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1. Sumário Executivo  
 

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, impulsionando um trabalho de parceria alargada com vista à planificação 

estratégica da intervenção social local, possuindo como objetivos principais o combate 

à pobreza e à exclusão social e a promoção do desenvolvimento social local.  

 

O presente documento consiste numa das etapas essenciais ao nível da 

operacionalização do referido programa, o Diagnóstico Social do concelho de 

Alenquer, que visa 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. 

 

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/às parceiros/as do Conselho Local de Ação Social de Alenquer e a todas as 

entidades com intervenção 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/as 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 um trabalho direto 

com os principais destinatários das intervenções sociais no concelho. 
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O presente documento encontra-se estruturado em torno de duas grandes áreas, 

sendo a primeira referente ao enquadramento sociodemográfico do concelho, que 

procura caracterizar justamente as dinâmicas registadas no concelho neste âmbito nas 

últimas décadas, bem como a sua contextualização face ao restante território onde se 

encontra inserido. Na segunda parte do documento é possível consultar a identificação 

clara de quais os problemas que se verificam no concelho de Alenquer num 

determinado período temporal, em diversas áreas sociais, sentidos por agentes de 

intervenção social local, que foram chamados a participar neste processo, e a análise 

destes mesmos problemas suportada por dados estatísticos.  

 

Os/as parceiros/as realizaram um importante trabalho de sistematização das principais 

causas que se encontram na origem dos problemas, pois só uma identificação clara 

das mesmas permitirá acionar mecanismos eficazes para a sua resolução; os 

recursos existentes que poderão atenuar ou contribuir para a resolução dos 

problemas identificados, bem como as consequências que se verificam com a 

existência destes problemas.  

 

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

“Infância e Juventude” e “Saúde” foram as áreas problemáticas identificadas das quais 

emergiram diversos problemas referidos pelos/as parceiros/as locais, conforme é 

possível observar seguidamente: 

 

Deficiência: 

� 1 - Pessoas com deficiência sem acesso a respostas na área 

� 2 - Dificuldades de integração profissional por parte da população com deficiência 

� 3 - Existência de barreiras arquitetónicas que dificultam a mobilidade da população 

com deficiência 

� 4 - Existência de famílias/cuidadores informais sem formação especializada na área 

da deficiência 

� 5 - Existência de pessoas com deficiência que desconhecem os seus direitos 
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Famílias em risco: 

� 1 - Existência de famílias que necessitam de acompanhamento ao nível da 

definição de projetos de apoio individualizados. 

� 2 - Há instituições no concelho que não articulam o trabalho a desenvolver. 

� 3 - Existência de famílias em situação de fragilidade social sem competências ao 

nível da gestão doméstica. 

� 4 - Existência de famílias em situação de carência económica sem respostas 

imediatas. 

� 5 - Há crianças que não têm acompanhamento/enquadramento parental de que 

necessitam 

 

Educação, Formação e Emprego: 

� 1 - Desadequação entre necessidades do mercado de trabalho e a oferta formativa 

oferecida no concelho 

� 2 - Existência de pessoas em situação de emprego precário 

� 3 - Dificuldade de conciliação entre vida profissional e familiar  

� 4 - Existência de crianças que frequentam equipamentos escolares com falta de 

condições 

� 5 - Existência de currículos desadequados às necessidades das crianças/jovens 

 

Idosos/as: 

� 1 - Existência de idosos/as sem acesso a apoios sociais de emergência 

� 2 - Existência de idosos/as em situação de negligência e abandono familiar 

� 3 - Existência de idosos/as com problemas/necessidades na área da saúde mental  

� 4 – Os/as idosos/as têm dificuldades de acesso a bens e serviços (isolamento 

social e familiar) 

� 5 - Existência de Idosos/as com escassos recursos financeiros 
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Infância e Juventude: 

� 1 - Crianças e jovens sem atividades de ocupação de tempos livres (período letivo e 

não letivo) 

� 2 - Há crianças e jovens cujos/as pais/mães possuem poucas competências ao 

nível das responsabilidades parentais 

� 3 - Existência de jovens com dificuldades na definição de objetivos de vida 

� 4 - Inexistência de resposta local para acolhimento residencial de crianças e jovens 

� 5 - Existência de fraca interação das famílias / escolas  

 

Saúde: 

� 1 - População do concelho sem acesso a médicos de família e profissionais de 

saúde especializados 

� 2 - Existência de munícipes sem respostas ao nível do tratamento de problemas de 

saúde mental 

� 3 - Existência de munícipes com hábitos alimentares desadequados 

� 4 - Existência de pessoas sem formação ao nível de 1.ºs socorros/suporte básico 

de vida 

� 5 - População sem acesso aos serviços de saúde (meios de transporte) 

 

Resultando a identificação destes problemas de uma sensibilidade dos/as parceiros/as 

nos vários momentos de trabalho, ao longo do Diagnóstico Social foi sistematizado um 

conjunto de informações que permitem, de alguma forma, confirmar a sua existência a 

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

estatísticas oficiais, tais como o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o 

Instituto Nacional de Estatística, disponíveis à data da realização do Diagnóstico, e de 

um conjunto alargado de indicadores que foram recolhidos junto dos/as parceiros/as 

do CLAS de Alenquer.  
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A todos os/as parceiros/as e entidades envolvidas que aceitaram colaborar neste 

documento se deixa um agradecimento especial, esperando-se poder vir a contar com 

a continuação da sua colaboração nas fases seguintes 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 para 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/as diversos/as 

parceiros/as, 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 50 entidades1 e 

presidido pelo Sr. Vice-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 5 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 contem as 

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

da inclusão e coesão sociais.  

 

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.  

 

No ano de 2012 realizou-se um novo Diagnóstico Social, e o Plano de 

Desenvolvimento Social seguinte compreendeu os anos de 2013 a 2015, tendo-se 

desdobrado em Planos de Ação anuais.  

 

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 advém do trabalho realizado. 
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3. Metodologia 
 
 

O documento que aqui se apresenta resulta dos contributos recolhidos junto dos/as 

parceiros/as do Conselho Local de Ação Social de Alenquer, constituindo este um 

órgão local de concertação e congregação de esforços, e funcionando como um 

espaço privilegiado de diálogo e análise dos problemas, estratégias de intervenção e 

de promoção do desenvolvimento social local sustentável. 

 

O Diagnóstico Social constitui 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, é possível referir que o Diagnóstico Social de Alenquer, geralmente 

considerado como um primeiro momento de qualquer processo de intervenção social, 

e correspondente à análise de uma dada realidade num determinado contexto social, 

espacial e temporal, resultou de um processo participado que envolveu os/as 

diversos/as parceiros/as locais durante o ano de 2016, num processo dinâmico de 

atualização de informação, de conhecimento e de reflexão relativamente à realidade 

local.  

 

A metodologia utilizada para a prossecução dos objetivos enquadradores, e para o 

cumprimento dos princípios da Rede Social, foi uma metodologia participativa de 

planeamento estratégico e integrado, através do envolvimento de todos os agentes 

implicados neste processo, permitindo identificar diversas necessidades, fragilidades e 

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

Segurança Social, 2003, p. 70 
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constrangimentos, bem como potencialidades e recursos. Deste processo foi possível 

estabelecer consensos e proceder à priorização de problemas que se encontra 

refletida neste documento.  

 

Assim, e tendo como base o Diagnóstico Social de 2012, considerou-se analisar no 

presente documento as seguintes áreas temáticas / áreas de intervenção: 

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

“Infância e Juventude” e “Saúde”, após validação pelos/as parceiros/as em reunião de 

plenário do CLASA. 

 

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

com a realização de uma reunião com os/as parceiros/as do Núcleo Executivo e com a 

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.  

 

Seguidamente, foi promovido um workshop participativo no dia 23 de setembro, no 

Fórum Romeira, realizado em colaboração com o Instituto de Segurança Social (ISS), 

que disponibilizou duas facilitadoras para este momento de trabalho, e para o qual foi 

convidado a participar um conjunto de atores sociais com intervenção no concelho e 

que possuem 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/às presentes que, com base na 

experiência e conhecimento que possuem do território concelhio, identificassem em 

cada uma das áreas temáticas em análise quais consideravam ser os problemas do 

concelho, problemas estes que foram posteriormente priorizados através de votação 

dos/as parceiros/as. Esta priorização tornou-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, 

surgiu a necessidade de selecionar as áreas que necessitariam de uma intervenção 

prioritária, sendo que a opção metodológica recaiu sobre a análise dos 5 problemas 

definidos como prioritários em cada uma das áreas. 
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Numa fase posterior a informação foi compilada, tendo sido solicitado aos/às 

parceiros/as que, com base nos problemas trabalhados, pudessem identificar as 

principais causas, consequências e recursos existentes que de alguma forma 

permitam dar resposta aos problemas. Estas informações foram devolvidas aos/às 

parceiros/as para validação num momento de trabalho realizado no dia 4 de 

novembro, na Biblioteca Municipal de Alenquer, que também contou com a 

participação das duas facilitadoras do ISS. Foi promovido o debate em torno da 

informação já obtida, de forma a confirmar e sistematizar os dados necessários. 

 

Fotografias 1 e 2 – Workshop de Diagnóstico Social - 23 de setembro 
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Fotografias 3 e 4 – Workshop de Diagnóstico Social - 4 de novembro 

 

 

 

 

Conforme retratam as imagens anteriores, a metodologia utilizada ancorou-se em 

momentos de trabalho presenciais, através da auscultação de um grupo de trabalho 

alargado composto por parceiros/as com um conhecimento especializado sobre as 

problemáticas 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, bem como as causas e consequências da existência dos 

problemas. 
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A abordagem utilizada foi eminentemente participativa, valorizando a experiência 

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

instituições locais e os/as seus técnicos/as.  

 

A informação recolhida nos momentos de trabalho foi posteriormente complementada 

com dados estatísticos e informações disponibilizadas pelos/as parceiros/as, sendo 

possível consultar a mesma no capítulo 5, dedicado à análise das problemáticas.  

 

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, visando também a promoção do desenvolvimento social local. 
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4. Enquadramento sociodemográfico 

 

Com base na informação disponibilizada pela Divisão de Urbanismo da autarquia, é 

possível efetuar um enquadramento sociodemográfico do concelho, começando por 

referir que o mesmo, com uma área de 304,22 km2, localiza-se na margem direita da 

secção terminal da bacia hidrográfica do rio Tejo, integrando-se no Distrito de Lisboa. 

Em termos de enquadramento sub-regional, Alenquer insere-se na NUTS III do Oeste, 

a qual confina a Sul com a Grande Lisboa, a Este com a Lezíria do Tejo e a Norte com 

o Pinhal Litoral. 

Figura 1 – Enquadramento Regional (NUTS III) 

     

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer 

Apesar de integrar a NUT III Oeste, dadas as diversas especializações que tem 

assumido ao longo dos tempos, apresenta-se como um “mosaico”, onde coexistem 

características marcantes de outros espaços geográfico-administrativos envolventes. 
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Território de charneira entre o Oeste, o Vale do Tejo e a Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), tem sofrido um intenso processo de metropolização, promotor das dinâmicas 

de crescimento urbano e desenvolvimento económico, alicerçadas pelas 

acessibilidades rodoviárias, centrado sobretudo no território mais a sul/sudeste do 

concelho. Ou seja, confinando com os limites administrativos da Área Metropolitana de 

Lisboa, desde há muito que beneficia dos fenómenos de metropolização expressos 

por dinâmicas urbanas e económicas que incidem sobre o subsistema urbano local 

Alenquer-Carregado. Os valores dos movimentos pendulares, nomeadamente 

registados com Lisboa e Vila Franca de Xira e as dinâmicas económicas existentes no 

corredor logístico-industrial Vila Franca-Carregado (estruturado pela linha de caminho 

de ferro), justificam essa forte articulação/integração Alenquer-AML, ou seja, um 

processo de metropolização concelhia cada vez mais evidente. 

O município de Alenquer confina a norte com Cadaval, a este/nordeste com Azambuja, 

a oeste com Torres Vedras, a sudoeste com Sobral de Monte Agraço, a sul com 

Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira. Anteriormente composto por 16 freguesias, 

face à reorganização administrativa do território das freguesias estabelecida pela Lei 

n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro em cumprimento dos critérios e parâmetros definidos 

na Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, o município passa a ser constituído por 11 

freguesias, resultado da criação das seguintes freguesias por agregação: 

Freguesias a agregar  Freguesias criadas por agregação 

Abrigada 
União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres 

Cabanas de Torres 

Aldeia Galega da Merceana União das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia 
Gavinha Aldeia Gavinha 

Alenquer (Santo Estêvão) 
União das freguesias de Alenquer  

Alenquer (Triana) 

Carregado 
União das Freguesias do Carregado e Cadafais 

Cadafais 

Ribafria 
União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana 

Pereiro de Palhacana 

Olhalvo Olhalvo 

Carnota Carnota 

Meca Meca 

Vila Verde dos Francos Vila Verde dos Francos 

Meca Ventosa 

Ota Ota 
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Da análise do quadro 1, constata-se que a freguesia com maior área é a união das 

freguesias de Alenquer com uma extensão total de 50,08km2 (cerca de 16,5% da área 

total do concelho), seguida da freguesia de Ota (46,32km2) e da união das freguesias 

de Abrigada e Cabanas de Torres (46,15km2). Na posição contrária encontram-se a 

freguesia de Olhalvo (8,30km2), a freguesia de Meca (14,12km2) e a freguesia de 

Carnota (18,09km2). 

As características territoriais do concelho não são homogéneas, existindo uma nítida 

assimetria entre a área norte e poente, ruralizada, com afinidades ao Oeste (ao nível 

do povoamento, da ocupação do território, das atividades económicas dominantes) e o 

extremo sudeste (Carregado-Alenquer), polarizador das funções urbano-económicas e 

imbricado nas dinâmicas da AML. 

Neste contexto, a área sul/sudeste do concelho (Alenquer e Carregado), mais próxima 

da Área Metropolitana de Lisboa e das principais acessibilidades rodoferroviárias, 

assumiu-se como o pólo populacional mais atrativo, dinâmico e empreendedor, 

beneficiando da relocalização de diversas atividades do sector industrial, da logística e 

dos serviços. 

Por outro lado, a área nordeste, com maiores afinidades com o Vale do Tejo, e a área 

ocidental, totalmente integrada nas dinâmicas do Oeste, possuem características 

marcadamente agrícolas, com os núcleos urbanos a apresentarem diminutos efetivos 

populacionais. 

O aglomerado urbano de Alenquer assume-se como a principal centralidade funcional 

do concelho possuindo, igualmente, importante relevância demográfica (apenas 

superada pelo Carregado). 

A análise da rede de lugares do concelho, em termos populacionais, confirma essa 

preponderância das UF de Alenquer e UF de Carregado e Cadafais no sistema urbano 

concelhio e uma nebulosa de pequenos lugares, quer na sua envolvente imediata quer 

no quadrante norte/noroeste/oeste do concelho, ao longo das principais 

acessibilidades rodoviárias. Este padrão reflete indubitavelmente o fenómeno de 

urbanização difusa suportado pelo automóvel, tão enraizado no povoamento nacional.  

Uma análise centrada nos escalões de dimensão populacional, com base nos 

resultados do Recenseamento Geral da População de 2011, permite comprovar esta 

realidade. 
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A população isolada representa cerca de 5,9% do total da população concelhia. Por 

seu lado, 68,2% da população total residia em lugares até 1.500 habitantes. Neste 

quadro, apenas 2 lugares possuíam mais de 5.000 habitantes, em 2011, Alenquer e 

Carregado, que no seu conjunto são detentores de uma população residente que 

rondava os 13.764 indivíduos (31,8 % do total da população do concelho). 

Quadro 1- Freguesias do concelho de Alenquer e respetivas áreas 

FREGUESIAS 
ÁREA 

Km2 % 

Freguesia de Carnota 18,09 5,9 

Freguesia de Meca 14,12 4,6 

Freguesia de Olhalvo 8,30 2,7 

Freguesia de Ota 46,32 15,2 

Freguesia de Ventosa 22,21 7,3 

Freguesia de Vila Verde dos Francos 28,13 9,2 

União das freguesias de Abrigada e Cabanas de 
Torres 

46,15 15,2 

União das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e 
Aldeia Gavinha 

27,95 9,2 

União das freguesias de Alenquer  50,08 16,5 

União das freguesias de Carregado e Cadafais 24,52 8,1 

União das freguesias de Ribafria e Pereiro de 
Palhacana 

18,34 6,0 

Total de Concelho 304,22 100 

Fonte: DGT (Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013) 

 

Evolução demográfica  

A dinâmica demográfica do concelho de Alenquer ao longo do século XX revela duas 

fases distintas: a primeira, até aos anos 60, caracterizou-se por um crescimento 

contínuo, se bem que moderado, sendo a segunda, compreendida entre essa data e 

1991, marcada por uma evolução irregular, embora globalmente no sentido 

descendente.  
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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 menos significativa, sendo que entre as décadas de 1990 e 

2000 se registou um aumento populacional na ordem dos 15% equivalente a um 

acréscimo de 5 082 habitantes, alcançando o concelho 39 180 habitantes em 2001. 

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

anterior, mas situou-se nos 10,4 pontos percentuais (aumento populacional de cerca 

de 4 087 residentes), o que revela a capacidade atrativa do concelho para a captação 

de mais habitantes, encontrando-se, em 2011, com 43 267 habitantes.   

Analisados os principais indicadores demográficos disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE) em 2011 relativamente ao concelho de Alenquer, é 

possível concluir que se verificou um aumento populacional 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%). 

 

 
Gráfico 1- Evolução da população residente no concelho de Alenquer (1950/2011) 
 

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 
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Distribuição espacial da população 

A distribuição espacial da população no território concelhio apresenta um padrão 

disperso, apoiado em núcleos de pequena dimensão, situação que traduz uma rede 

urbana relativamente débil. Marcada por um acentuado contraste interno, a 

organização espacial do concelho de Alenquer encontra-se estruturada 

urbanisticamente no eixo Carregado/Alenquer/Ota, com inflexão da Abrigada, 

traduzindo o papel das acessibilidades nesse contexto, sendo ainda atualmente visível 

a matriz rural de uma significativa porção do seu território. 

Em termos de dinâmica demográfica das freguesias a evolução recente tem sido 

caraterizada pelo acentuar das assimetrias intraconcelhias, as quais se têm 

apoiado em dois mecanismos distintos mas complementares nesse processo: 

concentração dos ganhos populacionais nas freguesias a sudeste, melhor servidas por 

acessibilidades rodoviárias, nomeadamente o IC2/EN1 e a IP1/A1, e com maior 

dinamismo económico. Neste contexto, verifica-se que a união das freguesias de 

Carregado e Cadafais regista um valor de densidade populacional de 548,2 hab/km2, 

significativamente mais elevado do que aquele que se regista nas restantes freguesias 

do concelho. Por outro lado, verificam-se perdas demográficas nas freguesias 

essencialmente localizadas no Oeste e Noroeste do concelho e enquadradas pela 

Serra de Montejunto, o que lhes confere e acentua um caráter de isolamento e 

distância face às principais acessibilidades do Concelho. 

Conforme é possível verificar na figura e quadro seguintes, que representam a 

variação populacional por freguesia no último período intercensitário, conclui-se que: 

� Mantem-se a tendência de clara dicotomia no crescimento e concentração 

populacional nas freguesias do concelho com melhores acessibilidades a 

Lisboa, sensivelmente a Sul/Sudeste do concelho – união das freguesias do 

Carregado e Cadafais e união de freguesias de Alenquer;  

� A freguesia de Ota apresenta um crescimento populacional menos acentuado, 

mas que se destaca das restantes freguesias, já que todas as outras perdem 

população;  

� A restante área do concelho regista uma diminuição no efetivo populacional, 

tornando clara a conjugação de fatores que não tornam o território atrativo para 

a manutenção da população aí residente. As freguesias de Vila Verde dos 

Francos (-9,92%), Meca (-4,98%) e Olhalvo (-4,94%), são as que apresentam 

uma diminuição da população mais acentuada entre os anos de 2001 e 2011. 
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Figura 2- Evolução da população residente nas freguesias do concelho (2001/2011) 

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001 e 2011 

 
 

Quadro 2- População residente por freguesia e sexo e respetiva taxa de variação (2001/2011) 
 

FREGUESIAS 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

2001 2011 
VARIAÇÃO 

(%) HM H 
 

M HM H 
 

M 

Carnota 1 695 827 868 1 678 820 858 -1,00 

Meca 1 809 911 898 1 719 847 872 -4,98 

Olhalvo 2 006 987 1019 1 907 901 1006 -4,94 

Ota 1 198 609 589 1 289 645 644 7,60 

Ventosa 2 217 1 079 1138 2 173 1 039 1134 -1,98 

Vila Verde dos Francos 1 290 642 648 1 162 586 576 -9,92 

U.F. de Abrigada e Cabanas Torres 4 429 2 166 2263 4 309 2 073 2236 -2,71 

U.F. de Ald. Galega da Merceana e Ald. Gavinha 3 348 1 594 1754 3 221 1 542 1679 -3,79 

U.F. de Alenquer 8 870 4 364 4506 
10 
821 

5 233 5588 22,00 

U.F. de Carregado e Cadafais 
10 
753 

5 328 5425 
13 
441 

6 606 6835 25,00 

U.F. de Ribafria e Pereiro de Palhacana 1 565 778 787 1 547 774 773 -1,15 

TOTAL DO CONCELHO 39180 19285 19895 43267 21066 22201 10,43 

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001 e 2011 
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Em função da dimensão do concelho, poder-se-á considerar a densidade populacional 

como relativamente elevada, registando em 2011 um valor médio de 142,2 hab/km2. 

Contudo, este valor é ligeiramente inferior à média da sub-região Oeste (163,3 

hab/km2).  

A figura seguinte expressa a densidade populacional por freguesia, sendo que esta é 

substancialmente mais elevada na união das freguesias de Carregado e Cadafais 

(548,2 hab/km2). A freguesia de Ota apresenta a menor densidade populacional do 

concelho com apenas 27,8 hab/km2, considerando que é a segunda maior freguesia 

do concelho com a maior área territorial (46,3 km2).   

Figura 3 - Densidade populacional no concelho (2011) 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011 
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Estrutura Etária 

A estrutura etária da população constitui um indicador de caraterização da massa 

demográfica de um determinado território, fornecendo informações relevantes sobre a 

sua composição e sobre as necessidades sociais que configura. 

A dinâmica específica dos mecanismos de crescimento demográfico no concelho de 

Alenquer tem sido marcada pelo sentido e intensidade assumida pelos movimentos 

migratórios, aspeto que se tem refletido na composição etária do seu efetivo 

populacional e, consequentemente, sobre a respetiva capacidade endógena de 

substituição geracional. 

O principal dado que decorre da análise da informação censitária disponível (1960 e 

2011), prende-se inequivocamente com a tendência para o progressivo 

envelhecimento da população residente no concelho, 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).  

