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Ficha Técnica  

 

Coordenação  

Núcleo Executivo da Rede Social de Almodôvar  

 

Direção Técnica  

Câmara Municipal de Almodôvar 

 

Assessoria Técnica  

Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste 

 

Composição do Núcleo Executivo da Rede Social de Almodôvar 

Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

Câmara Municipal de Almodôvar 

Centro de Saúde de Almodôvar 

Fundação de São Barnabé 

IEFP – Serviço de Emprego de Ourique 

Instituto de Segurança Social, I.P – Centro Distrital Segurança Social de 

Beja /Serviço Local de Segurança Social de Almodôvar 

União das Freguesias de Almodôvar e Senhora da Graça de Padrões 
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1.2 Entidades do Conselho Local de Ação Social  

 

Agrupamento 754 Escuteiros 

Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

Associação Cultural e Desportiva de Santa Clara-a-Nova 

Associação Cultural e Desportiva Malta Dura Moinhos de Vento 

Associação de Caça Cerro de Águias 

Associação de Solidariedade Social de Aldeia dos Fernandes 

Associação dos Cavaleiros da Vila Negra 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar 

Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Castro Verde 

Associação Social para a Beneficência e Progresso de Santa Cruz 

Associação Trequelareque | Oficina da Comunicação e Criatividade 

Casa da Cultura de Aldeia dos Fernandes 

Casa da Cultura de Gomes Aires 

Casa da Cultura de Santa Clara-a-Nova 

Casa do Sport Lisboa e Benfica em Almodôvar 

Centro Cultural e Recreativo do Monte das Figueiras 

Centro de Saúde de Almodôvar 
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Centro Social e Paroquial de Santa Clara-a-Nova 

 

Cercicoa - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e 

Solidariedade Social dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar 

CPCJ de Almodôvar 

Esdime | Agência para o Desenvolvimento no Alentejo Sudoeste 

Fundação São Barnabé 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

Grupo socio-caritativo da Paróquia de Almodôvar 

IEFP – Serviço de Emprego de Ourique 

ISS, IP – Centro Distrital de Segurança Social 

Junta de Freguesia de Aldeia dos Fernandes 

Junta de Freguesia de S. Barnabé  

Junta de Freguesia de Santa Cruz 

Junta de Freguesia do Rosário 

Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar 

Sociedade Artística Almodovarense 

Sonho e Verdade Associação 

União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões 

União das Freguesias de St.ª Clara-a-Nova e Gomes Aires 
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I – Enquadramento 

 

O Programa da Rede Social foi criado através da Resolução do Conselho de Ministros 

nº197/97 de 18 de Novembro, tendo impulsionado um trabalho de parceria alargada 

com enfoque na planificação estratégica da intervenção local, abarcando diferentes 

atores sociais de diferentes áreas de intervenção e visando contribuir para a 

erradicação da pobreza e exclusão social e para a promoção do desenvolvimento social 

local. 

Os fenómenos e os problemas sociais que atingem transversalmente a sociedade 

portuguesa, implicam a aposta no planeamento social e o investimento na gestão local 

participada, que assegure que o planeamento e instalação de respostas e 

equipamentos sociais se fará progressivamente, tendo em conta a rentabilização dos 

recursos endógenos e a verdadeira participação das entidades locais.  

 

Com a publicação do decreto-lei nº115/2006 de 14 de junho, são consagrados os 

princípios de base da rede social que assenta os seus pilares de funcionamento 

designadamente; 

- Princípio de subsidiariedade – no quadro do funcionamento da rede social, as 

decisões são tomadas ao nível mais próximo das populações e só depois de explorados 

todos os recursos e competências locais se apela a outros níveis sucessivos de 

encaminhamento e resolução de problemas; 

- Princípio de Integração – a intervenção social e o incremento de projetos locais de 

desenvolvimento integrado fazem-se através da congregação dos recursos da 

comunidade; 
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- Princípio de Articulação – na implementação da rede social procede-se à articulação 

da ação de diferentes agentes com atividade na área territorial respetiva, através do 

desenvolvimento do trabalho em parceria, da cooperação e da partilha de 

responsabilidades; 

- Princípio de Participação – no quadro da rede social, a participação deve abranger os 

atores sociais e as populações, em particular as mais desfavorecidas, e estender-se a 

todas as ações desenvolvidas; 

- Princípio de Inovação – na implementação da rede social privilegia-se a mudança de 

atitude e de culturas institucionais e a aquisição de novos saberes, inovando os 

processos de trabalho, as suas práticas e os modelos de intervenção em face das novas 

problemáticas e alterações sociais; 

- Princípio da Igualdade de Género – no quadro da rede social, o planeamento e a 

intervenção integram a dimensão de género quer nas medidas e ações quer na 

avaliação do impacte. 
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II – Metodologia 

 

O Diagnóstico Social de Almodôvar constitui-se como um instrumento fundamental ao 

planeamento e organização da intervenção social, sustentando e orientando o Plano 

de Desenvolvimento Social e respetivo Plano de Ação, assegurando a adequação dos 

mesmos à realidade concelhia e a crescente complexidade do contexto social atual. 

 

Metodologicamente, foi tido em consideração o trabalho prévio efetuado pelo Núcleo 

Executivo da Rede Social. 

Neste sentido, no Workshop de Diagnóstico Participado realizado em plenário de 

Conselho Local de Ação Social (CLAS), procurou-se assegurar o aprofundamento dos 

problemas identificados em março de 2015, efetuando uma segunda fase de 

inventariação dos principais problemas concelhios, aos quais foram integrados os 

problemas identificados previamente pelo respetivo núcleo executivo, seguida da 

respetiva priorização. Posteriormente, foram criadas nuvens de problemas, que 

permitiram (re)definir as áreas temáticas e assim constituir os respetivos grupos de 

trabalho. 

 

As reuniões dos grupos de trabalho visaram o aprofundamento e clarificação dos 

vários problemas identificados pelas entidades parceiras assim como a definição dos 

respetivos indicadores que os caracterizam/qualificam. Nesta fase, foram ainda 

identificados os recursos locais existentes, que configuram respostas aos problemas 

identificados, sendo que o processo de reflexão desenvolvido permitiu ainda o seu 

alargamento, diversificação ou recriação. 

Neste âmbito, foram consensualizadas um conjunto de respostas a criar, que 

permitirão a reorientação da intervenção concelhia e das estratégias e ações a definir 

no Plano de Desenvolvimento Social de Almodôvar (PDS). 
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As Redes Sociais e os respetivos CLAS concelhios continuam a enfrentar um desafio, ao 

qual o CLAS de Almodôvar não é alheio, e que respeita à recolha dos indicadores que 

permitem caracterizar de forma mais precisa os problemas locais.  

Em nosso entender, esta dificuldade coloca um desafio a todas as entidades parceiras 

no sentido de mobilizarem recursos que viabilizem a definição e implementação de um 

Sistema de Informação da Rede Social de Almodôvar. 

 

O documento final produzido traduz o trabalho de parceira desenvolvido ao longo de 

várias reuniões de reflexão dos grupos temáticos criados, sendo fruto dos contributos, 

participação e empenho de várias entidades concelhias.  

 

Sendo o Diagnóstico Social um instrumento de planeamento que deve orientar o Plano 

de Desenvolvimento Concelhio, as áreas temáticas identificadas e aprofundadas foram 

reorganizadas nos quatro eixos que o estruturam. Neste sentido, o Eixo da Família e 

Comunidade integra as áreas temáticas relativas ao associativismo, educação, família e 

seniores, sendo que as áreas temáticas da qualificação, empregabilidade e 

empreendedorismo e da saúde, constituem-se como eixos do PDS. 
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III – Diagnóstico Social do Concelho de Almodôvar 

 

O Diagnóstico Social de Almodôvar reflete um conjunto de necessidades que vêm já 

sendo identificadas ao longo do tempo, necessidades persistentes e que se relacionam 

diretamente com a estrutura etária da população e que se acentuam dado as 

características físicas do concelho. Assim sendo, no Eixo da família e comunidade, no 

que respeita ao grupo populacional dos/as idosos/as, persistem os fenómenos do 

isolamento e dos baixos rendimentos, sendo que os fenómenos da violência, 

negligência e abandono são alvo de um novo olhar e preocupação. 

A família, e as crianças e jovens são também grupos populacionais prioritários, sendo que o 

diagnóstico tem em conta quer o que respeita ao contexto socioeconómico, quer no que 

respeita ao contexto educativo. 

O aprofundamento do diagnóstico desencadeado em junho de 2015 permitiu inventariar 

necessidades específicas de importantes atores concelhios, designadamente das associações 

locais, refletindo necessidades internas das organizações e dos seus dirigentes, nas dinâmicas 

interassociativas que apelam a respostas que reforçam a cooperação e as redes colaborativas. 

 

O Eixo da qualificação, empregabilidade e empreendedorismo salienta problemas que não são 

novos, o desemprego em particular de mulheres e de jovens, a insuficiente dinâmica 

empresarial e ainda uma área que apesar dos problemas identificados se constitui como um 

potencial concelhio, designadamente os produtos locais de excelência. 

 

O Eixo da Saúde incide numa área que vem ganhando uma preocupação crescente, a saúde 

mental da população em geral, e a importância dos estilos de vida saudáveis da população. 

 

O Eixo do Trabalho em Rede constitui-se como suporte de toda a intervenção concelhia, pelo 

que todas as ações que visem o reforço das redes de parceira, a melhoria dos processos de 

comunicação e dos procedimentos de articulação, sustentados em relações de confiança 

deverão ser promovidas. 
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Síntese do Diagnóstico 

 

Eixo I – Qualificação, Empregabilidade e Empreendedorismo 

 

Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Qualificação, 

Empregabilidade e 

Empreendedorismo 

 

Insuficientes 

competências para a 

procura de soluções para 

os problemas de 

desemprego, sobretudo 

de mulheres e de jovens 

 

 

Plano de apoio ao empreendedorismo 

e empregabilidade – 

acompanhamento, formação, 

 

 

 

 

 

Dificuldade na fixação 

dos jovens com ou sem 

formação superior  

 

Promoção do 

Empreendedorismo/cultura 

empreendedora de crianças e jovens, 

que integre: 

Orientação escolar e profissional e 

definição de Projeto de Vida 

Oportunidades de exploração do 

mundo do trabalho 

 

Acompanhamento e formação antes da 

integração em medidas 
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Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

 

 

 

 

Qualificação, 

Empregabilidade e 

Empreendedorismo 

 

Desajustamento entre a 

oferta de emprego, 

oferta formativa e perfil 

de competências dos 

candidatos 

 

Formação para a Reconversão  

 

Programa de Orientação Escolar e 

Profissional que integre um Plano de 

Valorização das Profissões e que 

envolva as famílias 

 

Plano Concelhio de Promoção do 

Empreendedorismo e Empregabilidade 

que integre Bolsa de Emprego 

 

Adequação de Políticas de Emprego 

 

Fraca cultura 

empreendedora  

 

Plano Concelhio para o 

Empreendedorismo e Empregabilidade 

(apoio sistematizado à criação, 

acompanhamento das empresas, 

capacitação à medida) 

 

Fraco dinamismo 

empresarial  

 

Apoio à dinamização de Redes 

Empresariais 

 

Plano Concelhio para o 

Empreendedorismo e Empregabilidade 
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Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Qualificação, 

Empregabilidade e 

Empreendedorismo 

 

Pouca valorização dos 

recursos endógenos  

 

Atualização do Diagnóstico de 

Necessidades por setor de produção  

Revalidação da Estratégia de Valorização 
dos Recursos Endógenos (PROVERE) que: 

1) Mobilize os municípios como pivots 
para a divulgação da estratégia, 

mobilização de produtores e a facilitação 
de informação e dinâmicas de articulação;  

2) Reforce a cooperação em rede entre 
entidades públicas (municípios, 

investigação, empresas e outras) 

