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Enquadramento do Concelho 

 O Concelho de Portalegre situa-se 
segundo a NUTS II na Região 
Alentejo, mais precisamente no Alto 
Alentejo. 

  

 Com uma área total de 448 Km2, 
fica situado no Distrito de 
Portalegre, região do Alto Alentejo.  

 

 Constituído por 10 freguesias, duas 
delas situam-se no perímetro urbano 
(Sé e S. Lourenço) e as restantes 
são rurais (Alagoa, Alegrete, 
Carreiras, Fortios, Reguengo, 
Ribeira de Nisa, S. Julião e Urra) 
caracterizadas, de um modo geral, 
por um povoamento disperso. 

 

 De acordo com os Censos 2011, 24 
930 habitantes 

 



 Relativamente à distribuição da população residente, verifica-se uma maior concentração populacional nas 

freguesias urbanas, com maior incidência na freguesia da Sé.   

 

 As freguesias rurais, para além de registarem uma menor afluência de gentes, registam também, uma 

dispersidade do seu povoamento. Esta situação constata-se em todas estas freguesias, variando a sua 

intensidade. S. Julião assume os valores mais significativos no que respeita a esta temática.  
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Caracterização Demográfica 
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Variação da População, por grupo etário (%) 

A população residente tem vindo a 

diminuir, verificando-se que de 1991 a 

2001 houve um decréscimo de 

população na ordem dos 131 indivíduos 

e de 2001 a 2011 de 1050 indivíduos. 

A população residente no concelho com 

idades compreendidas entre os 0 e os 

14 anos tem vindo a diminuir.  

Paralelamente a população com 65 ou 

mais anos tem vindo a aumentar 

progressivamente. 

Fonte: INE, CENSOS 2011 e Anuários Estatísticos 



Este cenário de envelhecimento da população 

é comprovado pelo Índice de Envelhecimento 

que em 2001 se fixava nos 167,30 

aumentando significativamente em 2011 

(11,2%).  

 

Estamos, assim, perante um cenário de 

envelhecimento da população do concelho, 

que tem vindo a agravar-se.  

Portalegre apresentava em 2001 um índice de 

envelhecimento da população na ordem dos 

167,30%. Este valor sofreu variações 

significativas, primeiro em 2006, subindo para 

172,90% e, posteriormente, em 2011 fixando-

se nos 178,5 indivíduos com idade superior a 

65 anos por cada 100 indivíduos com idade 

inferior a 14 anos.  

 

Na mesma data o Índice de Dependência de 

Idosos mostrava que existem 36,7 idosos por 

cada 100 indivíduos em idade activa e o 

Índice de Dependência Total indicava que 

para cada 100 indivíduos em idade activa 

existem cerca de 57 indivíduos “dependentes” 

(jovens dos 0 aos14 anos e idosos com 65 ou 

mais anos). 
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Fonte: INE, CENSOS 2011 e Anuários Estatísticos 

Índice de Dependência dos Idosos 

(Pop. 65+ anos / Pop. 15-64 anos) * 100 % 

Portalegre   

36,79959616 37% 

Índice de Dependência Total 

(Pop. 0-14 anos + Pop. 65+) / (Pop. 15-64 anos) * 100 % 

Portalegre   

57,3069157 57% 



Crescimento natural da população residente 

 Em 2011, Portalegre apresentou um 

saldo fisiológico (diferença entre o 

número de nados vivos e óbitos) 

negativo (- 160), uma vez que o 

número de nascimentos foi inferior 

ao número de indivíduos que 

faleceram.  
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Em 2011, a taxa de natalidade (n.º de 

nascimentos/população residente) é de 8 

%, e a de mortalidade (n.º de 

óbitos/população residente) situa-se nos 

14,4%  

 

 A descida da taxa de natalidade é, 

normalmente, acompanhada de um 

retardamento da concretização dos projectos 

conjugais. Ou seja, as pessoas tendem a 

casar mais tarde e a terem filhos em idades 

mais avançadas. 

