscrições relativamente ao ano

transato, concretamente 415 utentes.

A Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Alenquer, localizada na

freguesia de Triana, constitui também um espaço onde os idosos podem ocupar o seu

tempo.

Outro recurso que de alguma forma dá resposta, ao nível da prestação de cuidados de

saúde, a idosos que se encontram em situação de isolamento ou fisicamente

dependentes no seu domicílio, é a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC),

promovida pelo Centro de Saúde de Alenquer, que possui como objetivos a promoção

e vigilância da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, através

do planeamento e da prestação de cuidados, bem como do desenvolvimento de

atividades específicas, dirigidas globalmente ao indivíduo, à família, a grupos

especialmente vulneráveis e à comunidade.

A UCC possui como local privilegiado de intervenção o domicílio das famílias e/ou

outros locais na comunidade, tendo como alvo da prestação as famílias com situação

de maior risco ou vulnerabilidade de saúde, em especial onde existam grávidas,

recém-nascidos, pessoas com marcada dependência física e funcional ou com

doenças crónicas que requeiram acompanhamento mais próximo e regular.

A intervenção da UCC abrange todo o concelho de Alenquer e encontra-se dividida

pelas áreas geográficas das diferentes extensões de saúde: Alenquer (sede),

Abrigada, Carregado, Olhalvo, Merceana e Santana da Carnota. Atua em diversos

programas de saúde, nomeadamente ao nível do Programa de Cuidados Continuados,
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Programa de Saúde Escolar e Saúde Oral e Programa de Saúde Infantil e Juvenil no

âmbito da intervenção à criança e adolescente de risco e da visita ao recém-nascido e

puérpera.

Á equipa da UCC cabe também a referenciação dos utentes para a Rede Nacional de

Cuidados Continuados Integrados para internamento nas unidades correspondentes:

unidades de média duração e reabilitação, unidades de longa duração e manutenção,

unidade de cuidados paliativos e para as equipas de cuidados continuados integrados.

A informação recolhida junto do Centro de Saúde de Alenquer permite referir que,

desde o início de 2011 foram alvo da intervenção da equipa da UCC, no âmbito do

Programa de Cuidados Continuados, um total de 490 utentes no concelho. Destes,

428 utentes tinham idade igual ou superior a 65 anos, o que confirma a ideia de

envelhecimento da população. Em outubro de 2011 encontram-se a ser

acompanhados por esta resposta 187 utentes, sendo as patologias mais frequentes as

sequelas neurológicas após acidente vascular cerebral, as neoplasias, as fraturas do

colo do fémur, as demências, as úlceras varicosas e as úlceras de pressão.

Os restantes recursos identificados no âmbito deste problema foram as Instituições

Particulares de Solidariedade Social do concelho; a Segurança Social; as Juntas de

Freguesia, mediante a cedência de transporte e o desenvolvimento de atividades

destinadas a esta população e os Bombeiros Voluntários e a Cruz Vermelha,

nomeadamente através do transporte de doentes.

As causas deste problema têm a ver com a dispersão geográfica do concelho que,

juntamente com o facto de a rede de transportes ser insuficiente, faz com que os

idosos se encontrem numa situação de isolamento geográfico. A entrada da mulher no

mercado de trabalho e a desresponsabilização das famílias foram ainda identificadas

como sendo duas causas deste problema, bem como a questão de se verificar cada

vez mais um envelhecimento da população, resultante de um aumento da esperança

média de vida.

As oportunidades referidas foram o programa de Teleassistência, que consiste num

serviço de apoio médico telefónico, com o objetivo de contribuir para uma melhor

qualidade de vida e tranquilidade dos utilizadores e seus familiares. Este serviço

permite, em caso de emergência médica, entrar em contacto com os serviços de
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assistência através de um sistema de comunicação rápido e seguro (telefone ou

pendente).

Foi ainda identificada como oportunidade a criação de um grupo de voluntários,

através do Banco Local de Voluntariado de Alenquer, no sentido de fazer face ao

elevado número de idosos em situação de isolamento. Surge assim a necessidade de

consciencializar a população para uma participação ativa neste sentido, pois no

concelho o voluntariado surge ainda como uma atividade pouco desenvolvida.

No entanto, existe um conjunto de ameaças à resolução do problema, que consistem

essencialmente na conjuntura económica; na falta de cooperação das famílias; na

resistência dos idosos à mudança e na fragilidade dos idosos, que fazem com que

estes se mantenham nas suas habitações, por vezes sem as condições adequadas à

sua situação física, e não procurem apoio nas respostas sociais existentes.

A falta de meios que permitam a responsabilização da família no que concerne aos

cuidados a prestar aos idosos foi um fator referido pelo grupo de trabalho como sendo

uma ameaça ao problema, em particular a inexistência de uma comissão de apoio ao

idoso que, à semelhança da comissão de proteção de crianças e jovens, possa

desempenhar um papel importante ao nível da defesa dos direitos do idoso.

2º Problema: Falta de respostas para idosos em situação de
convalescença

Foi priorizado pelo grupo de trabalho como segundo problema na área da população

idosa o facto de existir uma falta de respostas para idosos em situação de

convalescença, tendo sido identificadas como causas o aumento da esperança média

de vida; a inexistência de suporte familiar; a falta de condições de habitabilidade da

população idosa e a falta de diversidade de respostas de apoio noturnas.

O Centro de Saúde de Alenquer, particularmente a Unidade de Cuidados na

Comunidade, e o Serviço de Apoio Domiciliário prestado pelas Instituições Particulares

de Solidariedade Social do concelho, foram identificados como recursos no sentido de

prestar apoio a idosos em situação de convalescença.
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A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) constitui igualmente

um recurso neste âmbito, sendo formada por um conjunto de instituições públicas e

privadas, que prestam cuidados continuados de saúde e de apoio social de forma

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

dependência e com perda de autonomia.

Estes cuidados encontram-se centrados na recuperação global da pessoa,

promovendo a sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade, no âmbito da

situação de dependência em que se encontra. No concelho de Alenquer existem duas

instituições com esta resposta: a Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da

Merceana, com capacidade para 30 utentes, e a Casa de Repouso “Quinta da Relva”,

que possui uma capacidade para 38 utentes.