3) Apoie a criação de organizações de 
produtores e marcas-chapéu 

4) Apoie a definição de estratégias para a 
reorganização da produção e capacitação 
de produtores, a definição de estratégias 

de marketing e a investigação 
 

Insuficiente estratégia 

de comercialização de 

produtos  

 

Atualização do Diagnóstico de 

Necessidades por setor de produção  

 

Revalidação da Estratégia de Valorização 

dos Recursos Endógenos (PROVERE) que 

integre os 4 itens definidos acima 

 

Pouca inovação da 

atividade ligada à 

fileira Agroalimentar e 

Florestal 
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Eixo II – Saúde Mental/Saúde 

 

Área 

Temática 

Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

 

Saúde 

Mental 

/Saúde 

 

Insuficiência de consultas 
de recurso/Inflexibilidade 

de horário 

 

Reorganização dos serviços 

 

Redução da 
comparticipação do estado 

na área da saúde   

 

Resposta Local de Transporte envolvendo 
autarquias locais 

 

Revisão do Regulamento do Cartão Almodôvar 
Solidário 

 

Insuficiência de recursos 
humanos na área da saúde 

 

 

 

Reforço das consultas de Psicologia Clinica, 
fisioterapia e Terapia da Fala 

 

Equipa Local e Multidisciplinar 

 

Serviço Ocupacional  

Equipa Local e Multidisciplinar  

 

Famílias de doentes 
oncológicos com resposta 

insuficiente 

Alargamento da Equipa de Cuidados Paliativos 

Distrital  

 

Unidade de Cuidados Continuados de Média e 

Longa Duração 

Promoção do bem-estar de cuidadores que 

integre formação/Informação para cuidadores 

sobre: prestação de cuidados, informação 

sobre apoios existentes e apoio emocional 
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Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

 

Saúde 

Mental/Saúde 

 

Hábitos de consumo de 
substâncias tóxicas (tabaco, 

álcool, drogas) e dependência 
da internet 

 

 

Programa de Educação para a 
Saúde dirigido a jovens e suas 

famílias e comércio local 

 

Campanhas de Informação e 

Sensibilização sobre os malefícios 

do consumo 

 

 

Maus hábitos alimentares 

 

 

 

Programa Integrado de Promoção 

de Hábitos de Vida Saudável 

(Sexualidade responsável, 

prevenção de consumos e 

alimentação saudável e prática 

desportiva) 

 

 

Prática sexual precoce 

 

 

 

Hábitos de vida sedentários da 

população em geral 
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Eixo III – Família e Comunidade 

                                 

 

Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

 

 

 

 

 

 

Família e 

Comunidade 

/Família 

Baixa natalidade 

 

Atração de novos residentes 

Criação de Emprego 

Apoio à Habitação e sua 

recuperação 

 

Sobre-endividamento das 

famílias  

 

Ações de Sensibilização e 

Consultadoria 

 

Baixo rendimento familiar  

 

 

 

Adequação das Políticas Públicas 

 

Resposta Social Local  – Programa 

Integrado para o Empoderamento 

e a Integração Profissional 

 

Famílias dependentes dos 

apoios institucionais 

 

 

 

Responsabilidade Social das 

Empresas 

 

Mercado Social de Emprego 

 

Resposta Social Local  – Programa 

Integrado para o Empoderamento 

e a Integração Profissional 
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Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Família e 

Comunidade 

/Família 

 

Falta de habitação social  

 

Bolsa de Habitações para 

arrendamento a preços acessíveis 

 

Insuficientes condições 

habitacionais 

 

Programa de requalificação 

habitacional 

 

Insuficientes competências 

parentais  

e 

negligência parental 

 

Capacitação/Formação para a 

Inclusão 

 

Intervenção Integrada sustentada 

no Apoio Psicossocial 

 

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental (CAFAP) 

 

Deficiente gestão doméstica e do 

orçamento familiar 

 

 

 

 

Insuficientes competências 

pessoais, sociais e profissionais 

 

Capacitação para a 

Inclusão/Formação 

 

Intervenção Integrada sustentada 

no Apoio Psicossocial 

 

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental (CAFAP)  

 

Resposta Social inovadora de 

inclusão social e profissional 

 

Existência de situações de 

violência no namoro/ violência 

doméstica 

 

Resposta Especializada ou 

Alargamento das existentes 
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Área Temática 
Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

 

Família e 

Comunidade 

 

Insuficiência de respostas 

na área da infância 

 

Reforço das respostas de apoio à infância 

 

Falta de ocupação de 

tempos livres em férias de 

crianças e jovens 

 

Criação de um OTL para jovens a partir dos 

13 aos 18 anos 

 

Criação de um OTL nas freguesias 

 

Família e 

Comunidade 

/ 

Deficiência e 

Incapacidade 

 

Insuficiência de respostas 
para pessoas com 

deficiência e incapacidade, 
a partir dos 18 anos 

 

Alargamento de vagas em CAO 

Capacitação/Formação para a Inclusão  

Ações Promotoras da Autodeterminação e 
Empregabilidade de Pessoas com 

deficiência e incapacidade 

Ações de apoio familiar 

 

Família e 

Comunidade 

 

 

Desconhecimento dos 

direitos e dos deveres de 

cidadania  

 

Ações de Promoção/sensibilização para a 

Cidadania 
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Área 

Temática 
Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Família e 

Comuni-

dade 

/ 

Educa-

ção 

 

Insuficiente resposta a 

alunos/as com necessidades 

educativas especiais, de 

caracter permanente  

 

Equipa Multidisciplinar constituída por 

psicólogos/as, terapeuta da fala e terapeuta 

ocupacional 

 

Insuficiente resposta a 

alunos/as com necessidades 

educativas, de carácter 

transitório 

 

Equipa Multidisciplinar constituída por 

psicólogos/as, terapeuta da fala e outros/as 

técnicas/os 

Programa de Competências Sociais e Cognitivas 

e métodos de estudo; Programa de 

Competências Parentais 

Resposta inovadora que integre abordagens 

diferenciadas e integradoras através da arte e 

cidadania 

 

 Desvalorização das 

aprendizagens escolares por 

parte da família e dos/as 

alunos/as 

 

Reativar/criar a Associação de Pais e Mães  

Equipa multidisciplinar  

Resposta Inovadora que valorize o papel dos 

pais/mães e que aproxime a escola e a família 

 

Dificuldade dos jovens em 

definir o seu projeto de vida 

 

Programa Integrado para a Promoção de 

Projetos de Vidas 

 

Falta de pessoal auxiliar nas 

escolas - Assistentes 

Operacionais 

 

Colocação definitiva pela Autarquia 

Plano de Formação para funcionários/as sem 

qualificação profissional como auxiliar de ação 

educativa  

 

Oferta limitada em termos de 

abertura de cursos 

 

“Sensibilização do ME” 

Oferta Supramunicipal com transporte 

assegurado 
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Área Temática 
Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Família e 

Comunidade 

/ 

Idosos/as 

 

Isolamento social e 

Isolamento geográfico  

 

Centro de Noite 

Diversificação dos Serviços de Apoio 

Domiciliário (compras, apoio a 

consultas e à toma de medicamentos, 

prestação de informação, IRS, 

conversar) 

Sessões de Informação sobre temáticas 

diversas 

Plano de Animação de Idosos/as 

Concelhia 

Transporte Social Organizado 

Rede de Cuidadores 

Criação de equipa concelhia 

(aprofundamento do diagnóstico 

/sinalização de situações 

 

 

 

Baixos rendimentos 

dos/as idosos/as  

 

Articulação das Respostas Locais 

Existentes 

Otimização e diversificação das 

respostas locais existentes 

Criação de um Fundo Local 

Adequação da comparticipação do 

Estado aos rendimentos da população 

idosa do concelho 

Criação de uma equipa concelhia que 

efetue o aprofundamento do 

diagnóstico/sinalização de situações 
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Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Família e 

Comunidade 

/ 

Idosos/as 

 

 

 

População idosa 

dependente sem 

resposta adequada 

 

Unidade de Cuidados Continuados de Média e 

Longa Duração 

Alargamento do número de camas com acordo 

com a Segurança Social e/ou vagas sociais  

Alargamento da Rede de Apoio domiciliário e 

Centros de dia 

Centro de Noite 

Rede de Cuidadores 

Criação de equipa concelhia (aprofundamento 

do diagnóstico /sinalização de situações) 

Promoção do bem-estar de cuidadores que 

integre: 

Formação/Informação para cuidadores sobre: 

prestação de cuidados, informação sobre apoios 

existentes (Ex: descanso do cuidador) e apoio 

emocional 

 

Existência de 

situações de idosos/as 

com demência e 

problemas de saúde 

mental sem resposta 

ou resposta ineficaz 

 

Resposta Especializada para Idosos/as com 

problemas de Saúde Mental/Demências 

Criação de uma equipa concelhia que efetue o 

aprofundamento do diagnóstico/sinalização de 

situações 

 

Promoção do bem-estar de cuidadores que 

integre: 

Formação/Informação para cuidadores sobre: 

prestação de cuidados, informação sobre apoios 

existentes (Ex: descanso do cuidador) e apoio 

emocional 
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Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Família e 

Comunidade 

/ 

Idosos/as 

 

Violência sobre idosos/as 

 

Ações de Sensibilização/Informação 

 

Criação da Comissão de Proteção de idosos/as 

 

Resposta Especializada ou Alargamento de 

Respostas de Apoio à Vítima no distrito 

 

Negligência e abandono 

 

Comissão de proteção de idosos/as 

 

Ações de Sensibilização/prevenção 

 

Dificuldade de acesso a 

diversos serviços por 

parte dos/as idosos/as 

 

Balcão Único 

Serviço de Atendimento de Proximidade 

Ações de Informação 

 

Respostas sociais para 

idosos/as  

 

Adequação da Tipologia de Apoios Financeiros 

à realidade concelhia 

 

Aquisição de viaturas adaptadas 

 

Ações de Capacitação nas áreas identificadas 

 

Família e 

Comunidade 

/ 

Deficiência e 

Incapacidade 

 

 

Existência de pessoas 

adultas com deficiência 

e/ou incapacidade a 

viver excluídas 

socialmente  

 

 

Rede de Cuidadores 

Ações de aproximação/sensibilização às 

famílias 

Alargamento do N.º de camas em Lar 

Residencial  

Criação de uma equipa concelhia que efetue o 

aprofundamento do diagnóstico/sinalização de 

situações 
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Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Família e 

Comunidade 

/ 

Associativismo 

 

Insuficiente apoio às 

associações  

 

 

Alteração do Regulamento e Definição 

de Critérios para a atribuição de 

subsídios, divulgados e do 

conhecimento de todas as associações 

e data de entrega dos planos de 

atividades 

 

Ampliar espaço de divulgação para as 

Associações na Newsletter do 

Município 

 

Centro de Acolhimento Associativo que 

assegure espaços de trabalho – salas de 

ensaio, reuniões – e centralize o apoio 

administrativo e o gabinete de apoio ao 

associativismo  

 

Insuficiente 

iniciativa/dinâmica 

associativa 

 

Reforço do Gabinete de apoio ao 

Associativismo  para:  

Prestação de Apoio técnico às 

Associações: informação, apoio 

administrativo, à elaboração de 

candidaturas, apoio jurídico e 

contabilístico, ao planeamento interno 

e conjunto, divulgação e no apoio 

logístico a atividades 

 

Ações de Capacitação de dirigentes 

associativos –  elaboração de 

candidaturas, planeamento interno e 

de atividades e sua divulgação, área 

jurídica e contabilística 
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Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

Família e 

Comunidade 

/ 

Associativismo 

 

Insuficiente cooperação 

entre as associações 

 

Criação de um Fórum Associativo - espaço 

de partilha que identifique saberes, o que é 

feito e o que se deseja fazer e permita 

dinamização de atividades conjuntas, que 

evite duplicação e permita otimizar 

recursos entre associações 

 

Interlocução pelo Gabinete de Apoio ao 

Associativismo 

 

Criação de uma “Federação” de Associações 

de âmbito local e/ou regional 

 

Pouco envolvimento e 

participação da 

comunidade em processos 

coletivos 

 