 Gráfico 2- Evolução do Índice de Envelhecimento no concelho (1960/2011) 

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População  

 

Segundo os dados definitivos dos Censos de 2011, o índice de envelhecimento no 

concelho de Alenquer é de 106,9 idosos/as por cada 100 jovens até aos 14 anos, valor 

substancialmente inferior à média das unidades geográficas em análise: Oeste – 

133,5; Centro – 164,3; Grande Lisboa – 120. Comparativamente a 2001, o índice de 
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envelhecimento diminuiu ligeiramente no concelho de Alenquer, em cerca de 2,3 

idosos/as por cada 100 jovens. Este comportamento foi inverso ao verificado quer nas 

sub-regiões Oeste e Grande Lisboa, quer na região Centro, uma vez que estas 

registaram um aumento significativo do índice de envelhecimento.  

 

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

perdeu população no concelho, enquanto que para o mesmo período temporal, o 

escalão etário dos 25-64 anos foi o que verificou um maior aumento, abrangendo este 

escalão 56% da população concelhia em 2011. 

 

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

envelhecida pois, no ano de 2011, 66% 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/as, 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.  

 

Quadro 3- 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 55,8 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 

 

De acordo com os dados definitivos dos Censos de 2011, existe uma similitude 

percentual da população com idades entre os 15 e 24 anos, na sub-região Oeste e no 

concelho de Alenquer, 10,3% e 10,2%, respetivamente. No entanto, a média da 

população idosa no concelho de Alenquer é significativamente inferior à média da 
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região Centro e das sub-regiões do Oeste e da Grande Lisboa, o que revela, ainda 

assim, uma população menos envelhecida no município de Alenquer. 

Já no caso da população em idade ativa (25 aos 64 anos), o peso é ligeiramente 

superior no concelho de Alenquer (cerca de 56%) face à média da sub-região Oeste 

(54,4%) e da região Centro (53,6%), embora seja similar à média da sub-região da 

Grande Lisboa (55,8%). 

Gráfico 3: Distribuição da população residente por grupos etários (em %), por concelho e região, em 

2011 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011  

 

À escala intraconcelhia, tendo em consideração a informação estatística de 2011, é 

possível verificar que a união das freguesias de Carregado e Cadafais é aquela em 

que o grupo que representa a população em idade ativa tem maior peso (70,1%), 

seguida da freguesia de Ota (67%). Em posição contrária encontra-se a freguesia de 

Ventosa, ao apresentar a menor percentagem de população residente em idade ativa 

(60%). 

As freguesias de Ventosa e Vila Verde dos Francos destacam-se por serem as que 

têm maior percentagem de população com idade acima dos 65 anos, 27,3% e 26,4%, 

respetivamente, sendo a média do concelho de 17,5%. Na situação inversa, encontra-

se a união das freguesias do Carregado e Cadafais, uma vez que apenas 10,2% dos 

seus residentes tem mais de 65 anos. 
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Em termos da freguesia com mais população dos 0 aos 14 anos, e como seria 

expetável, surge a união das freguesias do Carregado e Cadafais com 19,7%, 

percentagem muito superior à média concelhia (16,5%). 

Quadro 4: Estrutura Etária da população residente nas freguesias do concelho (2001/2011) 

FREGUESIAS 
2001 2011 

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

Carnota 210 1 090 395 227 1 063 388 

Meca 264 1 224 321 241 1 115 363 

Olhalvo 259 1 301 446 253 1 168 486 

Ota 190 824 184 196 863 230 

Ventosa 253 1 395 569 277 1 303 593 

Vila Verde dos Francos 186 804 300 138 717 307 

U.F. de Abrigada e Cabanas de 
Torres 

666 2 885 878 581 2 794 934 

U.F. de Aldeia Galega da Merceana e 
Aldeia Gavinha 

466 2 098 784 436 1 988 797 

U.F. de Alenquer 1 381 6 034 1 455 1 917 7 145 1 759 

U.F. de Carregado e Cadafais 2 100 7 594 1 059 2 644 9 428 1 369 

U.F. de Ribafria e Pereiro de 
Palhacana 

215 978 372 227 969 351 

Total 6 190 26 227 6 763 7 137 28 553 7 577 

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001 e 2011 

Em suma, a análise da estrutura etária por freguesia revela-nos que, apesar de não 

ser homogénea, a situação verificada nestas unidades em 2011 não apresenta casos 

extremos de envelhecimento. Contudo, e à exceção da união de freguesias de 

Carregado e Cadafais e da união das freguesias de Alenquer, todas as restantes 

freguesias ostentavam um número de residentes com mais de 65 anos superior ao 

número de jovens (0 aos 14 anos). Entre estas freguesias podemos, mesmo assim, 

destrinçar dois grandes grupos: (i) o sector ocidental, com as freguesias mais 

envelhecidas (Ventosa, Vila Verde dos Francos, união das freguesias de Aldeia 

Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, Olhalvo e união das freguesias de Ribafria e 

Pereiro de Palhacana; (ii) o eixo central, com unidades ligeiramente menos 

envelhecidas (Ota, união das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, Meca e 

Carnota).  

Nesta matéria, a verdadeira exceção no cenário concelhio é a união das freguesias do 

Carregado e Cadafais, uma vez que possuía em 2011 uma população bastante jovem. 
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Em termos de variação entre 2001 e 2011 assistimos a um processo de reforço da 

população com mais de 65 anos em todas as freguesias.  

A manutenção destas tendências num horizonte de médio prazo permite configurar um 

quadro marcado pelo progressivo envelhecimento da população ativa e do 

crescimento proporcional de residentes com idade igual ou superior a 65 anos, o que, 

a confirmar-se, preconizará um quadro de novas problemáticas que derivam de um 

contingente populacional pontuado por desequilíbrios crescentes na respetiva 

estrutura etária.  

Em termos socioeconómicos, a manutenção deste cenário de relativo envelhecimento 

da população na década atual será igualmente portadora de transformações 

relevantes no domínio dos recursos humanos em idade ativa, uma vez que se assistirá 

ao seu progressivo envelhecimento e, tendencialmente, a uma evolução menos 

dinâmica do seu perfil de qualificações e competências socioprofissionais.  

A situação de envelhecimento populacional é confirmada pela análise relativa aos 

Índices de Dependência de Jovens4 e Idosos5. 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/as.  

 

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

constatando-se uma diminuição da proporção da população jovem no total da 

população ativa do concelho, sendo que em 2011 se verificou um aumento de 1,5 

pontos percentuais. O peso da população idosa no total da população ativa no 

concelho tem vindo sempre a verificar um aumento ao longo das décadas. 

                                                 
4 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.  

 
5 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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Quadro 5 - 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 6- 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 

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 em 

2010, na medida em que nascem mais pessoas do que as que morrem.  
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Refira-se que ao nível dos concelhos constitutivos da Região Oeste, apenas Alenquer 

e Arruda dos Vinhos apresentam Taxas de Crescimento Natural positivas no ano de 

2010.  

 
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. 

 

Por fim, e de acordo com o quadro seguinte, analisa-se o índice de dependência total 

(número de jovens e idosos/as por cada 100 adultos em idade ativa dos 15-64 anos), o 

índice de dependência de jovens (número de jovens até aos 14 anos por cada 100 

adultos em idade ativa dos 15-64 anos) e o índice de dependência de idosos/as 

(número de idosos/as por cada 100 adultos em idade ativa dos 15-64 anos). 

 
Quadro 7- Índices-Resumo da Evolução da Estrutura Etária (1981/2001) 

 

INDICADOR 1981 1991 2001 2011 

Índice de Dependência Total6 53 51 49 52 

Índice de Dependência de Jovens7 33 27 24 25 

Índice de Dependência de Idosos8 20 24 26 27 

 
Fonte: INE, Recenseamentos gerais da população 

 

No que respeita ao índice de dependência total, em 2011, constata-se que no 

concelho existem 52 residentes não ativos (residentes dos 0 aos 14 mais os 

residentes com idade superior a 65 anos) por cada 100 adultos em idade ativa (15 aos 

64 anos), valor ligeiramente inferior à média da sub-região Oeste (55) e região Centro 

(57), e equivalente à média da sub-região da Grande Lisboa (51). 

Quanto ao índice de dependência de idosos, este é mais baixo, em 2011, no 

concelho de Alenquer (27) face à média das sub-regiões Oeste (31) e Grande Lisboa 

(28), e face à média da região Centro (35). Em relação a 2001, o índice de 

dependência de idosos aumentou ligeiramente em 2011, o que resulta não só do 

                                                 
6 

Índice de Dependência Total = (População com 0 a 14 anos + População com 65 e mais anos) / População com 15 a 

64 anos X 100. 
7
Índice de Dependência dos Jovens = População com 0 a 14 anos / População com 15 a 64 anos X 100. 

8
Índice de Dependência dos Idosos = População com 65 e mais anos / População com 15 a 64 anos X 100. 
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ténue aumento da população idosa, como também da relativa diminuição de 

população ativa dos 15 aos 64 anos. 

Pelo contrário, o índice de dependência de jovens é relativamente superior no 

concelho de Alenquer (25) e face a 2001 registou um aumento de 1,5%, em 

consequência do aumento da população jovem dos 0 aos 14 anos registado na última 

década. 

Analisando agora os mesmos indicadores à escala intraconcelhia, verifica-se que, ao 

nível do índice de envelhecimento, as freguesias apresentam valores muito díspares, 

sendo os valores mais baixo registados na união das freguesias do Carregado e 

Cadafais (51,8), união das freguesias de Alenquer (91,8) e Ota (117,3), e os valores 

mais altos nas freguesias de Vila Verde dos Francos (222,5) e Ventosa (214,1), cujos 

valores superam, largamente, a média da região Centro (164,3). 

Figura 4- Índice de Envelhecimento do concelho (2011) 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011 

Como se pode observar através da figura anterior, a localização geográfica parece 

influenciar o índice de envelhecimento, sendo que as freguesias que se encontram 

numa posição menos favorável localizam-se no setor noroeste do concelho e 
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relativamente distantes dos dois principais núcleos urbanos do concelho (Carregado e 

Alenquer) e das sedes de concelho dos municípios vizinhos. 

A análise da informação apresentada permite constatar que 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 
 
 
Seguidamente será analisada cada uma das áreas 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.  

 

5.1.- Deficiência 
 

Sobre o eixo temático da deficiência, o Recenseamento Geral da População de 2011 

apurou a população residente no concelho de Alenquer com 5 ou mais anos, segundo 

o tipo de dificuldade e sexo, por grau de dificuldade sentido. É um conceito mais lato 

que o conceito de pessoas com deficiência utilizado pelo Recenseamento Geral da 

População de 2001.  

 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística “Os 

Censos 2011 não recolheram informação sobre a população com deficiência, na 

medida em que a questão sobre esta temática foi alterada face aos Censos 2001. Em 

2011 a informação recolhida tem como objetivo retratar as limitações das pessoas face 

a situações da vida real, que, de algum modo, afetem a funcionalidade e a sua 

participação social. Substituiu-se, desta forma, a avaliação baseada em diagnósticos 

de deficiências, para uma avaliação que privilegia a funcionalidade e a incapacidade 

como o resultado de uma interação dinâmica entre a pessoa e os fatores contextuais. 

Foram observados 6 domínios de funcionalidade (Ver, ouvir, andar, 

memória/concentração, tomar banho/vestir-se sozinho e compreender/fazer-se 

entender) através da avaliação do grau de dificuldade que a pessoa sente 

(autoavaliação), diariamente, na realização de determinadas atividades devido a 

problemas de saúde ou decorrentes da idade (envelhecimento).” 
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A análise dos dados recolhidos permite constatar que, do total de 40 976 residentes no 

concelho com mais de 5 anos, 33 640 residentes não possuem dificuldades nos níveis 

de funcionalidade referidos, enquanto que 7 336 pessoas possuem pelo menos uma 

dificuldade. Em 2011, no concelho de Alenquer, existiam 600 pessoas que não 

conseguiam tomar banho ou vestir-se sozinhas, 398 que não conseguiam andar ou 

subir degraus, 433 que não conseguiam efetuar ações de memória ou concentração, 

267 não conseguiam compreender os outros ou fazer-se compreender, 119 que não 

viam e 105 que não ouviam.  

 
Quadro 8 - População residente no concelho, com 5 ou mais anos, segundo o tipo de dificuldade  

 

Tipo de dificuldade Nível de dificuldade N.º 

Dificuldade em ver 
Tem muita dificuldade 3 723 

Não consegue 119 

Dificuldade em ouvir 
Tem muita dificuldade 2 034 

Não consegue 105 

Dificuldade em andar ou subir 
degraus 

Tem muita dificuldade 3 345 

Não consegue 398 

Dificuldade de memória ou 
concentração 

Tem muita dificuldade 2 480 

Não consegue 433 

Dificuldade em tomar banho 
ou vestir-se sozinho 

Tem muita dificuldade 1 361 

Não consegue 600 

Dificuldade em compreender 
os outros ou fazer-se 

compreender 

Tem muita dificuldade 1 424 

Não consegue 267 
 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011 

 

A análise do quadro seguinte, com a informação desagregada ao nível de freguesia, 

permite concluir que é na UF de Ribafria e Pereiro de Palhacana e no eixo que 

compreende a UF de Abrigada e Cabanas de Torres, a freguesia de Ota e as Uniões 

de Freguesias de Alenquer e de Carregado e Cadafais que se verificam percentagens 

menos elevadas em relação ao número de residentes por freguesia de pessoas com 

pelo menos uma dificuldade no que concerne aos níveis de funcionalidade em análise, 

enquanto que as freguesias de Ventosa e UF de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia 

Gavinha registam valores mais elevados de população residente que possui pelo 

menos uma dificuldade, rondando os 25%.  
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Quadro 9 - População residente no concelho por freguesia, com 5 ou mais anos, com pelo menos um tipo 

de dificuldade  

 

Freguesias 

 

% 
 
  

Pop. 
residente 

Total de 
pessoas com 
pelo menos 

uma 
dificuldade 

Carnota 1 678 343 20,4 

Meca 1 719 402 23,4 

Olhalvo 1 907 443 23,2 

Ota 1 289 184 14,3 

Ventosa 2 173 552 25,4 

Vila Verde dos Francos 1 162 234 20,1 

U.F. de Abrigada e Cabanas Torres 4 309 813 18,9 

U.F. de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia 
Gavinha 

3 221 782 24,3 

U.F. de Alenquer 10 821 1 623 15,0 

U.F. de Carregado e Cadafais 13 441 1 731 12,9 

U.F. de Ribafria e Pereiro de Palhacana 1 547 229 14,8 

TOTAL DO CONCELHO 43 267 7 336 17,0 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011 

 

 

A informação disponibilizada infra pelo Instituto de Segurança Social, permite verificar 

que existem 350 residentes no concelho com processamento de bonificação por 

deficiência em 2015, 154 dos quais pertencentes ao sexo feminino e 196 pertencentes 

ao sexo masculino, sendo nas uniões de freguesias de Carregado e Cadafais e de 

Alenquer que se encontra o maior número de titulares deste tipo de prestação social 

(109 e 74 residentes, respetivamente). A freguesia de Ota regista o número mais 

reduzido de titulares com processo de bonificação por deficiência. 
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Quadro 10- Número de titulares com processo de bonificação por deficiência em 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Instituto de Segurança Social, Gabinete de Planeamento e Estratégia, 2016 

 

Em termos de respostas sociais existentes na área da deficiência, destaca-se no 

concelho de Alenquer, o trabalho desenvolvido pela Associação de Apoio a Idosos e 

Jovens da Freguesia de Meca e pela Cerci Flor da Vida, situado em Olhalvo, que 

desenvolvem a resposta de Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), destinada 

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. A 

Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca, em outubro de 2016, 

dá resposta a 28 utentes, possuindo capacidade para 30 utentes, existindo assim duas 

vagas. Quanto à CERCI Flor da Vida – CAO de Olhalvo, abrange 15 utentes, 

encontrando-se 5 em lista de espera.  

 

A CERCI Flor da Vida está acreditada pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC) 

como Centro de Recursos Para a Inclusão (CRI) desde 24 de Março de 2009. O CRI é 

uma estrutura que visa apoiar a inclusão das crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente, inseridas nas estruturas regulares de 

ensino e abrangidas pelo Decreto-Lei nº 3/ 2008, de 7 de Janeiro. O serviço é 

desenvolvido com base em Planos de Ação elaborados em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas do concelho, planos estes que são anualmente submetidos 

à aprovação e financiamento do MEC. Refira-se ainda que a Cerci Flor da Vida 

Sexo 

Freguesia 

Feminino Masculino Total 

Abrigada e Cabanas de Torres 14 11 25 

Ald. Galega da Merceana e Ald. Gavinha 13 12 25 

Alenquer  31 43 74 

Carnota 5 7 12 

Carregado e Cadafais 41 68 109 

Meca 10 5 15 

Olhalvo 11 18 29 

Ota 3 4 7 

Ribafria e Pereiro de Palhacana 5 4 9 

Ventosa 16 15 31 

Vila Verde dos Francos 5 9 14 

Total 154 196 350 
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desenvolve também a valência de formação profissional que abrange alunos do 

concelho de Alenquer. 

 

A Cerci Flor da Vida apoia no presente ano 9 alunos do concelho de Alenquer na 

resposta socioeducativa e 109 alunos são apoiados pelo Centro Recursos para 

Inclusão (CRI). 

 

Quanto a outras respostas refira-se ainda a existência no concelho de dois 

equipamentos que consistem na Unidade de Autismo do Agrupamento de Escolas 

Damião de Goes, que no ano letivo de 2016/17 é frequentada por 5 crianças, e a 

Unidade de Multideficiência e Surdo Cegueira do Agrupamento de Escolas Visconde 

de Chanceleiros, que é frequentada por 6 crianças. 

 

Seguidamente será efetuada a análise referente aos problemas identificados nesta 

área temática. 

 

1.º - Pessoas com deficiência sem acesso a respostas na área 

 

Conforme é possível verificar na informação referida, no que concerne a recursos, no 

concelho de Alenquer existem apenas duas instituições com respostas sociais na área 

da deficiência. Refira-se também o trabalho desenvolvido nesta área nas Unidades de 

Autismo e de Multideficiência e Surdo Cegueira, assim como o facto de a autarquia 

efetuar o transporte de alguns munícipes com deficiência para respostas sociais de um 

concelho limítrofe, sendo que no ano letivo de 2016/2017, a autarquia procede ao 

transporte de 24 pessoas com deficiência para CERCI Flôr da Vida Azambuja e de 6 

utentes para o Centro de Atividades Ocupacionais de Olhalvo, pertencente à mesma 

instituição. 

 

Ainda no âmbito do apoio prestado pela autarquia a pessoas com deficiência, foi 

criado em 2011 o Gabinete Integrado de Informação e Mediação para pessoas com 

Deficiência (GIIMPD), que visa disponibilizar 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. Durante o 

ano de 2016 foram realizados 29 atendimentos neste âmbito, 20 dos quais foram 

realizados de forma descentralizada nas Unidades supracitadas.  
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As juntas e uniões de freguesias e a segurança social foram também identificados 

como recursos nesta área. 

 

Os/as parceiros/as consideraram que estas respostas são manifestamente 

insuficientes no sentido de dar resposta às múltiplas necessidades existentes, o que 

leva à falta de estimulação e/ou isolamento das pessoas com deficiência e à grande 

preocupação dos pais e mães com o futuro dos/as filhos/as, ficando os cuidadores 

(muitos/as já idosos/as e sem capacidade) e as pessoas com deficiência 

desprotegidas. 

 

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 os/as parceiros/as locais, devido à falta de capacidade 

destas respostas para abranger os residentes do concelho de Alenquer, bem como à 

insuficiência financeira quer das famílias, quer das instituições.  

 

Refira-se ainda que a as Unidades de Autismo e de Multideficiência e Surdo Cegueira 

do concelho se destinam apenas a alunos/as do primeiro ciclo do ensino básico, e 

verifica-se uma falta de professores/as especializados/as nas escolas para apoiar 

os/as alunos/as com dificuldades. É de referir que ao nível da deficiência auditiva e 

visual, a rede do ministério da educação pressupõe a frequência de estabelecimentos 

de ensino em concelhos limítrofes, sendo que a Direção Geral de Estabelecimentos 

Escolares manifestou sempre disponibilidade para ampliar a oferta a outros níveis de 

ensino mediante a existência de um número de alunos/as e de instalações que o 

justifiquem. 

 

As consequências identificadas no âmbito deste problema foram o agravamento de 

situações e as dificuldades de integração social das pessoas com deficiência, bem 

como a exaustão das famílias cuidadoras. Por outro lado, sem acesso a respostas 

sociais no concelho, as pessoas com deficiência são obrigadas a se deslocar para 

outras unidades fora da área de residência, e por vezes são colocadas em meios mais 

restritivos sem necessidade, na medida em que não existem respostas adequadas. 
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Pessoas com deficiência sem acesso a respostas na área 

 

Causas 
- Dificuldades financeiras tanto das famílias como das instituições. 

- Falta de capacidade de resposta das instituições de concelhos 

limítrofes. 

- Dificuldades de informação 

- Inexistência de unidades estruturadas para alunos com 

perturbações do Espectro do autismo ou unidades de apoio 

especializado para a educação de alunos 

com multideficiência e surdo cegueira congénita na área de 

residência dos alunos e para os diferentes ciclos de escolaridade 

- Falta de professores especializados nas escolas para colmatar 

as dificuldades dos alunos.  

 

Consequências 
- Agravamento de situações  

- Dificuldades de integração social 

- Insatisfação/exaustão das famílias  

- Deslocação dos alunos para outras unidades fora da área de 

residência 

- Colocação dos alunos em meios mais restritivos  

 

Recursos 
- Cerci Flor da Vida  

- Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca  

- Câmara Municipal  

- Unidades de Autismo e de Multideficiência e Surdo Cegueira  

- Juntas e Uniões de freguesia 

- Segurança Social  

 

 

2.º - Dificuldades de integração profissional por parte 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 e de disponibilidade 

para a supervisão das mesmas, constituem causas fundamentais para o facto da 

população deficiente ter dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, assim como a 

pouca valorização da sociedade para pessoas com deficiência e a desarticulação 
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entre as necessidades das empresas e as competências das pessoas com 

necessidades educativas especiais. 

 

Como consequências, refira-se a falta de ocupação das pessoas com deficiência, 

que resultam numa maior dificuldade ao nível da integração social e numa maior 

instabilidade social. Os indivíduos com necessidades educativas especiais veem 

desperdiçadas as suas reais competências, existindo assim uma alteração do bem-

estar geral dos mesmos. 

  

Ao nível de recursos existentes para a resolução deste problema, foram identificados 

os contratos emprego e inserção, as empresas e associações do concelho e o 

Ministério do Trabalho. Refira-se ainda a Cerci Flor da Vida como importante recurso 

nesta área, na medida em que abrange alunos do concelho na valência de Formação 

Profissional, o que de alguma forma constitui um factor facilitador da entrada no 

mercado de trabalho. 

 

Dificuldades de integração profissional por parte da população com 

deficiência 

 

Causas 
- Inexistência de apoios às empresas ao nível da contratação de 

pessoas com deficiência. 

