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1 – Síntese do Diagnóstico 

 

As problemáticas sociais do concelho de Aljustrel estão fortemente 

marcadas quer pela sua dinâmica populacional, caracterizada por 

um elevado Índice de Envelhecimento, quer pelas alterações nas 

formas de organização social, que consubstanciam a emergência 

de um conjunto de respostas de apoio à família. 

 

Neste quadro, e apesar de o concelho de Aljustrel registar uma 

cobertura geográfica de respostas e equipamentos para idosos 

significativa, constata-se alguma carência ao nível da existência de 

serviços de saúde integrados, que promovam respostas de 

qualidade e adequadas às necessidades de famílias com 

dependentes a cargo. 

 

Por outro lado, a promoção de respostas sociais para a infância e a 

juventude, visam a criação de mecanismos facilitadores da 

integração profissional essencialmente de mulheres e de 

mecanismos de apoio aos que já exercem uma actividade 

profissional, através da criação de respostas no âmbito da primeira 

infância e da ocupação de tempos livres, que registam uma 

cobertura geográfica desigual no concelho, e no apoio ao 

desenvolvimento pleno e harmonioso de crianças e jovens. 

 

A implementação destas respostas articuladas, integradas e 

inovadoras, assentes numa rede de parceiros, pressupõe o 

desenvolvimento de processos técnicos eficazes e eficientes, que 

incorporem práticas de planeamento estratégico e de avaliação. 
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O papel central desempenhado pelas pessoas, enquanto sujeitos 

activos de processos de desenvolvimento territorial, coloca em 

destaque a Escola, enquanto espaço privilegiado de aprendizagem, 

aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências 

técnicas e de cidadania. Neste âmbito ganha particular relevo a 

promoção de relações de sucesso entre 

Escola/Família/Comunidade, sustentadas por espaços de partilha 

entre os diversos agentes educativos, espaço de encontro e de 

(re) construção de praticas educativas inovadoras. 

 

A emergência da problemática do empreendedorismo e da 

empregabilidade, enquanto eixo estratégico ao desenvolvimento 

social do concelho, decorre do elevado nível de 

desemprego/desocupação, sobretudo das mulheres, das dinâmicas 

locais do tecido socio-económico e da insuficiente cultura 

empreendedora, assim como das características e evolução das 

actividades económicas do concelho, marcadas pela suspensão da 

actividade mineira, diminuição da actividade agrícola e 

consequente concentração de emprego no sector terciário.  

 

A promoção da qualidade e adequação das intervenções 

concelhias, surge de forma transversal a todas as problemáticas 

consideradas, consubstanciando-se através de acções de 

qualificação diversificadas flexíveis e adaptadas aos diferentes 

actores – agentes educativos, empresários locais, famílias e 

comunidade em geral. 

 

Por último, apresentam-se, as prioridades transversais e micro 

territoriais do concelho, assim como, as necessidades, recursos e 

intervenções prioritárias identificadas.   
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Prioridades Transversais ao Concelho 

1. Promoção de serviços de saúde integrados; 

2. Relação escola / família / comunidade; 

3. Promoção de respostas sociais para a infância e juventude; 

4. Promoção do empreendedorismo e da empregabilidade. 

 

Prioridades Micro Territoriais 

1. Cobertura de serviços na valência de creche / rede de amas nas 

freguesias de Ervidel e São João de Negrilhos; 

2. Cobertura de serviços na valência de ATL na freguesia de 

Ervidel. 