Promoção da Iniciativa Juvenil na 

comunidade e na escola/Plano de 

Empreendedorismo 

 

Ações mobilizadoras da participação 

comunitária 

 

Insuficiência de espaços 

físicos adequados à 

prática desportiva e 

cultural 

 

Construção um Multi-usos e Pavilhão 

Gimnodesportivo em Santa Clara 

 

Melhorar a gestão dos espaços existentes  

 

Falta de plano estratégico 

para a promoção cultural 

 

Formação de públicos 

 

Elaboração do Plano Estratégico para a 

Promoção Cultural 
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Eixo IV – Trabalho em Rede 

 

 

Área Temática Problemas Prioritários Intervenções Prioritárias 

 

Trabalho em 

Rede 

 

Insuficiência de trabalho 

de parceria/articulação 

entre instituições 

 

Ações de promoção do trabalho em rede 

Apresentação anual de projetos/entidades 

Ações de In/Outdoor baseadas em 

metodologias dinâmicas e participativas 
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Eixo I – Qualificação, Empregabilidade e Empreendedorismo 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

 

Insuficientes 

competências para 

a procura de 

soluções para os 

problemas de 

desemprego, 

sobretudo de 

mulheres e de 

jovens 

 

 

Acomodação, 

desresponsabilização no 

encontro de soluções 

Medo de arriscar 

 

Insuficientes competências 

empreendedoras e de 

empregabilidade 

 

 

 

Sem dados sistematizados 

56.4% dos desempregados estão inscritos 
há 1 ou +, em 8/2015 

69.8% dos desempregados inscritos em 
8/2015 são mulheres 

% de desemprego feminino de longa 

duração, face ao total de desempregados 

inscritos 

Dos desempregados inscritos em 8/2015: 

34% têm idade =ou< a 34 anos; 

 – 10% têm idade =ou< a 25 anos   

Fonte: Serviço de Emprego de Ourique 

 

Plano de apoio ao 

empreendedorismo 

e empregabilidade 

– 

acompanhamento, 

formação, 

 

 

 

Serviço de Emprego de 

Ourique 

GIP 

Município de Almodôvar 

Juntas de Freguesia 

Concelhias 

Esdime 

 IPSS Concelhias 

Empresas  
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

 

Dificuldade na 

Fixação dos jovens 

com ou sem 

formação superior  

 

Falta de projetos de vida/ 

Acomodação dos jovens 

 

Imagem negativa de certas 

profissões 

 

Recurso a medidas de emprego 

(estágios, entre outras), por 

parte de entidades 

empregadoras com 

consequente redução na 

contratação de jovens 

 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

 

 

Promoção do 

Empreendedorismo/cultura 

empreendedora de crianças 

e jovens, que integre: 

Orientação escolar e 

profissional e definição de 

Projeto de Vida 

Oportunidades de 

exploração do mundo do 

trabalho 

Acompanhamento e 

formação antes da 

integração em medidas 

 

Serviço de Emprego de 

Ourique 

GIP 

Município de Almodôvar 

Juntas de Freguesia Concelhias 

Esdime 

 IPSS concelhias 

Instituto Politécnico de Beja 

Outras entidades 

empregadoras locais 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Desajustament

o entre a 

oferta de 

emprego, 

oferta 

formativa e 

perfil de 

competências 

dos candidatos 

  

Falta de profissionais em áreas 

específicas (eletricistas, 

mecânicos, engenharias, entre 

outras) 

  

Desvalorização social de 

profissões – agricultura, 

sapateiros, canalização, entre 

outras) 

 

Desadequação das medidas 

(tipologia, elegibilidade de 

beneficiários/as, duração, entre 

outras)  

 

Descontinuidade de Programas e 

Iniciativas 

 

N-º de ofertas de 

emprego sem serem 

preenchidas por 

desadequação do perfil 

 

 

 

 

N.º e duração média de 

programas e de 

medidas de emprego 

 

Formação para a Reconversão  

 

Programa de Orientação Escolar 

e Profissional (que integre um 

Plano de Valorização das 

Profissões e que envolva as 

famílias) 

 

Plano Concelhio de Promoção 

do Empreendedorismo e 

Empregabilidade que integre 

Bolsa de Emprego 

 

Adequação de Políticas de 

Emprego 

 

Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar/EFAS regime noturno 

tipologia A (10º, 11º e 12º ano) 

Centro para a Qualificação e Ensino 

Profissional/CQEP 

Serviço de Emprego de Ourique 

GIP 

Município de Almodôvar 

Esdime 

Empresas/Entidades Empregadoras 

Locais  

Plataforma Supra-Concelhia do 

Baixo Alentejo 

CIMBAL 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Fraca cultura 

Empreendedora  

 

Ausência de cultura de risco 

Insuficientes competências para empreender 
(área da gestão, marketing, entre outras) 

Desconhecimentos dos mercados 

Desconhecimento dos apoios existentes  

Carga burocrática e fiscal 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

 

 

 

Plano Concelhio para o 

Empreendedorismo e 

Empregabilidade (apoio sistematizado 

à criação, acompanhamento das 

empresas, capacitação à medida) 

 

 

Município de 

Almodôvar 

 

Serviço de Emprego 

de Ourique 

 

Esdime 

 

Agrupamento de 

Escolas de 

Almodôvar 

 

Fraco 

Dinamismo 

Empresarial  

 

Insuficiente visão estratégica e 
desconhecimentos dos mercados 

 

Insuficientes competências para a inovação 

 

Desconhecimento dos apoios existentes  

Carga burocrática e fiscal 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

 

Apoio à dinamização de Redes 

Empresariais 

 

Plano Concelhio para o 

Empreendedorismo e  

Empregabilidade 
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Problemas 
 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Pouca valorização 

dos recursos 

endógenos  

 

Nota 1: Conteúdos 

do problema 

definidos no 

Workshop 

Participativo para a 

avaliação da 

Estratégia de 

Eficiência Coletiva 

Provere – Programa 

de Valorização 

Económica de 

Recursos Endógenos 

 

Insuficiente conhecimento ou 

conhecimento desatualizado sobre 

as necessidades de cada setor: 

investimento, apoio à produção e 

transformação, comercialização e 

investigação 

Pouco investimento na 

transformação de produtos 

 

Pouca articulação entre setores de 

produção e entre produção e 

turismo 

Pouca adequação da 

legislação/medidas de apoio às 

especificidades regionais 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

Atualização do Diagnóstico de Necessidades 

por setor de produção  

Revalidação da Estratégia de Valorização 
dos Recursos Endógenos (PROVERE) que: 

1) Mobilize os municípios como pivots para 
a divulgação da estratégia, mobilização de 
produtores e a facilitação de informação e 

dinâmicas de articulação;  

2) Reforce a cooperação em rede entre 
entidades públicas (municípios, 

investigação, empresas e outras) 

3) Apoie a criação de organizações de 
produtores e marcas-chapéu 

4) Apoie a definição de estratégias para a 
reorganização da produção e capacitação 

de produtores, a definição de estratégias de 
marketing e a investigação 

 

Centro de Excelência para a 

Valorização dos Recursos 

Mediterrânicos (CEVRM) 

Agrinopal 

Apiguadiana 

Organização de Produtores 

de Plantas Aromáticas  

Produtores do concelho de 

Almodôvar  

Município de Almodôvar 

Esdime/DLBC 

Instituições de Ensino 

Superior 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiente 

estratégia de 

comercialização 

de produtos 

 

*Nota 1 

 

Insuficiente conhecimento sobre as vantagens dos 

diferentes circuitos de comercialização  

Pouca abertura de alguns produtores a novos 

mercados  

Capacidade de produção individual limitativa da 

abertura a novos mercados 

Desadequação dos preços estabelecidos aos 

mercados  

Insuficiente aposta na internacionalização 

Pouco investimento na criação de marcas/marca-

chapéu 

Insuficiente estratégia de marketing, diferenciada 

por tipologia de produto (medronho, aromáticas, 

mel…) e por mercado (nacional e a internacional) 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

Atualização do 

Diagnóstico de 

Necessidades por 

setor de produção  

 

Revalidação da 

Estratégia de 

Valorização dos 

Recursos Endógenos 

(PROVERE) que 

integre os 4 itens 

definidos acima 

 

 

Centro de Excelência para a 

Valorização dos Recursos 

Mediterrânicos (CEVRM) 

Agrinopal 

Apiguadiana 

Organização de Produtores de 

Plantas Aromáticas 

Produtores do concelho de 

Almodôvar  

Município de Almodôvar 

Esdime/DLBC 

Instituições de Ensino Superior 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Pouca inovação da 

atividade ligada à 

fileira 

Agroalimentar e 

Florestal 

 

*Nota 1 

 

 

Organização da produção pouco adequada às 

necessidades dos setores (ao nível da planificação, da 

escala para acesso a mercados e para a aquisição de 

fatores de produção especializados e da diminuição dos 

seus custos) 

 

Aposta insuficiente em produtos diferenciadores e de 

excelência 

Pouco investimento na criação de marcas/marca-chapéu 

Insuficiente investimento na investigação (plantas 

aromáticas, figo da índia e no combate às doenças no 

setor apícola) 

Dificuldades de comunicação/articulação entre 

produtores e investigadores  

 

Sem dados 

sistematizados 

 

Atualização do 

Diagnóstico de 

Necessidades por 

setor de 

produção  

 

Revalidação da 

Estratégia de 

Valorização dos 

Recursos 

Endógenos 

(PROVERE) que 

integre os 4 itens 

definidos acima 

 

Centro de Excelência para a 

Valorização dos Recursos 

Mediterrânicos (CEVRM) 

Agrinopal 

Apiguadiana 

Organização de Produtores de 

Plantas Aromáticas 

Produtores do concelho de 

Almodôvar  

Município de Almodôvar 

Esdime/DLBC 

Instituições de Ensino Superior 
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Eixo II – Saúde Mental/Saúde 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiência de 
consultas de 

recurso/Inflexibilidade 
de horário 

 

Número restrito de consulta diárias de 
recurso a partir das 15 horas  

 

N.º médio de pessoas 
atendidas por dia  - 

Mês de Maio e Junho 
de 2014 e Mês de Maio 

e Junho de 2015  

 

 

Reorganização dos 

serviços 

 

Centro de Saúde de 
Almodôvar 

Urgências do Centro de Saúde 
de Castro Verde 

 

Redução da 
comparticipação do 
estado na área da 

saúde   

 

Redução da comparticipação do estado no 
transporte de doentes crónicos e 

oncológicos para a realização de exames 
complementares de diagnóstico e 

consultas de especialidade, em função do 
diagnóstico e insuficiência económica 

 

Ausência de comparticipação de 
medicamentos com iva a 23% no 

tratamento da doença oncológica – 
suplementos, pomadas, entre outros) 

 

Sem dados 
sistematizados 

 

 

 

Resposta Local de 
Transporte 

envolvendo autarquias 
locais 

 

Revisão do 
Regulamento do 

Cartão Almodôvar 
Solidário 

 

 

Município de Almodôvar / 
Fundo de Emergência Social 

 

Juntas de Freguesia do 
Concelho de Almodôvar 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiência de 
recursos humanos 
na área da saúde 

 

 

 

Elevado número de 
utentes que recorrem aos 
serviços com pedidos de 

apoio nas áreas da 
terapia da fala, 

fisioterapia e psicologia 
clinica 

 

4 utentes em lista de espera para 
terapia da fala, dos quais 2 

aguardam avaliação e 2 aguardam 
contacto 

 

Fonte: Centro de Saúde de Almodôvar 

 

Reforço das consultas de 
Psicologia Clinica, 

fisioterapia e Terapia da 
Fala 

 

Equipa Local e 
Multidisciplinar 

 

Hospital de Beja – Enfermeiro 
de Saúde Mental 

Centro de Saúde de Almodôvar 

Município de Almodôvar 

 

Elevado número de 
utentes com problemas 
na área da saúde mental 
com acompanhamento 
frequente insuficiente 