A nível de oportunidades, referiu-se a possibilidade da apresentação de candidaturas

a eventuais programas de apoio a idosos, bem como a divulgação da Linha do

Cidadão Idoso. Esta linha pretende divulgar junto das pessoas idosas informação

sobre os seus direitos e benefícios na área da saúde, segurança social, habitação,

obrigações familiares, ação social, equipamentos e serviços, lazer, entre outras, de

forma a contribuir para uma participação mais ativa dos idosos na vida da sociedade,

habilitando-os para um melhor exercício dos seus direitos. A Linha do Cidadão Idoso

(800 20 35 31) funciona todos os dias úteis entre as 9h00 e as 17h00, sendo a

chamada inteiramente gratuita.

As ameaças referidas no âmbito da resolução deste problema foram essencialmente a

falta de recursos das Instituições Particulares de Solidariedade Social; a falta de

recursos na área da saúde; a conjuntura económica e a falta de suporte familiar.

3º Problema: Insuficiência de respostas para apoio à população idosa

Foi identificado no momento de trabalho destinado a analisar os problemas na área

dos Idosos que as respostas existentes no concelho para prestar apoio à terceira

idade se apresentam em número insuficiente para cobrir as necessidades da

população.

Verifica-se que a procura de respostas para a prestação de cuidados aos idosos tem

passado em grande parte pela resposta Lar, sendo que a este nível existem 4
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Instituições Particulares de Solidariedade Social no concelho: o Centro Social

Paroquial do Carregado, que no ano de 2011 dá resposta a 60 idosos, o Centro Social

Paroquial Nossa Senhora das Virtudes de Ventosa que possui 40 idosos,

a Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana que tem 65 idosos a seu

cargo, e a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer que possui 75 utentes nesta

valência.

Sabendo que o indicador “utentes em lista de espera” é possivelmente um dos mais

importantes quando se pretende analisar se os equipamentos existentes dão resposta

aos pedidos, constituindo assim um dado revelador da carência existente na área

concelhia, foi efetuado um levantamento do número de utentes inscritos em cada

instituição com a valência de Lar em outubro de 2011, sendo possível verificar esta

informação no quadro seguinte.

Quadro 15 - Listas de espera para a valência de Lar

Instituição N.º de utentes

- Santa Casa da Misericórdia de Alenquer 47

- Santa Casa da Misericórdia de Aldeia
Galega da Merceana

291

- Centro Social Paroquial do Carregado 45

- Centro Social Paroquial N. Sra. das
Virtudes de Ventosa

220

Total 603

FONTE: Dados fornecidos pelas IPSS’s do concelho, outubro de 2011

É sabido que, em muitas situações, o mesmo utente se encontra inscrito nas várias

instituições do concelho, o que faz com que a lista de espera para a valência de Lar

não espelhe a realidade neste âmbito. Como forma de se ultrapassar esta questão,

encontra-se prevista a realização de um trabalho com as instituições locais, promovido

pela Plataforma Supraconcelhia do Oeste, que consiste na criação de um programa

informático específico que possa permitir às instituições realizar a inscrição de utentes
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na valência de Lar, de modo a não se duplicar inscrições e se poder averiguar os

números reais de utentes a necessitar desta resposta.

Considerando as restantes respostas prestadas pelas IPSS’s, constata-se que se

verificam listas de espera apenas na valência de Lar, pois no que diz respeito a Centro

de Dia, a capacidade de resposta é superior ao número de utentes que se encontra a

frequentar esta valência.

O Serviço de Apoio Domiciliário é também uma valência na qual as solicitações têm

vindo a aumentar, mas de uma maneira geral verifica-se que as instituições

conseguem responder aos pedidos, não existindo lista de espera. Sucintamente, a

capacidade e frequência das respostas prestadas por cada uma das instituições

concelhias na área da terceira idade em outubro de 2011 são as seguintes:

Quadro 16 – Capacidade e frequência das valências das IPSS’s para a Terceira Idade

Instituição

Centro
de Dia

Centro de
Convívio SAD Lar

Cap. Freq. Cap. Freq. Cap. Freq. Cap. Freq.

- Santa Casa da
Misericórdia de

Alenquer

50 39 - - 60 50 75 75

- Santa Casa Mis. Aldeia
Galega da Merceana 25 25 - - 40 40 65 65

- Centro Social Paroquial
do Carregado 30 15 - - 30 29 60 60

- Centro Social Paroquial
N.ª Sra. das Virtudes 25 16 35 26 40 40 40 40

- Instituto Sãozinha 20 15 - - A
defin

ir

25 - -

Total 150 110 35 26 -- 184 240 240

FONTE: Dados fornecidos pelas IPSS’s do concelho, outubro de 2011

Em termos de lares privados, apenas foi recolhida informação junto da Residência

Geriátrica “Casa Minha” e da Casa de Repouso “Quinta da Relva”, pois são os únicos

lares privados que possuem alvará no concelho. A primeira instituição existe desde o

ano 2004, possuindo capacidade para 40 utentes, sendo que em 2011 encontram-se

40 utentes nesta instituição, e não apresenta lista de espera. No que concerne à

segunda instituição privada, encontra-se em funcionamento no concelho desde 2009 e
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possui capacidade para dar resposta a 25 utentes, encontrando-se todas as vagas

preenchidas, e não possuindo lista de espera.

Refira-se ainda a existência de um outro recurso a nível concelhio que presta apoio na

área da terceira idade que é a Fundação Mariápolis, uma IPSS localizada na freguesia

de Abrigada desde 1999. Através do Programa de Apoio Integrado a Idosos foi criado

nesta IPSS um Centro de Apoio a Dependentes que, apesar de possuir uma parte

significativa de pessoas de idade mais avançada, destina-se à população em geral,

residente ou não no concelho. Em outubro de 2011 abrangeu 77 utentes, 63 dos quais

com idade superior a 65 anos.

São vários os serviços prestados por esta instituição, destacando-se no caso da

terceira idade as consultas de fisiatria, tratamentos de fisioterapia e classes de

ginástica. Possuem ainda outros serviços para a comunidade, nomeadamente

consultas de Psicologia, Acupuntura, Homeopatia, ginástica de manutenção e

corretiva, Pilates e Ballet. Refira-se que esta instituição possui também várias

atividades para jovens, nomeadamente no campo da formação e prevenção primária

das toxicodependências.