 

Necessidades Prioritárias 

 Falta de uma equipa multidisciplinar: médico, psicólogo, 

enfermeiro, técnico de serviço social, auxiliares; 

 Falta de acções de informação dirigidas ao utente sobre os seus 

direitos e deveres; 

 Falta de acções de aproximação da escola à família e à 

comunidade; 

 Falta de acções de divulgação e promoção de boas práticas; 

 Falta de acções de articulação entre os vários agentes 

educativos que visem a troca e a partilha de informação; 

 Falta de acções de capacitação dos agentes educativos para o 

desenvolvimento de metodologias pedagógicas activas e 

inovadoras; 

 Falta de mecanismos de articulação entre famílias, escolas e 

serviços competentes no despiste e respostas às necessidades de 

desenvolvimento; 

 Falta de acções e espaços de partilha e inter-ajuda entre 

famílias; 
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 Falta da valência de creche / rede de amas nas freguesias de 

Ervidel e São João de Negrilhos; 

 Falta da valência de ATL na freguesia de Ervidel; 

 Reforço da estratégia de incentivos local e falta de acções 

promocionais concertadas; 

 Falta de acções sobre empreendedorismo nas escolas, centro 

de formação e outras instituições com intervenções formativas; 

 Falta de uma estrutura de apoio integrado à implementação de 

negócios. 

 

Intervenções Prioritárias 

 Plano de apoio individualizado às famílias; 

 Gabinete de apoio ao utente; 

 Plano de acção elaborado conjuntamente entre a escola, a 

associação de estudantes e a associação de pais; 

 Rádio escolar / rádio local; 

 Fórum educativo; 

 Espaço informal de encontro; 

 Criação de uma oficina de desenvolvimento de metodologias 

(OIP – Oficinas de Inovação Pedagógica); 

 Grupo de trabalho de técnicos; 

 Apoio psicossocial; 

 Criação da valência de creche / rede de amas nas freguesias de 

Ervidel e São João de Negrilhos; 

 Criação da valência de ATL na freguesia de Ervidel; 

 Plano de marketing territorial articulado com outros planos 

regionais e/ou nacionais; 

 Estrutura de apoio integrado à implementação dos negócios; 

 Plano concertado para a criação de uma cultura 

empreendedora. 
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Recursos Institucionais 

 F.A .M.E – Fundo de Apoio às Micro Empresas; 

 C.M.A.M.E – Centro Municipal de Acolhimento a Micro Empresas; 

 Programa Leader +; 

 ILE’s – Iniciativa Local de Emprego; 

 CPE’s – Apoio a projectos de empresas promovidos por 

beneficiários das prestações de desemprego; 

 Apoio à contratação; 

 AVECA – Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 

Aljustrel; 

 Casa do Professor do concelho de Aljustrel; 

 Existência de um espaço cedido pela Junta de Freguesia de 

Ervidel para a criação do ATL e da creche / rede de amas; 

 T.L.A – Telefonia Local de Aljustrel; 

 Boletim Municipal; 

 CENFOCAL – Centro de Formação de Professores; 

 Centro de Saúde de Aljustrel. 
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2. Opções metodológicas 

 

A implementação da Rede Social no concelho de Aljustrel, é 

entendida por todos os parceiros como um processo que se pretende 

dinâmico e participativo, de forma a estabelecer prioridades e 

organizar a intervenção, contribuindo assim para a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Social  do concelho de Aljustrel. 

 

No âmbito da implementação do Programa da Rede Social, o 

documento agora apresentado, constitui o Diagnóstico Social do 

concelho de Aljustrel. A estrutura deste documento traduz a opção 

prosseguida,  pelo trabalho de parceria, que se centrou na 

preparação da intervenção e privilegiou a complementaridade entre 

as etapas do Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento 

Social. 

 

A metodologia utilizada para a elaboração do Diagnóstico Social do 

concelho de Aljustrel, foi através do esforço dos parceiros nos seus 

grupos de trabalho temáticos, grupos esses que deram continuidade 

à recolha da informação estatística, aprofundando alguns dos temas 

apresentados no Pré-Diagnóstico e identificando outros indicadores 

que permitiram uma melhor identificação dos problemas sociais do 

deste concelho. 

 

Nos grupos de trabalho temáticos, procedeu-se a uma análise mais 

fina e qualitativa, que permitiu estabelecer relações de causalidade 

existentes e a definição das problemáticas, conduzindo à identificação 

dos problemas prioritários e às respectivas necessidades sociais dos 

grupos sócio problemáticos priorizados tal como às necessidades de  
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resposta desencadeadas e estruturadoras da intervenção a 

aprofundar no Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de 

Aljustrel. 