 

82 adultos/as e 30 crianças seguidas 
no Departamento de Psiquiatria e 

Saúde Mental, sobretudo por 
depressão 

 

N.º médio de consultas anuais de 
Psiquiatria por utente 

Fonte: Centro de Saúde de Almodôvar 

 

Serviço Ocupacional  

 

Equipa Local e 
Multidisciplinar  

 

Departamento de Psiquiatria e 
Saúde Mental de Beja 

Centro de Saúde de Almodôvar 

CERCICOA 
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Problemas 
 

Resposta a Criar 

 

Recursos Existentes 
Problemas 

Identificados 

Conteúdo do 
Problema 

Indicadores 

 

 

 

Famílias de 

doentes 

oncológicos 

com resposta 

insuficiente 

 

Desgaste emocional 

e físico dos 

cuidadores  

Dificuldade de 

prestação de 

cuidados adequados  

Tempo disponível 

para a prestação de 

cuidados reduzido 

Cuidadores 

idosos/as  

 

 

 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

Alargamento da Equipa de Cuidados Paliativos 

Distrital  

 

Unidade de Cuidados Continuados de Média e 

Longa Duração 

 

 

Promoção do bem-estar de cuidadores que 

integre: 

Formação/Informação para cuidadores sobre: 

prestação de cuidados, informação sobre 

apoios existentes e apoio emocional 

 

Equipa de Cuidados 

Paliativos Distrital 

 

Apoio Domiciliário de: 

Fundação S. Barnabé  

Misericórdia de 
Almodôvar 

Centro Social e Paroquial 

de Santa Clara 

Lar da Graça de Padrões  
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Problemas 
 

Resposta a Criar 

 

Recursos 

Existentes Problemas 

Identificados 

Conteúdo do Problema Indicadores 

 

 

 

Hábitos de 
consumo de 
substâncias 

tóxicas 
(tabaco, 
álcool, 

drogas) e 
dependência 
da internet 

 

 

Consumo precoce de álcool e 
substâncias psicoativas 

 

 

Consumo precoce de tabaco 
 

 

 
 

Dependência da utilização da 
Internet ou uso excessivo 

 

77% dos/as jovens inquiridos/as (universo de 246 
alunos/as) afirma já ter ingerido bebidas alcoólicas; 

10% dos/as jovens afirma consumir diariamente 

32% dos/as jovens inquiridos/as (universo de 321 
alunos/as) afirma que já experimentou/já fumou; 

10% dos/as jovens afirma ter hábitos tabágicos) 
 

Fonte: Centro de Saúde de Almodôvar 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

Programa de 
Educação para a 
Saúde dirigido a 

jovens e suas 
famílias e 

comércio local 

 

 Centro de Saúde 
de Almodôvar 

 

Agrupamento de 
Escolas do 

Concelho de 
Almodôvar 

 

Centro de 
Respostas 

Integradas do 
Baixo Alentejo 

 

CPCJ 
 

Município de 
Almodôvar 

 

Esdime 

 

Elevado consumo de álcool em 
adultos, particularmente no sexo 

masculino  

Consumo significativo de tabaco 
preferencialmente nas mulheres 

Consumo de drogas nos adultos 

 

 

Sem dados sistematizados 

 

Campanhas de 
Informação e 
Sensibilização 

sobre os 
malefícios do 

consumo 
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Problemas 
 

Resposta a Criar 

 

Recursos Existentes 
Problemas 

Identificados 

Conteúdo do Problema Indicadores 

 

Maus hábitos 

alimentares 

  

 

Consumo exagerado de 

gorduras, açucares, sal 

 

Em 2014, 20% de crianças e jovens sinalizadas por 

pré-obesidade e 17% por obesidade (universo de 

407 alunos/as) 

N.º de crianças, jovens e adultos com excesso de 

peso e problemas cardiovasculares 

Em 2012, de um universo de 322 alunos/as: 

8,7%  afirma que raramente come fruta 

13,4% afirma que raramente come sopa 

16,5% afirma que raramente ingere vegetais 

55%  afirma consumir com regularidade fast- food 

46,9%  Ingere diariamente refrigerantes 

21% ingere doces diariamente 

 

Fonte: Centro de Saúde de Almodôvar 

 

Programa 

Integrado de 

Promoção de 

Hábitos de Vida 

Saudável 

(Sexualidade 

responsável, 

prevenção de 

consumos e 

alimentação 

saudável e prática 

desportiva) 

 

Centro de Saúde de 

Almodôvar 

Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar 

Projeto Lancheira Sorriso 

CPCJ 



 
  

Diagnóstico Social de Almodôvar, Maio de 2016 39 

 

Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Prática sexual 

precoce 

 

Início precoce da vida sexual sem 

tomar as devidas medidas de 

proteção e sem procurar 

informação 

 

3.3 % de jovens dos 15 aos 18 anos, que 

vai às consultas de planeamento familiar 

0% de crianças e jovens sinalizadas por 

prática sexual precoce 

 

Fonte: Centro de Saúde de Almodôvar 

 

Programa Integrado de 

Promoção de Hábitos de 

Vida Saudável 

(Sexualidade responsável, 

prevenção de consumos e 

alimentação saudável e 

prática desportiva) 

 

 

Consulta de 

planeamento familiar 

Consulta do 

Adolescente/Centro de 

Saúde 

Agrupamento de 

Escolas de Almodôvar 

CPCJ 
 

Hábitos de vida 

sedentários da 

população em 

geral 

 

Insuficiente prática desportiva 

 

Sem dados sistematizados 

 

Centro de Saúde de 

Almodôvar 

Município de 

Almodôvar 

Associações 

Desportivas de 

Almodôvar 
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Eixo III – Família e Comunidade 
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Problemas 
 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Baixa Natalidade  

 

Reduzido número de 

nascimentos/nados vivos por 

1000 habitantes 

 

6.2% em 2011 – 46 

nascimentos e 5% em 

2014 – 34 nascimentos 

  

Fonte Ine 

 

 

Atração de novos 

residentes 

 

Criação de Emprego 

 

Apoio à Habitação e sua 

recuperação 

 

Incentivo à Natalidade do Município 

de Almodôvar  

 

Sobre-

endividamento das 

famílias  

 

Famílias com dívidas diversas 

decorrentes de créditos ou 

outras situações de 

endividamento 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

Ações de Sensibilização e 

Consultadoria 

 

DECO 

Município de Almodôvar 

Segurança Social 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Baixo rendimento 

familiar  

 

 

 

Rendimento familiar 

igual ou inferior ao 

limiar da pobreza 

 

 

N.º ou % de famílias com 

rendimento familiar igual 

ou inferior ao limiar da 

pobreza  

 

Adequação das Políticas 

Públicas 

 

Resposta Social Local  – 

Programa Integrado para 

o Empoderamento e a 

Integração Profissional 

  

 

 

Auxílio financeiro à aquisição de material 

escolar (1º ao 3º ciclo e secundário) do 

Município de Almodôvar 

Transporte Escolar (todos os ciclos de ensino 

incluindo superior) 

Bolsas de Estudo  

Fundo de Emergência Social 

Cartão Almodôvar Solidário 

Loja Social e Banco de Ajudas Técnicas 

Ecoponto Solidário  

Prestações Sociais da Segurança Social 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
Problemas 

Identificados 

Conteúdo do 
Problema 

Indicadores 

 

Famílias 

dependentes 

dos apoios 

institucionais 

 

 

 

Falta de iniciativa e 

de capacidade de 

procura ativa de 

emprego 

Falta de emprego 

 

 

Reincidência em 

apoios sociais (RSI, 

loja, banco 

alimentar, cantina 

social e FEAC 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

 

 

 

37 Famílias receberam em 2015 fundo de emergência social, 

sendo que destas 11 integram posteriormente a medida de RSI 

Fonte: Município de Almodôvar 

***100% Famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção, 

com pelo menos um dos elementos do agregado em situação de 

desemprego  

**** 80% Famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção 

que com mais do que um requerimento 

*** Fonte: Serviço Local de Segurança Social 

 

 

Responsabilidade 

Social das 

Empresas 

 

Mercado Social de 

Emprego 

 

 

Resposta Social 

Local  – Programa 

Integrado para o 

Empoderamento e 

a Integração 

Profissional 

 

 

Segurança Social 

 

Município de 

Almodôvar 

 

IPSS – Fundação 

 

Grupo Sócio 

caritativo 

 

Empresas e outras 

entidades 

empregadoras 



 
  

Diagnóstico Social de Almodôvar, Maio de 2016 44 

 

 

Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Falta de habitação 

social  

 

Famílias com baixos 

rendimentos sem habitação 

própria e sem acesso ao 

mercado de arrendamento 

 

 

23 Famílias sinalizadas 

Fonte: Município de 

Almodôvar 

 

Bolsa de Habitações para 

arrendamento a preços 

acessíveis 

 

Apoios Estatais existentes - Porta 65 

Segurança Social 

Município – Programa de Reabilitação 

Habitacional  

 

Insuficientes 

condições 

habitacionais 

 

Desadequação das coberturas 

Desadequação das condições 

térmicas, elétricas sanitárias e  

de salubridade 

Inadequação das 

acessibilidades 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

Programa de 

requalificação 

habitacional  

Serviço de pequenas 

reparações e aquisição de 

viatura equipada 

 

Segurança Social 

Município de Almodôvar 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficientes 

competências 

parentais  

e 

negligência 

parental 

 

Na prestação de 

cuidados – 

alimentação, vestuário, 

higiene e saúde – 

Acompanhamento à 

vida escolar 

No estabelecimento da 

relação afetiva e de 

regras e limites 

 

N.º de famílias com 

insuficientes 

competências parentais 

 

N.º de famílias sinalizadas 

por negligência 

 

Nota: Dados estatísticos em 

fase de recolha  

 

Capacitação/Formação para a 

Inclusão 

 

Intervenção Integrada sustentada no 

Apoio Psicossocial 

 

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental (Resposta 

da Segurança Social) CAFAP 

 

 

CPCJ de Almodôvar 

Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar/IP 

Segurança Social 

Município de Almodôvar 

Centro de Saúde de Almodôvar 

Esdime  
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Deficiente gestão 

doméstica e do 

orçamento familiar 

 

Dificuldade de definir 

prioridades e gerir o 

orçamento 

Dificuldade em gerir o 

espaço da casa – 

limpeza e arrumação – 

 

N.º de famílias com 

insuficientes 

competências de gestão 

doméstica e do orçamento 

familiar 

 

 

Nota: Dados estatísticos em 

fase de recolha 

 

Capacitação para a 

Inclusão/Formação 

 

Intervenção Integrada sustentada 

no Apoio Psicossocial 

 

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

(Resposta da Segurança Social) 

CAFAP 

 

CPCJ de Almodôvar 

Agrupamento de Escolas de 
Almodôvar 

Intervenção Precoce 

Segurança Social 

Município de Almodôvar 

Centro de Saúde de Almodôvar 

Esdime 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficientes 

competências 

pessoais, sociais e 

profissionais 

 

Responsabilidade, cumprir 

tarefas e horários 

Dificuldades no 

relacionamento 

interpessoal, gestão de 

conflitos 

Insuficientes 

competências técnicas nas 

áreas de integração 

Falta de iniciativa e de 

capacidade de procura 

ativa de emprego 

 

 

N.º de famílias com 

insuficientes 

competências pessoais, 

sociais e profissionais 

 

 

Nota: Dados estatísticos 

em fase de recolha 

 

 

Capacitação para a 

Inclusão/Formação 

 

Intervenção Integrada 

sustentada no Apoio 

Psicossocial 

 

Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental 

(CAFAP)  

 

Resposta Social inovadora 

de inclusão social e 

profissional 

 

CPCJ de Almodôvar 

Agrupamento de Escolas de Almodôvar/ IP 

Segurança Social 

Município de Almodôvar 

Centro de Saúde de Almodôvar 

Esdime 

Serviço de Emprego de Ourique 

IPSS concelhias 

Juntas de Freguesia concelhias 

Empresas e outras entidades empregadoras 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do 
Problema 