Fonte: INE, CENSOS 2011 e Anuários Estatísticos 



Caracterização Socio Económica 

 Em 2011, 48% da população total residente com 

15 ou mais anos tem uma actividade económica, 

constituindo a População Ativa do concelho.  

 

 A população sem actividade económica, ou seja, 

a população inactiva, é de 52%, sendo 

composta na sua maioria por “Desempregados”. 

O 2º grupo mais representado é o dos 

“Estudantes”, e o 3º são “Outros casos” 

População 
Ativa 
48% 

População 
Inativa 
52% 

População Ativa e Inativa 2011 

14130 

2290 1869 880 373 1373 

Pop. residente, com 15 ou mais anos, segundo a 
condição perante a atividade económica, 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 

1991 2001 2011 

Masculino 52,8% 50,8% 48,31% 

Feminino 33,9% 42,2% 43,96 

Taxa de Atividade por sexo, em 1991, 2001 e 2011 

Crescimento da população activa por sexo: 

população feminina apresenta, em ambos os anos 

censitários, uma taxa de actividade bastante inferior à 

dos homens. Em termos de evolução, a taxa de 

actividade das mulheres aumentou, desde 1991, 10 

pontos percentuais, enquanto que os homens 

diminuíram  4 pontos percentuais. 



População Empregada no Concelho 

 Os trabalhadores por conta d’outrem representam 

83% dos residentes empregados. Em 2º lugar 

encontramos os empregadores, mas com um valor 

mais baixo (9%), e o 3º grupo corresponde aos 

trabalhadores por conta própria (6%).  
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Verifica-se que, em 2011, grande parte da população empregada está inserido no sector terciário 

No sector primário é onde o número de da população empregada tem menor relevância. 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação 



População desempregada e desemprego no concelho 

 Dados do Recenseamento Geral da População, de 2011, estimam que 13,2% da população residente no 

concelho de Portalegre se encontrava desempregada, e que eram dois os principais meios de vida da população 

desempregada: 38,96% vivia a cargo da família, e 26,2% dependia do Subsídio de Desemprego. 

 

  Trabalho 

Rendimentos da 

Propriedade e da 

Empresa 

Subsídio de 

Desemprego 

Outros 

Subsídios 

Temporários 

Rendimento 

Social de 

Inserção 

Pensão / 

Reforma Apoio Social 

A Cargo da 

Família 

Outra 

Situação 

2001 7,40% 0,10% 30,40% 1,20% 3,50% 1,00% 0,90% 51,60% 3,80% 

2011 16,50% 0,33% 26,02% 1,05% 6,07% 1,12% 1,12% 38,96% 8,78% 

População residente desempregada em sentido lato, segundo o principal meio de vida ( %), 2001 e 2011 

Em 2011, a taxa de desemprego no 

concelho de Portalegre fixava-se nos 

13,2%, aproximando-se bastante da 

taxa nacional (13,18%), e afastando-

se cerca de 2% das taxas registadas 

no Alto Alentejo (15,69&) .  

Taxa de Desemprego no concelho, 1991, 2001 e 2011 

6,5 6,4

13,2

Tx 1991 Tx 2001 Tx 2011

Porta legre

Fonte: INE, CENSOS e Anuários Estatísticos 



 A maioria da população 
desempregada é constituída por 
Adultos, por indivíduos com idades 
acima dos 25 anos. Nestes, a 
superioridade regista-se no grupo 
com idades compreendidas entre 
os 35 e os 54 anos. Um último 
dado a reter é o facto de se 
registarem, 242 jovens inscritos no 
Centro de Emprego de Portalegre 
em Outubro 2012. 
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Out-12