Para além das Instituições Particulares de Solidariedade Social, os restantes recursos

identificados no âmbito do apoio à população idosa no concelho foram a Câmara

Municipal de Alenquer, no âmbito do atendimento de ação social e encaminhamento

para as respostas existentes, e da realização de iniciativas e projetos dirigidos aos

idosos. É o caso do Cartão Municipal do Idoso que, em parceria com um conjunto de

estabelecimentos comerciais do concelho, permite à população idosa beneficiar de

descontos nos mesmos. Refira-se ainda o projeto Oficina Domiciliária, que consiste na

prestação de serviços de pequenas reparações no domicílio por parte da autarquia

destinadas a pessoas idosas ou dependentes que não possuam condições para as

realizar.

Ao nível de respostas relacionadas com a ocupação do tempo dos idosos, permitindo

combater algumas situações de isolamento, realce-se ainda a Universidade Sénior, e

o Núcleo Dinamizador de Técnicos na Área da Terceira Idade, constituído por

representantes da autarquia, da segurança social e das IPSS’s do concelho, que

constitui igualmente um importante recurso no âmbito do desenvolvimento de diversas

atividades lúdicas direcionadas para a população idosa.
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A Segurança Social, as Juntas de Freguesia, o Centro de Saúde, particularmente a

Unidade de Cuidados Continuados e grupos comunitários de apoio social foram outros

recursos identificados pelos elementos do grupo de trabalho no que concerne a

respostas existentes para a população idosa.

Ao nível de oportunidades a potenciar, foi referida a possibilidade de apresentação

de candidaturas a eventuais programas de financiamento para a criação de respostas

de apoio a idosos.

As ameaças identificadas foram a conjuntura socioeconómica e a falta de recursos

das instituições, o que não permite o alargamento das respostas prestadas a um maior

número de utentes.

As causas identificadas para a existência deste problema foram o aumento da

esperança média de vida, a insuficiência de rede de apoio familiar e a insuficiência de

recursos das instituições e das famílias.

4º Problema: Existência de barreiras arquitetónicas para pessoas
com dificuldades de mobilidade

A existência de barreiras arquitetónicas no concelho que impedem a mobilidade de

pessoas com dificuldades de locomoção foi um problema identificado também no

grupo de trabalho destinado a analisar as questões da “Deficiência” no concelho, mas

que afeta de uma forma bastante significativa a população idosa.

Este grupo de trabalho, para além das barreiras arquitetónicas existentes nos espaços

e equipamentos públicos, referiu ainda com bastante preocupação o facto de as casas

dos idosos também não se encontrarem adaptadas às suas necessidades, o que

possui como causas essencialmente a questão de o parque habitacional se encontrar

envelhecido; a existência de fracos recursos económicos para adaptação das

habitações e a falta de sensibilidade para as questões da dificuldade de mobilidade.

Os recursos identificados neste âmbito foram as Associações de Bombeiros e a Cruz

Vermelha, que efetuam o transporte de idosos, bem como o Decreto-Lei n.º 163/2006,

de 28 de agosto, que aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e

estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais.
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As oportunidades referidas consistem na sensibilização para a aplicação da

legislação, pois como foi referido no grupo de trabalho “Deficiência”, não se tem

verificado o cumprimento da legislação existente, bem como as candidaturas a

eventuais programas de financiamento.

As principais ameaças à resolução do problema em análise foram a falta de

sensibilidade existente para as questões da dificuldade de mobilidade, bem como a

conjuntura económica.

Relativamente aos problemas transversais identificados no workshop de levantamento

de problemas do concelho que, devido à sua complexidade e abrangência, não foram

agrupados em nenhuma problemática específica, sendo antes considerados como

sendo transversais a todas as áreas em análise, o grupo de trabalho teceu um

conjunto de considerações que se resumem nos seguintes aspetos:

- Fraca participação no exercício da cidadania: Se a pessoa idosa não tem

respostas que permitam satisfazer as suas necessidades, tem dificuldades de

mobilidade pela existência de barreiras arquitetónicas, não consegue exercer o seu

direito de cidadania. Verifica-se uma falta de consideração na sociedade atual pela

população idosa, há uma desvalorização dos idosos e uma desresponsabilização das

famílias.

- Constrangimentos financeiros que condicionam a intervenção/apoio social:
Sobre esta questão os elementos do grupo de trabalho debruçaram-se bastante ao

longo da análise efetuada dos problemas, identificando-a como causa e/ou ameaça da

grande maioria dos problemas identificados.

É possível verificar a informação recolhida na área dos Idosos no seguinte quadro, que

esquematiza a análise SWOT realizada neste grupo de trabalho.
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Matriz SWOT Idosos

FRAQUEZAS RECURSOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1º Isolamento
familiar e
geográfico dos
Idosos

- Instituições Particulares de
Solidariedade Social

- Câmara Municipal de Alenquer
- Segurança Social
- Centro de Saúde- UCC
- Juntas de freguesia
- Bombeiros Voluntários
- Cruz Vermelha
- GNR- Secção de programas

especiais
- Comissão de reformados,

pensionistas e idosos de Alenquer

- Programa de Teleassistência

- Banco Local de Voluntariado

- Conjuntura económica

- Falta de cooperação das famílias

- Resistência dos idosos à mudança

- Fragilidade dos idosos

- Falta de meios que permitam a
responsabilização da família

2º Falta de respostas
para idosos em
situação de
convalescença

- Centro de Saúde-UCC
- Instituições Particulares de

Solidariedade Social
- Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados

- Candidaturas a eventuais
programas de apoio a idosos

- Divulgação da linha de apoio aos
idosos

- Falta de recursos das IPSS's
- Falta de recursos na área da saúde
- Conjuntura económica
- Falta de suporte familiar

3º Insuficiência de
respostas para
apoio à população
Idosa

- Instituições Particulares de
Solidariedade Social

- Lares privados
- Câmara Municipal de Alenquer
- Segurança Social
- Juntas de freguesia
- Centro de Saúde
- Grupos comunitários de apoio

Social

- Candidaturas a eventuais
programas de financiamento

- Conjuntura Socioeconómica

- Falta de recursos das instituições
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Matriz SWOT Idosos (Cont.)

FRAQUEZAS RECURSOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

4.º Existência de
barreiras
arquitetónicas para
pessoas com
dificuldades de
mobilidade

- Bombeiros voluntários

- Cruz Vermelha

- Legislação para eliminação de
barreiras arquitetónicas - Decreto-
Lei n.º 163/2006

- Sensibilização para a aplicação da
legislação

- Candidaturas a eventuais programas
de financiamento

- Falta de sensibilidade

- Conjuntura económica
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5.5.- Infância e Juventude

Os elementos do grupo de trabalho destinado a tratar as questões relacionadas com a

problemática da “Infância e Juventude” no concelho reuniram nos dias 30 de setembro

e 13 de outubro de 2011, analisando os problemas identificados nesta área e

efetuando a sua priorização.