 

Neste sentido, apresenta-se para cada uma das problemáticas 

priorizadas – Promoção de serviços de saúde integrados; 

Relação escola / família / comunidade; Promoção de 

respostas sociais a infância e juventude e Promoção do 

Empreendedorismo e da Empregabilidade; -, a informação 

pertinente, organizada em tabelas, sendo que na primeira tabela 

apresentada – Problema / Conteúdo - , foram listados todos os 

problemas identificados em cada problemática bem como os seus 

conteúdos; na segunda tabela foram apresentados os problemas 

prioritários de acordo com o grupo sócio-problemático, identificando 

para cada um deles a respectiva incidência estatística (sempre que 

existam dados sistematizados e/ou quantificados), assim como a 

incidência territorial, (todo o concelho, por freguesia ou por 

aglomerados de freguesias). 

 

Os problemas identificados pelos respectivos grupos temáticos foram 

organizados numa Árvore de Problemas, que estabelece as relações 

de causa e efeito existentes entre os vários problemas e o problema 

chave. Neste sentido, a identificação das causas permite evidenciar 

os problemas prioritários, que irão estruturar a intervenção social e 

assim contribuir para atenuação dos efeitos já referidos. 

 

Na tabela seguinte – Problema Prioritário – identificam-se os 

problemas que interagem com os problemas prioritários identificados, 

sempre de acordo com o grupo sócio-problemático. Nesta tabela são 

também definidos o impacto desejável de uma possível intervenção  

bem como os indicadores desse mesmo impacto. 
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Continuando na tabela seguinte – Necessidades por Problema - , 

mantém-se o foco ao nível dos problemas prioritários definidos e 

identificam-se as necessidades sociais do grupo sócio-problemático, 

tal como as necessidades de respostas que estão directamente 

relacionadas com as necessidades sociais do mesmo. Nesta tabela 

são ainda definidas as necessidades prioritárias em termos das 

respostas. 

 

A última tabela – Diferencial de Necessidades Prioritárias e Respostas 

– é analisada a estrutura da resposta existente, e a sua taxa de 

descoberto tal como a incidência por grupo sócio-problemático. 

 

Posteriormente apresenta-se a Análise Swot, tomando como fraqueza 

cada umas das necessidades prioritárias e identificando as forças ao 

nível do concelho, assim como, as oportunidade e ameaças externas 

ao concelho existentes. Esta análise é acompanhada também de uma 

listagem dos recursos institucionais e parceiros a mobilizar, assim 

como o efeito esperado da intervenção e os respectivos indicadores. 

 

Por último apresenta-se os anexos relativos a cada uma das 

problemáticas, com os dados estatísticos mais relevantes. 
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3. DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE ALJUSTREL 
 
 
3.1 Prioridade: Promoção de serviços de saúde integrados 
 
Síntese Problemática 
 

Necessidades prioritárias: 

 Falta de uma equipa multidisciplinar: médico, enfermeiro, 

psicólogo, técnico de serviço social, auxiliares; 

 Falta de acções de informação dirigidas ao utente sobre os 

direitos e deveres. 

 

Intervenções prioritárias: 

 Plano de apoio individualizado às famílias; 

 Gabinete de apoio ao utente – G.A.U. 
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Tabela 1 – Problema / conteúdos da problemática: Promoção 
de serviços de saúde integrados 

 
PROBLEMAS CONTEÚDOS 

Deficientes condições ( físicas e 
técnicas) de exercício dos 
cuidados primários de saúde 
(promoção e protecção da 
saúde) 

 
Estruturas Físicas Rio de Moinhos, 
Messejana; 

Espaços insuficientes e inadequados 
( Centro de Saúde, domicílios, 
instituições)  

Carros não equipados / adaptados 
para transporte de utentes com 
dependência 
 

Desajustamento da organização 
dos serviços de saúde 

 
Desajustamento do horário das 
urgências; 
Déficit de competências dos recursos 
humanos ligados ao atendimento; 
Horário médico desadequado; 
Elevado tempo entre consultas / 
médico de família e especialidade; 
Elevado tempo de espera no 
atendimento no serviço de urgências. 
 