Dezem bro de 2011

Dezem bro de 2010

Dezem bro de 2009

Dezem bro de 2008

Mês e Ano Civil 

Género Tempo de Inscrição Situação face à procura de emprego 

Total Homens Mulheres < 1 Ano 1 Ano e + 1º Emprego Novo Emprego 

Out-12 727 800 990 537 225 1302 1527 

Dezembro de 2011 593 673 873 393 197 1069 1 266 

Dezembro de 2010 572 681 872 381 194 1059 1 253 

Dezembro de 2009 577 561 849 289 198 940 1 138 

Dezembro de 2008 491 547 756 282 161 877 1 038 

Fonte: www.IEFP.pt 

 • Em Outubro 2012, 990 desempregados inscreveram-se há menos de 1 ano, e 537 são desempregados de longa 

duração, ou seja, estão inscritos no Centro de emprego há mais de um ano.  

• No que respeita a situação face à procura de emprego, cerca de 1302 indivíduos procuram um novo emprego, 

enquanto que apenas cerca 225 são jovens à procura do 1º emprego. 

• O desemprego afecta sobretudo a população feminina portalegrense. 

http://www.iefp.pt/


 As habilitações que caracterizam os desempregados portalegrenses em Outubro 2012 são ao nível do 3.º 
Ciclo e ensino secundário, cerca de 21% dos desempregados no concelho concluiu o 3º ciclo do ensino 
básico, e 28 % terminou o Ensino Secundário e alguns possuem habilitações superiores. 

 Grande parte desta população possui como nível de escolaridade o 1º ciclo ou o 2º ciclo (29,07%).  

Mês e Ano Civil < 1º ciclo EB 1º ciclo EB 2º ciclo EB 3º ciclo EB Secundário Superior TOTAL 

Out-12 42 227 175 318 425 340 1 527 

% 2,75 14,86 11,46 20,82 27,8 2,22 100 

Mês e Ano Civil  

Desempregados inscritos 
Ofertas 

Recebidas 

Colocações 

Homens Mulheres Total Homens  Mulheres Total 

Out-12 96 104 200 48 19 7 26 

Desemprego registado no concelho, segundo os níveis de escolaridade, situação no final do mês de Outubro 2012  

• O Centro de Emprego de Portalegre recebeu, no mês de Outubro 2012, 48 Ofertas de emprego e efectuou 26 
Colocações.  

Desempregados inscritos, ofertas recebidas e colocações efectuadas, movimento ao longo do mês de Outubro 2012  

Fonte: www.IEFP.pt 

 

Fonte: www.IEFP.pt 

 

Desempregados inscritos, por motivo de inscrição, situação no final do mês de Outubro 2012  

Mês e Ano Civil 

Motivos de Inscrição 

Ex-

Inactivos Despedido 

Despediu-

se 

Despedim. 

Mútuo Acordo 

Fim de trab. 

não 

permanente 

Trab. Conta 

própria 

Outros 

motivos 

Out-12 45 24 7 0 69 7 48 

Fonte: www.IEFP.pt 

 

http://www.iefp.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.iefp.pt/


 

População Residente Segundo o Nível De Instrução 

Educação 

Nenhum

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Pós-Secundário

Superior

5068 

5903 

2797 

4092 

3239 

230 

3601 

Concentração da população residente no 1.º Ciclo do Ensino Básico (23,7%). Se acrescentarmos a % de população 

com Nenhum nível de instrução (20,3%), obtemos valores significativos relativamente ao baixo nível de instrução. 