 

Indicadores 

 

Existência de 

situações de 

violência no 

namoro/ violência 

doméstica 

 

  

 

Violência física, 

psicológica, sexual 

e/ou privação 

económica, stalking 

de cônjuges e ex-

cônjuges, 

companheiros e ex-

companheiros 

 

Comportamento de 

controlo no namoro 

(controlo de saídas 

com colegas de outro 

sexo, controlo da 

roupa e telemóvel  

 

N.º de sinalizações anuais 

identificadas pela CPCJ de 

exposição a situações de violência 

doméstica * 

N.º de sinalizações recebidas pela 

Equipa para a Prevenção da 

Violência nos Adultos (Centro de 

Saúde) `* 

*Nota: Dados estatísticos em fase de 

recolha 

6 Denúncias recebidas pela GNR 

em 2015 e 1 denúncia recebida 

até 12 de Maio de 2016 

Fonte: GNR de Almodôvar 

 

 

Resposta 

Especializada ou 

Alargamento 

das existentes 

 

Equipa para a Prevenção da Violência nos Adultos 

(Centro de Saúde de Almodôvar) 

NAV da Associação da Moura Salúquia 

Esdime/Gabinete Vera 

NIAVE – Núcleo de Intervenção e Apoio a vítimas 

específicas 

Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

Município de Almodôvar 

Segurança Social 

CPCJ de Almodôvar 

GNR de Almodôvar 

Comissão para a Igualdade  
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiência de 

respostas na área 

da infância 

 

Mães impedidas de 

trabalhar por não 

terem onde deixar 

os/as filhos/as 

 

N.º de crianças dos 0 aos 3 

anos em lista de espera 

para creche 

N.º de vagas face ao 

número de 

nascimentos/berçário e 

creche 

 

*Nota: Dados estatísticos em 

fase de recolha 

 

Reforço das respostas de 

apoio à infância 

 

Misericórdia de Almodôvar  
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Falta de ocupação 

de tempos livres 

em férias de 

crianças e jovens 

 

Adolescentes com 

idades a partir dos 13 

anos sem atividades 

durante o período de 

férias de Verão de todo 

o concelho  

 

N.º ou % de adolescentes a partir 

dos 13 anos sem ocupação 

durante o período de Verão 

*Nota: Dados estatísticos em fase de 

recolha 

(universo são cerca de 300 

adolescentes) 

 

 

Criação de um OTL 

para jovens a partir 

dos 13 aos 18 anos 

 

 

Associação Trequelareque/OTL 

Município de Almodôvar e CPCJ (Colónia de 

Férias/até aos 12 anos)  

Município de Almodôvar: 

ATL de Verão; Ocupação Municipal 

Temporária de Jovens (18 aos 30 anos) 

Ateliers de Páscoa e de Natal da Biblioteca 
Municipal 

 

Crianças com idades 

entre os 6 e os 12 anos 

sem atividades durante 

o período de férias de 

Verão das freguesias 

 

N.º ou % de crianças entre os 6 e 

os 12 anos sem ocupação durante 

o período de Verão 

*Nota: Dados estatísticos em fase de 

recolha 

 

Criação de um OTL 

nas freguesias 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

 

Insuficiência de 
respostas para 
pessoas com 
deficiência e 

incapacidade, a 
partir dos 18 anos 

 

 

  

Insuficiente resposta de 
inserção de pessoas 

com deficiência e 
incapacidade, sem 

perfil para 
encaminhamento para 
emprego ou formação 

 

N.º de pessoas com 
problemas de deficiência e 

incapacidade sem 
resposta a partir dos 18 

anos 

 

*Nota: Dados estatísticos em 

fase de recolha 

 

Alargamento de vagas em 
CAO 

Capacitação/Formação 
para a Inclusão  

Ações Promotoras da 
Autodeterminação e 
Empregabilidade de 

Pessoas com deficiência e 
incapacidade 

Ações de apoio familiar 

 

IEFP 

CERCICOA 

Segurança Social 

Município de Almodôvar 

Juntas de Freguesia Concelhias 

Agrupamento de Escolas de Almodôvar  

Entidades empregadoras do concelho 

ESDIME  

Associação Pais em Rede 

 

Dificuldade da família 
em promover a 

autodeterminação de 
pessoas com 
deficiência e 
incapacidade 

 

Sem dados sistematizados 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Desconhecimento dos 

direitos e dos deveres de 

cidadania  

 

Desconhecimento da 

legislação 

 

Insuficiente cultura de 

participação e de 

responsabilização 

 

Acomodação 

 

 

Sem dados sistematizados 

 

Ações de 

Promoção/sensibilização para a 

Cidadania 

 

CLAS de Almodôvar 
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Problemas  

Resposta a Criar 

 

Recursos 

Existentes Problemas 

Identificados 

Conteúdo do Problema Indicadores 

 

 

Insuficiente 

resposta a 

alunos/as 

com 

necessidades 

educativas 

especiais, de 

caracter 

permanente 

(NEECP) 

 

Elevado número de 

crianças e jovens com 

necessidades 

permanentes nos 

seguintes domínios: 

comunicação, linguagem 

e fala; mental e 

cognitivo; neuro 

músculo/esquelético; 

sensorial; emocional e da 

personalidade e 

multideficiência   

 

Dificuldade das famílias 

em ajudar os filhos/as a 

ultrapassar as 

dificuldades (em saber 

como atuar)  

 

Domínio mental e cognitivo com resposta insuficiente: 10 (20.8%) 

crianças/jovens em psicologia e terapia da fala e 5 em fisioterapia 

(todas com 60 minutos/semana) e 12 sem resposta (25%) 

Domínio sensorial com resposta insuficiente; 2 (100 %) crianças/jovens 

em psicologia (60 minutos/semana); 

Domínio emocional e da personalidade com resposta insuficiente em 

psicologia 1 (100%) criança/jovem (60 minutos/semana); 

crianças/jovens com multideficiência com resposta insuficiente: 6 (75%) 

em psicologia e 1 (12.5%) em fisioterapia todas com 60 

minutos/semana 

N.º de crianças/jovens em lista de espera para terapia da fala e terapia 

ocupacional do Centro de Saúde 

3 alunos/as da intervenção precoce com necessidades educativas 

especiais, de caracter permanente 

 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

 

Equipa 

Multidisciplinar 

constituída por 

psicólogos/as, 

terapeuta da 

fala e terapeuta 

ocupacional 

(intervenção 

com crianças e 

jovens e 

intervenção 

parental) 

 

 

 

Agrupamento 

de Escolas de 

Almodôvar 

(Núcleo de 

apoio educativo 

/Unidade 

Multideficiência 

e Intervenção 

Precoce)  

Cercicoa (Centro 

de Recursos 

para a 

Inclusão/CRI) 

 

Centro de Saúde 

de Almodôvar 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

 

Insuficiente 

resposta a 

alunos/as com 

necessidades 

educativas, de 

carácter transitório 

 

 

Elevado número de crianças e 

jovens com necessidades 

educativas de caracter 

transitório (dificuldades de 

aprendizagem especificas) 

 

Dificuldade de aceitação dos 

problemas por parte das 

famílias e/ou dificuldade em 

saber como atuar 

 

75/80 crianças e jovens 

sinalizados/as com resposta 

insuficiente  

Fonte: Agrupamento de 

Escolas de Almodôvar 

 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

Equipa Multidisciplinar 

constituída por psicólogos/as, 

terapeuta da fala e outros/as 

técnicos/as  

 

Programa de Competências 

Sociais e Cognitivas e métodos 

de estudo; Programa de 

Competências Parentais 

 

Resposta inovadora que integre 

abordagens diferenciadas e 

integradoras através da arte e 

cidadania 

 

Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar 

Centro de Saúde de 

Almodôvar 

Município de Almodôvar 

Associações Locais 

IPSS concelhias  
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Problemas 
 

Resposta a Criar 

 

Recursos 

Existentes Problemas 

Identificados 

Conteúdo do Problema Indicadores 

 

 

Desvalorização 

das 

aprendizagens 

escolares por 

parte da 

família e 

dos/as 

alunos/as 

 

Insuficiente acompanhamento 
em casa à realização de 

trabalhos de casa, à preparação 
para testes, conversar/valorizar 

a escola 

Insuficiente participação na 
escola 

 

 

 

 

 

Incompreensão por parte dos/as 
alunos/as sobre a importância 
da escola e/ou inadaptação ao 

modelo escolar 

 

 

Participação dos/as encarregados/as em 

reuniões/horas de atendimento por ano de 

escolaridade: 

1º ano/90.4%; 

2º ano/92.1%; 

3º ano/94.3%; 

4º ano/90.4%;  

Média do 1º ciclo – 92.5%; 

5º ano/75%; 

6º ano/69%; 

Média do 2º ciclo – 72%; 

7º ano/42.8%; 

8º ano/76.9%; 

9º ano/58.9%; 

Média do 3º ciclo – 59.5%; 
 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

 

Sem dados sistematizados 

 

Reativar/criar a 

Associação de Pais e 

Mães  

 

Equipa multidisciplinar  

 

Programa de 

Competências Sociais e 

Cognitivas; Programa 

de Competências 

Parentais 

 

Resposta Inovadora 

que valorize o papel 

dos pais/mães e que 

aproxime a escola e a 

família 

 

 

Agrupamento de 

Escolas de 

Almodôvar 

CERCICOA - 

Intervenção 

Precoce 

CPCJ de Almodôvar 

Segurança Social 

ESDIME 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Dificuldade dos 

jovens em definir o 

seu projeto de vida 

 

Dificuldade em projetar o seu 

futuro, definir objetivos e tomar 

decisões  

Desinteresse pela aprendizagem 

Insuficiente estímulo familiar em 

jovens de contextos sociais mais 

vulneráveis 

Desconhecimento do mundo das 

profissões e das potencialidades 

locais 

Desvalorização de profissões que 

não conferem estatuto social 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

Programa Integrado 

para a Promoção de 

Projetos de Vidas 

 

 

Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar 

Serviço de Emprego de Ourique 

Município de Almodôvar 

Esdime 

Associações Concelhias 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do 
Problema 

 

Indicadores 

 

Falta de 

pessoal 

auxiliar nas 

escolas - 

Assistentes 

Operacionais 

 

Pessoal no 

quadro de 

pessoal 

através do 

Ministério da 

Educação 

reduzido e 

autarquia 

sem 

capacidade 

de contratar 

pessoal com 

perfil 

adequado 

 

Funcionários/as no ano letivo de 2015/2016, por ciclo de ensino 

1) Quadro de pessoal do ME: 

3 no jardim de infância; 2 no 1º ciclo e 15 na Escola sede (2º e 3º 

ciclo); 
 

 

2) Colocados/as pelo município: 

3 no jardim de infância e 2 no 1º ciclo; 

 

3) Através de Programas do Serviço de Emprego e sem 

qualificação profissional: 

5 no jardim de infância; 10 no 1º ciclo e 7 na Escola sede (2º e 3º 

ciclo); 

 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

 

Colocação definitiva 

pela Autarquia 

 

Plano de Formação 

para funcionários/as 

sem qualificação 

profissional como 

auxiliar de ação 

educativa  

 

Agrupamento de Escolas 

de Almodôvar 

Município de Almodôvar 

Segurança Social 

Serviço de Emprego de 

Ourique 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos 

Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Oferta limitada 

em termos de 

abertura de 

cursos 

 

Oferta limitada pós 9º 

ano, de acordo com o 

diagnóstico definido para 

a região Alentejo 

 

 

 

Regras de constituição de 

grupos com elevado 

número de alunos/as, 

desadequadas a territórios 

de baixa densidade 

 

N.º e tipo de áreas profissionais definidas no diagnóstico 

da região Alentejo 

 