1º Problema: Aumento do número de famílias carenciadas com
crianças e jovens

O problema prioritário definido pelo grupo de trabalho foi o aumento do número de

famílias carenciadas com crianças e jovens, problema este que foi referido com

alguma preocupação por parte das entidades concelhias, causado essencialmente

pela conjuntura económica, que origina um aumento do desemprego, e por questões

relacionadas com a desestruturação e disfuncionalidade familiar.

Foi identificado um conjunto de recursos pelos elementos do grupo de trabalho que

contribui para minimizar este problema, como é o caso das Instituições Particulares de

Solidariedade Social do concelho que possuem respostas ao nível do apoio alimentar

mediante acordo com o Banco Alimentar contra a Fome, nomeadamente o Centro

Social e Paroquial do Carregado, que apoia 90 famílias, a Santa Casa da Misericórdia

de Aldeia Galega da Merceana, que presta apoio a 60 agregados familiares, e o

Centro Social e Paroquial Nossa Senhora das Virtudes de Ventosa, que apoia 55

famílias.

Estas últimas duas instituições apoiam ainda famílias a nível alimentar através do

Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, que se realiza duas vezes

por ano. Destacou-se também a existência de alguns grupos de apoio social que se

têm organizado de forma a apoiar as famílias carenciadas do concelho, como é o caso

de grupos constituídos por pessoas particulares em regime de voluntariado e grupos

ligados a paróquias, igrejas e a outras confissões religiosas.
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A autarquia foi ainda mencionada como sendo um recurso no âmbito da ajuda a

famílias carenciadas, mediante o atendimento de ação social e posterior

encaminhamento para as respostas existentes. Possui ainda um protocolo com as

instituições do concelho com a valência de Banco Alimentar, segundo o qual é dada

uma resposta às famílias sinalizadas que se encontrem em situação de desemprego, e

constem em lista de espera para esta resposta. Como apoio direto às famílias

carenciadas, destacou-se ainda a valência Loja Social, em funcionamento desde o

mês de setembro de 2011, que se destina a promover uma melhoria das condições de

vida da população carenciada através da doação de bens diversos, como sendo

vestuário, calçado, acessórios, material didático e pequenos eletrodomésticos.

Os agrupamentos de escuteiros e escoteiros e os agrupamentos de escolas do

concelho têm-se constituído também como um importante recurso no apoio a famílias

carenciadas, mediante a realização periódica de campanhas de solidariedade. A

Segurança Social foi identificada pelos elementos do grupo de trabalho como sendo

um outro recurso fundamental neste âmbito.

Quando questionados sobre as oportunidades que se poderiam potenciar de forma a

contribuir para prestar uma resposta ao problema diagnosticado, os elementos do

grupo de trabalho identificaram as candidaturas ao Banco Alimentar contra a Fome por

parte das instituições concelhias que ainda não possuem esta resposta, bem como a

programas nacionais e comunitários que eventualmente possam vir a surgir no sentido

do combate a situações de pobreza e exclusão social.

O estabelecimento de protocolos de colaboração com instituições ou empresas foi

outra oportunidade identificada, bem como o facto de se poder vir a potenciar o Banco

Local de Voluntariado de Alenquer como uma resposta mais eficaz no âmbito do

problema identificado, no sentido do desenvolvimento de projetos de intervenção

direcionados para o apoio a famílias carenciadas.

No entanto, existe um conjunto de fatores a ter em conta na intervenção a

desenvolver, e que de alguma forma constituem ameaças à resolução do problema, o

que no caso do Banco Local de Voluntariado consiste no facto de o seguro social de

voluntário ter de ser assegurado pela instituição que acolhe o voluntário, e que em

algumas situações se tem vindo a verificar como sendo um obstáculo ao

desenvolvimento de projetos.
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Por outro lado, a própria conjuntura económica constitui uma ameaça à resolução do

problema do aumento do número de famílias carenciadas, assim como o facto de não

existirem candidaturas a programas sociais, bem como a burocracia existente no

acesso a algumas respostas sociais.

2º Problema: Inadequado acompanhamento familiar na educação das
crianças/jovens

Este problema prende-se com o facto de se constatar que alguns pais por vezes não

prestam o devido acompanhamento na educação dos seus filhos. Na origem deste

problema foi identificada a fragilidade económica das famílias, a disfuncionalidade das

mesmas e a desestruturação familiar, assim como a falta de competências parentais.

Os défices de suporte familiar e de redes de vizinhança foram também identificados

como sendo causas deste problema.

No que diz respeito aos recursos existentes para responder ao problema identificado,

foi referido o Centro de Saúde de Alenquer, onde existe uma atividade dedicada aos

pais de crianças entre os 0 e os 6 anos denominada “Conversa de pais”, que ocorre

nas primeiras segundas-feiras de cada mês. Os agrupamentos de escolas também

constituem um importante recurso no que concerne ao aconselhamento aos pais. No

caso da autarquia, é possível referir que o serviço de apoios terapêuticos foi

identificado como um recurso nesta área, nomeadamente no âmbito do Programa de

Orientação Vocacional, bem como o programa “A falar é que a gente se entende”

promovido pelo pelouro da Saúde.

As oportunidades identificadas pelo grupo de trabalho no sentido da resolução do

problema consistem num projeto que visa a realização de um Plano Intermunicipal/

Municipal para a Igualdade de Género, desenvolvido no âmbito da tipologia de

intervenção 7.2. do Programa Operacional do Potencial Humano – Planos para a

Igualdade. Sendo que um dos objetivos deste Plano consiste na definição e

implementação de estratégias de ação na área da igualdade de género, de alguma

forma será expectável que estas estratégias em última análise contribuam para que os

pais possam vir a prestar um acompanhamento mais adequado aos filhos, no âmbito

da promoção de uma melhor conciliação entre a vida familiar e profissional.
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A realização de cursos de formação parental foi outra das oportunidades referidas pelo

grupo de trabalho quanto à resolução deste problema.