- Falta de sensibilidade das empresas para a contratação de 

pessoas com deficiência. 

- Pouca valorização da sociedade para a pessoa com deficiência. 

- Desarticulação das necessidades efetivas das empresas, 

relativamente às competências dos alunos com NEE. 

- Pouca ou nenhuma disponibilidade das gerências ou chefias 

para orientação e supervisão da pessoa com deficiência. 

- Crise económica. 

 

Consequências 
- População com deficiência sem ocupação 

- Dificuldades de integração social 

- Dificuldades económicas das famílias 

- Desperdício das reais competências da pessoa com 

Necessidades Educativas Especiais 

- Maior instabilidade social 

- Alteração do bem estar geral (deprimidos, infelizes, isolados) 
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Recursos 
- Contratos Emprego e Inserção 

- Empresas do concelho 

- Ministério do trabalho 

- Associações 

- Cerci Flor da Vida 

 

 

3.º - Existência de barreiras arquitetónicas que dificultam a 

mobilidade da população com deficiência 

 

A existência de barreiras arquitetónicas que impedem/dificultam a mobilidade de 

pessoas, de uma forma particular no caso das pessoas com dificuldade de locomoção, 

é um problema que tem sido diagnosticado pelos/as parceiros/as locais nos vários 

momentos de construção de documentos de planeamento estratégico, nomeadamente 

nos Diagnósticos Sociais de 2006 e 2012 da Rede Social de Alenquer. 

 

Com efeito, verifica-se que, pese embora o facto da população com deficiência 

constituir um grupo minoritário no conjunto da população concelhia, mas cujo peso 

relativo é 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 com deficiência 

são ainda em número reduzido para o que seria desejável, embora se verifique que 

nos novos equipamentos existe uma maior preocupação com as questões da 

acessibilidade, através do cumprimento da legislação em vigor.  

 

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 com deficiência no concelho 

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

barreiras arquitetónicas encontra-se previsto 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. 
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Para além da legislação, os recursos identificados pelos/as parceiros/as foram a 

autarquia e as instituições do concelho, que em parceria ou de forma isolada têm 

vindo a desenvolver iniciativas com vista à sensibilização para a eliminação de 

barreiras arquitetónicas. A sociedade civil e as juntas e uniões de freguesias são 

também recursos que poderão ser potenciados no sentido de atenuar o problema 

identificado. 

 

Não obstante a legislação em vigor, as causas identificadas para a existência deste 

problema a nível concelhio dizem respeito à existência de constrangimentos à 

aplicação da legislação, assim como à falta de recursos financeiros que permitam a 

adaptação dos edifícios e espaços públicos a pessoas com mobilidade condicionada e  

a falta de sensibilidade e civismo da população, de forma particular no que diz respeito 

ao estacionamento indevido. 

  

As consequências referentes a este problema dizem respeito ao facto de as barreiras 

arquitetónicas dificultarem o acesso a bens e serviços, e a circulação das pessoas 

com deficiência que, não conseguindo se deslocar de forma autónoma, acabam por 

ficar em situação de isolamento.   

 

Existência de barreiras arquitetónicas que dificultam a mobilidade da 

população com deficiência 

 

Causas 
- Constrangimentos à aplicação dos instrumentos legais de 

garantia de promoção da acessibilidade aos edifícios 

classificados como património arquitetónico. 

- Falta de recursos financeiros 

- Falta de sensibilidade/civismo da população 

 

Consequências 
- Isolamento das pessoas com deficiência  

- Dificuldades de acesso a bens e serviços 

- Dificuldades de circulação da população com deficiência 

- Incapacidade para serem pessoas autónomas  

 

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

- Câmara Municipal 

- Juntas e Uniões de Freguesia 

- Sociedade Civil 

- Instituições do concelho 
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4.º - Existência de famílias/cuidadores informais sem informação 

específica na área da deficiência 

 
Considerando a carência de respostas no concelho específicas para a área da 

deficiência, conforme já foi referido, reveste-se de toda a importância o suporte 

prestado pela rede informal de cuidadores/as. Os/as parceiros/as locais identificaram 

como sendo um problema a necessitar de uma especial atenção o facto de muitos/as 

dos/as cuidadores/as informais não possuírem informação específica na área, que 

permita prestar um melhor apoio à população com deficiência. 

 

Como causas deste problema, os/as parceiros/as identificaram as questões 

relacionadas com o isolamento social e com os fracos recursos financeiros dos 

agregados familiares, assim como a falta de preparação dos cuidadores e a falta de 

diálogo entre os mesmos e os/as médicos/as ou especialistas na área da deficiência. 

Refira-se ainda que existem algumas situações em que se verifica uma recusa em 

aceitar a deficiência por parte da pessoa deficiente, o que dificulta o papel do/a 

cuidador/a e também se poderá encontrar na causa deste problema. 

 

Algumas das consequências mais significativas na existência deste problema 

prendem-se com o facto de se verificar um desgaste bastante acentuado nos/as 

cuidadores/as, que no limite poderá levar a situações de exaustão e depressão dos/as 

mesmos/as, na medida em que existe muita dificuldade em lidar com a pessoa com 

deficiência. Como tal, as pessoas com deficiência verificam uma evolução lenta ou 

nula nos seus problemas de saúde, devido à falta de cuidados específicos e 

adaptados às suas necessidades. 

 

Ao nível de recursos, foram identificadas as duas instituições do concelho na área da 

deficiência, as Escolas, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Alenquer 

(UCSP) e a Câmara Municipal, nomeadamente o Gabinete Integrado de Informação e 

Mediação para Pessoas com Deficiência. 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social do concelho de Alenquer 

___________________________________________________________________________________ 
Análise de Problemáticas: Deficiência 43 

Existência de famílias/cuidadores informais sem informação específica 

na área da deficiência 

 

Causas 
- Isolamento social 

- Dificuldades de comunicação 

- Falta de preparação inerente ao facto de não serem 

especialistas nesta área 

- Falta de diálogo com os médicos/especialistas da área da 

deficiência 

- Recusa em aceitar a deficiência por parte da pessoa deficiente 

- Fracos recursos económicos dos agregados familiares 

 

Consequências 
- Dificuldades em lidar com a pessoa com deficiência 

- Exaustão/depressão do/a cuidador/a 

- Evolução lenta ou nula da pessoa com deficiência 

- Não-aceitação das técnicas de tratamento da pessoa com 

deficiência, pelo desconhecimento na matéria. 

- Abandono e/ou negligência de pessoas com deficiência  

- Dificuldade e/ou esforço no cuidado 

- Maiores riscos para o/a utente 

 

Recursos 
- CERCI Flor da Vida - CAO 

- Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca 

- Escolas 

- UCSP Alenquer 

- Câmara Municipal  

 

5.º - Existência de pessoas com deficiência que desconhecem os 

seus direitos 

 

O quinto problema prioritário identificado na área temática da deficiência pelos/as 

parceiros/as locais refere-se à existência de pessoas com deficiência que 

desconhecem os seus direitos, problema este que possui nas suas causas 

essencialmente a falta de comunicação e de informação, bem como a falta de acesso 

a fontes documentais da legislação. 

 

Como importante recurso nesta área, a autarquia criou o Gabinete Integrado de 

Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência que, conforme referido possui 
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como principais objetivos justamente promover o acesso à informação por parte da 

pessoa com deficiência e dos seus familiares, essencialmente no que concerne a 

direitos em cada uma das situações específicas. 

 

As duas instituições do concelho na área da deficiência constituem também recursos 

no que diz respeito à disponibilização de informação aos utentes e às suas famílias 

relativamente aos seus direitos, assim como as equipas multidisciplinares das escolas. 

Os/as parceiros/as referiram ainda o importante apoio prestado pelo Centro de 

Recursos para a Inclusão Social da Cerci Flor da Vida de Azambuja, que desenvolve 

intervenção em todos os agrupamentos de escolas, bem como o trabalho 

desenvolvido pelas Equipas Locais de Intervenção (ELI) no concelho no âmbito do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Refira-se que as ELI intervêm 

com crianças até aos 6 anos que se encontrem ou não inseridas em estabelecimentos 

de ensino, visando assegurar um sistema de interação entre as famílias e as 

instituições, para que todos os casos sejam devidamente identificados e sinalizados 

tão rapidamente quanto possível.     

 

As principais consequências do desconhecimento dos direitos por parte das pessoas 

com deficiência prendem-se essencialmente com as dificuldades de integração, o 

isolamento social e o não usufruto dos direitos específicos das pessoas com 

deficiência, conforme é possível observar no quadro infra que compila a informação 

recolhida no âmbito da análise deste problema. 

 

 

Existência de pessoas com deficiência que desconhecem os seus 

direitos 

 

Causas 
- Dificuldades de comunicação 

- Falta de informação 

- Falta de acesso a fontes documentais da legislação  

- Falta de informação por parte dos serviços de saúde ou 

educacionais (mediadores) 

 

Consequências 
- Dificuldades de integração 

- Isolamento social 

- Não usufruto dos direitos específicos da pessoa com 

deficiência. 
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Recursos 
- Câmara Municipal  

- Instituições do concelho 

- Escolas 

- Fontes documentais de informação. 

- Equipas multidisciplinares das escolas 

- Centro de Recursos para a Inclusão 

- Equipas Locais de Intervenção 
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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 à análise do nível de instrução da população residente no 

concelho. 

 

5.2.1. Grau de Instrução  

A educação constitui um bem fundamental para a valorização da vida de todas as 

pessoas e constitui um elemento estruturante do desenvolvimento social de qualquer 

território. 

De acordo com a informação estatística disponível, aproximadamente 6,1% dos/as 

residentes do concelho de Alenquer são analfabetos/as, valor que se enquadra nos 

valores da sub-região Oeste (6,1%) e região Centro (6,4%). Contudo, o concelho 

apresenta um valor substancialmente superior ao registado na Grande Lisboa (3%). 

 

Gráfico 4- Taxa de analfabetismo, em 2011 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011  



Diagnóstico Social do concelho de Alenquer 

___________________________________________________________________________________ 
Análise de Problemáticas: Educação, Formação e Emprego 47 

Analisando a tendência verificada pela taxa de analfabetismo no concelho, é possível 

referir que esta diminuiu consideravelmente ao longo das últimas décadas, passando 

de valores na ordem dos 28% em 1981, para se fixar nos 6,1% em 2011. No entanto, 

e efetuada a análise ao nível da freguesia, verifica-se a existência de algumas 

assimetrias, uma vez que subsistem freguesias com taxas de analfabetismo muito 

significativas (superiores a 10%). 

 

Gráfico 5- Evolução da Taxa de analfabetismo no concelho (1981/2011) 

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

 

Conforme consta na figura 5, este fenómeno tem maior incidência nas freguesias de 

Vila Verde dos Francos (13,8%), Carnota (12%), união das freguesias de Ribafria e 

Pereiro de Palhacana (11,5%) e união das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e 

Aldeia Gavinha (11,4%). Por oposição, a união das freguesias do Carregado e 

Cadafais (3%) apresenta a taxa de analfabetismo mais baixa. De salientar que 

também a união de freguesias de Alenquer (4,2%) e a freguesia de Ota (4,5%) 

registam taxas de analfabetismo inferiores à média concelhia. 

Constata-se assim, que são as freguesias do quadrante Este-Sudeste que apresentam 

valores mais reduzidos de taxa de analfabetismo. Este fator é explicado pelo cariz 

mais urbano das freguesias neste quadrante, bem como, pela estrutura etária que 

apresentam (população mais jovem). 
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Figura 5- Taxa de Analfabetismo no concelho por freguesia (2011) 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011  

 

Alenquer apresenta, do ponto de vista do ensino, um comportamento semelhante ao 

verificado na generalidade dos concelhos a nível nacional, comportamento esse que 

se caracteriza por uma maior preponderância de população residente cujo grau de 

ensino concluído não ultrapassa o 3º ciclo do ensino básico.  

Gráfico 6- Grau de instrução da população residente (2011) 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011  



Diagnóstico Social do concelho de Alenquer 

___________________________________________________________________________________ 
Análise de Problemáticas: Educação, Formação e Emprego 49 

Deste modo, em 2011, no concelho de Alenquer, cerca de 24 102 residentes (56%) 

possuíam o ensino básico, sendo que destes, 11 000 (25%) apenas completaram o 1º 

ciclo do ensino básico; 6 013 residentes (14%) possuíam ensino secundário e apenas 

3 379 (7,8%) possuíam ensino superior.  

Percebe-se que em todas as freguesias do concelho se regista uma diferença nítida 

entre os/as residentes que concluíram o 3.º ciclo do ensino básico e os/as que 

concluíram o ensino secundário, indiciando algum abandono escolar precoce nesta 

transição. 

Quadro 11- Grau de instrução da população residente por freguesia (2011) 
 

Freguesias 

Nível de ensino 

Nenhum 
Básico 

1º 
ciclo 

Básico 
2º ciclo 

Básico 
3º ciclo 

Secundário 
Pós-

secundário 
Superior 

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

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

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

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

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

Vila Verde dos Francos 27,8 37,4 13,3 11,0 6,4 0,7 3,4 

U.F. de Abrigada e 
Cabanas de Torres 

21,0 32,0 14,6 15,3 10,4 0,9 5,8 

U.F. de Aldeia Galega da 
Merceana e Aldeia Gavinha 

24,7 29,8 13,3 13,8 11,3 1,1 6,0 

U.F. de Alenquer 19,6 22,2 11,9 17,2 16,1 1,4 11,6 

U.F. de Carregado e 
Cadafais 

19,6 19,2 14,3 19,7 17,2 1,7 8,3 

U.F. de Ribafria e Pereiro 
de Palhacana 

25,9 32,6 12,4 15,3 9,4 0,7 3,7 

Concelho 9 229 11 000 5 796 7 306 6 013 544 3 379 

% 21,3 25,4 13,4 16,9 13,9 1,3 7,8 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011  

 

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

freguesias de Carregado e Cadafais e de Alenquer e a freguesia de Ota que 

apresentam tanto as percentagens mais baixas de população sem escolaridade, como 

as percentagens mais elevadas de pessoas com o nível de ensino superior. 
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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 a freguesia 

de Vila Verde dos Francos, com percentagem de 3,4, apresenta o menor número de 

residentes com escolaridade de nível superior.  

 

5.2.2. Rede Escolar 

A rede escolar concelhia relativamente ao ano letivo 2015/16 caracteriza-se de acordo 

com os quadros que se seguem, tendo por base a informação disponibilizada pelo 

serviço de educação da autarquia. A análise do quadro infra permite verificar que, no 

âmbito do ensino público, os estabelecimentos de ensino existentes se encontram 

agrupados em quatro agrupamentos verticais, sendo o agrupamento de escolas 

Damião de Goes o que mais alunos regista, devido ao facto de ser o único onde se 

verifica o nível de ensino secundário. 

 

Quadro 12 – Resumo dos agrupamentos de escolas do concelho 2015/16 

 

Agrupamentos de 
escolas 

 

Nível de ensino 

 
N.º de 

estabelecimentos 
de ensino 

 

N. de alunos/as 

 

Abrigada 

 

Pré-escolar 

1.º CEB 

2.º/ 3.º CEB 

Subtotal 

4 

5 

1 

10 

126 

228 

327 

681 

 

Carregado 

Pré-escolar 

1.º CEB 

2.º/ 3.º CEB 

Subtotal 

2 

3 

1 

6 

201 

465 

628 

1 294 

 

 

Damião de Goes 

Pré-escolar 

1.º CEB 

2.º/ 3.º CEB 

Secundário 

Subtotal 

2 

4 

1 

1 

8 

185 

572 

918 

967 

2 642 

 

Visconde de 
Chanceleiros 

Pré-escolar 

1.º CEB 

2.º/ 3.º CEB 

Subtotal 

7 

9 

1 

17 

153 

260 

313 

726 

Total 41 5 343 

 

Fonte: Serviço de educação da CMA, 2016 



Diagnóstico Social do concelho de Alenquer 

___________________________________________________________________________________ 
Análise de Problemáticas: Educação, Formação e Emprego 51 

Quanto ao ensino pré-escolar, é possível referir que todas freguesias do concelho 

possuem equipamentos com este nível de ensino na rede pública, frequentados por 

665 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos.  

A oferta de educação pré-escolar no concelho é complementada por estabelecimentos 

de ensino do setor privado e solidário, que abrangem um total de 299 alunos/as no 

ano letivo 2015/16, disponibilizando também a valência de creche. Existem apenas 

três estabelecimentos da rede privada solidária nas UF de Abrigada e Cabanas de 

Torres, UF de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha e UF de Alenquer, e dois 

estabelecimentos de ensino particulares nas freguesias mais populosas do concelho.  

Quadro 13- Tipologia dos estabelecimentos de ensino da rede privada no concelho, por freguesia (2016) 
 

Freguesia 

Nível de Ensino 

Rede Solidária Rede Particular 

J.I. E.B. J.I. E.B. 

UF Abrigada e Cabanas de Torres 1    

UF Ald Galega da Merceana e Ald Gavinha 1    

UF de Carregado e Cadafais   2  

UF de Alenquer 1  2 1 

Total 3 0 4 1 

 

Fonte: Serviço de educação da CMA, 2016 

Ao nível do ensino básico de 1.º ciclo, é possível verificar a existência de 20 

estabelecimentos da rede pública, dos quais 2 funcionam em escolas básicas 

integradas. A oferta ao nível de ensino do 1.º ciclo do ensino básico no concelho é 

realizada também por um estabelecimento de ensino do setor privado, localizado na 

UF de Alenquer, que abrange 66 crianças. 

Os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico no concelho de Alenquer dispõem de 4 

estabelecimentos de ensino da rede pública, dos quais dois funcionam em escolas 

básicas integradas, abrangendo um total de 2 186 alunos/as. No Ensino Secundário 

regista-se um total de 967 alunos/as, no ano letivo 2016/2017. 

Quanto ao ensino profissional, este desempenha um papel fundamental na formação 

de muitos/as jovens, nomeadamente no caso dos que não concluem o sistema de 

ensino obrigatório e não possuem formação profissional adequada que facilite o 

ingresso no mercado de trabalho, sendo assegurado no concelho pela Escola 
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Secundária Damião de Goes, com a oferta no ano letivo 2016/17 de 7 cursos 

profissionais, nomeadamente: Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Técnico Comercial, 

Técnico de Logística, Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Contabilidade e Técnico 

de Instalações Elétricas, abrangendo um total de 255 alunos/as. 

A oferta formativa existente no concelho no ano letivo 2016/17, no que concerne ao 

ensino público, visa a promoção de novas oportunidades educativas e formativas 

adaptadas às necessidades dos/as alunos/as, tentando aproximar as escolas dos/as 

jovens que se encontrem em risco de abandono escolar através da oferta de Cursos 

de Educação e Formação (CEF), da Educação e Formação de Adultos (EFA) de 

Programas Integrados de Educação e Formação (PIEF) e de Planos Curriculares 

Alternativos (PCA), conforme é possível verificar no quadro infra. 

Quadro14- Cursos de Educação e Formação qualificante 

Estabelecimento de 
Ensino 

Designação do curso n.º de alunos 

EBI Abrigada 

PIEF I (2.º e 3.º ciclos) 13 

PIEF II (3.º ciclo) 14 

PCA (3.º ciclo) 12 

EBI Carregado 

CEF de Logística 10 

CEF de Cozinha 9 

CEF Vocacional 16 

PCA (3.º ciclo) 9 

Escola Secundária 

Damião de Goes 

B3 (certidão escolar) 42 

B3 (Dupla Certificação) 

Operador de Informática 
16 

Técnico de Apoio à Gestão 42 

Técnico de Informática – 

Sistemas 
46 

Animador Sociocultural 23 

Fonte: Agrupamentos de escolas do concelho, 2016/17 
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No âmbito da formação profissional no concelho, importa ainda referir o importante 

trabalho desempenhado por instituições locais que tentam dar resposta às 

necessidades do mercado de trabalho, promovendo ações de reciclagem e 

reconversão profissional em diversas áreas, tais como a Associação Empresarial da 

Região de Lisboa – pólo do Carregado; a Cooperativa Agrícola do Concelho de 

Alenquer, com uma formação direcionada para os/as agricultores/as do concelho; a 

Associação Comercial e Industrial do Concelho de Alenquer e o Centro de 

Formação do Grupo Salvador Caetano, que ministra cursos de aprendizagem 

sobretudo direcionados para a área automóvel a jovens, que confere qualificações 

profissionais de nível IV e 12.º ano, sendo que a formação ministrada funciona 

alternadamente entre um pólo de aprendizagem e um posto de trabalho de uma 

empresa, facilitando assim a transição da escola para a vida ativa. 

Assim sendo, e como se poderá verificar no quadro 12 existem, no ano letivo 

2015/16, 5 343 alunos/as a frequentar o ensino da rede pública desde o Pré-

Escolar até ao Ensino Secundário. 

Em relação aos dados estatísticos referentes ao Abandono e Absentismo Escolar e ao 

Insucesso Escolar, embora não possuindo uma dimensão muito considerável no 

concelho, pela sua natureza deverão merecer uma atenção particular por parte das 

entidades locais. Refira-se que, no que concerne a sinalizações de crianças e jovens 

em situação de perigo/risco à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Alenquer durante o ano de 2016, cerca de 15% das sinalizações diziam respeito a 

situações de perigo em que estava em causa o direito à educação, nomeadamente 

absentismo e abandono escolar. 

A realidade destas problemáticas é possível verificar no quadro seguinte, onde se 

constata que, relativamente à retenção, os valores são maiores nos níveis de ensino 

mais elevados. A comparação relativamente à situação verificada no ano letivo 

2010/11 permite concluir que aumentaram os alunos retidos nos 1.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, tendo diminuído nos restantes níveis de ensino.  

Os números referentes ao abandono escolar não assumem uma relevância estatística 

significativa, não chegando a atingir os 1% da população em cada nível de ensino. 
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Quadro 15 – Dados referentes à retenção e abandono escolar por nível de ensino  

 

Nível de 

Ensino 

Retenção Abandono 

2010/11 2014/15 2010/11 2014/15 

n.º % n.º % n.º % n.º % 

1.º CEB 51 3,0 75 4,7 2 0,1 2 0,1 

2.º CEB 74 7,5 56 6,5 0 0,0 8 0,9 

3.º CEB 152 12,3 144 10,8 6 1,7 8 0,6 

Secundário 163 25,2 119 17,2 0 0 0 0 

 

Fonte: Serviço de educação da CMA, 2014/15 

No caso do ensino secundário, as taxas de retenção e abandono são analisadas ao 

nível dos cursos cientifico-humanísticos, considerando que os cursos profissionais são 

realizados através de módulos. Importa salientar que não se verifica abandono ao 

nível do ensino secundário, visto que na maioria dos casos os/as alunos/as com 

insucesso anulam a matrícula e inscrevem-se em outros cursos, procurando uma 

reorientação ao nível do percurso formativo. 