Falta de assistência ao nível de 
cuidados de saúde a 

dependentes ao domicilio 

 
Falta de cuidados de saúde, de higiene 
e de alimentação adequados 
 

Existência de comportamentos 
de risco – Cárie dentária ; 

cardiovascular  

 
Alimentação, cuidados de higiene 
desadequados e comportamentos 
incorrectos. 
(Educação para a saúde) 
 

Desadequação entre o número 
de funcionários das IPSS’s e 
Misericórdias e número de 

utentes 

Reduzido número de funcionários por 
numero de utentes 

 
Falta de conhecimento dos 

utentes sobre os seus direitos e 
deveres. 

 
Conhecimentos sobre tipologias de 
serviço ( ex: médico ao domicilio), 
sobre responsabilidades e funções do 
pessoal médico e auxiliar, organização 
dos serviços (horários, entre outros) 
 

Insuficiência de estruturas de 
apoio a famílias com 
dependentes a cargo 

 
Falta de apoio ás famílias que prestam 
apoio ao nível dos cuidados de saúde, 
alimentar e de higiene e que preste 
apoio psicológico 
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Tabela 2 – Problemática: Promoção de serviços de saúde 
integrados 

 

Problemas Incidência Estatística 
Incidência Por 

Grupo Sócio Prob. 
Incidência 
Territorial 

N.º de pessoas dependentes: 
   Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel: 
 16 utentes dependentes no Lar do 
Jardim 
 8 utentes dependes no Lar da 
Mina 

Misericórdia Nossa Senhora de 
Assunção de Messejana: 
 17 utentes dependentes 

Centro Paroquial de Bem Estar 
Social de Ervidel: 
 20 utentes dependentes 

Associação de Solidariedade 
Social de São João de Negrilhos: 
 17 utentes dependentes 

COCARIA – Associação de 
Solidariedade Social de Rio de 
Moinhos: 
 10 utentes dependentes 

Transversal ao 
concelho 

N.º de utentes nas valência de apoio 
domiciliário e de centro de dia que 
recebem cuidados de higiene: 
    Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel: 
 Apoio domiciliário – 5 
 Centro de dia - 2 

Misericórdia Nossa Senhora de 
Assunção de Messejana: 
 Centro de dia – 1  
 Apoio Domiciliário - 2  

COCARIA – Associação de 
Solidariedade Social de Rio de 
Moinhos: 
 Centro de dia – 2 
 Apoio domiciliário – 4 
 Apoio domiciliário integrado – 2 

Centro Paroquial de Bem Estar 
Social de Ervidel: 
 Centro de dia – 6 
 Apoio domiciliário - 7 

Associação de Solidariedade 
Social de São João de Negrilhos: 
 Centro de dia – 2 
 Apoio domiciliário – 13 utentes 

Transversal ao 
concelho 

n.º de pedidos apresentados na 
Segurança Social e no médico de família 
de Jan. a Out. (CS não tem dados) 
 

Transversal ao 
concelho 

Deficientes 

condições de 

prestação dos 

cuidados 

primários de 

saúde 

(promoção e 

protecção da 

saúde) 

N.º de carros adaptados por 
Instituição IPSS’s e Misericórdias: 
Associação de Solidariedade 
Social de São João de Negrilhos: 
 1 carro adaptado 

Utentes e utentes 
dependentes 

São João de 
Negrilhos 
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N.º de camas/m2 : 
Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel: 
 Lar da Mina (24 camas) – 7 m2 
por cama 
 Lar do Jardim (45 camas) –  5 
m2 por cama 

Misericórdia Nossa Senhora de 
Assunção de Messejana: 
 37 camas – com uma média de 
5,33 m2 por cama 

COCARIA – Associação de 
Solidariedade Social de Rio de 
Moinhos: 
 0 (zero) camas 

Centro Paroquial de Bem Estar 
Social de Ervidel: 
 65 camas na totalidade 

Associação de Solidariedade Social 
de São João de Negrilhos: 
 14 camas – com uma média de 
10m2 por cama 

Transversal ao 
concelho 

    Nas instituições Sta. Casa da 
Misericórdia de Aljustrel, Misericórdia 
Nossa Senhora de Assunção de 
Messejana e no Centro Paroquial de 
Bem Estar Social de Ervidel, existe uma 
enfermaria para prestação dos cuidados 
de saúde. 