Cursos (via ensino e profissional), por área a partir do 9º 

ano em oferta de escola, no ano letivo 2015/2016 

Curso Profissional de Técnico/a de Comércio 

Curso Profissional de Técnico de Organização de Eventos 

Curso Profissional de Técnico de Vendas 

10º ao 12º ano dos Cursos Científicos -Humanísticos de 

Ciências e Tecnologias,  Ciências Sócio Económicas e 

Línguas e Humanidades 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

 

“Sensibilização do 

Ministério da 

Educação” 

 

 

Oferta 

Supramunicipal com 

transporte 

assegurado 

 

Ministério da 

Educação 

Agrupamento de 

Escolas de 

Almodôvar 

IEFP 

Município de 

Almodôvar 
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Problemas 
 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 
Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

 

Isolamento 

Social e 

Isolamento 

Geográfico  

 

Idosos/as que vivem 

sozinhos: 

 sem família próxima; 

Família sem disponibilidade 

para prestar apoio 

não querem beneficiar de 

apoios ou não querem 

pagar os serviços 

 não valorizam a 

importância da socialização 

Idosos/as que apresentam 

sentimentos de solidão 

Iliteracia e/ou 

analfabetismo funcional 

 

196 Idosos/as que vivem 

sozinhos/as 

110 Idosos/as que vivem 

sozinhos/as e 

isolados/as (a mais de 

10 km de um 

aglomerado 

populacional (GNR) –  

349 Idosos/as que vivem 

isolados/as 

Fonte: GNR de Almodôvar 

 

Taxa de Analfabetismo 

 

Centro de Noite 

Diversificação dos Serviços de Apoio 

Domiciliário (compras, apoio a 

consultas e à toma de medicamentos, 

prestação de informação, IRS, 

conversar) 

Sessões de Informação sobre temáticas 

diversas 

Plano de Animação de Idosos/as 

Concelhia 

Transporte Social Organizado 

Rede de Cuidadores 

Criação de equipa concelhia 

(aprofundamento do diagnóstico 

/sinalização de situações 

 

Fundação S. Barnabé/SAD e Cantina 
Social 

Misericórdia de Almodôvar – CD e Lar 

Centro Social e Paroquial de Santa 
Clara/SAD 

Município de 
Almodôvar/Teleassistência; 

Universidade Sénior e Desporto Sénior 

Juntas de Freguesia do concelho 

Grupo Sócio Caritativo/Núcleo de 
Voluntariado 

GNR – Sessões sobre Prevenção de 
Burlas 

IPSS concelhias 

Outras Associações Locais 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do 
Problema 

 

Indicadores 

 

Baixos 

rendimentos 

dos/as idosos/as  

 

Rendimento igual 

ou abaixo da 

pensão social 

 

 

 

N.º de idosos/as com 

rendimentos igual ou 

abaixo da pensão 

social  

 

 

 

Articulação das Respostas Locais 

Existentes 

Otimização e diversificação das respostas 

locais existentes 

Criação de um Fundo Local 

Adequação da comparticipação do 

Estado aos rendimentos da população 

idosa do concelho 

Criação de uma equipa concelhia que 

efetue o aprofundamento do 

diagnóstico/sinalização de situações 

 

Banco Alimentar 

Loja Social 

Banco de Ajudas Técnicas 

Fundação S. Barnabé – Cantina Social 

FEAC – Fundo … 

Medicamentos – Município de 

Almodôvar 

Segurança Social: 

 Complemento Solidário para Idosos  

Complemento de Dependência 

Juntas de Freguesia concelhias 
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Problemas 
 

Resposta a Criar 

 

Recursos Existentes 
Problemas 

Identificados 
Conteúdo do 

Problema 
Indicadores 

 

 

 

População idosa 

dependente 

sem resposta 

adequada 

 

Idosos/as 

dependentes a 

viver em 

agregados com: 

Cuidadores com 

pouca capacidade  

Cuidadores 

idosos/as  

Sem cuidadores 

 

 

 63.63% da população 

idosa com + de 65 anos a 

viver sozinhos ou com 

outros do mesmo grupo 

etário 

N.º idosos/as em lista de 

espera nas IPSS para 

integrar valência de Lar, 

de acordo com as 

características do 

agregado 

*Nota: Dados estatísticos em 

fase de recolha 

 

Unidade de Cuidados Continuados de Média e Longa 

Duração 

Alargamento do número de camas com acordo com 

a Segurança Social e/ou vagas sociais  

Alargamento da Rede de Apoio domiciliário e 

Centros de dia 

Centro de Noite 

Rede de Cuidadores 

Criação de equipa concelhia (aprofundamento do 

diagnóstico /sinalização de situações) 

Promoção do bem-estar de cuidadores que integre: 

Formação/Informação para cuidadores sobre: 

prestação de cuidados, informação sobre apoios 

existentes (Ex: descanso do cuidador) e apoio 

emocional 

 

Apoio Domiciliário de: 

Fundação S. Barnabé  

Misericórdia de Almodôvar 

Centro Social e Paroquial de 

Santa Clara 

Lar da Graça de Padrões (é 

só privado…? Ver carta 

social) 

Equipa de Cuidados 

Paliativos do Centro de 

Saúde de Almodôvar 
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Problemas 
 

Resposta a Criar 

 

Recursos Existentes 
Problemas 

Identificados 

Conteúdo do 
Problema 

Indicadores 

 

Existência de 

situações de 

idosos/as com 

demência e 

problemas de 

saúde mental sem 

resposta ou 

resposta ineficaz 

 

Idosos/as com 

Alzheimer, Parkinson, 

depressões crónicas, 

demências derivadas 

de outros problemas 

de saúde (AVC) 

 

 

N.º de idosos/as 

institucionalizados/as com 

problemas de saúde mental em 

valência de Lar e AD por 

tipologia de problema 

 

*Nota: Dados estatísticos em fase 

de recolha 

 

Resposta Especializada para Idosos/as com 

problemas de Saúde Mental/Demências 

Criação de uma equipa concelhia que 

efetue o aprofundamento do 

diagnóstico/sinalização de situações 

 

IPSS concelhias 

Centro de Saúde de 

Almodôvar 

Departamento de 

Psiquiatria do Hospital 

de Beja 

 

Familiares/cuidadores 

sem disponibilidade, 

capacidade para 

prestar cuidados, 

e/ou em stress 

emocional 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

Promoção do bem-estar de cuidadores que 

integre: 

Formação/Informação para cuidadores 

sobre: prestação de cuidados, informação 

sobre apoios existentes (Ex: descanso do 

cuidador) e apoio emocional 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

 

Violência sobre 

Idosos/as 

 

 

Violência física, 

psicológica e financeira  

 

 

3 idosos/as sinalizados/as 

em 2015 dos quais: 

2 idosos/as com + de 65 

anos; 

1 processo transitado de 

2014 

Fonte: Centro de Saúde de 

Almodôvar 

 

Ações de Sensibilização/Informação 

 

Criação da Comissão de Proteção de 

idosos/as 

 

Resposta Especializada ou Alargamento 

de Respostas de Apoio à Vítima no 

distrito 

 

GNR de Almodôvar 

Juntas de Freguesia concelhias 

Município de Almodôvar 

IPSS concelhias 

Esdime 

Centro de Saúde de Almodôvar 

Segurança Social 
 

Negligência e 

abandono 

 

Prestação de cuidados 

e relacionamento 

afetivo 

 

Sem dados sistematizados 

 

Comissão de proteção de idosos/as 

Ações de Sensibilização/prevenção 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
Problemas 

Identificados 
Conteúdo do Problema Indicadores 

 

Dificuldade de 

acesso a diversos 

serviços por parte 

dos/as idosos/as 

 

 

Desconhecimento dos idosos/ e da família/cuidadores 

sobre apoios e outros direitos 

 

Idosos/as com dificuldade em tratar de processos 

burocráticos – finanças, acesso a apoios (cartão de 

idoso, atestados, apoios à habitação, heranças…) 

 

Iliteracia e/ou analfabetismo funcional 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

 

Balcão Único 

Serviço de Atendimento 

de Proximidade 

Ações de Informação 

 

 

 

IPSS concelhias 

União das Freguesias de 

Almodôvar e Graça de 

Padrões 

Município de Almodôvar  

Associações Concelhias 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

 

Respostas 

sociais para 

idosos/as  

 

 

Falta de funcionários para responder a situações de 

férias/maior dependência dos utentes  

 

Desadequação da tipologia de apoios financeiros nas 

várias valências e no apoio domiciliário face à 

dispersão geográfica e zona de Serra  

 

Insuficiente capacitação nas áreas de saúde mental  

 

Melhoria das condições de transporte adaptado  

 

 

 

 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

 

 

N.º de carrinhas de transporte 

adaptado, por instituição, e n.º 

de lugares adaptados 

*Nota: Dados estatísticos em fase 

de recolha 

 

Adequação da 

Tipologia de Apoios 

Financeiros à 

realidade concelhia 

 

Ações de 

Capacitação nas 

áreas identificadas 

 

Aquisição de 

viaturas adaptadas 

 

 

Fundação S. Barnabé  

Misericórdia de 
Almodôvar 

Centro Social e 

Paroquial de Santa 

Clara 

Portugal 2020 / 

POISE 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Existência de 

pessoas adultas 

com deficiência 

e/ou incapacidade 

a viver excluídas 

socialmente  

 

 

Existência de adultos com 

deficiência e incapacidade, 

sobretudo a partir dos 50 

anos, que vivem excluídas 

socialmente, integradas 

em agregados familiares 

constituídos por 

cuidadores idosos ou sem 

capacidade de prestar 

cuidados ou sem 

cuidadores  

 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

Rede de Cuidadores 

Ações de 

aproximação/sensibilização 

às famílias 

Alargamento do N.º de 

camas em Lar Residencial  

Criação de uma equipa 

concelhia que efetue o 

aprofundamento do 

diagnóstico/sinalização de 

situações 

 

 

Juntas de freguesia concelhias 

CERCICOA 

IPSS concelhias 

ESDIME 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiente Apoio 

às Associações  

 

 

Insuficiente apoio financeiro 

 

Associações sem sede ou a 

funcionar em espaços 

partilhados com horários 

desajustados (das 9 às 17 

horas) 

 

Associações a funcionar em 

espaços provisórios 

 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

 

1 Associação sem sede 

ou a funcionar em 

espaços partilhados 

 

 

Alteração do Regulamento e Definição 

de Critérios para a atribuição de 

subsídios, divulgados e do conhecimento 

de todas as associações e data de 

entrega dos planos de atividades 

 

Ampliar espaço de divulgação para as 

Associações na Newsletter do Município 

 

Centro de Acolhimento Associativo que 

assegure espaços de trabalho – salas de 

ensaio, reuniões – e centralize o apoio 

administrativo e o gabinete de apoio ao 

associativismo  

 

Município de 

Almodôvar - Subsidio 

Anual e Apoio a 

transporte 

 

Apoios das Juntas de 

Freguesia concelhias 

 

Esdime 
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Problemas  

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos 

Existentes 

 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiente 

iniciativa 

/dinâmica 

Associativa 

 

Dificuldades na organização interna e 

cumprimento de requisitos legais (realização de 

assembleias, planos de atividades e prestação de 

contas, livro de atas, eleições) 

  

Dificuldades na gestão financeira, 

responsabilidades fiscais, contabilidade, entre 

outras 

 

Insuficiente participação dos dirigentes 

associativos eleitos na dinamização das próprias 

atividades  

 

Dificuldade no planeamento/ diversificação de 

atividades, na divulgação/promoção e angariação 

de fundos 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

 

14 Associações 

desportivas, das 

quais: 

11 com atividade 

regular (escolas, 

treinos semanais e 

abertura de sede) 

 

Reforço do Gabinete de apoio ao 

Associativismo para:  

Prestação de Apoio técnico às 

Associações: informação, apoio 

administrativo, à elaboração de 

candidaturas, apoio jurídico e 

contabilístico, ao planeamento 

interno e conjunto, divulgação e no 

apoio logístico a atividades 

 

 

Ações de Capacitação de dirigentes 

associativos –  elaboração de 

candidaturas, planeamento interno 

e de atividades e sua divulgação, 

área jurídica e contabilística 

 