Outro indicador que interessa analisar é a Educação Especial no concelho, na 

medida em que estes/as alunos/as carecem de um olhar particular, por forma a lhes 

ser garantido todo o apoio que necessitam.  

 

A Educação Especial visa promover a inclusão social e educativa, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento dos estudos ou para 

a adequada preparação para a vida profissional e para a transição da escola para o 

mercado de trabalho das crianças e dos jovens com necessidades educativas 

especiais, nos estabelecimentos de pré-escolar e nas escolas, através da 

disponibilização de apoios especializados.  

 

De acordo com a informação disponibilizada pelo serviço de educação da autarquia, 

no concelho de Alenquer existiam, no ano letivo de 2015/16, 248 alunos/as com NEE – 

Necessidades Educativas Especiais, que constituem 5% da população escolar, 

distribuídos pelos quatro Agrupamentos de Escolas da forma que é possível visualizar 

no quadro infra: 
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Quadro 16 – Alunos/as com necessidades educativas especiais por nível de ensino 
 

Nível de 
Ensino 

AE Abrigada 

N.º Alunos 

AE Carregado 

N.º Alunos 

AE Damião Goes 

N.º Alunos 

AE V Chanceleiros 

N.º de Alunos 

Total de 
Alunos/as 

Pré-Escolar 2 6 7 2 9 

1.º CEB 27 33 40 23 63 

2.º CEB 20 29 37 17 54 

3.º CEB 20 26 52 19 71 

Secundário - - 51 0 51 

Total  69 94 187 61 248 

 

Fonte: Serviço de educação da CMA, 2015/16 

 

O terceiro ciclo do ensino básico é o nível de ensino que apresenta um maior número 

de alunos/as com necessidades educativas especiais, seguido do 1.º ciclo do ensino 

básico. 

 

 

5.2.3.- Emprego/Desemprego 

No âmbito do presente capítulo, abrangendo as questões relacionadas com o 

emprego, seria importante efetuar a análise da população por setor de atividade. Em 

termos de população ativa em sentido lato, verificamos que em 2001 esta é quase 

exclusivamente composta por indivíduos empregados (94,6%), na sua maioria, 

trabalhando por conta de outrem (78,4%) e assumindo os/as desempregados/as um 

peso residual (5,4%), sendo que em 2011 verifica-se um acréscimo significativo do 

peso dos/as desempregados/as na população ativa (10,9%). 
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Quadro 17- Decomposição da população ativa por situação face ao emprego (empregada e 

desempregada) em 2001 e 2011 

ALENQUER 
2001 2011 

Total % Total % 

População Ativa - Total Geral 19 425 100,0 21 583 100,0 

População 
Empregada 

Total 18 379 94,6 19 230 89,1 

Empregador/a 1 796 9,2 1 784 8,3 

Trabalhador/a por Conta Própria 1 159 6,0 1 132 5,2 

Trabalhador/a Familiar não 
Remunerado/a 77 0,4 

69 0,3 

Trabalhador/a por Conta de Outrem 15 220 78,4 16 081 74,5 

Membro Ativo de Cooperativa 5 0,0 6 0,03 

Outra Situação 122 0,6 158 0,7 

População 
Desempregada 

Total 1 046 5,4 2 353 10,9 

Procura 1º Emprego 182 0,9 375 1,7 

Procura Novo Emprego 864 4,4 1 978 9,2 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2001 e 2011  

 

Em termos de distribuição do emprego por sectores de atividade, o sector terciário é 

o mais representativo, com cerca de 69% da população empregada – superior à média 

da sub-região Oeste (66,7%), seguido de sector secundário (28%) e por último o 

sector primário (3%). 

Gráfico 7- Distribuição da população ativa por setor de atividade no concelho (2011) 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011  
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Tendo em consideração a distribuição da população segundo o setor de atividade 

económica, verificam-se diferenças significativas entre freguesias (ver gráfico 8). Na 

união das freguesias de Alenquer e união das freguesias de Carregado e Cadafais, o 

setor primário apresenta valores inferiores a 2%, logo seguido do sector secundário 

com cerca de 25%, sendo o terciário o sector com mais expressão com valores 

superiores a 70%, o que decorre da concentração dos serviços. 

Nas restantes freguesias, e apesar do setor terciário continuar a ter grande 

representação, o setor secundário apresenta valores muito expressivos, sobretudo na 

união das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, Meca e Vila Verde dos 

Francos. A união de freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha é a 

que apresenta uma maior percentagem de população empregada no setor primário, 

seguida da freguesia de Vila Verde dos Francos. 

Gráfico 8- Distribuição da população ativa por setor de atividade nas freguesias do concelho (2011) 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011  

 
Os dados apresentados permitem concluir que o concelho de Alenquer segue a 

tendência geral para a terciarização da economia. 

 

A situação perante o trabalho é um dos fatores que contribui significativamente para a 

incidência do risco de situações de pobreza e exclusão social das famílias - 

destacando-se aqui os grupos mais vulneráveis como as crianças e jovens. 

Concorrem fatores como os baixos níveis de escolaridade, formação profissional 

deficitária e/ou desadequada da realidade económica local, a vida familiar 
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problemática, a situação social deficitária e cíclica (ciclos de pobreza nas famílias) e a 

degradação generalizada das condições de vida das famílias, que poderão levar a 

situações de vulnerabilidade que, caso persistam no tempo e no espaço, renovam e 

reinventam novos ciclos geracionais de pobreza, para além de agravarem as situações 

existentes.  

 

Neste contexto, o emprego, associado à dinâmica económica e empresarial, constitui 

um elemento determinante no combate à pobreza e exclusão, assim como, a resposta 

educativa e formativa, disponível num determinado território 

 

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 

verifica-se que existem no concelho de Alenquer, em agosto de 2016, 1 291 residentes 

em situação de desemprego, 44% dos quais do sexo masculino, e 56% pertencem ao 

sexo feminino. A maioria dos inscritos (1 206) procuram novo emprego e encontram-se 

inscritos há menos de um ano (788). 

 
Quadro 18 - Nº de desempregados/as, por sexo, tempo de inscrição e situação face à procura de 
emprego registados no concelho, 2016  
 

Sexo Tempo de Inscrição Situação Face à Procura de 
Emprego 

 

Total 
Homens Mulheres ≤ 1 Ano >1 Ano 1º Emprego Novo Emprego 

569 722 788 503 85 1 206 1 291 

 

Fonte: IEFP, IP 

 

No que concerne ao desemprego registado por grupos etários, constata-se que é o 

escalão etário compreendido entre os 35 e os 54 anos que apresenta um maior 

número de pessoas em situação de desemprego no concelho, seguido do grupo etário 

com mais de 55 anos. 

 

Quadro 19 – N.º de desempregados/as, segundo os escalões etários no concelho, em 2016  
 

Grupos etários 

< 25 anos 25-34 anos 35-54 anos > 55 anos Total 

122 222 628 319 1 291 

 

Fonte: IEFP, IP 
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Por fim, analise-se o desemprego por nível de escolaridade, por forma a concluir que é 

na população que possui o ensino secundário que se verifica uma maior incidência do 

fenómeno do desemprego no concelho. 

 

Quadro 20- N.º de desempregados/as, segundo os níveis de escolaridade no concelho, em 2016  
 

<1º Ciclo 
EB 

1º Ciclo 
do EB 

2º Ciclo 
do EB 

3º Ciclo 
do EB 

Ensino 
Secundário 

Ensino 
Superior 

 

Total 

58 278 221 238 350 146 1 291 
 

Fonte: IEFP, IP 

 

A análise comparativa da evolução do desemprego no concelho nos últimos anos 

aponta para uma tendência de descida do número de desempregados/as a partir do 

ano de 2012. Esta descida foi mais acentuada nos residentes do sexo masculino         

(-51,2), e no escalão etário compreendido entre os 25 e os 34 anos (-55,5). Quanto ao 

nível de escolaridade, é possível constatar que se verificou uma diminuição do número 

de desempregados/as em todos os níveis de ensino entre os anos de 2012 e 2015, 

sendo que a diminuição mais acentuada se verificou ao nível da população que 

possuía o 2.º Ciclo do Ensino Básico, tendo sido na ordem dos 54,2%. Foi na 

população com escolaridade inferior ao primeiro ciclo e de nível superior que a 

diminuição do desemprego entre os anos em análise foi menos significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social do concelho de Alenquer 

___________________________________________________________________________________ 
Análise de Problemáticas: Educação, Formação e Emprego 60 

Quadro 21- Análise comparativa da evolução do desemprego, quanto ao sexo, grupos etários e níveis de 
escolaridade, no concelho  
 

 

Anos 2012 2013 2014 2015 
Variação 2012-

2015 

Desemprego por Sexo 

Nº de Mulheres 
Desempregadas 

1 345 1 207 889 861 -36,0 

Nº de Homens 
Desempregados/a

s 

1 345 1 212 786 657 -51,2 

Sub. Total 2 690 2 419 1 675 1 518 -43,6 

Desemprego por Grupos Etários 

<25 Anos 289 229 144 160 -44,6 

25-34 Anos 631 485 283 281 -55,5 

35-54 Anos 1 390 1 251 865 739 -46,8 

55 Anos e + 380 454 383 338 -11,1 

Sub. Total 2 690 2 419 1 675 1 518 -43,6 

Desemprego por Níveis de Escolaridade 

<1º Ciclo EB 82 81 71 58 -29,3 

1º Ciclo do EB 555 574 424 292 -47,4 

2º Ciclo do EB 568 467 309 260 -54,2 

3º Ciclo do EB 611 517 314 313 -48,8 

Ensino 
Secundário 661 589 424 442 -33,1 

Ensino Superior 213 191 133 153 -28,2 

Sub. Total 2 690 2 419 1 675 1 518 -43,6 

 

Fonte: IEFP, IP 

 

 

A informação disponível que permite situar a situação do concelho ao nível do 

fenómeno do desemprego consta no Recenseamento Geral da População de 2011 e 

através da análise da qual se conclui a existência em 2011 no concelho de Alenquer 

de 2 353 residentes desempregados/as, correspondendo a uma taxa de desemprego 

de 10,9%. Este valor, embora elevado, é inferior ao registado no mesmo ano na sub-

região (11,4%) e região (11%), e ainda mais se compararmos com a média nacional 

que é de 13,2%. Ainda segundo os valores do quadro seguinte, verifica-se que a taxa 

de desemprego feminina assume um peso relativamente superior. 
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Quadro 22- População ativa residente desempregada em 2011 por unidade territorial 

 

 Portugal Centro Oeste Alenquer 

Taxa de Desemprego 

HM 13,2 11,0 11,4 10,9 

H 12,6 10,0 10,5 9,8 

M 13,8 12,1 12,2 12,2 

Total de Desempregados/as

HM 662 180 116 014 19 504 2 353 

H 327 600 55 259 9 501 1 125 

M 334 580 60 755 10 003 1 228 

Fonte: Censos 2011, INE 

Quanto ao número de beneficiários/as de prestações de desemprego, os dados 

disponibilizados pelo Instituto de Segurança Social (ISS) referem que existiam no 

concelho de Alenquer, em 2015, 2 418 beneficiários/as de prestações de desemprego, 

cuja caracterização é possível verificar nos quadros 23 e 24.  

 

Quadro 23 - Número de beneficiários/as de prestações de desemprego por subsídio, freguesia do 
concelho de Alenquer e distrito de Lisboa 
 

 

Freguesia/ concelho /            

distrito de residência 

N.º de Beneficiários/as com processamento em 2015 

Subsídio 
Desemprego 

Subsídio Social de 
Desemprego 

Subsídio Social de 
Desemp. Subsequente 

Distrito de Lisboa 87 935 4 098 17 577 

Concelho de Alenquer 1 954 99 365 

Abrigada e Cabanas de 
Torres 

182 * 20 

Aldeia Galega da Merceana 
e Aldeia Gavinha 

117 * 27 

Alenquer 489 23 85 

Carnota 56 * 14 

Carregado e Cadafais 762 46 149 

Meca 63 * * 

Olhalvo 60 * 13 

Ota 68 * * 

Ribafria e Pereiro de 
Palhacana 

39 * 10 

Ventosa 75 * 19 

Vila Verde dos Francos 43 * 11 

 

Fonte: ISS, IP 

* Os dados violam o segredo estatístico e não podem ser divulgados 
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Quadro 24 – Número de beneficiários/as de prestações de desemprego por sexo no concelho  
 

 

Subsídio 

N.º de Beneficiários/as com processamento em 

2015 

Feminino Masculino Total 

Subsídio Desemprego 1 002 952 1 954 

Subsídio Social de Desemprego 61 38 99 

Subsídio Social de Desemp. Subsequente 191 174 365 

 

Fonte: ISS, IP 

 

Á questão do desemprego acresce um outro problema que se prende com o facto de 

as dinâmicas económicas serem fracamente geradoras de emprego. A estrutura 

empresarial no concelho de Alenquer tem sido marcada, na última década, pela 

predominância das micro, pequenas e médias empresas (até 49 trabalhadores) que 

têm sido propulsoras do processo de desenvolvimento empresarial concelhio, quer em 

termos de novas iniciativas económicas, quer na geração de emprego. As unidades 

empresariais de maior dimensão (com mais de 100 trabalhadores) têm-se mantido 

estáveis em termos de crescimento de emprego.9  

 

 

Após a análise dos aspetos referentes à caracterização do grau de instrução da 

população, da rede escolar concelhia e dos aspetos relacionados com o emprego e 

desemprego no concelho, será efetuada seguidamente a análise referente aos 

problemas identificados nesta área temática. 

 

1.º - Desadequação entre necessidades do mercado de trabalho e a 

oferta formativa oferecida no concelho  

 

De acordo com a perceção dos/as parceiros/as locais, o problema prioritário existente 

na área temática em análise prende-se com a existência de uma desadequação entre 

a oferta do concelho e as necessidades do mercado de trabalho, sendo uma das 

principais causas identificadas a falta de comunicação entre os agentes locais 

envolvidos, que faz com que não exista uma articulação entre os recursos existentes. 

A escassez de recursos relacionada com a existência de apenas uma escola 

secundária no concelho e a falta de políticas formativas foram também referidas como 

sendo causas da existência deste problema. 
                                                 
9 Câmara Municipal de Alenquer, Relatório da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Alenquer, 2012. 
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Como consequências, verifica-se a procura de formação por parte da população em 

concelhos limítrofes, uma desertificação do alto concelho, e em último caso, assiste-se 

a uma deslocalização das empresas, que não encontram respostas locais para as 

suas necessidades de mão-de-obra. 

 

Os recursos identificados no âmbito deste problema foram o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, as associações empresariais e empresas do concelho, bem 

como a autarquia e os agrupamentos de escolas. 

 

Neste sentido, será também de referir que a autarquia, no âmbito de um estudo de 

necessidades de qualificação intermédia realizado pela Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, auscultou o tecido empresarial no sentido de recolher contributos que permitam 

enriquecer a análise das necessidades e do processo de qualificação intermédia e de 

emprego jovem, no contexto regional e local/municipal. Estas iniciativas revelam-se de 

toda a pertinência, na medida em que a falta de conhecimento das necessidades do 

tecido empresarial impede um relacionamento mais estreito por parte dos agentes 

sociais em geral, conduzindo a perdas de eficácia e eficiência na formação, bem como 

a ofertas de formação menos adequadas às necessidades do mercado e à falta de 

rentabilização dos recursos. 

   

Desadequação entre necessidades no mercado de trabalho e a oferta 

formativa oferecida no concelho 

 

Causas 
- Falta de comunicação interinstitucional 

- Falta de políticas formativas/trabalho 

- Existência de apenas uma escola secundária no concelho  

 

Consequências 
- Procura de cursos alternativos em concelhos limítrofes  

- Desertificação do alto concelho 

- Deslocalização das empresas 

 

Recursos 
- IEFP 

- Associações empresariais 

- Empresas do concelho 

- Câmara Municipal 

- Agrupamentos de escolas 
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2.º - Existência de pessoas em situação de emprego precário 

 

Provocado pela atual crise económica, assim como pela existência de residentes com 

baixa formação, verifica-se a preocupação dos/as parceiros/as pela existência de 

pessoas que se encontram em situação de emprego precário. Outras causas 

identificadas no âmbito deste problema foram o facto de as entidades empregadoras 

recorrerem à contratação de pessoas ao abrigo da medida “contratos de emprego e 

inserção”. Esta medida não pode ter a duração superior a 12 meses e tem como 

objetivo promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, o que 

na realidade não acontece, porque as entidades acabam por não contratar estes 

desempregados/as voltando a recrutar novos desempregados/as através da referida 

medida. 

 

Este problema tem consequências que atingem um número considerável de pessoas 

e de famílias: assiste-se, como tal, entre outros factos, à existência de más condições 

económicas e de saúde e ao aumento de problemas sociais que conduzem a uma 

maior instabilidade social.  

 

Como recursos identificados pelos/as parceiros/as, refira-se as associações e 

empresas do concelho, o IEFP e a Autoridade para as Condições do Trabalho, 

especialmente no que concerne à fiscalização de más condições de empregabilidade. 

Foram ainda identificados como recursos o projeto Resposta Alternativa de Integração 

Social e Empreendedorismo (RAISE), desenvolvido através da Associação AMU – 

Cooperação e Solidariedade Lusófona por um Mundo Unido, sediada na União de 

Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, assim como o Hub português da 

Incubadora Internacional em rede de Economia de Comunhão - Polo de Economia de 

Comunhão, localizado na Cidadela Arco-Íris, também na União de Freguesias de 

Abrigada e Cabanas de Torres. O Contrato Local de Desenvolvimento Social do 

concelho, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana, 

constitui também um importante recurso no caso da promoção da empregabilidade da 

população. 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social do concelho de Alenquer 

___________________________________________________________________________________ 
Análise de Problemáticas: Educação, Formação e Emprego 65 

Existência de pessoas em situação de emprego precário 

 

 

Causas 

- Deficiente escolaridade/formação 

- Más condições de empregabilidade 

- Recurso sistemático a Contratos de Emprego e Inserção que 

não consolidam postos de trabalho 

- Grande rotatividade entre trabalho e desemprego 

- Crise económica 

 

 

Consequências 

- Más condições de saúde 

- Más condições económicas 

- Problemas sociais 

- Maior instabilidade social 

 

 

Recursos 

- IEFP 

- Associações empresariais 

- Empresas do concelho 

- Autoridade para as Condições do Trabalho 

-   CLDS - Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da    

   Merceana 

- AMU – Cooperação e Solidariedade Lusófona por um Mundo 

Unido   

- Hub português da Incubadora Internacional em rede de 

Economia de Comunhão  

 

 

3.º - Dificuldade de conciliação entre a vida profissional e familiar 

 

A dificuldade de conciliação entre a vida profissional e familiar constitui uma questão 

característica das sociedades atuais, onde se assiste à existência de um mercado de 

trabalho caracterizado por horários alargados e por trabalho em sistema de turnos, e 

onde existe uma desvalorização da vida familiar. Por outro lado, as alterações 

societais levam a que exista uma rede familiar de suporte cada vez mais escassa, que 

já não permite colmatar as necessidades de muitas famílias. Outra das causas que se 

encontram na persistência deste problema é a dificuldade de acesso a transportes, 

considerando a existência de uma rede de transportes deficitária. 
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Como grandes consequências deste problema, foram identificadas pelos/as 

parceiros/as locais questões como o pouco apoio e acompanhamento familiar, a 

alteração no convívio familiar e o abandono afetivo, sendo que no campo económico 

se verifica um aumento do desemprego e das condições económicas das famílias. 

 

Existem alguns recursos no concelho que de alguma forma dão resposta a esta 

questão, como é o caso da componente de apoio à família promovido pela autarquia e 

das atividades de enriquecimento curricular. No caso da componente de apoio à 

família, verifica-se que no ano letivo 2016/17 existem 152 crianças a frequentar o 

ensino pré-escolar que beneficiam desta resposta, e no 1.º ciclo existem 232 crianças. 

Quanto às atividades de enriquecimento curricular, 2 104 crianças frequentaram no 

ano letivo de 2015/16 esta resposta, sendo 259 alunos do AE de Abrigada, 396 do AE 

do Carregado, no AE Damião de Goes 452 crianças frequentaram estas atividades e 

259 crianças no AE Visconde de Chanceleiros. 

 

Existem ainda no concelho várias instituições de apoio às famílias com valências de 

ocupação de tempos livres, que constituem uma resposta para as famílias que não 

têm respostas para assegurar o período entre o término das atividades letivas e o final 

do dia de trabalho dos progenitores. A este nível, o município desenvolve anualmente 

o Programa “Férias Divertidas” direcionado para os alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico e do ensino pré-escolar nas interrupções letivas do Natal, Páscoa e mês de 

julho. A informação recolhida junto do serviço de educação da autarquia permite referir 

que no ano letivo 2015/16 frequentaram o programa 118 crianças no período do Natal 

de 2015, na interrupção letiva da páscoa frequentaram o programa 132 crianças e no 

mês de julho de 2016 registou-se uma frequência de 234 crianças. 
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Dificuldade de conciliação entre a vida profissional e familiar 

 

 

Causas 

-   Trabalho por turnos 

-   Horários de trabalho 

-   Horários escolares 

-   Falta de apoios familiares e sociais 

- Desvalorização da vida familiar por parte das entidades 

empregadoras 

-   Dificuldade de acesso transportes 

 

 

Consequências 

- Desemprego 

- Más condições económicas 

- Pouco apoio / acompanhamento familiar 

- Alteração no convívio familiar 

- Abandono afetivo 

 

Recursos 
-   Instituições de apoio à família 

-   Escolas  

-  Câmara Municipal  

 

 

 

4.º - Existência de crianças que frequentam equipamentos escolares 

com falta de condições 

 

Um outro problema que merece uma particular atenção nas áreas da educação, 

formação e emprego prende-se com a existência de equipamentos escolares com falta 

de condições para os alunos.  