 

Nos períodos intercensitários regista-se uma dimnuição da Taxa de analfabetismo na ordem dos 3,4% 1991 a 2001 

e de 2001 a 2011 de 5%. 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 



  Saída precoce dos jovens (não concluíram o 12.º ano); 

  Abandono escolar apesar de pouco expressivo no 3.º CEB; 

  Jovens até 18 anos que não concluem o 3.º CEB; 

  Défice de competências parentais 

  Comportamentos inadequadas 

  > n.º de sinalizações p Intervenção da CPCJ  

 

  Absentismo escolar (2.º e 3.º CEB); 

  Falta de motivação dos jovens para o estudo / hábitos de trabalho; 

  Desvalorização do papel/importância da escola por parte dos jovens e pais 

 

 

Fonte: www.drealentejo.pt 

 

 

Algumas causas… 

http://www.drealentejo.pt/


Potencialidades vs Debilidades 

Território, Demografia e Dinâmicas Económicas 

 

Potencialidades 

 

Debilidades 
 

Existência infra-estruturas de 

apoio às actividades económicas 

- Parque Industrial de Portalegre 

e o Centro de Apoio à Criação de 

Empresas do Alto Alentejo -papel 

relevante na fixação de unidades 

produtivas no concelho, cujo 

papel é determinante para a 

inversão da tendência de 

repulsão da população residente 

em idade activa. 

 

Turismo como sector de 

actividade económica com 

potencial desenvolvimento 

 

Potencialidades naturais, 

culturais e patrimoniais que o 

concelho oferece ao 

desenvolvimento de actividades 

turísticas, de recreio e lazer, as 

quais se apresentam como uma 

oportunidade adicional à 

diversificação e dinamização da 

base económica local. 

 

Baixa densidade populacional; 

 

Saldo fisiológico negativo; 

 

Isolamento social decorrente da 

dispersão geográfica de algumas 

localidades e famílias; 

 

Desemprego com índice de crescimento 

regular 

 

Estrutura sócio-profissional com 

significativo peso de 

trabalhadores não qualificados e 

com baixa escolaridade. 

 

Baixo espírito empresarial. 

 

Tecido empresarial fragilizado, quer pela 

dimensão das empresas (onde 

predominam as micro-empresas de cariz 

familiar), quer pela incipiente capacidade 

produtiva (volumes de vendas 

reduzidos). 

 

Fraco potencial de 

adaptabilidade, Inovação e 

sustentação em matéria de estrutura 

do tecido produtivo e empresarial. 

 

Persistência de condicionalismos 

no comércio tradicional 

Educação, Formação e Emprego  

 

Potencialidades 

 

Debilidades 
 

Rede escolar que cobre todos os níveis 

de ensino definidos no sistema 

educativo; 

 

Centralidade do concelho no que 

respeita à concentração de 

equipamentos escolares e fluxos 

de alunos provenientes de outros 

Concelhos; 

 

Alguma dinâmica e diversidade 

de oferta formativa por parte de 

várias entidades; 

 

Algumas respostas (temporárias) 

aos desempregrados 

(programas/medidas, formação 

profissional). 

 

Ensino superior politécnico com 

oferta formativa diferenciada a 

capitalizar em termos de fixação 

de quadros nas empresas 

sediadas na região.; 

 

Fixação, ainda que temporária e 

sazonal, de estudantes no 

concelho, contribuindo para a 

criação de mais-valias 

complementares aos orçamentos 

familiares (aluguer de habitações 

e quartos). 

 

Falta motivação dos jovens face à 

formação e desenvolvimento 

profissional; 

 

Baixa escolaridade do grupo etário > 50 

anos/baixas qualificações escolares; 

Número significativo de população fora 

da idade activa (reformada); 

 

Desemprego junto da população 

em Idade activa, mas não muito 

jovem e com baixa escolaridade e 

qualificação profissional; 

 

Falta de qualificações para áreas 

específicas face às necessidades de 

emprego; 

 

Desadequação entre expectativas 

profissionais e ofertas de emprego; 

Sector industrial que tem vindo a reduzir 

o n.º de trabalhadores; 

 

Desemprego de Longa Duração; 

 

Falta de criatividade e iniciativa para a 

criação do próprio emprego; 



Dinâmicas de Intervenção Social 



Equipamentos sociais – respostas sociais, por instituição e n.º de utentes em Acordo - 

NOME DA INSTITUIÇÃO 
CAFA

P 
CR 

PRE 

ESCOL            
ATL 

Centro 

Acolh 

 

 

Lar 

Inf 

Juv 

 

IP    

Int  

Prec 

C. 