No âmbito das ameaças, foi referida a conjuntura económica num duplo sentido: por

um lado o fenómeno do desemprego acentua as situações de carência no concelho e

faz com que se verifique uma disfuncionalidade nas famílias, por outro lado as

exigências do mercado de trabalho poderão fazer com que ambos os pais trabalhem e

não haja disponibilidade para prestar um devido acompanhamento aos filhos.

Foi ainda referida como sendo uma ameaça a questão da falta de motivação mental e

emocional dos pais para a participação nos cursos de formação parental, com base na

experiência de anteriores cursos promovidos e que registam uma reduzida adesão por

parte dos encarregados de educação.

3º Problema: Aumento do número de Crianças e Jovens em Risco

O aumento do número de crianças e jovens em risco foi referido como terceiro

problema prioritário no âmbito da área Infância e Juventude, facto que se torna

evidente quando se analisa as informações recolhidas junto da Comissão de Proteção

de Crianças e Jovens (CPCJ) de Alenquer. Assim, em dezembro de 2010, existiam

nesta Comissão 187 processos em ativo, que abrangem um total de 187

crianças/jovens, 99 das quais do sexo feminino e 88 do sexo masculino,

maioritariamente na faixa etária dos 6 aos 10 anos.

Quadro 17 - Crianças acompanhadas pela CPCJ de Alenquer por Sexo e Idade

Idade Sexo Total
Feminino Masculino

0-2 8 6 14

3-5 24 19 43

6-10 27 27 54

11-14 25 22 47

15-17 15 14 29

Total 99 88 187

FONTE: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alenquer, 2010
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A principal problemática identificada pela CPCJ nos casos que acompanha é a

“Exposição a modelos de acompanhamento desviante”, com 76 ocorrências,

encontrando-se em segundo lugar a problemática “Negligência” (62 casos).

É possível verificar no seguinte quadro a tendência crescente do número de processos

acompanhados pela CPCJ de Alenquer, o que vem justamente comprovar o problema

identificado.

Quadro 18 – Número de processos acompanhados pela CPCJ de Alenquer

Ano Total

2008 109

2009 140

2010 187

FONTE: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alenquer, 2010

As causas identificadas pelo grupo de trabalho no âmbito do aumento do número de

crianças e jovens em risco prendem-se essencialmente com a falta de competências

parentais e do exercício das mesmas, a disfuncionalidade e destruturação familiares, e

a conjuntura socioeconómica.

Os recursos referidos foram a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Alenquer; o Centro de Saúde, de uma forma particular através do Núcleo de Crianças

e Jovens em Risco; a Segurança Social; os Agrupamentos de Escolas e as

Instituições Particulares de Solidariedade Social, ao nível da sinalização e

acompanhamento de primeira linha; a Guarda Nacional Republicana (postos de

Alenquer e Merceana no que concerne à sinalização, e a Secção de Programas

Especiais no que concerne ao acompanhamento das crianças sinalizadas); a Câmara

Municipal de Alenquer e o Ministério Público.

Refira-se que o único equipamento que existe a nível concelhio para dar apoio a

crianças e jovens em risco é o Lar de Crianças e Jovens do Instituto Sãozinha, sito na

freguesia de Abrigada, e que se destina apenas a acolher crianças do sexo feminino

que se encontrem em situação de risco social. É uma instituição para onde são
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encaminhadas situações de crianças e jovens que necessitem de uma intervenção

prolongada, e cujos processos provenham de tribunais, da Segurança Social ou de

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Em outubro de 2011 este equipamento

possuía capacidade para 30 crianças/jovens, tendo uma ocupação de 22 vagas.

Como oportunidades a potenciar no sentido de dar resposta ao problema em análise,

foram referidas pelos elementos do grupo de trabalho a possibilidade da criação de

equipas multidisciplinares de apoio às famílias, a promoção de uma maior cooperação

interinstitucional a nível concelhio e a realização de ações de prevenção para a

comunidade.

As ameaças identificadas foram a falta de recursos humanos, que dificultam quer a

realização de intervenções no âmbito da prevenção, quer no que concerne ao

acompanhamento de situações já sinalizadas como sendo de risco. A fraca

participação/envolvimento das entidades locais na modalidade alargada da Comissão

de Proteção de Crianças e Jovens é uma ameaça que se encontra de alguma forma

relacionada com a anterior, na medida em que seria possível realizar uma intervenção

mais integrada caso existisse um maior envolvimento das entidades no trabalho a

desenvolver neste âmbito. Por fim, foi ainda referida a falta de acompanhamento

parental como ameaça à resolução do problema.

4º Problema: Carência de respostas para a primeira infância (0 aos 3
anos)

A perceção dos elementos deste grupo de trabalho é de que, a nível de respostas para

a primeira infância, particularmente dos 0 aos 3 anos, a capacidade dos equipamentos

concelhios nesta área encontra-se aquém das necessidades da população.

As causas identificadas para este problema foram essencialmente a falta de suporte

familiar, que faz com que as famílias tenham de recorrer cada vez mais a instituições

de apoio à 1.ª infância para cuidar das crianças. Por outro lado, o grupo de trabalho

discutiu que a questão dos horários de trabalho pouco flexíveis, aliado ao facto dos

horários das respostas existentes se encontrarem por vezes desadequados às

necessidades dos pais, de uma forma particular quando estes necessitam de trabalhar

por turnos, faz com que se torne difícil conciliar a vida profissional com o apoio a

prestar às crianças.
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Ao nível das respostas existentes para a primeira infância, é possível constatar que

efetivamente esta carência se verifica de uma forma bastante acentuada, pois no que

concerne a estabelecimentos da rede de solidariedade social existem apenas três

equipamentos com a valência de creche: a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer,

que dá resposta a 162 crianças, a Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da

Merceana, com cerca de 40 crianças e o Instituto Sãozinha com uma ocupação de 23

crianças.

Este problema foi também identificado no Diagnóstico Social de 2006 da Rede Social

de Alenquer, sendo que se pode considerar que as informações recolhidas junto das

instituições do concelho apontam para que tenha existido uma melhoria na capacidade

de resposta das mesmas para esta faixa etária desde 2006 até 2011.

Esta melhoria justifica-se por um lado pela abertura da valência de creche por parte da

Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana, por outro lado verifica-se

que a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer aumentou a capacidade de resposta

para esta valência em cerca de 60 vagas. Estes fatores contribuíram para que as listas

de espera para creche não assumam proporções tão elevadas como se verificou no

ano de 2006, sendo que apenas a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer possui lista

de espera para creche (28 crianças).