 

A informação recolhida junto do serviço de educação da autarquia permite obter uma 

perceção geral do estado de conservação dos equipamentos existentes no concelho, 

assim como dos respetivos espaços de apoio, no ano letivo de 2015/16, informação 

que é possível constatar nos quadros infra e que resulta de uma avaliação conjunta 

realizada entre a autarquia e os agrupamentos de escolas. Refira-se que existe no 

concelho um número significativo de equipamentos escolares que não foram 

construídos de raiz, e como tal foram adaptados às funções que desempenham 

atualmente. 
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Quadro 25- Caraterização dos estabelecimentos de ensino por nível de ensino - Ano Letivo 2015/16 

 

Jardim de Infância  
Construção 

de Raiz 
Estado de 

Conservação Geral 
Espaços de Apoio 

Refeitório Sanitários Recreio 

JI Abrigada Não R Sim R D 

JI Cabanas de Torres Sim B Sim B B 

JI Meca Sim B Sim B B 

JI Ota Não D Sala adaptada D D 

JI Cadafais Não D Sala adaptada D D 

JI Carregado Sim B Sim B R 

JI Paredes Sim B Sim B B 

JI Santana de Carnota Sim B Sala adaptada B R 

JI Aldeia Gavinha Não R Sala adaptada R R 

JI Cortegana Não R Sim B R 

JI Labrugeira Não R Sala adaptada R R 

JI Merceana Não D Sala adaptada D D 

JI Penafirme da Mata Não R Sim R R 

JI Pereiro de Palhacana Sim B Sala adaptada R R 

JI Vila Verde dos Francos Sim B Sim B B 

 

Estabelecimentos de 
Ensino Básico 

Construção 
de Raiz 

Estado de 
Conservação Geral 

Espaços de Apoio 

   Refeitório Sanitários Recreio 

EB Abrigada Sim R Sim R B 

EB Cabanas de Chão Sim D Não D D 

EB Cabanas de Torres Sim B Sim B B 

EB Canados Sim R Sala Adaptada R R 

EB Ota Sim D Sala Adaptada D D 

EB Cadafais Sim D Sala Adaptada D D 

EBI Carregado Sim  R Sim R B 

EB Carregado Sim B Sim B B 

EB Alenquer Sim D Sim D D 

EB Cheganças Sim R Sim R R 

EB Paredes Sim B Sim B B 

EB Santana de Carnota Sim R Sim R B 

EB Aldeia Gavinha Sim R Sala Adaptada R R 

EB Cortegana Sim R Sim R R 

EB Labrugeira Sim R Sala Adaptada R R 

EB Merceana Sim D Sala Adaptada D D 

EB Olhalvo Sim R Sala Adaptada R R 

EB Pocariça Sim R Sim B R 

EB Paiol Sim R Sala Adaptada R R 

EB Ribafria Sim R Sim R R 

EB Vila Verde Francos Sim B Sim B B 
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Fonte: Serviço de educação da CMA e Agrupamentos de escolas 

Legenda:  

B - Bom 

R - Razoável 

D - Deficiente        

 

Este problema apresenta nas suas causas a falta de manutenção dos equipamentos 

escolares, levando à sua degradação. Os materiais escolares sofrem um desgaste 

pela utilização elevada que têm e verifica-se também uma falta de recursos financeiros 

que permita melhorar os equipamentos escolares. Existem situações de equipamentos 

escolares que apresentam problemas estruturais e que se encontram desadequados à 

realidade educativa atual. 

 

Como principais consequências, foi mencionado o facto de tal poder de alguma forma 

originar o desinteresse por parte dos alunos, e o consequente insucesso escolar, bem 

como poderem-se verificar situações de risco e consequências ao nível do estado de 

saúde e do bem-estar em geral da comunidade educativa. 

Estab. 
Ensino 

Estado de 
Conserv. 

Geral 

N.º Salas Específicas 

Estado de Conservação das 
Instalações 

Gimnodesportivas   

Oficinas 

E
s

ta
d

o
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e
 C

o
n

s
e

rv
a

ç
ão

 

Labs 

E
s
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o
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e
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o
n

s
e
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a

ç
ão

 

Outros 

E
s

ta
d

o
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e
 C

o
n

s
e

rv
a

ç
ão

 

Campo 
Jogos 

Balneário Ginásio 
Espaços 
de Apoio 

EB de 
Abrigada D 3 R 3 R - 

 

 - 
 R D D R 

EBI do 
Carregado 

R 2 R 3 R - 
  

 - 
 

R R R R 

EB 2,3 Pêro 
de Alenquer 

R  - 
 
 

- 
 

  

- 
 
    

3 salas de EVT R 

D D D D 
2 Salas de EV R 

1 Sala de EM R 

1 Sala de TIC R 

EB 2, 3 
Visconde de 
Chanceleiros 

D 2 D 1 R 
 

1 Sala de TIC D 
 

R 
 

R 
 

- 
 

- 
 

Escola 
Secundária 
Damião de 
Goes 

R 1 R 4 R 

4 salas 
informática 

R 

D D D D 
2 salas desenho R 

1 oficina de artes R 

1 empresa 
simulada 

R 
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Os recursos identificados dizem respeito ao ministério da educação, à autarquia e 

juntas e uniões de freguesias, bem como ao Programa Operacional Regional do 

Centro 2014-2020, ao qual a autarquia apresentou candidaturas no sentido de permitir 

requalificar alguns equipamentos escolares do pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino 

Básico. Ao nível da Escola Secundária, equipamento que aguarda uma intervenção 

por parte do Ministério de Educação há vários anos, o município, ainda que não 

detendo competências legais a este nível, está neste momento a negociar o 

estabelecimento de um contrato programa com vista à realização das obras 

necessárias. Elaborada pelo município em colaboração com os/as parceiros/as locais, 

a carta educativa, em fase de homologação, constitui também um recurso importante 

ao nível do planeamento dos recursos face às necessidades identificadas. 

 

Existência crianças que frequentam equipamentos escolares com falta 

de condições 

 

 

Causas 

- Problemas estruturais 

- Degradação dos equipamentos escolares  

- Falta de manutenção dos equipamentos escolares 

- Desadequação à realidade educativa 

- Desgaste dos materiais escolares 

- Falta de recursos financeiros 

 

 

Consequências 

- Problemas de insucesso 

- Falta de condições físicas para lecionar 

- Desinteresse dos alunos  

- Situações de risco 

- Consequências ao nível da saúde e do bem estar em geral 

 

 

Recursos 

- Ministério Educação 

- Câmara Municipal 

- Juntas e Uniões de Freguesia 

- Portugal 2020 

- Carta educativa  
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5.º - Existência de currículos desadequados às necessidades das 

crianças/jovens 

 

Os/as parceiros/as consideram que no concelho existe uma oferta de currículos que se 

encontram desadequados face às necessidades das crianças/jovens, sendo que nas 

suas causas se encontra a questão do ensino formatado a nível nacional, que não 

tem em consideração a individualidade de cada aluno. 

 

As principais consequências da existência deste problema poderão ser o insucesso e 

o abandono escolar que, como já foi referido, não apresentam estatisticamente uma 

dimensão preocupante, sendo a taxa de retenção mais elevada registada no ensino 

secundário, com uma percentagem de 17,2%. Como importantes consequências 

foram ainda referidas as questões da insatisfação pelo percurso escolar por parte dos 

alunos que não se conseguem integrar no ensino regular, a desmotivação dos 

mesmos pelo seu projeto de vida, que tem implicações diretas nas dificuldades de 

realização pessoal e inserção profissional, fator que potencia os comportamentos de 

risco social e a não conclusão da escolaridade obrigatória. 

  

Os recursos identificados neste âmbito foram o ministério de educação e as 

associações de pais, estudantes e professores. 

 

Existência de currículos desadequados às necessidades das 

crianças/jovens 

Causas - Ensino formatado 

 

 

Consequências 

- Insucesso escolar 

- Abandono escolar 

- Desmotivação dos alunos pelo seu projeto de vida 

- Aparecimento de comportamentos desviantes 

- Insatisfação pelo percurso escolar 

 

 

Recursos 

- Ministério da educação 

- Associações de professores 

- Associações de pais 

- Associações de estudantes 

 



Diagnóstico Social do concelho de Alenquer 

___________________________________________________________________________________ 
Análise de Problemáticas: Famílias em Risco 
 72 

 

 

 

5.3.- Famílias em Risco 
 

A área temática “Famílias em Risco” abrange um conjunto de problemas transversais 

a várias famílias de diversos estratos sociais, mas de uma forma particular a famílias 

em situação de fragilidade social às quais, ao longo dos anos, as instituições e a 

sociedade civil se foram organizando de forma a poder dar respostas mais adequadas 

às suas necessidades. 

 

É possível referir a existência no concelho de várias instituições que possuem 

respostas direcionadas para famílias com baixa condição económica, e que se 

encontram compiladas no quadro infra, sendo algumas das quais formais, como é o 

caso das Instituições Particulares de Solidariedade Social, ou grupos com um caráter 

mais informal, como é o caso de grupos de voluntários que trabalham em prol da 

comunidade. Neste âmbito, refira-se as duas Cáritas Paroquiais de Ota e Abrigada, 

constituídas por voluntários que pela sua proximidade sinalizam e encaminham os 

agregados familiares em situação de vulnerabilidade, e colaboram na distribuição de 

apoio alimentar aos mesmos, no caso da primeira em colaboração com a Irmandade 

de Santa Cruz e Passos de N.º Sr. Jesus Cristo e na Cáritas de Abrigada a 

distribuição de alimentos é efetuada em colaboração com o Centro Social e Paroquial 

de N.ª Sr.ª das Virtudes de Ventosa.   

 

Refira-se ainda a Loja Social do Carregado, que apoiava, em fevereiro de 2016, 235 

residentes na união de freguesias de Carregado e Cadafais mediante a atribuição de 

apoio alimentar e da doação de bens de diversa ordem e a paróquia de Ota, que 

mediante a resposta “Cozinha Social” desenvolvida como meio de angariar fundos 

para a realização de obras na paróquia, distribui gratuitamente uma refeição de sopa 

em casos detetados de carência alimentar. 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Social do concelho de Alenquer 

___________________________________________________________________________________ 
Análise de Problemáticas: Famílias em Risco 
 73 

Quadro 26- Instituições de apoio social no concelho 

Instituições Resposta de apoio social 

AAIJF Meca  - FEAC 

A Voz do Amor - Apoio alimentar 

Centro Paroquial de Ota - Cozinha social (sopa) 

Cáritas Paroquial de Abrigada - Atendimento e encaminhamento de famílias 

- Apoio na distribuição de alimentos 

Cáritas Paroquial de Ota - Atendimento e encaminhamento de famílias 

- Apoio na distribuição de alimentos 

 

 

Câmara Municipal de Alenquer 

- Protocolo de colaboração de ajuda alimentar com as 
instituições que possuem a valência de banco alimentar 
- Loja social – doação de bens materiais diversos 
- Serviço de abastecimento de água e drenagem de águas 
residuais - tarifário especial (tarifário social e tarifário para 
famílias numerosas) 
- Serviço de gestão de resíduos urbanos e de limpeza 
pública - tarifário social para utilizadores domésticos  
- Ação social escolar (Escalões A, B e reposicionamento de 
escalão em situações extraordinárias) 
- Programa de apoio à habitação degradada  
- Atendimento e encaminhamento de famílias 

 

Centro Social e Paroquial de N.ª 
Sr.ª das Virtudes de Ventosa 

- Banco alimentar;  

- FEAC 

- Cantina Social 

Centro Social e Paroquial do 
Carregado 

- Banco alimentar  

- FEAC 

Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação de Alenquer 

- Apoio alimentar em situações de emergência 

- Cabaz de reforço alimentar 

- Programa Lancheira Escolar 

Instituto Sãozinha - Cantina Social 

- Loja Social – doação de bens materiais diversos 

- Atendimento e encaminhamento de famílias 

Irmandade de Santa Cruz e 
Paços de N.º Sr. Jesus Cristo de 
Alenquer 

- Banco alimentar 

- Doação de bens materiais diversos 

 

Loja Social do Carregado 

- Apoio alimentar  

- FEAC 

- Doação de bens materiais diversos 
 

Santa Casa da Misericórdia de 
Aldeia Galega da Merceana  

- Rede Local de Intervenção Social 

- Banco alimentar 

- FEAC 

Santa Casa da Mis. de Alenquer - Sopa Solidária 

Segurança Social – Setor de 
Vila Franca de Xira 

- Rendimento Social de Inserção 

- Apoio económico de caráter pontual 

- Acolhimento temporário - situações de emergência social 
 

Fonte: Câmara Municipal de Alenquer, serviço de ação social e saúde 
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A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alenquer, alguns agrupamentos de 

escolas, a Voz do Amor e a Cruz Vermelha Portuguesa – delegação de Alenquer 

constituem igualmente importantes respostas de apoio alimentar pontual a famílias 

carenciadas, sendo que no caso da última instituição destaque-se o programa 

Lancheira Escolar, que atribui leite e bolachas a crianças sinalizadas do ensino pré-

escolar e do 1.º ciclo dos 4 agrupamentos de escolas do concelho para reforço do 

lanche, e que em fevereiro de 2016 beneficiava 190 crianças. 

 

Tendo em consideração o contexto de profunda crise social e económica, a câmara 

municipal de Alenquer estabeleceu um protocolo de colaboração de ajuda alimentar 

com as instituições do concelho com a valência de Banco Alimentar, abrangendo este 

protocolo no ano de 2016 um total de 208 beneficiários/as. Ao nível de apoio alimentar 

é ainda de referir a resposta do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais 

Carenciadas, ação anualmente promovida pela Comissão Europeia que adota um 

plano de atribuição de recursos aos Estados-Membros, para o fornecimento e 

distribuição de géneros alimentícios a favor das pessoas mais necessitadas e que no 

concelho de Alenquer, no ano de 2015, foi operacionalizado por 5 instituições, sendo o 

pólo de receção dos bens o Centro Social Paroquial do Carregado. 

 

Para além das respostas de apoio alimentar, de importância crucial na medida em que 

visam dar resposta a uma necessidade básica, destaque-se o desenvolvimento de 

respostas por parte das instituições para a doação de bens diversos à população, 

proporcionados pelas lojas sociais de Alenquer (câmara municipal), Carregado (junta 

de freguesia) e de Labrugeira (Instituto Sãozinha) e pela Irmandade de Santa Cruz e 

Passos de N. Sr. Jesus Cristo que, para além da ajuda que prestam aos agregados 

familiares em situação de fragilidade social, constituem respostas que visam a 

preservação ambiental mediante a promoção do reaproveitamento de bens e 

equipamentos e do combate ao desperdício. 

 

Refira-se ainda a Segurança Social, particularmente no que concerne ao apoio de 

caráter eventual a famílias em situação de comprovada carência económica e ao 

programa do Rendimento Social de Inserção, que constitui nesta unidade territorial um 

importante instrumento de apoio social. 
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Os dados disponibilizados pelo Instituto de Segurança Social apontam para a 

existência de 254 agregados familiares beneficiários/as da prestação de Rendimento 

Social de Inserção no ano de 2015, abrangendo um total de 503 indivíduos, que na 

sua maioria se encontram nas freguesias mais populosas do concelho (111 agregados 

familiares na União de Freguesias de Carregado e Cadafais e 51 agregados familiares 

na União de Freguesias de Alenquer), e se encontram maioritariamente em idade ativa 

(257 beneficiários/as possuem idades compreendidas entre os 19 e os 54 anos). No 

quadro 27 é possível verificar a distribuição dos/as beneficiários/as desta prestação 

social por escalão etário e freguesia,  

 

Quadro 27 - Nº de Beneficiários/as (com processamento) de RSI por escalão etário e freguesias do 
concelho, em 2015 
 

 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

*Os dados violam o segredo estatístico e não podem ser divulgados  

 

 

O Instituto de Segurança Social constitui ainda um importante recurso no que 

concerne ao apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, situação percetível 

através dos dados disponibilizados no seguinte quadro, referentes aos/às 

beneficiários/as de prestações familiares em 2015, que permite verificar a existência 

de um total de 6 320 titulares de prestações familiares no concelho, 84% dos quais 

beneficiam do abono de família para crianças e jovens. 

 

Sexo 

Freguesia 

<=18 anos 19-54 anos >=55 anos Total 

UF Abrigada e Cabanas de Torres 9 26 * 37 

UF Aldeia Galega da Merceana e 
Aldeia Gavinha 

8 15 6 29 

Alenquer  47 63 11 121 

Carnota 3 9 4 16 

UF Carregado e Cadafais 87 109 31 227 

Meca * 8 5 15 

Olhalvo * * * * 

Ota * * * * 

UF Ribafria e Pereiro de 
Palhacana 

3 6 6 15 

Ventosa 4 9 6 19 

UF Vila Verde dos Francos * * * * 

Total  170 257 76 503 
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Quadro 28 - N.º de titulares com processamento de prestações familiares em 2015, por tipo de benefício 
e sexo 
 

Tipo Benefício Feminino Masculino Total 

Abono de família para crianças e jovens 2 626 2 657 5 283 

Abono de família pré-natal 353 0 353 

Bonificação por deficiência 154 196 350 

Subsídio por frequência de estabelecimento 
de educação especial 

45 64 109 

Subsídio mensal vitalício 31 41 72 

Subsídio por assistência de terceira pessoa 36 49 85 

Subsídio de funeral 14 21 35 

Subsídio de Lar 20 13 33 

 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, 2016 

 

Será seguidamente efetuada a análise dos problemas identificados pelos/as 

parceiros/as locais nos momentos de trabalho.  

 

1.º Problema - Existência de famílias que necessitam de acompanhamento 

ao nível da definição de projetos de apoio personalizados 

 

No caso do primeiro problema identificado na área temática das famílias em risco, 

refira-se a existência de famílias que necessitam de um acompanhamento mais 

personalizado e integrado na medida em que possuem necessidades de diversa 

ordem que terão ser satisfeitas no sentido de uma melhoria das condições de vida 

generalizadas, de modo a permitir às mesmas sair da condição de fragilidade social. 

 

Foi identificado um conjunto de causas para a existência deste problema pelos/as 

parceiros/as locais, como sendo a falta de competências das famílias, que por se 

encontrarem em situação de pobreza e eventualmente de desemprego, verifica-se que 

possuem uma baixa autoestima e falta de iniciativa que originam a persistência da 

situação de fragilidade. Por outro lado, existe por vezes uma baixa capacidade de 

intervenção por parte dos técnicos que acompanham estas famílias, bem como uma 

elevada burocracia ao nível dos apoios que poderão ser prestados.   
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Como principais consequências, os/as parceiros/as definiram questões como o 

desajustamento social da família, e a existência de famílias desestruturadas que não 

possuem competências para a gestão do lar e de si próprios. Os/as parceiros/as 

referiram ainda que existem situações em que os projetos de apoio existentes não se 

adequam às necessidades das famílias, por não tomarem em consideração as suas 

características e necessidades específicas. 

 

A Rede Local de Intervenção Social, promovida pela Santa Casa da Misericórdia de 

Aldeia Galega da Merceana, em funcionamento desde o ano de 2016, e com 

atendimento à população descentralizado em 4 freguesias do concelho, constitui um 

importante recurso no âmbito da resposta a este problema, assim como as 

instituições do concelho com respostas de apoio às famílias em situação de fragilidade 

social. 

 

Existência de famílias que necessitam de acompanhamento ao nível da 

definição de projetos de apoio personalizados 

 

 

Causas 

- Falta de competências das famílias 

- Burocracia dos apoios 

- Pobreza 

- Desemprego 

- Baixa escolaridade 

- Falta de iniciativa 

- Baixa autoestima  

- Baixa capacidade de intervenção 

 

Consequências 
- Desajustamento social da família 

- Desadequação de projetos a determinadas famílias 

- Incapacidade de gestão do lar e de si próprios 

- Existência de famílias desestruturadas 
 

Recursos - Instituições do concelho 

- Rede Local de Intervenção Social 

 

 

2.º Problema - Há instituições no concelho que não articulam o 

trabalho a desenvolver. 
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Conforme foi referido, a situação de crise económica faz com que passem a ser 

prestadas no concelho um conjunto de respostas com vista a contribuir para uma 

melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de carência económica.  

Neste campo, e reconhecendo o trabalho meritório prestado por estas instituições, 

os/as parceiros/as locais referiram que a intervenção por vezes não será tão articulada 

quanto seria desejável, devido essencialmente a dificuldades de articulação e à 

existência de uma cultura institucional de não-partilha. 

 

Tal origina uma menor eficácia e eficiência de recursos ao nível da intervenção 

prestada, considerando que em algumas situações existirá uma duplicação de 

respostas e recursos sub e sobre aproveitados, podendo também conduzir a uma 

desresponsabilização das entidades na intervenção quando a mesma se sobrepõe. 

 

Como recursos que poderão ser potenciados no sentido de dar resposta a este 

problema, é possível referir as reuniões periódicas que são realizadas entre as várias 

instituições do concelho para articulação das respostas sociais promovidas pela 

autarquia, pelo núcleo dinamizador de técnicos na área da terceira idade ou pela 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Alenquer, cujo objetivo é precisamente 

rentabilizar os recursos existentes para uma melhor prestação de respostas.  

 

A Rede Social, constituindo uma estrutura de parceria alargada que integra as 

entidades que intervêm no concelho, constitui igualmente um recurso importante nesta 

questão, assim como a Comissão Social de Freguesia de Abrigada e Cabanas de 

Torres e o Núcleo Local de Inserção no âmbito do Programa Rendimento Social de 

Inserção.  
 

Há instituições no concelho que não articulam o trabalho a desenvolver 

 

Causas 
- Dificuldades de articulação 

- Cultura institucional de não partilha 

 

Consequências 
- Menor eficácia e eficiência de intervenção 

- Desresponsabilização de entidades na intervenção 
 

 

Recursos 

- Reuniões periódicas promovidas pela autarquia para articulação 

de respostas sociais 

- Rede Social e Comissão Social de Freguesia 

- Núcleo Dinamizador de Técnicos na Área da Terceira Idade 

- Reuniões de Parceiros na Comunidade da UCC de Alenquer 

- NLI 
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3.º Problema - Existência de famílias em situação de fragilidade 

social sem competências ao nível da gestão doméstica. 
 

Na área temática das famílias em risco, inclui-se a questão da existência de famílias 

que não possuem competências ao nível da gestão doméstica, problema este 

identificado por vários técnicos que no terreno fazem um acompanhamento de 

proximidade em relação aos agregados familiares em situação de carência. 

 

Este problema possui como causas a baixa escolaridade e formação, bem como a 

existência de situações de desemprego e pobreza, que em alguns casos são 

fenómenos de pobreza que se inserem num ciclo geracional do qual as famílias não 

têm capacidade de sair por si próprias. Na base deste problema encontra-se também 

a questão da falta de técnicos/as das instituições que apoiam estas famílias, 

justamente que possam orientar as mesmas de modo a poderem adquirir 

competências que lhes permitam melhorar as condições de vida. A falta de iniciativa e 

a baixa autoestima das famílias constituem também fatores que se encontram na 

causa da existência deste problema. 

 

Como consequências, é possível observar fatores como a subsidiodependência e a 

existência de situações que prevalecem por várias gerações. A referida falta de 

competências faz com que as famílias não se consigam organizar, conduzindo à 

existência de famílias desestruturadas, onde os/as técnicos/as percecionaram a 

existência de situações de aumento de endividamento e de despejos habitacionais. 

No âmbito da identificação de recursos de apoio a estas famílias, é de destacar o 

apoio prestado pelas instituições do concelho que prestam apoio a famílias 

carenciadas, pela Segurança Social e pela Rede Local de Intervenção Social. 

 

Existência de famílias em situação de fragilidade social sem 

competências ao nível da gestão doméstica. 

 

Causas 
- Falta de técnicos/as das instituições que apoiam estas famílias 

- Pobreza 

- Desemprego 

- Baixa escolaridade 

- Falta de iniciativa 

- Pouca formação 

- Baixa autoestima  

- Replicação de modelos geracionais 
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Consequências 
- Subsidiodependência  

- Situação que prevalece em várias gerações sem quebrar o ciclo 

- Falta de coesão social 

- Diminuição da qualidade de vida 

- Falta de organização 

- Existência de famílias desestruturadas 

- Endividamento famílias 

- Aumento dos despejos habitacionais 
 

 

Recursos 

- Instituições do concelho que apoiam famílias carenciadas 

- Segurança Social 

- Rede Local de Intervenção Social 

 

 

4.º Problema - Existência de famílias em situação de carência 

económica sem respostas imediatas. 