Conv 
C.DIA LAR ADI SAD CAO 

LAR 

RESI

D            

RES. 

AUTON.            

C. 

COM.            
CAT NAVVD 

Unid 

Cuid 

Cont. 

MÉDI 

D. 

Centro Social Comunitário de São Bartolomeu   51 100 80                           
Centro Social Comunitário S. Bartolomeu – "O 

Ninho"   56                               

CERCIPortalegre                     37 10           

Santa Casa da Misericórdia de Portalegre             20 97 16 40   10   50       

Centro de Bem-Estar Social da Urra   18 20                             

Centro de Convívio do Sport Clube Estrela           40                       

Obra Santa Zita de Portalegre   41 50 40                           

Santa Casa da Misericórdia de Alegrete   17         20 22   30               

Associação Amigos da 3.ª Idade das Carreiras       15     10     22               

Associação Amigos da 3.ª Idade dos Fortios   24 22       15 34   32               
Centro Social Nossa Sra. da Esperança - Ribeira 

de Nisa             20     7               

Centro Social e Paroquial de São Tiago de Urra       35     12 50   30             30 

Casa do Povo de Alagoa             20 14   15               

Centro Social Infantil - "O Girassol"   45 52                             

Centro Social Jardim Infantil de São Cristóvão   44 48 40                           

APPACDM de Portalegre                   20 37   6         

Associação Sete Montes de São Julião               9   20               

Centro Social Diocesano Santo António   65 72 32                           
TEGUA - Assoc.Desenv.Regional D'Entre Tejo e 

Guadiana             10               18     

Obra Social do Sagrado Coração Maria         24                         

Internato St.º António (masculino) 30 64 

Internato N.ª Sr.ª Conceição (feminino) 32 64 

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 

Portalegre 40                             10   

Centro de Bem Estar Social do Reguengo                   20 

TOTAL 40 361 364 242 24 

 

 

62 

 

 

64 40 127 226 16 236  74  20  6  50  18  10 30 

Infância e Juventude - n.º total de utentes =  
 

Terceira Idade – n.º total de utentes =     

                  

Famílias e Comunidade (CAFAP/NAVVD/Sem Abrigo) – n.º total de utentes = 

 
Deficiência – n.º total de utentes =  

725 

1 117 

68 

Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Portalegre 

 

 

96 



Programas/Medidas de Apoio 

Nº de 

Processo

s 

Transitados 50 

Instaurados 37 

Reabertos 15 

Arquivados 35 

Volume Processual Global  102 

Fonte: cpcjp ortalegre 2012 

 

CPCJ - Volume Processual 2012  

Motivo de intervenção/            situação 

perigo  



Habitação Social 

Número de bairros ou
conjuntos

habitacionais

Número de edifícios

Número de fogos
arrendados

5 

149 

480 

N.º de fogos com emissão de renda  

 480 

N.º de fogos com rendas em dívida 

 29 

N.º de fogos que vagaram e foram 

atribuídos  (últimos 2 meses) 3 

Valor da renda média 38.091 

Pedidos por grupo etário 

25 e 30 anos 

> 75 

Número de pedidos de Habitação 302 

A estratégia na área da habitação social privilegia a reabilitação dos prédios degradados 

existentes no centro histórico da cidade. 



 

Cartão Municipal do Idoso                                                     pessoas 

idosas com idade => 65 anos 

 

 
Cartão Social do Munícipe            agregados 

familiares com rendimentos = < pensão social 

 
 

 

Benefícios: 

•Passe gratuito nas carreiras dos Serviços Municipalizados para os elementos do agregado familiar que se encontrem 

a trabalhar, inseridos em programas do Centro de Emprego ou a estudar. 