Não obstante o facto de os números das listas de espera apontem para que não seja

um problema com dimensões preocupantes no concelho, refira-se que particularmente

nas zonas mais urbanas se verifica uma carência a este nível, sendo que o grupo de

trabalho mencionou que existe a perceção de que muitas pessoas recorrem aos

serviços de pessoas particulares que tomam conta de crianças nas suas habitações,

por vezes sem as condições que seriam as ideais.

A restante oferta a nível concelhio para a valência de creche é prestada por quatro

estabelecimentos privados, não existindo lista de espera em nenhuma das instituições.

O colégio “Os Cartaxinhos” situa-se na freguesia de Triana e possui capacidade para

43 crianças na valência de creche, encontrando-se a frequentar a instituição 30

crianças. Outra instituição privada no concelho, “Os Pintainhos”, localiza-se na

freguesia do Carregado, possui uma capacidade de resposta para 45 crianças na

valência de creche, estando 43 vagas ocupadas.
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O “Reino do Alão” é um colégio situado na freguesia de Santo Estêvão, que na

valência de creche possui capacidade para 68 crianças, mas tem uma ocupação de 10

crianças. Existe ainda uma instituição privada sita na freguesia de Cadafais,

denominada “Os Amiguinhos da Quinta”, que possui vaga para 42 crianças na

valência de creche, estando apenas ocupadas 17 vagas. Conclui-se assim, pela

análise da informação recolhida, que existe oferta no setor particular para a valência

de creche, mas nem sempre as mensalidades praticadas por estas instituições são

compatíveis com o orçamento das famílias.

Ao nível das oportunidades identificadas, foi referida a possibilidade da criação da

valência de creches familiares, que consiste num “conjunto de amas, não inferior a 12

nem superior a 20, que residam na mesma zona geográfica e que estejam

enquadradas técnica e financeiramente por (…) instituições particulares de

solidariedade social com atividades no âmbito das primeiras e segunda infâncias”.10

Este processo deverá ser proposto pelas IPSS’s, sendo que o apoio prestado às amas

consiste em apoio técnico, alimentação para as amas e para as crianças ao seu

cuidado, assim como a cedência de camas e brinquedos. Cada ama apenas poderá

ter a cargo na sua casa 4 crianças, dos 4 meses aos 3 anos, e terá de cumprir alguns

requisitos estabelecidos pela Segurança Social.

Existe ainda outra oportunidade a potenciar neste âmbito, que consiste no

licenciamento de amas já existentes na comunidade, processo este da

responsabilidade do Setor do Licenciamento da Segurança Social, que credencia as

amas mas não atribui qualquer comparticipação, nem exige a necessidade de

dependência de uma instituição, sendo que se verifica igualmente a obrigatoriedade

em obedecer a determinados requisitos impostos por este setor da Segurança Social.

Foi ainda identificada como oportunidade a potenciar nesta área a possibilidade da

realização de candidaturas a eventuais programas de financiamento para a criação de

mais respostas para esta faixa etária.

No entanto, foram identificadas ameaças à resolução do problema, como sendo a falta

de candidaturas para programas de financiamento e a conjuntura socioeconómica

atual. Relativamente à valência de creches familiares, a informação disponibilizada

10 Decreto-Lei n.º 158/84 de 17 de maio
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pela Segurança Social aponta para que no momento, devido à conjuntura económica,

não se encontram a ser celebrados novos acordos de cooperação com Instituições.

5º Problema: Pouca oferta de atividades de tempos livres para
crianças e jovens nas interrupções escolares

Foi constatada, no âmbito da Infância e Juventude, a questão de muitas crianças e

jovens não possuírem resposta ao nível das atividades ocupação de tempos livres, de

uma forma particular nas interrupções escolares.

As causas identificadas pelos elementos do grupo de trabalho para a existência deste

problema no concelho prendem-se com o facto de as respostas existentes ao nível da

ocupação de tempos livres não se realizarem nas interrupções letivas; com a falta de

iniciativa dos pais e da comunidade ao nível da realização de atividades de tempos

livres para crianças e jovens; e com as dificuldades económicas das famílias e das

instituições.

Quando questionado sobre os recursos existentes nesta área, o grupo de trabalho

mencionou a Câmara Municipal de Alenquer, nomeadamente no que concerne à

colaboração no programa de ocupação de tempos livres do Instituto Português da

Juventude e no âmbito do serviço de prolongamento nas escolas básicas de 1.º ciclo

de Abrigada, Paredes e Alenquer. Também o Banco Local de Voluntariado da

autarquia constitui um recurso, no sentido do eventual desenvolvimento de futuros

projetos para a ocupação de tempos livres de crianças e jovens.

Foi identificado um conjunto de instituições do concelho com a valência de ATL, como

é o caso do Alão Radical, Quadro de Honra, Reino do Alão e Campeões, que

desenvolvem atividades diversificadas nas interrupções letivas para crianças e jovens.

As Santas Casas da Misericórdia de Alenquer e de Aldeia Galega da Merceana

possuem também a valência de atividades de ocupação de tempos livres.

O agrupamento de escolas de Abrigada foi igualmente identificado como um recurso

neste âmbito na medida em que promove a realização de atividades de ocupação de

tempos livres na interrupção letiva do verão, e a Junta de Freguesia de Santo Estêvão

promove atividades nas férias da Páscoa destinadas a jovens.
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As coletividades do concelho foram também identificadas como recurso nesta área, na

medida em que desenvolvem um variado conjunto de atividades direcionadas para

crianças e jovens.

Recenseadas as respostas existentes a nível concelhio no que concerne à ocupação

dos tempos livres das crianças/jovens, é possível constatar que grande parte das

respostas se localizam nas zonas de Alenquer e Carregado, deixando a descoberto

muitos jovens na zona do alto concelho. Neste sentido, torna-se importante o

desenvolvimento de atividades de modo a ocupar esta lacuna, sendo sabida a

importância da ocupação dos tempos livres dos jovens, eventualmente até como forma

de prevenção de comportamentos desviantes.

As oportunidades identificadas pelos elementos do grupo de trabalho foram

essencialmente a realização de candidaturas a programas do Instituto Português da

Juventude, bem como a outros programas de financiamento que possam vir a surgir.