 

Outro dos problemas referidos pelas entidades nos momentos de trabalho como sendo 

preocupante no que diz respeito ao apoio prestado às famílias prende-se com a falta 

de respostas imediatas em situações de carência económica, sendo que por vezes as 

respostas existentes obedecem a um conjunto de procedimentos que remetem para a 

questão da burocracia já referida anteriormente e que fazem com que o apoio não seja 

prestado de uma forma tão rápida quanto as famílias necessitariam.  

 

Como causas da existência deste problema, foi referida a questão do desemprego e 

da existência de poucos rendimentos nas famílias, bem como, em alguns casos, a 

falta de conhecimento relativamente aos recursos locais aos quais poderão recorrer. A 

existência deste problema possuirá ainda como causas as questões relacionadas com 

o pouco acompanhamento familiar, que conduz para a questão do enfraquecimento 

das redes de suporte informal, bem como uma outra questão que foi identificada como 

um problema específico nesta área temática, e que se prende com a existência de 

dificuldades por parte dos serviços em poderem dar resposta às situações de 

emergência, quer seja por falta de articulação interinstitucional, quer seja pela forma 

como os próprios serviços se encontram organizados. 
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Existência de famílias em situação de carência económica sem respostas 

imediatas 

 

Causas 
- Poucos rendimentos 

- Desemprego 

- Falta de conhecimento dos recursos locais  

- Dispersão geográfica  

- Pouco acompanhamento familiar 

- Incapacidade dos serviços em dar resposta por 

desconhecimento, falta de articulação ou pela organização 

instituída 

 

Consequências 
- Situações graves de carência 

- Privação da satisfação das necessidades básicas 

- Dificuldade de acesso a bens de primeira necessidade 
 

 

Recursos 

- Instituições do concelho que apoiam famílias carenciadas  

- Câmara Municipal 

- Juntas e Uniões de freguesia 

- Segurança Social 

- Rede Local de Intervenção Social 

 

 

5.º Problema - Há crianças que não têm acompanhamento/ 

enquadramento parental de que necessitam 

 

O problema em análise foi identificado pelos/as parceiros/as locais em anteriores 

momentos de trabalho, prendendo-se com o facto de se constatar que alguns 

pais/mães por vezes não prestam o devido acompanhamento na educação dos/as 

seus/suas filhos/as. Nas causas deste problema surgem questões como a dificuldade 

na conciliação entre a vida familiar e profissional e as dificuldades sociais, culturais e 

económicas dos agregados familiares. É possível referir ainda a falta de capacitação 

dos progenitores para a sua função de educadores e a falta de competências 

parentais. 

 

No que concerne a consequências identificadas, refira-se que a falta de 

acompanhamento parental poderá levar ao surgimento de comportamentos disruptivos 

e expor as crianças a situações de risco. Poderá ainda originar situações de insucesso 
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escolar e problemas de saúde mental, bem como dificuldades no desenvolvimento das 

crianças e problemas de integração social. 

 

Quanto a recursos existentes que permitam de alguma forma responder a este 

problema, é possível referir a autarquia, com especial destaque no âmbito do 

programa “Pais Educadores”, que é desenvolvido pelo município em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas da rede pública do município, e possui como objetivos a 

criação de um programa formativo integrado de apoio a pais/mães e encarregados/as 

de educação, que contribua para o desenvolvimento de um mecanismo de apoio à 

resolução de problemas sinalizados pelos agrupamentos de escolas. 

 

Como objetivos específicos do programa, refira-se que este visa “informar sobre sinais 

de comportamentos desviantes; desenvolver a consciência cívica; fomentar a relação, 

proximidade e comunicação entre família e escola; sensibilizar a comunidade escolar e 

agentes educativos para questões de desenvolvimento e educativas; promover um 

espaço de encontro, formação e intercâmbio de saberes, vivências, dúvidas e 

necessidades; promover a mudança de hábitos e atitudes com vista a uma educação 

positiva e esclarecida; gerar novas práticas educativas com repercussão ao nível inter 

e transgeracional; e consciencializar pais e encarregados de educação para a 

importância e consequências do acompanhamento da vida escolar dos seus 

educandos”.10 É possível salientar que no ano letivo 2015/16 foram realizadas 8 

sessões de sensibilização inerentes a distintas temáticas nomeadamente: 

“Irrequietude e Desatenção! Que Respostas?”; “Crescer, Brincar e EducaraCom 

Regras e Limite”; Bullying: Brincadeiras sem Limites?; “Diz NÃO ao Bullying!” e 

“Internet Segura!”, abrangendo um total de 179 formandos/as. 

 

Como recursos identificados, refira-se ainda as instituições locais com competências 

na área da infância e juventude, as juntas e uniões de freguesia e a Rede Local de 

Intervenção Social. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens constitui uma 

estrutura de parceria que desenvolve um trabalho fundamental na área em análise, 

assim como o núcleo de apoio a crianças e jovens em risco, constituído por uma 

equipa multidisciplinar de técnicos/as do Centro de Saúde de Alenquer, que possuem 

a responsabilidade na deteção precoce de fatores de risco nas crianças e jovens e no 

devido encaminhamento para as estruturas de apoio de primeira linha (saúde, 

educação e segurança social).    

                                                 
10 Câmara Municipal de Alenquer, Projeto Pais Educadores, 2016 
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Há crianças que não têm acompanhamento/ enquadramento parental de 

que necessitam 

 

Causas 
- Falta de competências parentais 

- Dificuldades em conciliar vida familiar e vida profissional, com 

especial enfoque nas famílias monoparentais 

- Dificuldades sociais, culturais e económicas 

- Falta de capacitação dos progenitores para a sua função de 

educadores 

 

Consequências 
- Problemas de saúde mental 

- Insucesso escolar 

- Comportamentos disruptivos 

- Dificuldades de integração social 

- Situação de risco 

- Dificuldades de desenvolvimento 
 

 

Recursos 

- Câmara Municipal 

- Juntas e uniões de freguesia 

- Escolas 

- Instituições locais nas áreas da infância e juventude  

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

- Rede Local de Intervenção Social 

- Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco/ UCC  
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5.4.- Idosos/as 
 

 

A análise efetuada no capítulo “Enquadramento Sociodemográfico” do presente 

documento permite identificar a existência de um envelhecimento populacional ao 

nível do concelho de Alenquer dado que, desde o ano de 1960 até 2011, se verificou 

um aumento da população com mais de 65 anos na ordem dos 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/as 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/as no concelho de 

Alenquer – por cada 100 jovens existiam 30 idosos/as, no ano de 2011 a situação 

inverteu-se de uma forma preocupante, passando a existir para cada 100 jovens cerca 

de 110 idosos/as.  

 

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.  

 

Relativamente a respostas existentes de apoio ao/à idoso/a no concelho de Alenquer, 

no que concerne à rede solidária, existem 6 instituições particulares de solidariedade 

social com diferentes respostas na área da anciania, sendo possível verificar no 

quadro infra a informação referente a cada uma das respostas sociais existentes e a 

respetiva capacidade e frequência. 
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Quadro 29 - Capacidade e frequência das valências das IPSS na área da terceira idade  
 

 
 

Instituição 
 
 

Centro 
de Dia 

Centro de 
Convívio 

SAD ERPI 

Cap. Freq. Cap. Freq. Cap. Freq. Cap. Freq. 

- Associação de Apoio a 
Idosos e Jovens da 
Freguesia de Meca  

50 48 - - 10 10 - - 

- Santa Casa da Misericórdia 
Alenquer 

40 40 - - 60 60 90 90 

- Santa Casa Mis. Aldeia 
Galega da Merceana 

40 25 - - 50 40 71 71 

- Centro Social Paroquial      
do Carregado 

50 17 - - 30 21 60 60 

- Centro Social Paroquial       
N.ª Sra. das Virtudes 

25 25 32 32 40 40 41 41 

- Instituto Sãozinha 20 12 - - 30 27 - - 

Total 225 167 32 32 220 198 262 262 

 

Fonte: Dados fornecidos pelas IPSS do concelho, setembro de 2016 

 

 

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 

às necessidades da população, constituindo assim um dado revelador da carência 

existente na área concelhia, foi solicitado às instituições o número de utentes inscritos 

em cada instituição com a valência de ERPI em setembro de 2016, sendo possível 

verificar esta informação no quadro seguinte. 

 

É sabido que, em algumas situações, o/a mesmo/a utente se encontra inscrito/a nas 

várias instituições do concelho, o que faz com que a lista de espera para a valência de 

ERPI não espelhe a realidade neste âmbito. Considerando as restantes respostas 

prestadas pelas IPSS, constata-se que efetivamente esta resposta é a que apresenta 

uma lista de espera mais elevada, sendo que se pode considerar que as restantes 

respostas sociais vão dando resposta às necessidades da população, na medida em 

que o número de utentes que se encontram em lista de espera não é muito 

significativo, verificando-se que a valência Centro de Dia é a que apresenta em 

algumas instituições uma oferta superior à procura mais significativa. 
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Quadro 30- Listas de espera para a valência de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

 
Instituição 

 

N.º de utentes em 
lista de espera 

- Santa Casa da Misericórdia de Alenquer 188 

- Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega 

da Merceana 
* 

- Centro Social Paroquial do Carregado 27 

- Centro Social Paroquial N. Sra. das Virtudes 

de Ventosa 
271 

 

* A instituição encontra-se a atualizar a informação referente a esta valência 

 

FONTE: Dados fornecidos pelas IPSS do concelho, setembro de 2016 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário constitui também uma valência fundamental no âmbito 

da prestação de cuidados ao idoso no seu meio habitacional, existindo 5 utentes em 

lista de espera no Centro Social e Paroquial de N.ª Sr.ª das Virtudes de Ventosa e 

também o mesmo número de utentes em lista de espera na Associação de Apoio a 

Idosos e Jovens da Freguesia de Meca.  

 

Em termos de instituições privadas, foi recolhida informação junto da Residência 

Geriátrica “Casa Minha” e da Casa de Repouso “Quinta da Relva”. A primeira 

instituição existe desde o ano 2004, possuindo capacidade para 40 utentes, sendo que 

em 2017 encontram-se todas as vagas preenchidas e 4 pessoas em lista de espera. 

No que concerne à segunda instituição privada, encontra-se em funcionamento no 

concelho desde 2009 e possui capacidade para dar resposta a 25 utentes, 

encontrando-se todas as vagas preenchidas e existindo 6 pessoas em lista de espera.  

Ainda no que concerne a instituições privadas, existe no concelho a Casa de 

Repouso Guilhermina Diogo, na freguesia de Carnota, que no ano de 2017 dá 

resposta a 18 utentes, encontrando-se 10 em lista de espera.  

Refira-se ainda a existência de um outro recurso a nível concelhio que presta apoio 

também 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 percentagem significativa de pessoas com idade mais avançada, destina-

se à população em geral, residente ou não no concelho. No ano de 2016 abrangeu 

336 utentes: entre o serviço de fisioterapia e correção postural no Centro de Recursos 

e em Instituições 275 utentes, e em classes de ginástica 61 utentes. 
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São vários os serviços prestados por esta instituição, destacando-se no caso da 

terceira idade as consultas de Clínica Geral, tratamentos de fisioterapia e classes de 

ginástica de correção postural e Pilates sénior. Possuem ainda outros serviços para a 

comunidade, nomeadamente consultas de Psicologia, de Terapia da Fala, Acupuntura, 

Homeopatia, Ginástica corretiva e de manutenção tais como Pilates, Ballet, Fitness e 

Hip Hop.  

No que concerne a respostas existentes, refira-se a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI), 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, encontrando-se todas as vagas 

preenchidas na medida em que esta é uma resposta de âmbito nacional. 

 

Ao nível do concelho de Alenquer destacam-se alguns projetos nesta área promovidos 

pela autarquia, como é o caso da Universidade da Terceira Idade de Alenquer (UTI), 

que possui em janeiro de 2017, 884 alunos/as inscritos/as. A sede da UTI encontra-se 

instalada na Biblioteca Municipal de Alenquer, sendo proporcionado aos/às alunos/as 

a frequência das seguintes disciplinas: Ginástica; Alemão; Alfabetização; Francês; 

Inglês; Nova Cidadania; História local; Princípios básicos de direito; Artes Decorativas; 

Bordados; Costura; Danças Tradicionais; Lavores; Informática; Internet e Multimédia; 

Música; Pintura; Cuidados de Saúde; Ginástica de manutenção; Hidroginástica; 

Pilates; Zumba Gold e Yoga. 

 

Existem polos da Universidade da Terceira Idade de Alenquer na união de freguesias 

de Carregado e Cadafais, onde são disponibilizadas as disciplinas de artes 

decorativas, informática, pilates, zumba e ginástica; na união de freguesias de Aldeia 

Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, onde é lecionada a disciplina de artes 

decorativas, sendo que na freguesia de Ota existe também um pólo da UTI com as 

disciplinas de artes decorativas, informática e ginástica.  
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Quanto a serviços desenvolvidos pela autarquia para apoio à população idosa, refira-

se ainda o projeto Oficina Domiciliária, que consiste na prestação de serviços de 

pequenas reparações no domicílio destinadas a pessoas idosas ou dependentes que 

não possuam condições para as realizar. 

 

Direcionado para a população idosa institucionalizada, o Núcleo Dinamizador de 

Técnicos na área da Terceira Idade, constituído por representantes da autarquia e das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, promove anualmente um 

conjunto de atividades em parceria que visam contribuir para a integração dos/as 

idosos/as institucionalizados na comunidade local e para a promoção de atividades de 

tempos de lazer e convívio interinstitucional.  

 

Seguidamente, será efetuada a análise dos problemas existentes no concelho, 

identificados pelas entidades locais, na área da terceira, e as respetivas causas, 

consequências e recursos existentes. 

 

1.º Problema - Existência de idosos/as sem acesso a apoios sociais de 

emergência 

 

O problema prioritário identificado pelos/as parceiros/as locais nesta área temática foi 

a existência de idosos/as sem acesso a apoios sociais de emergência, problema este 

que como causas apresenta questões como a falta de vagas em respostas sociais, o 

isolamento social e familiar, a dispersão geográfica, a falta de autonomia e de 

acompanhamento médico e familiar, bem como o desconhecimento relativamente a 

direitos e serviços. 

 

Como consequências deste problema, verifica-se um aumento do número de 

idosos/as em situação de negligência e abandono familiar e uma maior exclusão social 

desta camada populacional. 

 

Os recursos identificados dizem respeito essencialmente a instituições do concelho 

que desenvolvem respostas que permitem apoiar a população idosa, como é o caso 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social, da Cruz Vermelha Portuguesa e 

dos Bombeiros Voluntários, da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente através 

do programa Apoio 65 Idosos em Segurança, que no ano de 2016 abrangeu um total 

de 23 idosos/as residentes no concelho, e de instituições como a Câmara Municipal e 
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as Juntas e Uniões de Freguesias ao nível da sinalização e encaminhamento de 

situações.  

 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) constitui igualmente um importante 

recurso no que concerne ao problema em análise. Esta resposta funciona nas 

instalações do Centro de Saúde de Alenquer e 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 de cuidados 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 a totalidade dos utentes inscritos no Centro de Saúde 

de Alenquer e atua em diversos programas de saúde, nomeadamente ao nível do 

Programa de Cuidados Continuados, 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 permite referir que, durante o ano de 2016, a UCC prestou 

cuidados a um total de 478 utentes no programa de cuidados continuados no 

domicílio, com uma média de idades de 77 anos. As patologias mais frequentes são, 

por ordem decrescente, sequelas neurológicas de AVC, neoplasias, demências e 

cuidados pós-operatórios. 
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Existência de idosos/as sem acesso a apoios sociais de emergência 

 

Causas 
- Falta de vagas em respostas sociais  

- Isolamento social e familiar 

- Dispersão geográfica 

- Falta de autonomia 

- Falta de acompanhamento médico e familiar 

- Desconhecimento de direitos e serviços 

 

Consequências 
- Exclusão social desta camada populacional 

- Aumento do número de idosos/as em situação de negligência e 

abandono familiar 
 

 

Recursos 

- Segurança Social 

- Câmara Municipal 

- RLIS  

- GNR - Programa Apoio 65 Idosos em Segurança  

- Juntas e uniões de freguesia  

- IPSS 

- Unidade de Cuidados na Comunidade 

- Cruz Vermelha Portuguesa 

- Bombeiros Voluntários 

 

2.º Problema - Existência de idosos/as em situação de negligência e 

abandono familiar 

 

No caso do segundo problema prioritário identificado na área dos/as Idosos/as, os/as 

parceiros/as referiram que existem idosos/as em situação de negligência e abandono 

familiar, o que apresenta como causas questões como a existência de famílias 

desestruturadas e disfuncionais, que em alguns casos não têm condições económicas 

para apoiar os/as idosos/as e em outras situações não têm conhecimento dos 

recursos existentes que permitam colmatar as suas necessidades.  

 

Verificam-se situações de pouca valorização dos/as idosos/as e muitos casos não são 

denunciados, sendo que a inexistência de uma comissão de proteção ao/à idoso/a, 

que possa promover a defesa dos seus direitos, constitui também uma causa para a 

existência de idosos/as nestas situações. De referir ainda que os/as parceiros/as 
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locais sinalizaram o isolamento geográfico como causa deste problema, 

nomeadamente em meio rural. 

 

As consequências apontadas pelos/as parceiros/as dizem respeito à existência de 

situações de violência sobre idosos/as e de falta de cuidados ao nível da saúde, da 

higiene e ao nível alimentar, uma vez que não se recorre a instituições com este tipo 

de respostas. Também como consequência deste problema se verifica um deficiente 

nível de vida por parte dos/as idosos/as nesta situação. 

 

Os recursos existentes dizem respeito à Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Alenquer, nomeadamente no que concerne à equipa de prevenção 

e de violência contra adultos; ao programa apoio 65 idosos em segurança da Guarda 

Nacional Republicana e à Câmara Municipal, Juntas e Uniões de Freguesias, IPSS e 

Rede Local de Intervenção Social. 

 

Existência de idosos/as em situação de negligência e abandono familiar 

 

Causas 
- Inexistência de uma comissão de proteção ao/à idoso/a 

- Famílias desestruturadas e disfuncionais 

- Pouca valorização dos/as idosos/as 

- Fraca denúncia das situações 

- Isolamento geográfico e social 

- Insuficiência económica; 

- Falta de informação / conhecimento dos recursos 

 

Consequências 
- Violência sobre idosos/as 

- Deficiente nível de vida 

- Falta de cuidados de saúde, higiene e alimentar 

- Sofrimento físico e mental 
 

 

Recursos 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados  

- GNR – Programa Apoio 65 Idosos em segurança 

- Câmara Municipal 

- RLIS  

- Juntas e uniões de freguesia 

- IPSS 
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3.º Problema - Existência de idosos/as com problemas/ necessidades na 

área da saúde mental 

 

A área da saúde mental é merecedora de uma atenção especial por parte dos/as 

parceiros/as locais, particularmente devido à carência de respostas especializadas 

nesta área, sendo que o deficiente ou inexistente acompanhamento de idosos/as ao 

nível da saúde mental possui consequências que em muito afetam a qualidade de vida 

dos/as munícipes. 

 

As causas identificadas para a existência deste problema a nível concelhio são de 

variada ordem, indo da falta de diagnóstico por desconhecimento ou desvalorização 

dos sintomas, ao pouco acesso dos/as idosos/as à saúde, seja por falta de 

acompanhamento familiar ou de recursos económicos. O isolamento geográfico, 

familiar e social constitui também causa para a falta de apoio a idosos/as com 

problemas ao nível da saúde mental.    

 

As consequências da existência de problemas do foro mental sem o 

acompanhamento devido são devastadoras do ambiente familiar, conduzindo a uma 

sobrecarga dos/as familiares e a uma diminuição da qualidade de vida de todo o 

agregado familiar, o que poderá originar um abandono do/a idoso/a por parte da 

família e, em situações extremas, os/as parceiros/as referiram a existência de 

situações de suicídio relacionadas com a persistência de problemas mentais. 

 

Os recursos existentes que permitem de alguma forma dar resposta a situações de 

doença mental dizem respeito ao Hospital de Vila Franca de Xira, à Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados e às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, sendo que a Rede Local de Intervenção Social e a autarquia constituem 

também importantes recursos no que diz respeito à sinalização e encaminhamento de 

situações. Refira-se que a autarquia desenvolve ainda um projeto de 

acompanhamento psicológico a adultos/as, na União de Freguesias de Carregado e 

Cadafais, mas com uma área de intervenção que abrange todo o concelho, 

denominado “A falar é que a gente se entende”. 
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Existência de idosos/as com problemas/ necessidades na área da saúde 

mental 

 

Causas 
- Insuficiência de serviços e técnicos/as de saúde mental 

- Falta de diagnóstico acerca da problemática 

- Insuficiência económica para acompanhamento clínico e 

aquisição de medicamentos  

- Falta de acompanhamento familiar  

- Isolamento geográfico 

- Pouco acesso por parte dos/as idosos/as à saúde  

- Isolamento social  

- Desconhecimento/desvalorização dos sinais e sintomas 

 

Consequências 
- Adoecer e sofrimento dos/as idosos/as 

- Não acompanhamento do/a idoso/a com estas características 

- Provável aumento do suicídio 

- Maior sobrecarga familiar para os cuidados 

- Aumento do abandono familiar 

- Diminuição da qualidade de vida e do bem-estar 
 

 

Recursos 

- Hospital de Vila Franca de Xira 

- UCSP Alenquer 

- IPSS do concelho  

- Rede Local de Intervenção Social 

- Câmara Municipal 

 

 

4.º Problema – Os/as idosos/as têm dificuldades de acesso a bens e 

serviços  

 

Outro problema identificado pelos/as parceiros/as locais foi a perceção de que 

muitos/as idosos/as do concelho se encontram em situação de isolamento geográfico, 

familiar e social, e como tal possuem dificuldades no acesso a bens e serviços. 

 

Embora não existindo um levantamento aprofundado em relação ao número exato de 

idosos/as que se encontram no concelho em situação de isolamento, considerou-se 

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.  
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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/as 

idosos/as se encontrem numa situação de isolamento geográfico, sendo que este 

problema ainda é mais grave em situações de idosos/as com dificuldades de 

deslocação e de autonomia. A desresponsabilização das famílias e os baixos 

rendimentos foram ainda identificados como sendo duas causas deste problema. 