•Desconto de 50% nos consumos de água e em todas as tarifas indexadas ao consumo de água até aos 10m3 e 15% 

nos consumos superiores a 10 m3 e até 15m3: 

•Acesso gratuito às piscinas municipais de todos os elementos do agregado familiar 

•Descontos em estabelecimentos comerciais  

 Número de beneficiários: 263   

Benefícios: 

•Cartão passe gratuito nas carreiras dos Serviços Municipalizados ou desconto 50%  

•Descontos no consumo de abastecimento de água até 10m3 e em todas as tarifas 

indexadas ao consumo de água; 

•Acesso gratuito às piscinas municipais 

•Comparticipação de 75% ou 25% nas despesas mensais efectuadas com a aquisição de 

medicamentos; 

•Descontos em estabelecimentos comerciais  

 

Foram emitidos 1175 Cartões do Idoso dos quais estão ativos  454 



O projecto Vivacidade Sénior nasceu da necessidade de criar no Concelho um programa de exercício 

físico orientado e vocacionado para a terceira idade que se traduzisse numa reeducação dos seus estilos/hábitos de vida, 

assim como no aumento da sua sociabilidade, combatendo a solidão e o isolamento social, para promover um 

envelhecimento activo, saudável e de qualidade. 

 

Em 2010/11 alargou-se o projecto a algumas freguesias Rurais, nomeadamente à Urra, Reguengo, Alegrete e Fortios, sendo 

este alargamento um sucesso com uma elevada participação de seniores em todas as freguesias. 

 

Estão inscritas 195 “atletas” divididos por 2 turmas, (ginástica aquática e ginástica de grupo) 



Cantinas Sociais 

 

Nome da Instituição 

Área Territorial 

de abrangência 

N.º de 

refeições 

TOTAL 

N.º de 

refeições  

distribuídas 

Total de 

famílias 

apoiadas 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Portalegre 

Cidade – Sé e 

S. Lourenço 

65 95 50 

Centro Social e 

Paroquial de S. Tiago 

de Urra 

Urra, Alegrete, 

Reguengo e S. 

Julião 

65 65 

 

15 

 

Associação Amigos da 

Terceira Idade dos 

Fortios 

Fortios, Alagoa, 

Ribeira de Nisa 

e Carreiras 

65 19 9 

r.s.i Rendimento Social de Inserção 01/2012 

0

31

57

66

39

24

16- 18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65

217 indivíduos titulares da prestação. 

Grupos etários conclui-se que 40,56% dos titulares têm idades 

compreendidas entre os 19 e 35 anos, e que outros 48,38% variam 

entre os 36 e os 55 anos. Os restantes 11,06% encontram-se no 

grupo de indivíduos com mais de 56 anos. 

 

Tipo de família, destacam-se:  

1.º titulares que vivem sozinhos, em 85 casos 

2º “Família Monoparental”, com 52 titulares 

3.º 36 titulares com núcleos familiares  

“Casal com dois e mais filhos” 



Espaço solidário privilegiado, de atendimento e acompanhamento 

social de indivíduos e famílias que vivam em situação problema. 

 

A quem se destina? 

Todos os indivíduos ou famílias carenciadas que residem no 

concelho de Portalegre. 

 

O que se pretende? 

Criar uma relação técnicos/beneficiários; Promover condições 

facilitadoras da inserção das pessoas; Acompanhamento de um 

projecto de vida; 

 

O que a Loja disponibiliza? 