Referiu-se a importância de sensibilizar as juntas de freguesia do concelho para a

realização de atividades de ocupação de tempos livres de crianças e jovens, bem

como as associações de pais para a participação na organização de atividades de

tempos livres.

A realização destas atividades por parte dos agrupamentos de escuteiros e escoteiros

do concelho, assim como pelos agrupamentos de escolas, foram também aspetos

referidos com oportunidades a potenciar, assim como o estabelecimento de parcerias

entre as instituições locais, de forma a fomentar a partilha de recursos.

Foram elencadas algumas ameaças no âmbito da realização de atividades de

ocupação de tempos livres para crianças e jovens, nomeadamente a falta de abertura

de candidaturas a programas e a conjuntura socioeconómica, que se traduz numa falta

de recursos económicos, quer das instituições para a promoção de atividades, como

dos pais para conseguir suportar os custos das mesmas.

Identificaram-se também aspetos relacionados com a falta de disponibilidade dos

responsáveis das eventuais entidades promotoras destas atividades para assegurar o

funcionamento das mesmas, uma vez que sendo em regime de voluntariado obriga a

uma adequada conciliação com a vida profissional e pessoal.
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A falta de dinamismo do associativismo constitui igualmente um fator que ameaça a

realização de mais atividades de ocupação de tempos livres para crianças e jovens,

assim como a falta de iniciativa dos pais.

Relativamente aos problemas transversais identificados no workshop de levantamento

de problemas do concelho que não foram agrupados em nenhuma problemática

específica, o grupo de trabalho teceu um conjunto de considerações que se resumem

nos seguintes aspetos:

- Fraca participação no exercício da cidadania
Ao nível das crianças e jovens em risco, verifica-se que os cidadãos têm

conhecimento de situações mas por vezes não denunciam, até porque a legislação

existente não protege quem denuncia. Por outro lado, o grupo referiu que se perderam

uma série de valores, sendo que se assiste a uma desresponsabilização da sociedade

e dos pais. Ainda se mencionou que as pessoas exigem cada vez mais dos serviços

existentes na área da infância e juventude, apresentando-se como o que o grupo de

trabalho apelidou de “Geração dos Direitos”.

- Rede de transportes insuficiente no concelho
Este problema revela-se de uma forma particular na questão das atividades de

ocupação de tempos livres para crianças e jovens, pois impossibilita que um grupo

significativo de jovens possa aceder às respostas existentes.

- Constrangimentos financeiros que condicionam a intervenção/apoio social
Sobre esta questão os elementos do grupo de trabalho debruçaram-se bastante ao

longo da análise efetuada dos problemas, identificando-a como causa e/ou ameaça da

grande maioria dos problemas identificados.

É possível verificar a informação recolhida na área da Infância e Juventude no

seguinte quadro que esquematiza a análise SWOT realizada neste grupo de trabalho.
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Matriz SWOT Infância e Juventude

FRAQUEZAS FORÇAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1º Aumento do
número de famílias
carenciadas com
crianças e jovens

- IPSS's do concelho
- Grupos de apoio social
- Câmara Municipal de Alenquer
- Segurança Social
- Agrupamentos de escuteiros e

escoteiros
- Agrupamentos de escolas

- Candidaturas ao Banco Alimentar

- Candidaturas a programas
nacionais/comunitários

- Banco Local de Voluntariado

- Protocolos de colaboração com
instituições/empresas

- Seguro Social de Voluntário

- Falta de candidaturas a programas
sociais

- Conjuntura económica

- Burocracia de algumas respostas
sociais

2º Inadequado
acompanhamento
familiar na
educação das
crianças/jovens

- Centro de Saúde

- Agrupamentos de escolas

- Câmara Municipal de Alenquer

- Plano intermunicipal/municipal para
a igualdade de género

- Cursos de formação parental

- Flexibilização dos horários de
trabalho

- Exigências do mercado de trabalho

- Conjuntura económica (ambos os
pais trabalham)

- Falta de motivação (mental e
emocional) dos pais para a
participação nos cursos

3º Aumento do
número de
crianças e jovens
em risco

- CPCJ
- Centro de Saúde
- Segurança Social
- Agrupamentos de escolas
- GNR/Secção de Programas

Especiais
- Câmara Municipal de Alenquer
- Instituições Particulares de
Solidariedade Social
- Ministério Público

- Criação de equipas multi-
disciplinares de apoio às famílias

- Cooperação interinstitucional

- Realização de ações de prevenção
para a comunidade

- Criação de ocupação de tempos
livres

- Formação parental

- Falta de recursos humanos

- Fraca participação/envolvimento
das entidades na modalidade
alargada da CPCJ

- Falta de acompanhamento parental
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Matriz SWOT Infância e Juventude (Cont.)

FRAQUEZAS FORÇAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

4.º Carência de
respostas para a 1.ª
infância

- Santa Casa da Misericórdia de
Alenquer

- Santa Casa da Misericórdia de
Aldeia Galega da Merceana

- Instituto Sãozinha
- Cartaxinhos
- Pintainhos
- Reino do Alão
- Os Amiguinhos da Quinta

- Implementação de creches familiares

- Licenciamento de amas

- Candidaturas a eventuais programas
de financiamento

- Falta de candidaturas

- Conjuntura Socioeconómica

5.º Pouca oferta de
atividades de
tempos livres para
crianças e jovens
nas interrupções
escolares

- Câmara Municipal de Alenquer
- Alão Radical
- Quadro de Honra
- Reino do Alão
- Campeões
- Santa Casa da Misericórdia de
Alenquer

- Santa Casa da Misericórdia de
Aldeia Galega da Merceana

- Agrupamento de escolas de
Abrigada

- Junta de Freguesia Santo Estêvão
(Atividades nas Férias da Páscoa)

- Coletividades do concelho

- Candidaturas a programas do IPJ
- Candidaturas a outros programas de
financiamento

- Sensibilização das juntas de freguesia
do concelho

- Realização de atividades de otl pelos
agrupamentos de escuteiros/escoteiros

- Realização de atividades de otl pelos
agrupamentos de escolas

- Sensibilização das associações de
pais para a participação na organiza-
ção de atividades de otl

- Estabelecimento de parcerias entre as
instituições locais

- Falta de abertura de
candidaturas

- Conjuntura socioeconómica
- Falta de recursos económicos
das instituições

- Falta de recursos económicos
dos pais

- Falta de disponibilidade dos
responsáveis para assegurar as
atividades

- Falta de dinamismo do
associativismo

- Falta de iniciativa dos pais
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6. Notas finais

Os diagnósticos sociais desenvolvidos no âmbito das Redes Sociais locais constituem

um importante esforço de produção de um conhecimento sistematizado e articulado,

baseado numa análise crítica da informação referente às realidades sociais dos

territórios concelhios a nível nacional. Apresentam-se como instrumentos de trabalho

fundamentais resultantes da participação de diversos parceiros, e sustentados em

processos de reflexão conjunta e de obtenção de consensos que facilitam a interação

e a comunicação entre parceiros que intervêm numa mesma área territorial.