 

A falta de uma rede de voluntariado estruturada apresenta-se também como uma 

causa no âmbito deste problema, na medida em que, não obstante a existência de um 

Banco Local de Voluntariado em funcionamento no concelho desde 2009, e possuindo 

em 2016, 256 voluntários/as inscritos/as, se considera que este não constitui um 

recurso efetivo na área em análise na medida em que no concelho o voluntariado 

surge ainda como uma atividade pouco desenvolvida, existindo a necessidade de 

consciencializar as instituições para a existência deste recurso, e a população em 

geral para uma participação ativa neste sentido, uma vez que o voluntariado 

organizado poderá de alguma forma constituir um apoio no âmbito dos/as idosos/as 

em situações de isolamento. 

 

Verifica-se ainda em algumas situações a existência de pouca informação 

relativamente aos recursos existentes, o que também contribui para a dificuldade de 

acesso a bens e serviços, fazendo com que os/as idosos/as se mantenham nas suas 

habitações, por vezes sem as condições adequadas à sua situação física, e não 

procurem apoio nas respostas sociais existentes.  

 

Quanto a consequências da existência deste problema no concelho, verificam-se 

situações de abandono familiar e de solidão e isolamento social por parte da 

população idosa. Verifica-se também em alguns casos a falta de cuidados de saúde, 

de higiene, e carências ao nível alimentar. A pobreza e exclusão social também foram 

identificadas como sendo causas do problema em análise. 

 

A questão da falta de acesso a bens e serviços, segundo os/as parceiros/as, encontra-

se ainda relacionada com o problema anterior, na medida em que poderá de alguma 

forma conduzir a um aumento de situações de problemas de saúde mental, tornando 

também difícil o cumprimento do conceito de saúde da Organização Mundial de 

Saúde, que define a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. A saúde passou, então, a 

ser mais um valor da comunidade que do indivíduo e um direito fundamental da 
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pessoa humana, que deve ser assegurado sem distinção  de raça, de religião, 

ideologia política ou condição  socioeconómica.  

 

Foi identificado um conjunto de recursos no âmbito do apoio à população idosa no 

concelho, que permitem de alguma forma dar resposta às dificuldades de acesso a 

bens e serviços como é o caso da Câmara Municipal de Alenquer, através das 

diversas atividades e projetos que promove, direcionadas para a melhoria da 

qualidade de vida da população idosa. As juntas e uniões de freguesias constituem 

igualmente um recurso nesta área, quer pela promoção de iniciativas específicas 

direcionadas para a população idosa, quer pelo apoio à resolução de questões 

diversas devido à sua proximidade com esta população. Refira-se ainda a Rede Local 

de Intervenção Social como importante recurso nesta área.  

 

Outro recurso que de alguma forma dá resposta, ao nível da prestação de cuidados de 

saúde, a idosos/as que se encontram em situação de isolamento ou fisicamente 

dependentes no seu domicílio, é a Unidade de Cuidados na Comunidade. 

 

 

 

Os/as idosos/as têm dificuldades de acesso a bens e serviços  

 

Causas 
- Insuficiente rede de transportes 

- Concelho geograficamente disperso  

- Baixos rendimentos 

- Falta de uma rede de voluntariado estruturada  

- Distância dos prestadores de serviços (dificuldades na 

deslocação) 

- Isolamento social e geográfico;  

- Falta de informação / conhecimento dos recursos 

- Pouco apoio familiar 

 

Consequências 
- Solidão / isolamento social 

- Aumento de situações de falta de saúde mental 

- Dificuldades em cumprir o conceito de Saúde da OMS 

- Pobreza e exclusão social 

- Falta de cuidados de saúde, higiene e alimentar 

- Abandono familiar 
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Recursos 
- Câmara Municipal  

- Juntas e Uniões de Freguesias 

- RLIS 

- IPSS  

- UCSP 

- UCC 

 

 

5.º Problema - Existência de idosos/as com escassos recursos 

financeiros 

 

O último problema desta área temática diz respeito à existência de idosos/as que 

possuem escassos recursos financeiros, problema este que possui implicações diretas 

na qualidade de vida desta população, nomeadamente no acesso à medicação, a uma 

dieta alimentar equilibrada, à aquisição de bens de reabilitação e de conforto (ex. 

aquecimento). As principais causas referem-se às baixas reformas por não terem sido 

realizados descontos em idade ativa, e por outro lado, existe uma falta de apoio e 

comparticipação familiar, sendo que em algumas situações se verifica que os/as 

familiares beneficiam das reformas e rendimentos dos/as idosos/as, naquele que é um 

fenómeno denominado de “violência financeira”. 

 

Verifica-se por isso, no atual contexto, que as famílias estão preocupadas com os 

custos dos apoios a idosos/as nas instituições levando à saída de alguma população 

idosa das mesmas e ou a rescisão de serviços de apoio anteriormente “contratados”, 

não raras vezes, provocada pela necessidade de uso dos rendimentos dos/as 

idosos/as para a sobrevivência das famílias. Por outro lado, assiste-se ao recurso a 

casas de acolhimento de idosos/as sem condições e sem cuidadores com formação 

específica (menor custo), à procura das instituições em situações limite (de urgência) e 

já quando existe elevado grau de dependência do idoso. 

 

Como consequências, os/as idosos/as possuem dificuldades de acesso a bens e 

serviços essenciais, verificando-se situações de pobreza e exclusão social, falta de 

cuidados de saúde, higiene e alimentar e dificuldades de sobrevivência. 

 

Os recursos identificados nesta área foram a Segurança Social, a Câmara Municipal, 

a Rede Local de Intervenção Social e as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do concelho. 
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Existência de idosos/as com escassos recursos financeiros 

 

Causas 
- Violência financeira 

- Baixos rendimentos 

- Falta de orientação da economia familiar 

- Pensões baixas por não terem realizado descontos quando 

ativos 

- Falta de apoio/comparticipação familiar 

 

Consequências 
- Dificuldades de acesso aos bens e serviços essenciais 

- Pobreza 

- Exclusão social 

- Falta de cuidados de saúde, higiene e alimentar 

- Dificuldades de sobrevivência 
 

Recursos - Segurança Social 

- Câmara Municipal 

- RLIS  

- IPSS  
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5.5.- Infância e Juventude 
 

 

A área temática em análise engloba as questões relacionadas com a infância e 

juventude no concelho, sendo que seria importante começar esta análise pela 

identificação das respostas existentes para a primeira infância. Assim, 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 em setembro de 2016 a 171 crianças, possuindo 28 em lista de 

espera; a Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana, com uma 

capacidade para 66 crianças e com uma frequência de 38, e o Instituto Sãozinha com 

uma ocupação de 21 crianças, registando 4 vagas. 

 

Não obstante o facto de os números das listas de espera apontem para que não seja 

um problema com dimensões preocupantes no concelho, na medida em que apenas 

uma instituição possui lista de espera, refira-se que particularmente nas zonas mais 

urbanas se verifica uma carência a este nível, sendo que existe o recurso aos serviços 

de pessoas particulares que tomam conta de crianças nas suas habitações, 

possivelmente sem reunir as condições que seriam as ideais para o efeito.  

 

A restante oferta a nível concelhio para a valência de creche é prestada por quatro 

estabelecimentos privados: os colégios “Os Cartaxinhos” e “Reino do Alão” situam-se 

na união de freguesias de Alenquer; e “Os Pintainhos” e os “Os Amiguinhos da 

Quinta”, que se localizam na união de freguesias de Carregado e Cadafais. 

 

Ao nível da juventude, é possível referir que existem ofertas direcionadas para os/as 

jovens promovidas por diversas associações e clubes desportivos do concelho, sendo 

ainda de destacar o papel do Conselho Municipal de Juventude, que constitui um 

órgão consultivo com o objetivo, entre outros, de colaborar na definição da execução 

das políticas municipais da juventude, em estreita parceria e colaboração com a 

população alvo e de incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil.  
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1 - Crianças e jovens sem atividades de ocupação de tempos livres 

(período letivo e não letivo) 

 

Foi constatada, no âmbito da Infância e Juventude, a questão de muitas crianças e 

jovens não possuírem respostas ao nível das atividades ocupação de tempos livres, 

de uma forma particular nas interrupções escolares. 

 

As causas identificadas pelos/as parceiros/as para a existência deste problema no 

concelho prendem-se com o facto de se verificar um alargamento do horário de 

trabalho dos progenitores, o que origina a necessidade de uma maior oferta de 

ocupação de tempos livres. Por outro lado, os/as parceiros/as identificaram que as 

crianças e jovens por vezes não recorrem à oferta existente, quer por falta de 

disponibilidade dos/as pais/mãos e família, quer porque a oferta que existe não se 

adequa em alguns casos aos interesses das crianças e jovens, o que se poderá dever 

também a uma falta de recursos físicos e humanos nas instituições da área que 

permitam a criação de uma oferta diversificada de ocupação de tempos livres.  

 

Não obstante a existência no concelho de várias respostas de ocupação de tempos 

livres, estas são na sua maioria de caráter privado, o que faz com que muitas crianças 

não as possam frequentar por falta de recursos monetários das famílias. Verifica-se 

ainda que as respostas existentes localizam-se, na sua maioria, nas zonas mais 

populosas do concelho, deixando a descoberto muitos jovens na zona mais rural do 

concelho. Este fator, conjugado com a fraca rede de transportes públicos, torna 

importante o desenvolvimento de atividades de modo a ocupar esta lacuna. 

 

No que concerne à análise das consequências de não possuírem atividades de 

ocupação dos seus tempos livres, verifica-se a existência de pouco acompanhamento 

das crianças e jovens e de um aumento das dificuldades de integração e de 

isolamento social, o que poderá também conduzir a que os tempos livres sejam 

ocupados de forma menos saudável, proporcionando um aumento de comportamentos 

de risco. 
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Quando questionados sobre os recursos existentes nesta área, os/as parceiros/as 

mencionaram a Câmara Municipal de Alenquer, nomeadamente no que concerne ao 

desenvolvimento de iniciativas e projetos de ocupação de tempos livres. É o caso do 

projeto Férias Divertidas, que pretende promover a ocupação das crianças do ensino 

pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico nas interrupções letivas das férias de verão, 

natal e páscoa e do estabelecimento de um protocolo com a Federação Portuguesa de 

Atletismo no âmbito da criação do Centro de Marcha e Corrida de Alenquer, que 

constitui um projeto que visa a promoção da atividade física junto da população 

através de um acompanhamento personalizado e que constitui uma forma saudável de 

ocupação de tempos livres dos/as jovens. 

 

A autarquia proporciona ainda a resposta de Componente de Apoio à Família 

diariamente às crianças do ensino pré-escolar e de 1.º ciclo nos estabelecimentos de 

ensino a partir do término das aulas, que também constitui uma importante resposta 

ao nível da ocupação das crianças, assim como dinamizou em 2015 e 2016 o projeto 

“Férias Desportivas” em colaboração com vários clubes do concelho, num total de 100 

crianças e jovens em 2016. 

 

Atenta a este problema, a autarquia pretende promover um programa de ocupação de 

tempos livres direcionado a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 

anos, que se encontra à data da elaboração do presente documento em fase de 

publicação no Diário da República, e que visa a prossecução dos seguintes objetivos 

“Ocupar os tempos livres dos jovens com atividades estruturadas e organizadas em 

variadas áreas de atividade profissional, no âmbito das competências da autarquia ou 

outras entidades; Proporcionar aos jovens munícipes do concelho de Alenquer a plena 

ocupação dos seus tempos livres através de uma experiência de trabalho em contexto 

real que no futuro, lhes possa facilitar a sua integração no mercado de trabalho; e 

promover uma participação ativa dos jovens na procura de oportunidades para 

delinearem o seu futuro pessoal e profissional, facilitando-lhes a tomada de decisão 

nas suas escolhas vocacionais”, que após implementado poderá vir a ser considerado 

como um importante recurso na área em análise. 

 

As instituições da rede solidária e privada desenvolvem também diversas atividades 

de ocupação de tempos livres de crianças e jovens, assim como as associações 

desportivas, culturais, e as coletividades do concelho.  
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2 - Há crianças e jovens cujos/as pais/mães possuem poucas 

competências ao nível das responsabilidades parentais 

 

Este problema encontra-se relacionado com o 5.º problema identificado na área 

temática das “Famílias em Risco” e prende-se com o facto de se constatar que alguns 

pais/mães por vezes não prestam o devido acompanhamento aos/às seus/suas 

filhos/as nas mais diversas áreas que seriam da sua competência. Na origem deste 

problema foi identificada a existência de famílias desestruturadas, onde existe uma 

falta de responsabilização e de objetivos para os/as filhos/as, sendo que são famílias 

onde existe pouco acompanhamento a nível social, contribuindo estes fatores para a 

falta de supervisão parental e conduzem ao desajuste das respostas dos/as pais/mães 

às necessidades das crianças.  

 

Crianças e jovens sem atividades de ocupação de tempos livres (período 

letivo e não letivo) 

 

Causas 
- Horários de trabalho alargados dos/as pais/mães 

- Oferta existente concentrada nas zonas mais populosas 

- Oferta desadequada aos interesses 

- Falta de recursos físicos e humanos para a criação de 

momentos de lazer na escola 

- Falta de recursos monetários por parte das famílias 

- Falta de oferta de ATL gratuito 

- Falta de disponibilidade dos/as pais/mães e familiares 

- Fraca rede de transportes públicos 

 

Consequências 
- Aumento de comportamentos de risco 

- Pouco acompanhamento 

- Isolamento social / dificuldades de integração social 

- Ocupação do tempo livre de forma menos saudável 
 

 

Recursos 

- Câmara Municipal de Alenquer  

- Instituições da rede solidária e privada 

- Associações desportivas e culturais/coletividades 
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As consequências da existência deste problema são essencialmente a falta da 

definição de regras e disciplina, o que faz com que as crianças possam vir a 

desenvolver problemas de comportamento, considerando que não possuem a 

orientação necessária por parte dos progenitores e poderão assim apresentar algumas 

dificuldades ao nível da definição dos seus projetos de vida.   

 

No que diz respeito aos recursos existentes para responder ao problema identificado, 

foi referida a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Alenquer, onde existe 

um projeto direcionado aos progenitores de crianças entre os 0 e os 6 anos 

denominado “Conversa de pais”, que ocorre nas primeiras segundas-feiras de cada 

mês.  

 

No caso da autarquia, é possível destacar o apoio ao nível do desenvolvimento de 

competências dos/as pais/mães através do projeto Pais Educadores, cuja informação 

é possível verificar na página 82 do presente documento. As associações de pais 

constituem também um recurso fundamental no âmbito do aperfeiçoamento de 

competências parentais, de uma forma mais dinâmica destaca-se o trabalho 

desenvolvido pela Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Carregado, 

através da criação de uma Escolas de Pais, onde são trabalhadas ao longo do ano 

várias temáticas. 

Há crianças e jovens cujos/as pais/mães possuem poucas competências 

ao nível das responsabilidades parentais 

 

Causas 
- Famílias desestruturadas 

- Pouco apoio social 

- Falta de responsabilização 

- Ausência de objetivos para os filhos 

 

Consequências 
- Falta de regras e disciplina 

- Problemas de comportamento 

- Formação de grupos vulneráveis e com comportamentos 

desviantes  

- Crianças desprotegidas ou superprotegidas 

- Crianças e jovens sem orientação 

- Falta de responsabilidade 

- Crianças e jovens sem projeto de vida 

- Problemas relacionais e de desenvolvimento infantil 
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3 - Existência de jovens com dificuldades na definição de objetivos de 

vida 

 

O terceiro problema prioritário em análise consiste na existência de jovens sem 

objetivos de vida definidos, problema este que se encontra diretamente relacionado 

com o problema identificado anteriormente, e com o pouco acompanhamento prestado 

por parte das respetivas famílias e instituições. Os/as parceiros/as referiram que existe 

uma falta de orientação dos/as jovens relativamente a cursos alternativos ao ensino 

regular, considerando que existe uma desadequação ao nível do currículo nacional.  

 

Foi ainda referido pelos/as parceiros/as que a instabilidade profissional dos pais e das 

mães não contribui para a criação de uma referência de vida dos jovens. 

 

Como consequências da existência deste problema, é de referir fatores tais como 

perturbações ao nível da saúde mental; a desmotivação pelos projetos de vida dos/as 

jovens; o aparecimento de comportamentos desviantes e a desorientação e 

instabilidade social, que fazem com que exista uma maior dificuldade de integração 

profissional futura. 

 

Quanto a recursos, as entidades identificaram o importante papel orientador que as 

escolas e as associações desportivas e coletividades do concelho possuem no 

desenvolvimento das crianças, bem como o projeto Despertar, que consiste numa 

parceria estabelecida entre a autarquia e o Centro de Saúde, através da qual foi criada 

uma equipa multidisciplinar para prestar um atendimento personalizado, 

desburocratizado, gratuito e confidencial aos/às jovens do concelho entre os 10 e os 

21 anos.  

 

Refira-se que a autarquia constitui também um recurso no âmbito do problema em 

análise na medida em que disponibiliza recursos humanos na área da psicologia em 

regime de mobilidade nos agrupamentos de escolas do concelho, que desenvolvem 

 

 

Recursos 

- UCSP Alenquer 

- Câmara Municipal 

- Associações de Pais 

- RLIS 
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uma intervenção psicoterapêutica, psicopedagógica e de orientação vocacional junto 

das crianças e jovens que se encontram inseridos em estabelecimentos de ensino. 

Ainda ao nível de apoios disponibilizados pela autarquia, é de destacar a promoção de 

projetos e ações de divulgação da área do empreendedorismo que de alguma forma 

poderão ajudar os/as jovens na definição do seu percurso profissional.   

 

 

4 - Inexistência de resposta local para acolhimento residencial de crianças 

e jovens 

 

Os/as parceiros/as demostraram a preocupação com a inexistência de respostas 

locais para o acolhimento de crianças e jovens em situação de risco, necessidade esta 

que se tornou mais evidente com o encerramento da única resposta existente no 

concelho que se destinava a este fim, o Lar de Crianças e Jovens do Instituto 

Existência de jovens com dificuldades na definição de objetivos de vida 

 

Causas 
- Falta de formação para orientar os/as jovens para cursos 

alternativos ao ensino regular 

- Pouco acompanhamento dos/as jovens pelas famílias e 

instituições 

- Desadequação do currículo nacional 

- Instabilidade profissional dos pais e mães  

- Pais e mães com deficit de competências ao nível das 

responsabilidades parentais  

 

Consequências 
- Perturbações ao nível da saúde mental - comportamentos 

disruptivos 

- Desmotivação pelo seu projeto de vida 

- Aparecimento de comportamento desviantes 

- Desorientação 

- Instabilidade social 

- Maior dificuldade de integração profissional futura 
 

 

Recursos 

- Escolas 

- Projeto Despertar  

- Câmara Municipal 

- Associações desportivas e culturais/coletividades 
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Sãozinha, sito na união de freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres. A 

inexistência no concelho de respostas para acolher crianças e jovens em risco 

apresenta como causas o facto de as instituições locais não possuírem infraestruturas 

que permitam a criação desta resposta, e como tal também não manifestam interesse 

na criação da mesma. 

 

As consequências da não existência de respostas locais prendem-se com a 

necessidade de colocação das crianças em locais distantes das famílias, o que faz 

com que por vezes as famílias não consigam manter um contacto regular com os/as 

filhos/as. Existe também uma alteração ao nível do estabelecimento de ensino de 

referência das crianças, o que faz com que se verifique o enfraquecimento ou perda 

de vínculos com a família e amigos/as. 

 

Um importante recurso na área das crianças e jovens em risco é a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Alenquer (CPCJ), sendo que a análise do número 

total de 341 processos em acompanhamento por esta estrutura durante o ano de 2016 

permite-nos referir que, no ano de 2016, foram instaurados 179 processos, que 

abrangem um total de 179 crianças/jovens, sendo que 61% dos processos se referem 

a crianças residentes na união de freguesias de Carregado e Cadafais. 

 

Quadro 31 – Processos instaurados no ano de 2016 por idade das crianças 

Idade Total 

<3 29 

3 – 5 21 

6 – 9 30 

10 – 12 33 

13 -15 35 

>15 31 

Total 179 
 

Fonte: CPCJ de Alenquer, 2016 

 

É possível constatar seguidamente a distribuição dos processos em acompanhamento 

pela CPCJ em 2016 distribuídos por problemática, permitindo constatar que a principal 

problemática identificada pela CPCJ nos casos que acompanha é a violência 

doméstica, com 56 ocorrências, encontrando-se em segundo lugar a problemática 

“Negligência” (41 casos).  
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Quadro 32- Processos instaurados pela CPCJ de Alenquer por situação de perigo 

 
Processos por situação de perigo 

 
Total 

Violência doméstica 56 

Negligência 41 

Comp. Desviantes/disruptivos 27 

Absentismo escolar 16 

Exp.comportamentos desviantes 10 

Ausência de suporte familiar 3 

Maus-tratos 15 

Entregue a Terceiros 1 

Abandono escolar 10 

Total 179 
 

Fonte: CPCJ de Alenquer, 2016 

 

Os restantes recursos identificados dizem respeito à Câmara Municipal; às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, ao Instituto de Segurança Social e aos 

agrupamentos de escolas do concelho. 

Inexistência de resposta local para acolhimento residencial de crianças e 

jovens 

 

Causas 
- Encerramento da resposta existente no concelho 

- Falta de manifestação de interesse por parte das instituições 

locais 

- Inexistência de infraestruturas nas instituições que permitam a 

criação desta resposta 

 

Consequências 
- Alocação das crianças em locais distantes das famílias 

- Incapacidade das famílias manterem o contacto próximo com 

os/as filhos/as 

- Alteração do estabelecimento de ensino de referência das 

crianças 

- Perda de vínculo com a família e amigos/as. 

 

Recursos 
- Câmara Municipal 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

- IPSS 

- Instituto de Segurança Social 

- Agrupamentos de escolas 
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5 - Existência de fraca interação das famílias / escolas  

 

Na área da infância e juventude, o último problema em análise diz respeito à 

existência de uma fraca interação entre as famílias e as escolas. Foram variadas as 

causas identificadas pelos/as parceiros/as locais para este problema, nomeadamente 

as questões relacionadas com o horário laboral mais alargado que dificulta a 

participação por exemplo em reuniões de pais/mães e as dificuldades financeiras que 

não permite a deslocação ao estabelecimento de ensino para se inteirarem da 

situação escolar dos educandos. 

 

Na origem deste problema foi identificado um outro conjunto de causas mais 

relacionadas com a existência de uma desvalorização das responsabilidades parentais 

e daquele que deverá ser o papel da instituição escolar como entidade promotora de 

um futuro melhor. As famílias por vezes não reconhecem a relação próxima que 

deverá existir com a escola no âmbito do acompanhamento do percurso escolar das 

crianças, originando assim dificuldades de comunicação, e existindo casos em que, 

como os pais e mães desconhecem a realidade escolar do aluno, possuem uma 

perspetiva do seu comportamento diferente da que existe em contexto escolar. 

 

A desvalorização que os pais, mães e a família demonstram pelos estudos tem efeitos 

sobre o/a jovem, na medida em que numa família onde não se valoriza a formação 

escolar, dificilmente o/a aluno/a se sentirá motivado/a para prosseguir os estudos. 