Município de 

Almodôvar 

 

Todas as 

Associações 

Concelhias  

 

Esdime 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiente 

cooperação entre 

as associações 

 

Existência de concorrência 

entre Associações 

Planificação de atividades para 

a mesma data o que dispersa e 

dificulta a mobilização de 

público 

 

Sem dados 

sistematizados 

 

Criação de um Fórum Associativo - 

Espaço de partilha que identifique 

saberes, o que é feito e o que se deseja 

fazer e permita dinamização de 

atividades conjuntas, que evite 

duplicação e permita otimizar recursos 

entre associações 

 

Interlocução pelo Gabinete de Apoio ao 

Associativismo 

 

Criação de uma “Federação” de 

Associações de âmbito local e/ou 

regional 

 

Município de Almodôvar 

 

Todas as Associações 

Concelhias  

 

Esdime 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

 

Pouco 

envolvimento e 

participação da 

comunidade em 

processos coletivos 

 

Insuficiente participação da 

comunidade nas atividades 

promovidas 

 

Não ser associado 

 

Não cumprir deveres de sócio 

(pagamento de quotas…) 

 

Pouca “apetência” para assumir 

cargos diretivos e/ou dirigentes 

com pouca participação  

 

 

 

Sem dados sistematizados 

 

 

 

Promoção da Iniciativa 

Juvenil na comunidade e na 

escola/Plano de 

Empreendedorismo 

 

Ações mobilizadoras da 

participação comunitária 

 

 

 

Município de Almodôvar 

 

Juntas de Freguesia concelhias 

 

Todas as Associações 

Concelhias  

 

Esdime 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiência de 

espaços físicos 

adequados à 

prática desportiva e 

cultural 

 

Inexistência de Pavilhão 

Gimnodesportivo em Santa 

Clara 

Inexistência de Multi-usos em 

Almodôvar – para espetáculos, 

bailes… 

Inexistência de picadeiro 

terapêutico e falta de 

equipamento específico nesta 

área 

 

 

Inexistência dos espaços físicos 

identificados 

 

Construção de Multi-usos e 

Pavilhão Gimnodesportivo 

em Santa Clara 

 

Melhoraria da gestão dos 

espaços existentes  

 

Município de Almodôvar 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Falta de plano 

estratégico para a 

promoção cultural 

 

Insuficiência de atividades diversificadas, 

nas áreas do teatro, dança/bailado, música, 

artes performativas, cante, artes plásticas 

e/ou insuficiente divulgação das atividades 

existentes 

Inexistência de estratégias de qualificação 

de agentes nas áreas identificadas 

Insuficiente oferta de atividades dirigidas a 

públicos específicos, designadamente 

jovens em vez de Pouca diversificação de 

atividades que “interessem” aos jovens 

 

N.º de atividades anuais, por 

tipologia 

 

 

N.º de atividades de formação 

nas áreas identificadas 

 

*Nota: Dados estatísticos em fase 

de recolha 

 

Formação de públicos 

 

Elaboração do Plano 

Estratégico para a 

Promoção Cultural 

 

Município de 

Almodôvar 

 

Todos os 

agentes/associações 

culturais de Almodôvar 
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Eixo IV – Trabalho em Rede 
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Problemas 

 

 

Resposta a Criar 

 

 

Recursos Existentes 
 

Problemas 

Identificados 

 

Conteúdo do Problema 

 

Indicadores 

 

Insuficiência de 

trabalho de 

parceria/articulação 

entre instituições 

 

Insuficiente comunicação entre 

entidades 

Desconhecimento sobre 

tipologia/funções de 

intervenção e limites da 

intervenção de cada entidade 

Competitividade/receio de 

perda de protagonismo 

Pouca participação de 

entidades com representação 

nas várias parceiras formais e 

na Rede Social 

 

Sem dados sistematizados 

 

Ações de promoção do 

trabalho em rede 

Apresentação anual de 

projetos/entidades 

Ações de In/Outdoor 

baseadas em metodologias 

dinâmicas e participativas 

 

 

CLAS de Almodôvar 
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Grau de Participação na Rede Social - Fonte: Município de Almodôvar 

Gr. Famílias e 

comunidade 

Gr Educação Gr. Seniores Gr. Associativismo Gr, Emprego, 

qualificação e 

empreendedorismo 

Gr. Saúde 

4 reuniões /14 

entidades 

3 reuniões /15 entidades 4 reuniões /16 

entidades 

4 reuniões /33 

entidades 

4 reuniões /14 

entidades 

4 reuniões /7 entidades 

 

100% - 3 entidades 

(21.43 %) 

75% - 2 entidades 

(14.28%); 

50% - 2 entidades 

(14.28%); 

25% - 2 entidades 

(14.28 %) 

0% - 5 entidadeS 

(35.71 %) 

 

 

100% - 3 entidades (20%) 

66.66 % - 1 entidade 

(6.67%); 

33.33 % - 3 entidades 

(20%); 

0% - 8 entidades (53.33%) 

 

2 reuniões parcelares com 

representantes da educação 

para recolha de dados 

 

100% - 4 

entidades (25 %) 

50% - 3 entidades 

(18.75 %); 

25% - 2 entidades 

(12.5 %) 

0% - 7 entidades 

(43.75 %) 

 

 

1ª reunião / 9 

entidades (27.27%) 

2ª reunião / 5 

entidades (15.15 %) 

3ª reunião / 19 

entidades (57.57%) 

4ª reunião / 2 

entidades (6.06%) 

 

 

100% - 2 entidades 

(14.28 %) 

75% - 1 entidade 

(7.14%); 

50% -  1 entidade 

(7.14%); 

25% - 3 entidades 

(21.42 %) 

0% -  7 entidade (50 

%) 

 

 

100% - 4 entidades 

(57.14%) 

50% - 1 entidade 

(14.28%); 

25% - 1 entidade 

(14.28%); 

0% - 1 entidade (14.28 %) 

 

1 reunião parcelar com 

representante da saúde 

para recolha de dados 
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76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - Anexos 
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4.1 – Dados de Caracterização Geral 

Quadro-resumo: Almodôvar 

2001 2011 2014 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

População residente 8.124  134.832 7.423  126.419 7.255  122.729 
Superfície em Km2 777,4  8.544,6 777,9  8.542,7 777.9  8.542,7 
Densidade populacional  (número médio de indivíduos por km2) 10,5  15,8 9,5  14,8 9.3  14,4 
Freguesias  8  83 8  83 6  62 
Eleitores  7.873  118.642 7.099  113.297 6.833  109.203 
Jovens (%) menos de 15 anos 11,6  13,8 12,2  13,5 12.1  13,3 

População em idade activa (%)  15 aos 64 anos 61,9  62,1 59,4  62,2 
 

59.2 
 62,4 

Idosos (%)  65 e mais anos  26,5  24,1 28,5  24,3 28.7  24,3 
%  da população com 65 ou mais anos do concelho de Almodôvar que 
vive só ou com outros do mesmo grupo etário (8) 

- - 63.69% - - - 

Índice de envelhecimento (idosos por cada 100 jovens) 227,9  175,1 234  180,2 237.3  182,6 
Indivíduos em idade activa por idoso  2,3  2,6 2,1  2,6 2.1  2,6 
População estrangeira em % da população residente (1) - - 1,8  3,0 1.7  2,9 
Famílias (2) 3.103  50.032 3.074  50.566 - - 
Famílias unipessoais (%) (2) 21,8  20,7 26,8  24,9 - - 
Dimensão média das famílias (2) 2,6  2,6 2,4  2,4 - - 
Divórcios por 100 casamentos  11,6  37,8 ┴  54.5 ┴  88,1 185.7 - 
Nascimentos (3) 45  1.121 46  1.016 34  937 
Nascimentos fora do casamento (%) (3) 51,1  36,0 43.5  54,1 64.7  64,8 
Óbitos  122  2.060 133 2.006 161  1.799 
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Quadro-resumo: Almodôvar 

2001 2011 2013 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Taxa de mortalidade infantil (‰) 
óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade por cada 1000 
nascimentos 

0.0 2,7 0 3,0 29.4 5.4          

Saldo natural  
diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos 

- 77 - 939 - 87 - 990  - 127 -  979 

Alojamentos familiares clássicos  5.410 83.448 5.435 84.832 5.474 85.349 
Alojamentos próprios (%) (2) 89.6 85,8 83.8 81,6 - - 
Alojamentos arrendados e outros casos (%) (2) 10.4 14,2 16.2 18,4 - - 
Edifícios de habitação familiar  4.839 71.101 5.040 75.009 5.075 75.352 
Valores médios de avaliação bancária dos alojamentos (€/m2)  - - 907.0 977,0 910.0 843,0 
População residente de 15 e mais anos, sem nível de escolaridade (%) 
(2) 

35.3 28,6 24.4 17,2 - - 

População residente de 15 e mais anos, com ensino secundário (%) (2) 5.9 9,6 11.7 13,7 - - 
População residente de 15 e mais anos, com ensino superior (%) (2) 2.9 4,6 5.9 9,7 - - 
Alunos do ensino não superior (4) - 24.181 1.116 22.060 - 19.443 
Docentes do ensino não superior (4) - 2.389 124 2.241 - 1.692 
Alunos do ensino superior (4) // 4.903 // 2.998 // 2.355 
Docentes do ensino superior (5) // 464 // 251 // 200 
Museus  - 6 ┴1 ┴  14 ┴1 12 
Sessões de espetáculos ao vivo  ,,, - ┴44 ┴  574 ┴28 944 

Espectadores de espetáculos ao vivo  ,,, - ┴17.569 
┴  

163.207 
┴9.395 185.956 

Ecrãs de cinema  ,,, - ┴ ┴  5 ┴ 6 
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Quadro-resumo: Almodôvar 

2001 2011 2014 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Hospitais  -  2 - ┴  2 - - 
Centros de saúde  1  13 1  13 1 - 
Consultas nos centros de saúde  22.051  409.390 32.423  477.748 - - 
N.º de médicos por 1000 habitantes       
Farmácias (6) 2  60 2  62 2  60 
Habitantes por pessoal ao serviço nos centros de saúde  208.3  251,6 212.1  231,5 - - 
Crimes registados pelas polícias por mil habitantes  18.6  25,7 ┴19.3 ┴  25,7 ┴23.0 - 
Empresas não financeiras (7) - - 764  13.614 -  13.869 
Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras (7) - - 1.325  27.675 -  27.374 
Sociedades constituídas  12  232 ┴ 9  ┴  199 /  182 
Sociedades dissolvidas  3  34 ┴ 14 ┴  202 3  168 
Bancos e caixas económicas  3  51 4  57 4  55 
Habitantes por banco e caixa económica  2.708  2.643,8 1.855,8  2.217,9 1.813,8  2.231,4 
População activa (2)  
População empregada + População desempregada 

3.216  57.390 3.061 ┴  55.191 - - 

Taxa de emprego (%) (2)  
população empregada por cada 100 indivíduos com 15 e mais anos 

41.3  43,5 40.6  43,0 - - 

Poder de Compra per-capita (8)     -  
População empregada no sector primário (%) (2) 14.3  14,9 7.2  12,3 - - 
População empregada no sector secundário (%) (2) 35.7  22,7 31.7  18,8 - - 
População empregada no sector terciário (%) (2) 50  62,4 61  68,9 - - 
Trabalhadores por conta de outrem (%) (2) 74.2  78,3 77.8  80,0 - - 
Trabalhadores por conta própria isolados (%) (2) 14.2  9,4 10.3  8,7 - - 
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Quadro-resumo: Almodôvar 

2001 2011 2014 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Almodôvar 
(Município) 

Baixo 
Alentejo 
(NUTS III) 

Taxa de desemprego (%) (2)  
população desempregada por 100 activos 

7.5  11,5 ┴ 12.8 ┴  14,4 ┴ - 

Desempregados inscritos nos centros de emprego  698.9  7.922 429  6.365 473.4  7.414 
Ofertas de emprego nos centros de emprego  3.7  106,5 5.6  176,8 4.3  215,2 
Pensionistas da Segurança Social  2.946  49.005 2885  46.196 2877 - 
Reformados, aposentados e pensionistas da Caixa Geral de 
Aposentações  

- - 379  7.489 379  8.025 

Pensionistas da Segurança Social e da CGA em % da população 
residente com 15 e mais anos 

- - 50.3  49,3 50.9 - 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI)  - - 202  8.092 149  5.922 
Beneficiários do RSI em % da população residente com 15 e mais anos - - 3.1  7,4 2.4  5,6 
Beneficiários do subsídio de desemprego  37  899 105  2.154 167  2.656 
Beneficiários do subsídio de desemprego em % da população residente 
com 15 e mais anos 

0.5  0,8 1.6  2,0 2.6  2,5 

Consumo de energia eléctrica por habitante (kWh)  1832.8  3.350,3 Pro 2.560,7  5.368,9 Pro 4.654,5 
Pro 

6.337,3 
Resíduos urbanos recolhidos selectivamente por habitante (kg)  - - 43.2  58,2 - Pro 46,8 

 

Fontes 

Pordata , INE, APA/MAOTE, CGA/MEF, INAG/MAOTE, DGEEC/MEC, BP, II/MSESS, DGAI/MAI, ISS/MSESS, DGEG/MAOTE, DGPJ/MJ, IGP, SEF/MAI, DGS/MS, 

DGO/MEF, ICA/SEC,IEFP/MSESS 
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Notas 

 (1) - Os valores apresentados referem-se à população estrangeira com estatuto legal de residente. 