Identificadas as principais problemáticas concelhias nas diversas áreas sociais

consideradas relevantes, num processo de planeamento estratégico que envolveu de

uma forma bastante participada um número significativo de entidades locais, é

possível referir que o Conselho Local de Ação Social de Alenquer se encontra munido

de um conjunto substancial de informações, bem como de pistas a nível de problemas

prioritários em cada uma das problemáticas em análise, que permitem traçar o ponto

de partida ao nível da intervenção, com o objetivo de ativar os mecanismos

necessários para tentar de alguma forma minimizar, ou idealmente resolver, os

problemas identificados.

Esta etapa de Diagnóstico deverá acompanhar todo o processo de planeamento,

encontrando-se desta forma intrinsecamente interligada com as restantes fases, e

como tal não deverá constituir um produto acabado, dadas as constantes

transformações que ocorrem na realidade social. Este instrumento deverá assim

possuir uma natureza dinâmica e de permanente atualização com novos inputs,

oriundos das constantes diligências levadas a cabo pelos stakeholders locais no

sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas e famílias residentes e

trabalhadoras no concelho de Alenquer. Não obstante esta natureza dinâmica, existem

produtos e momentos de registo que traduzem marcos importantes no processo de

planeamento da intervenção social local, constituindo este documento um desses

produtos de referência.
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O Diagnóstico Social de Alenquer apresenta-se, essencialmente, como um documento

de trabalho que deve fundamentar a intervenção social futura da Rede Social no

concelho e dos seus parceiros e que estará, certamente, na origem no Plano de

Desenvolvimento Social (PDS), que será elaborado durante o segundo semestre de

2012. O PDS constitui um instrumento estruturante, onde se inscreve um projeto

comum de mudança, e se define as estratégias de intervenção e os objetivos a

alcançar, capazes de responder às necessidades e aos problemas detetados.

Estes objetivos deverão ser definidos de uma forma conjunta e contratualizada,

servindo de enquadramento às intervenções direcionadas para a promoção do

desenvolvimento local, sejam elas elaboradas no âmbito da operacionalização dos

planos de trabalho do CLAS ou propostas fora do seu âmbito de intervenção.

Em jeito de conclusão, refira-se que o contexto socioeconómico atual origina o

surgimento de questões preocupantes, como uma taxa de desemprego elevada, na

ordem dos 7,5%; o aumento do número de famílias carenciadas, particularmente com

crianças e jovens e o aumento do isolamento familiar e geográfico da população idosa,

sendo estes alguns dos problemas prioritários identificados pelos parceiros locais.

Os equipamentos existentes de apoio à população ao nível da terceira idade e

deficiência, bem como as respostas de formação escolar e profissional, de ocupação

de tempos livres para os jovens e de apoio à população desempregada,

desempenhando um papel fulcral a nível territorial, afiguram-se em alguns casos

insuficientes para dar resposta às necessidades da população, não cobrindo de forma

suficiente e equilibrada uma parte significativa do território concelhio.

Questões estruturais como o envelhecimento do parque escolar, as precárias

condições de habitabilidade da população ou a existência de barreiras arquitetónicas

que dificultam a mobilidade da população deficiente e idosa mereceram também um

destaque ao nível dos problemas existentes no concelho, e cujos recursos

identificados se apresentam como insuficientes para dar a devida resposta.

Não pode contudo deixar de se realçar o importante papel de todos os recursos

existentes identificados que, embora não sendo suficientes para dar resposta a todos

os problemas expostos neste problema, constituem um ponto de partida para uma

intervenção futura cada vez melhor e mais adequada às necessidades da população

por parte de todos os atores sociais do concelho de Alenquer.
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Anexo 1

Composição do Conselho Local

de Ação Social de Alenquer



- Agrupamento de Escolas de Abrigada

- Agrupamento de Escolas do Carregado

- Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros

- Agrupamento de Escolas Damião de Goes

- Associação de Comerciantes e Industriais do Concelho de Alenquer

- Associação Empresarial da Região de Lisboa

- Associação Humanitária e de Solidariedade Social de Sant’Ana Carnota

- Câmara Municipal de Alenquer

- CERCI Flor da Vida - Centro de Atividades Ocupacionais de Olhalvo

- Centro de Saúde de Alenquer

- Centro Social Paroquial do Carregado

- Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alenquer

- Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Alenquer

- Fundação Mariápolis

- Guarda Nacional Republicana de Alenquer

- Instituto de Emprego e Formação Profissional

- Instituto Sãozinha

- Junta de Freguesia de Abrigada

- Junta de Freguesia de Aldeia Galega da Merceana

- Junta de Freguesia de Aldeia Gavinha

- Junta de Freguesia de Cabanas de Torres

- Junta de Freguesia de Cadafais

- Junta de Freguesia de Carnota

- Junta de Freguesia de Carregado

- Junta de Freguesia de Meca

- Junta de Freguesia de Olhalvo

- Junta de Freguesia de Ota

- Junta de Freguesia de Pereiro de Palhacana

- Junta de Freguesia de Ribafria

- Junta de Freguesia de Santo Estêvão

- Junta de Freguesia de Triana

- Junta de Freguesia de Ventosa

- Junta de Freguesia de Vila Verde dos Francos

- Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana

- Santa Casa da Misericórdia de Alenquer

- Segurança Social de Vila Franca de Xira



Anexo 2

Composição do Núcleo Executivo

da Rede Social de Alenquer



- Câmara Municipal de Alenquer

- Centro de Saúde de Alenquer

- Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes

- CERCI Flor da Vida - Centro de Atividades Ocupacionais de Olhalvo

- Guarda Nacional Republicana de Alenquer

- Junta de Freguesia de Santo Estêvão

- Segurança Social de Vila Franca de Xira
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