Verificam-se como consequências deste problema a desmotivação do/a aluno/a e o 

abandono e insucesso escolares nesta faixa etária, que têm como principais 

consequências a adoção de comportamentos que põem em causa o seu bem-estar e 

provocam instabilidade ao nível afetivo-emocional. 

 

Quanto a recursos identificados pelos/as parceiros/as, é de referir a comunidade 

escolar, o papel desempenhado pelas associações de pais, nomeadamente tendo sido 

destacado o caso do Agrupamento de Escolas do Carregado, através da criação da 

Escola de Pais, assim como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Alenquer no que concerne ao importante papel que desempenham junto dos pais e 

mães aquando da existência de sinalizações em contexto escolar. 
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Existência de fraca interação das famílias / escolas  

 

 

Causas 

- Reuniões dos/as encarregados/as de educação pouco 

adaptadas aos horários dos pais e mães 

- Dificuldades de comunicação entre família e escola 

- Falta de disponibilidade de tempo por parte das famílias 

- Ausência de consciencialização das famílias sobre o seu papel 

na educação e na escola 

- Desenquadramento de perspetivas em relação ao aluno 

- Falta de reconhecimento da escola como entidade promotora de 

um futuro melhor  

- Falta de reconhecimento da relação próxima que deve existir 

com a escola 

- Falta de recursos financeiros (horário laboral, transportes) 

- Desvalorização das responsabilidades parentais 

 

Consequências 
- Abandono/insucesso escolar 

- Desvalorização da instituição escolar 

- Pouco desenvolvimento do aluno 

- Desmotivação do/a aluno/a 

- Instabilidade afetivo-emocional 

- Problemas em contexto escolar 
 

 

Recursos 

- Comunidade escolar 

- Associações de Pais  

- CPCJ 
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5.6. Saúde 
 

A saúde constitui o pilar central da vida humana e influencia de forma fundamental a 

qualidade de vida de cada cidadão/ã, mesmo sendo este um conceito bastante 

subjetivo. Desta forma, as questões relacionadas com o desenvolvimento social 

concelhio terão necessariamente que passar pela esfera da saúde, tal é o seu impacto 

na vida diária dos/as munícipes. De resto, quando se fala de exclusão social, esta 

passa também pelas questões do acesso aos cuidados de saúde, na medida em que 

as condições socioeconómicas de muitas famílias limita-as no tratamento de alguns 

problemas de saúde – com particular incidência nos tratamentos cujo sistema público 

não dá resposta no tempo desejado, já que por vezes não têm recursos financeiros 

que lhes permitam recorrer ao setor privado.  

 

De forma a podermos aferir qual o “estado da saúde” em Alenquer importa recorrer a 

um conjunto de indicadores que possibilite a sua caracterização. Seria importante 

começar por referir que o concelho de Alenquer é um dos 5 concelhos da área de 

abrangência do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, 

juntamente com Azambuja, Arruda dos Vinhos, Benavente e Vila Franca de Xira, 

abrangendo uma área geográfica de 1482,68 Km2. Esta área contava, de acordo com 

os dados dos Censos 2011, com uma população residente de 244.377 indivíduos. 

Segundo os dados disponibilizados pela Administração Regional de Saúde de Lisboa 

e Vale do Tejo20, o ACES Estuário do Tejo dá resposta a 227.376 utentes inscritos/as 

frequentadores/as, dos quais, cerca de 30% não tem médico de família, e compreende 

as seguintes unidades funcionais: 

- 7 Unidades de Saúde Familiar (USF) 

- 22 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 

- 5 Unidades de Cuidados na comunidade (UCC) 

- 1 Unidade de Saúde Pública (USP) 

- 1 Unidade de Recursos Assistenciais partilhados (URAP) 

- 1 Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP)  

                                                 
20

 http://www.arslvt.min-saude.pt/pages/287?poi_id=2238 
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Ao nível de respostas na área da saúde no concelho de Alenquer, existem 6 Unidades 

de Cuidados de Saúde Personalizados, localizadas na união de freguesias de 

Alenquer, na união de freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, na união de 

freguesias de Carregado e Cadafais, na união de freguesias de Aldeia Galega da 

Merceana e Aldeia Gavinha, na freguesia de Olhalvo e na freguesia de Carnota, sendo 

que os dados disponibilizados pelo ACES Estuário do Tejo permitem caracterizar a 

realidade de cada um destes equipamentos de saúde através dos indicadores 

apresentados no quadro infra. 

 

Quadro 33- Indicadores de caracterização das UCSP do concelho 

 

Fonte: ACES Estuário do Tejo, novembro de 2016 

 

Verifica-se assim pela análise da informação disponibilizada que existem 37 936 

utentes frequentadores/as nas UCSP do concelho, 40% dos quais sem médico/a de 

família, sendo que é na UCSP de Alenquer que se verifica um maior número de 

utentes frequentadores/as, na ordem dos 35,6%. É também nesta unidade de saúde 

que se verifica um maior número de médicos/as de família e de outros profissionais 

não médicos. A união de freguesias de Carregado e Cadafais, sendo a freguesia do 

concelho que possui o maior número de residentes, apresenta um número significativo 

de utentes sem médico/a de família (7 741), situação esta que é colmatada através do 

Unidade 

Utentes Frequentadores/as Nº de Profissionais 

Com 
Médico/a 

Sem 
Médico/a 

Total 
Nº 

Médicos/as 
de Família 

Nº Horas 
Médicas 

Semanais 
Empresa Prest. 

Serviço 

Nº Outros 
Profissionais 

Não 
Médicos/as 

UCSP ALENQUER 10 088 3 431 13 519 6 18 21 

UCSP ABRIGADA 3 443 1 438 4 881 2 8 3 

UCSP CARREGADO 3 845 7 741 11 586 2 40 8 

UCSP MERCEANA 3 649 582 4 231 2 0 3 

UCSP OLHALVO 1 940 599 2 539 1 6 3 

UCSP S. CARNOTA 0 1 180 1 180 0 12 1 

TOTAL 22 965 14 971 37 936 13 84 39 
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recurso à contratação de empresas prestadoras de serviços, num total de 40 horas 

semanais. 

 

A análise dos dados disponibilizados nos Anuários Estatísticos da Região Centro 

permite uma caracterização de vários indicadores na área da saúde, assim como 

verificar o posicionamento da realidade concelhia face às áreas territoriais onde o 

concelho se insere.  

 

Quadro 34- Indicadores de saúde por unidade territorial 
 

 

Enfermeiras/os 
por 1 000 

habitantes 

Médicas/os 
por 1 000  

habitantes 

Farmácias e postos 
farmacêuticos 

móveis por 1 000 
habitantes 

Portugal 6,5 4,7 0,3 

Oeste 3,4 1,8 0,3 

Alenquer 1,7 1,4 0,3 
 

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro, 2015 

 

Assim, comparativamente com a realidade do país e da região em que se insere, o 

concelho de Alenquer apresenta números bastante inferiores relativamente ao número 

de profissionais de enfermagem e de médicos/as por 1000 habitantes, sendo que o 

indicador de farmácias por 1000 habitantes é igual em todas as referidas unidades 

territoriais, existindo no concelho, em 2016, 10 farmácias. No que concerne a unidades 

hospitalares, refira-se que o concelho pertence à área de abrangência do Hospital de 

Vila Franca de Xira. 

 

Será seguidamente apresentada a informação recolhida junto dos/as parceiros/as 

locais relativamente aos principais problemas que consideraram existentes na área da 

saúde. 

 

1 - População do concelho sem acesso aos cuidados de saúde 

especializados de que necessitam 

 

Os/as parceiros/as referiram a existência de um número significativo de munícipes que 

não possuem acesso a cuidados de saúde especializados, sendo este um problema 

existente a nível nacional e com poucas possibilidades de resolução a nível local.  
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Em termos de recursos humanos verifica-se, tanto ao nível do Centro de Saúde como 

das respetivas extensões, uma escassez de profissionais especializados, 

considerando que todos/as os/as médicos/as existentes são de clínica geral e 

medicina geral familiar. Verifica-se assim uma carência bastante acentuada de 

especialidades médicas pois apenas existe uma psicóloga e um médico dentista no 

Centro de Saúde de Alenquer, o que obriga os/as habitantes à deslocação ao Hospital 

de Vila Franca de Xira, ou a outras unidades de saúde de carácter privado existentes 

no concelho, quando necessitam de um acompanhamento mais especializado. 
 

Este problema apresenta como causas a falta de profissionais e de respostas de 

saúde, assim como a dificuldade de acesso da população aos transportes que 

permitam a deslocação para as respostas existentes. 

 

Como consequências, verificam-se dificuldades no acesso a consultas, o que possui 

consequências ao nível da prevenção, existindo um agravamento do estado de saúde 

e o recurso desnecessário aos serviços de urgência. 

 

Os recursos identificados no âmbito deste problema foram o Ministério da Saúde, o 

Hospital de Vila Franca de Xira e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo, sendo de referir ainda a constante pressão que é efetuada junto das 

entidades competentes por parte da autarquia local no sentido de dar resposta a este 

problema no concelho, que originou no final do ano de 2016, ao abrigo do projeto 

“Bata Branca”, um reforço do número de médicos/as nas USCP de Carregado e de 

Santana da Carnota.  

População do concelho sem acesso aos cuidados de saúde 

especializados de que necessitam 

 

Causas 
- Falta de profissionais de saúde  

- Escassez de respostas na saúde 

- Dificuldades de acesso aos transportes 
 

 

Consequências 

- Dificuldade no acesso a consultas 

- Agravamento do estado de saúde 

- Insuficiente prevenção 

- Fluxo desnecessário aos serviços de urgência 
 

 

Recursos 
- Ministério da Saúde 

- ARSLVT 

- Hospital de Vila Franca de Xira 
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2 - Existência de munícipes sem respostas ao nível do tratamento de 

problemas de saúde mental 

 

Com o envelhecimento progressivo e acelerado da população e os fenómenos 

crescentes de desemprego e pobreza, o debate sobre a qualidade da saúde mental 

tem vindo a intensificar-se. Em Portugal não existem ainda estudos de escala mais 

detalhada, embora se encontre em elaboração o “Estudo sobre Necessidades de 

Cuidados em Pessoas com Demência”, no âmbito do Programa Nacional para a 

Saúde Mental, que irá permitir caracterizar a tipologia de doentes existentes no país, 

com base em amostras de cada região de saúde e, assim, possibilitar a estruturação 

de planos de cuidados mais adequados. 

 

As principais causas para a existência deste problema dizem respeito à carência ao 

nível de profissionais de saúde na área específica da saúde mental, bem como à 

inexistência de equipas comunitárias de saúde mental. Com efeito, o desenvolvimento 

de um trabalho integrado na abordagem dos casos de saúde mental que contemple o 

indivíduo, a família e a comunidade permitiria a prestação de apoio psicossocial e de 

cuidados médicos, para o reforço das competências, da reabilitação, da recuperação e 

integração social das pessoas com incapacidade psicossocial, bem como para a 

promoção e reforço das capacidades das famílias que lidam com esta problemática.  

  

Esta ausência de respostas apresenta como consequências o diagnóstico tardio de 

situações e o aumento dos problemas de saúde. A falta de recursos não permite o 

devido acompanhamento de situações diagnosticadas, e verificam-se situações de 

automedicação e sobre medicação que poderão ter consequências bastante graves ao 

nível do estado de saúde dos/as munícipes. As questões relacionadas com a saúde 

mental, pelas implicações que poderão ter em contexto familiar, em casos extremos 

podem conduzir a situações de abandono familiar pelo desgaste que provocam nos 

cuidadores.       

 

Quanto a recursos existentes, estes consistem, à semelhança do problema anterior, 

no Ministério da Saúde, o Hospital de Vila Franca de Xira e a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 
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3 - Existência de munícipes com hábitos alimentares desadequados 

 

Foi identificado pelas entidades a perceção da existência de uma prática de hábitos 

alimentares desadequados por parte da população, que são visíveis de uma forma 

particular no número significativo de pessoas com doenças crónicas relacionadas com 

a prática de uma má alimentação, como sendo a diabetes e a obesidade. 

 

No que diz respeito a causas que se encontram na origem deste problema, foram 

identificadas questões como a falta de informação e de literacia em saúde, assim 

como a permeabilidade das pessoas à publicidade agressiva de alimentos menos 

saudáveis. Por outro lado, a questão da falta de recursos financeiros foi ainda 

apontada como causa no que concerne à existência deste problema, considerando a 

existência de uma grande oferta de produtos alimentares menos saudáveis a preços 

mais acessíveis. 

 

As consequências da existência da prática de uma má alimentação traduzem-se num 

aumento dos problemas de saúde, e conforme referido, especificamente no que 

concerne a problemas de obesidade e doenças crónicas, sendo que como recursos 

existentes, foi referido o papel desempenhado por instituições do concelho como as 

escolas, o município e a UCSP, que de forma isolada ou em parceria desenvolvem 

Existência de munícipes sem respostas ao nível do tratamento de 

problemas de saúde mental 

 

Causas 
- Falta de profissionais de saúde na área da saúde mental 

- Inexistência de equipas comunitárias de saúde mental 

 

Consequências 
- Diagnóstico tardio de algumas situações com problemas ao 

nível pessoal, familiar, profissional e social 

- Automedicação e sobre medicação 

- Dificuldades de acompanhamento de situações diagnosticadas 

- Aumento dos problemas de saúde 

- Abandono familiar  
 

 

Recursos 
- Ministério da saúde 

- ARSLVT 

- Hospital de Vila Franca de Xira 
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regularmente iniciativas com vista à sensibilização da população para a prática de 

hábitos alimentares saudáveis, como é exemplo o Plano Municipal para o Combate à 

Doença da Diabetes que se realizou em 2016, ou a adesão a programas nacionais 

como o a iniciativa “Comer bem dá Saúde” da Liga Portuguesa contra o Cancro. 

 

 

4 – Ausência de informação sobre 1.ºs socorros/sbv 

 

Os/as parceiros/as consideraram que existe uma necessidade na área da saúde 

referente à falta de informação dos/as munícipes sobre os procedimentos de primeiros 

socorros e suporte básico de vida a prestar em situações de emergência. Como 

causas verifica-se a pouca informação quanto à importância deste tipo de formação, 

uma lacuna nos currículos escolares no âmbito deste tipo de formação a crianças e 

jovens e uma falta de iniciativa por parte das instituições, não obstante o facto de 

muitas delas desenvolverem efetivamente ações de formação pontualmente na área 

junto dos/as seus/suas colaboradores/as e do público da sua área de intervenção, mas 

que se considerou ser ainda em número insuficiente. 

 

A ausência de informação possui como consequências o facto de existirem 

dificuldades ao nível da intervenção em tempo útil nas situações graves de socorro, 

sendo que os recursos existentes no concelho são a Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Alenquer, as Associações Humanitárias de Bombeiros de Alenquer e 

Existência de munícipes com hábitos alimentares desadequados 

 

Causas 
- Falta de literacia em saúde 

- Falta de recursos financeiros 

- Permeabilidade à publicidade 

- Falta de informação 

 

Consequências 
- Doenças crónicas – diabetes 

- Problemas de obesidade 

- Estado de saúde debilitado 

- Aumento dos problemas de saúde 
 

 

Recursos 

- UCSP Alenquer 

- Câmara municipal 

- Escolas 
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Merceana e o Hospital de Vila Franca de Xira. As instituições locais nas diversas áreas 

de intervenção são igualmente um recurso neste âmbito, na medida em que poderão 

constituir um veículo de difusão da informação junto da população que abrangem. 

 

 

5 - População sem acesso aos serviços de saúde (meios de transporte) 

 

O último problema identificado pelos/as parceiros/as locais refere-se às dificuldades de 

acesso aos serviços de saúde por parte da população, de uma forma particular no que 

se refere aos meios de transporte, que apresenta nas suas causas a existência de 

uma rede de transportes públicos no concelho que não corresponde às necessidades 

da população. As questões já mencionadas da falta de profissionais de saúde foram 

referidas também como causa da existência deste problema. 

 

Ao nível de consequências, é possível verificar um aumento dos problemas de saúde 

dos/as munícipes, assim como dificuldades na gestão das doenças por falta de 

acompanhamento devido. 

 

Os recursos existentes identificados foram a Unidade de Cuidados na Comunidade, 

que permite um acompanhamento de proximidade considerando que possui como 

local privilegiado de intervenção o domicílio das famílias e/ou outros locais na 

comunidade, tendo como alvo da prestação de cuidados as famílias com situação de 

maior risco ou vulnerabilidade de saúde, em especial onde existam pessoas com 

Existência de pessoas sem formação ao nível de 1.ºs socorros/sbv 

 

Causas 
- Pouca informação em relação à importância da formação 

- Falta de iniciativa por parte das instituições 

- Lacuna nos currículos escolares 

 

Consequências 
- Dificuldades de em tempo útil intervir em situações graves de  

Socorro 
 

 

Recursos 
- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alenquer 

- Bombeiros 

- Instituições locais 

- Hospital de Vila Franca de Xira 
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marcada dependência física e funcional ou com doenças crónicas que requeiram 

acompanhamento mais próximo e regular. 

 

As juntas e uniões de freguesias foram também identificadas como recursos, na 

medida em que pontualmente efetuam o transporte de munícipes para os serviços de 

saúde, sendo que em algumas situações existe ainda o recurso a táxis. 

 

População sem acesso aos serviços de saúde  

 

Causas 
- Falta de profissionais de saúde  

- Fraca rede de transportes públicos 

 

Consequências 
- Dificuldades em gerir a saúde/doença 

- Aumento dos problemas de saúde 
 

 

Recursos 

- UCC 

- Juntas e Uniões de Freguesias 

- Táxis 
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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/as parceiros/as, e sustentados 

em processos de reflexão conjunta e de obtenção de consensos que facilitam a 

interação e a comunicação entre parceiros/as 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 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/as e que estará, certamente, na origem no Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS). O PDS constitui um instrumento estruturante, onde se 

inscreve um projeto comum de mudança, e se definem 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 na ordem dos 

10,9%; a existência de pessoas em condições de trabalho precário e o aumento do 

número de famílias em situação de fragilidade social; bem como o aumento do 

isolamento familiar e geográfico da população idosa que não possui acesso a apoios 

sociais de emergência e a cuidados de saúde, sendo estes alguns dos problemas 

prioritários identificados pelos/as parceiros/as 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/as 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. A configuração 

do mercado de trabalho atual, com horários de trabalho alargados e por turnos e com 

muitas situações de existência de trabalho precário, faz com que exista uma cada vez 

maior dificuldade de conciliação entre a vida profissional e familiar, conduzindo 

justamente a uma falta de apoio prestado à população mais idosa e às crianças e 

jovens, visível em alguns dos problema que foram sinalizados pelos/as parceiros/as.  

 

Questões estruturais como o envelhecimento do parque escolar, 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 
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cujos recursos identificados se apresentam como insuficientes para prestar a devida 

resposta. 

 

A análise e reflexão sobre os problemas existentes no concelho, efetuada de forma 

conjunta e que aqui se apresenta sob a forma de Diagnóstico Social, permite-nos 

concluir que, não obstante o importante trabalho desenvolvido diariamente por todas 

as entidades com intervenção a nível local, e que é visível através do elencar de 

recursos existentes, conclui-se que existe ainda muito trabalho a desenvolver no 

sentido da resolução dos diversos problemas que foram identificados. 

 

Com efeito, as áreas de Deficiência; Educação, Formação e Emprego; Famílias em 

Risco; Idosos/as; Infância e Juventude e Saúde compreendem ainda um número 

significativo de questões merecedoras de uma atenção especial no sentido de se 

compreender as causas identificadas, as consequências da existência dos problemas 

e a forma como se poderão potenciar e articular os recursos existentes ou, de forma 

integrada, promover a criação de novas respostas no sentido de eliminar/atenuar os 

problemas identificados. 

 

É este o grande desafio que se coloca atualmente às Redes Sociais, num contexto 

marcado por uma crise económica e por uma falta generalizada de recursos, sejam 

eles humanos ou financeiros, que permitam responder às solicitações, e que desta 

forma cada vez mais deverão ser rentabilizados da melhor forma e direcionados para 

as necessidades prioritárias, não existindo lugar para o desperdício e para a 

duplicação de respostas. 

 

É este o grande desafio que se coloca aos/às parceiros/as com intervenção a nível 

local, que perante os desafios da sociedade atual, deverão valorizar o trabalho em 

Rede como forma de partilha de recursos, de ideias, de informações e de 

experiências. 

 

 

“Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido,  

mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe”  

 

Clarice Lispector 
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Anexo 1  
 

Composição do Conselho Local  
de Ação Social de Alenquer 
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- Agrupamento de Escolas de Abrigada   

- Agrupamento de Escolas do Carregado 

- Agrupamento de Escolas Damião de Goes 

- Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros 

- AMU – Cooperação e Solidariedade Lusófona por um Mundo Unido 

- Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca 

- Associação Empresarial da Região de Lisboa 

- Associação Humanitária e de Solidariedade Social de Sant’Ana Carnota 

- Associação Social de Apoio à Velhice e Infância de Ota 

- A Voz do Amor 

- Câmara Municipal de Alenquer 

- Cáritas de Abrigada 

- Cáritas Paroquial de Ota 

- Casa de Repouso Quinta da Relva 

- Centro de Saúde de Alenquer 

- Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea 

- Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante de Alenquer 

- Centro Social Paroquial do Carregado 

- Centro Social Paroquial Nossa Senhora das Virtudes de Ventosa 

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

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alenquer 

- Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Alenquer 

- Conselheiro Local para a Igualdade 

- Conselho para o Desenvolvimento Sustentado 

- Coopquer – Cooperativa Agrícola de Alenquer 

- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alenquer 

- Escala Vila Franca 

- Fundação Mariápolis 

- Guarda Nacional Republicana de Alenquer  

- Igreja Paroquial de Ota 

- Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de 

Torres Vedras 

- Instituto da Segurança Social 

- Instituto Sãozinha 
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- Irmandade da Santa Cruz e Passos de Nosso Senhor Jesus Cristo de 

Alenquer 

- Junta de Freguesia de Carnota 

- Junta de Freguesia de Meca 

- Junta de Freguesia de Olhalvo                       

- Junta de Freguesia de Ota                                

- Junta de Freguesia de Ventosa                       

- Junta de Freguesia de Vila Verde dos Francos 

- Loja Social do Carregado 

- Montes de Alenquer – Vinhos de Lisboa, S.A. 

- Núcleo Local de Inserção de Alenquer 

- Rotary Club de Vila Franca de Xira 

- Santa Casa da Misericórdia de Aldeia Galega da Merceana 

- Santa Casa da Misericórdia de Alenquer 

- União das Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres 

- União das Freguesias de Aldeia Galega e Aldeia Gavinha 

- União das Freguesias de Alenquer 

- União das Freguesias de Carregado e Cadafais 
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Anexo 2  
 

Composição do Núcleo Executivo  
da Rede Social de Alenquer 
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- Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca 

- Câmara Municipal de Alenquer 

- Centro de Saúde de Alenquer 

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

- Segurança Social de Vila Franca de Xira 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