Equipamento doméstico/ 

Electrodomésticos/Brinquedos/Material 

Didáctico/Mobiliário/Bens alimentares/Roupa e calçado 

Saúde: Controle Glicemia capilar/Colesterol/Tensão 

arterial/índice de massa corporal 

Acções de sensibilização: Alimentação 

Saudável/Prevenção cancro mama e colo do 

útero/Planeamento familiar/Higiene oral 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns Indicadores 

Total de Famílias 105 

N.º de Beneficiários 297 

Faixa etária dos 

beneficiários 

21 – 83 anos 

Situação dos 

beneficiários  

Ben r.s.i = 31 

Desempregados 

/Curso Form = 22 

Activos = 8 

Reformados = 17 

Outros = 27 



Potencialidades vs Debilidades 

Habitação, condições de Saúde e Dinâmicas de Intervenção Social 

 

Potencialidades 

 

Debilidades 
 

Parque habitacional com condições de habitabilidade e infra-

estruturas básicas satisfatórias; 

 

Dinâmica de crescimento do parque habitacional do concelho, com 

a proliferação de urbanizações e loteamentos em vários pontos da 

cidade de Portalegre e em algumas freguesia rurais; 

 

 

Existência de alguns programas de prevenção desenvolvidos no 

centro de saúde; 

 

Insuficiente oferta de serviços especializados na área da saúde 

(apesar de tudo capaz de dar resposta às necessidades 

momentâneas); 

 

Convergência de disponibilidades por parte de algumas entidades 

(forças de segurança e bombeiros) para a implementação de acções 

de informação / sensibilização dirigidas a grupos sociais 

vulneráveis, em particular idosos ; 

 

Significativa rede de equipamentos e entidades locais com valências 

de intervenção diversificadas, que, quando convenientemente 

articuladas, deixam antever um quadro de intervenção social 

integrada, com alguma visibilidade e capacidade de resposta a 

alguns problemas sociais.   

  

Famílias com insuficiência de rendimentos para compra ou 

arrendamento privado; 

 

Existência de habitação no mercado de arrendamento que não dá 

resposta às necessidades devido à elevada especulação 

imobiliária; Facto que se reflecte num maior número de pedidos de 

habitação social; 

 

Alcoolismo: Grande número de pessoas que não assume o 

problema, desvalorização do consumo excessivo por questões 

culturais; Reflexo de problemas familiares e profissionais; 

Aceite social e culturalmente; 

 

Existência de algumas condições de vulnerabilidade aos 

comportamentos desviantes dos jovens; 

 

Forte incidência de situações de dependência e doenças crónicas, 

dificuldades familiares em assumir o 

acompanhamento a situações de dependência; 

 

Doenças do foro psiquiátrico, falta de respostas e 

acompanhamento; 

 

Existência de um número significativo de processos relativos a 

famílias dependentes de prestações sociais, com particular 

incidência nas faixas etárias e idade activa  e na população 

feminina. 
  



Identidade Cultural e dinâmicas Associativas 

 

Potencialidades 

 

Debilidades 

 

Significativo património cultural, englobando várias vertentes ligadas à 

identidade cultural da região e dentro desta o artesanato, a gastronomia, entre 

outras; 

 

Possibilidade de rentabilização de saberes e produtos tradicionais numa 

estratégia de sobrevivência e numa fonte complementar de rendimentos, a 

partir dos recursos patrimoniais locais; 

 

Existência de diversidade de espaços e grupos associativos em várias áreas de 

intervenção desde o desporto, à cultura, entre outros; 

 

Regularidade e inovação na oferta cultural e na utilização de espaços não 

convencionais (a par de outros convencionais) para iniciativas culturais; 

 

Possibilidade de utilização/rentabilização de equipamentos, estruturas e 

espaços desportivos, culturais e recreativos por parte de públicos diferenciados; 

 

Existência de espaços diversificados e de grupos 

associativos não significa a identificação de uma 

dinâmica associativa com vitalidade e índices de 

participação elevados; 

 

Risco de estagnação das dinâmicas 

associativas locais; 

 

 

Inexistência de incentivo e não aproveitamento de 

recursos culturais locais como estratégia 

complementar de criação de riqueza; 



Deixamos um convite... 

 

06 Dezembro 2012 