(2) - Dados censitários. 

(3) - Os valores apresentados referem-se ao município de residência da mãe (e não de nascimento da criança). 

(4) - O ano apresentado corresponde ao último ano do par ano letivo. 

(5) - O docente pode ser contabilizado tantas vezes quanto as instituições de ensino em que leciona. 

O docente é registado no município onde está localizada a sede do estabelecimento de ensino independentemente de lecionarem em pólos de ensino que 

podem estar localizados noutros municípios. 

(6) - Inclui postos farmacêuticos móveis 

(7) - Os valores apresentados consideram as empresas, os empresários em nome individual e os trabalhadores independentes. Exclui as acividades 

financeiras e de seguros, a Administração Pública e Defesa e a Segurança Social Obrigatória. 

(8) – Os valores apresentados constam do documento de diagnóstico à 1^Fase de Pré- qualificação a candidatura da Esdime ao DLBC – Desenvolvimento 

Local de base Comunitária  
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4.1 – WORKSHOP PARTICIPATIVO JUNHO DE 2015 

 

 

Área Temática 
Priorização por Área Temática 

 

Famílias 

 
26 

 

 Emprego, Empreendedorismo e 

Qualificação 

 
 

11 

 

 Seniores 

 
 
 

10 

 

Mobilidade e Território 

 
 
 

 

8 

 

Associativismo 

 
4 

 

Educação  

 
2 

 

Politicas Públicas 

 
2 

 

Saúde 

 
1 

 

 A nuvem referente à designação da área temática foi votada (com 1 ou voto) 
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Área Temática 

 

Problemas 

 

Priorização  

 

Observações 

 

 

 

 

 

Famílias 

 

**Baixa Natalidade 

 

7 

 

 

**Baixo rendimento familiar/ para pagar às 

associações/lares 

 

5 

 

*Insuficiência de respostas sociais – atividades 

de tempos livres – para crianças e jovens 

 

4 

 

 

**Falta de habitação social 

 

3 

 

 

Violência no namoro/ violência doméstica 

 

2 

 

 

Falta de apoio às crianças mais carenciadas 

 

2 

 

 

Falta de apoio para adolescentes e jovens 

 

1 

 

 

*Sobre-endividamento das famílias 

 

1 

 

 

Apoio familiar /serviços de proximidade 

 

1 

 

 

Insuficiência de respostas na área da infância 

 

0 

 

 

Nota 

* Problema identificado no diagnóstico inicial 

** Problema identificado em ambos os momentos (diagnóstico inicial e seu aprofundamento) 
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Área 
Temática 

 

Problemas 

 

Priorização  

 

Observações 

 

 

 

 

Famílias 

 

*Insuficientes condições habitacionais 

 

0 

 

 

*Famílias dependentes dos apoios institucionais 

 

0 

 

 

*Défice de empregabilidade para famílias 

disfuncionais/desestruturadas 

 

0 

 

Na lógica da falta de 

competências para a 

empregabilidade 

 

*Negligência (de ou e) competências parentais 

 

0 

 

 

*Deficiente acompanhamento dos pais e 

mães/encarregados/as de educação na vida 

escolar 

 

0 

 

 

*Deficiente gestão doméstica e do orçamento 

familiar 

 

0 

 

 

*Desconhecimento dos direitos e dos deveres de 

cidadania 

 

0 

 

 

Nota 

* Problema identificado no diagnóstico inicial 

** Problema identificado em ambos os momentos (diagnóstico inicial e seu aprofundamento) 
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Área Temática 

 

Problemas 

 

Priorização  

 

Observações 

 

 

 

 

 

Emprego, 

Empreende- 

dorismo e 

Qualificação 

 

Falta de postos de trabalho 

 

5 

 

 

**Desajustamento entre a oferta de emprego 

e oferta formativa 

 

2 

 

 

Desemprego Jovem 

 

2 

 

 

*Pouca valorização dos recursos endógenos 

 

1 

 

 

Dificuldade na Fixação dos jovens/*jovens com 

formação superior 

 

0 

 

 

*Elevado N.º de desempregados de longa 

duração e do sexo feminino 

 

0 

 

 

*Agravamento do N.º de desempregados/ 

Desemprego 

 

0 

 

 

*Insuficiente rede de escoamento de produtos 

 

0 

 

 

*Fraco Empreendedorismo 

 

0 

 

 

*Fraca cultura Empreendedora 

 

0 

 

 

Nota 

* Problema identificado no diagnóstico inicial 

** Problema identificado em ambos os momentos (diagnóstico inicial e seu aprofundamento) 
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Área Temática 

 

Problemas 

 

Priorização  

 

Observações 

 

Emprego,  

Empreendedorismo  

e 

Qualificação 

 

*Dificuldade de integração de alunos em estágios 

profissionais por Falta de Tecido Empresarial  

 

0 

 

 

*Fraco Dinamismo Empresarial 

 

0 

 

 

*Empresários com perfil desajustado às 

necessidades de mercado 

 

0 

 

 

*Pouca inovação da atividade ligada à fileira 

Agroalimentar e Florestal 

 

0 

 

 

Seniores 

 

Falta de Apoio a Idosos/as que vivem sozinhos/as 

em casa 

 

4 

 

 

* Falta de Acompanhamento aos/às Idosos/as, no 

acesso aos diversos serviços 

 

2 

 

 

Carrinha para apoiar os/as idosos/as para ir à 

farmácia e às compras 

 

1 

 

 

**Elevada Taxa de Envelhecimento 

 

1 

 

 

*Insuficiente diversificação dos serviços prestados 

a idosos/as e dependentes 

 

1 

 

 

Ir ao encontro das necessidades/problemas 

dos/as idosos/as 

 

0 

 

Nota 

* Problema identificado no diagnóstico inicial 

** Problema identificado em ambos os momentos (diagnóstico inicial e seu aprofundamento) 
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Área Temática 

 

Problemas 

 

Priorização 

 

Observações 

 

 

 

Seniores 

 

Idosos/as dependentes a viver sozinhos 

 

0 

 

 

* Elevado Grau de dependência da população 

idosa 

 

0 

 

 

*Elevada taxa de analfabetismo 

(analfabetismo funcional) 

 

0 

 

 

*Serviço de Apoio Domiciliário com algumas 

deficiências 

 

0 

 

 

Centro de Dia 

 

0 

 

 

Solidão na 3ª Idade 

 

0 

 

 

Lugares para os/as idoso/as poderem conviver, 

cada vez mais existe a solidão 

 

0 

 

 

**Baixos rendimentos dos/as idosos/as 

 

0 

 

 

Nota 

* Problema identificado no diagnóstico inicial 

** Problema identificado em ambos os momentos (diagnóstico inicial e seu aprofundamento) 
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Área Temática 

 

Problemas 

 

Priorização  

 

Observações 

 
 
 
 

Mobilidade  
e  

Território 

 

Êxodo Populacional 

 

4 

 

 

**Isolamento Geográfico / Isolamento 

Social/Isolamento do Interior 

 

2 

 

 

 

**Insuficiente Rede de Telecomunicações  

 

1 

 

 

Desigualdade de Oportunidades nas freguesias 

 

1 

 

 

**Debilidade/Insuficiência da Rede de Transportes 

 

0 

 

 

Associati-

vismo 

 

Falta de Apoios às Associações 

 

4 

 

Apoio 

financeiro 

 

Falta de Atividades Culturais 

 

0 

 

 

 

Educação 

 

Elevado N.º de Alunos/as com Deficiência 

 

1 

 

 

**Insuficiência de Técnicos/as Especializados/as para 

apoio a crianças e jovens com problemáticas diversas 

 

1 

 

 

*Desvalorização das aprendizagens escolares associada 

a desmotivação escolar dos/as alunos/as 

 

0 

 

 

*Diminuição da população escolar 

 

0 

 

 

*Falta de pessoal auxiliar nas escolas 

 

0 

 

Nota 

* Problema identificado no diagnóstico inicial 

** Problema identificado em ambos os momentos (diagnóstico inicial e seu aprofundamento) 
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Área 
Temática 

 

Problemas 

 

Priorização 
dos 

Problemas 

 

Observações 

 
 
 
 
 
 

Politicas 
Públicas 

 

Burocracia Estado/Entidades 

 

1 

 

 

Descontinuidade de Programas e Iniciativas 

 

1 

 

 

 

*Oferta limitada em termos de Abertura de Cursos 

 

0 

 

 

*Inadequação das políticas educativas e 

formativas à realidade concelhia 

 

0 

Reformular 

para o perfil 

de 

competências 

dos/as 

alunos/as 

 

*Desadequação dos Programas ao perfil de 

competências dos/as Beneficiários/as 

 

0 

 

 

*Dificuldade no Acesso às Fontes de Financiamento 

 

0 

 

 

Nota 

* Problema identificado no diagnóstico inicial 

** Problema identificado em ambos os momentos (diagnóstico inicial e seu aprofundamento) 
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Área 
Temática 

 

Problemas 

 

Priorização 
dos 

Problemas 

 

Observações 

 

 

 

Saúde 

 

 

*Inexistência de médico de família em algumas 

extensões do Centro de Saúde 

 

1 

 

Santa Clara 

 

*Insuficiência de recursos humanos – terapeuta da 

fala, psicólogo/a, técnico/a de serviços gerais 

 

0 

 

 

 

*Insuficiência de consultas de recurso/Inflexibilidade 

de horário 

 

0 

 

 

 

Falta de articulação dos serviços de Saúde 

 

0 

 

 

 

Redução da comparticipação do estado na área da 

saúde (transporte de doentes e consultas de 

especialidade) 

 

0 

 

 

Outros 

 

Falta de comunicação e divulgação 

 

0 

 

Atividades 

culturais e 

outras 

 

Nota 

* Problema identificado no diagnóstico inicial 

** Problema identificado em ambos os momentos (diagnóstico inicial e seu aprofundamento) 
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Área 
Temática 

 

Problemas 

 

Observações 

 

 
 
 
 
 
 

Baú 

 

Baixa qualificação dos recursos humanos 

 

 

 

 

Problemas não priorizados 

 

 

 

*Inexistência de espaços físicos adequados à prática 

de desporto 

 

*Formação parental/trabalho com a família 

 

*Défice de intervenção junto das famílias 

 

*Desadequação entre a oferta de emprego e o perfil 

dos/as beneficiários/as 

 

*Dificuldade no acesso às fontes de financiamento 

 