 

Aljustrel 
Messejana 

Ervidel 

 

N.º de salas por especialidade: 
 Sta. Casa da Misericórdia de 

Aljustrel – 1   
 Misericórdia Nossa Senhora de 

Assunção de Messejana - 1  
 Centro Paroquial de Bem Estar 

Social de Ervidel – 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utentes e utentes 
dependentes 

Aljustrel 
Messejana 

Ervidel 

N.º de doentes registados em Castro de 
Jan. a Out. 
N.º de doentes encaminhados de Castro 
Verde para Beja de Jan. a Out. 
N.º de doentes registados em Beja de 
Junho a Dezembro de 2005 

 
N.º de queixas apresentadas 
 
N.º de atendimentos no SAP num 
semestre em comparação com o 
número de consultas 

Desajustamento 

da organização 

dos serviços de 

saúde 

Tempo médio de espera entre consultas 
– médico de família / especialidade no 
mês de Out.    

 
 
 
 
 
 

Utentes 
Transversal ao 

concelho 

Falta de 
assistência ao 

nível de 
cuidados de 

saúde a 
dependentes ao 

domicilío 

N.º e área de formação dos elementos 
da equipa que prestam cuidados ao 
domicilio e horário de prestação: 
Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel: 
 4 ajudantes familiares com curso de 

geriatria, este serviço é efectuado todos 
os dias, incluindo sábados, domingos e 
feriados entre as 8h e as 19:30h. 
Centro de Saúde de Aljustrel: 
 1 enfermeiro de segunda á sexta 

das 14h às 17h 
Misericórdia Nossa Senhora de 
Assunção de Messejana 
 8 ajudantes de lar com formação na 

área, este serviço é efectuado todos os 
dias 

 
 

 
 

Aljustrel 
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Existência de 
comportamentos 
de risco – Cárie 

dentária ; 
cardiovascular 

    602 doentes hipertensos (555 H) 
    698 doentes diabéticos (323 H) 
    567 doentes obesos (196 H) 
    2563 utentes em risco 
cardiovascular 

Utentes com 
comportamentos de 

risco 

Transversal ao 
concelho 

Desadequação 
entre o número 
de funcionários 

das IPSS’s e 
Misericórdias e 

número de 
utentes 

 
Racio entre o número de funcionários 
e utentes com dependência por 
valência de apoio à 3ª idade: 

Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel: 

Lar e Centro de dia – 41 
Apoio domiciliário – 4 

Misericórdia Nossa Senhora de 
Assunção de Messejana: 

1 Encarregada geral para 49 utentes 
4 ajudantes de lar para 33 utentes 
autónomos 
2 ajudantes de lar para a vigilância 
nocturna 
1 médico de clinica geral uma vez por 
semana para 16 utentes dependentes 
4 ajudantes de lar para 16 utentes 
dependentes 
1 assistente social para 50 utentes 
1 enfermeiro para todos os utentes 

COCARIA – Associação de 
Solidariedade Social de Rio de 
Moinhos: 

Centro de dia – 1 ajudante para 2 
utentes 
Apoio domiciliário – 2 ajudantes para 
5 utentes 
A.D.I – 1 ajudante para 3 utentes 

Centro Paroquial de Bem Estar 
Social de     Ervidel: 

Lar – 1 ajudante para 5 utentes 
Apoio domiciliário – 1 ajudante para 3 
utentes dependentes 

Associação de Solidariedade Social 
de São João de Negrilhos: 

Lar – 2 ajudantes para 10 utentes 
Centro de dia – 1 ajudante para 2 
utentes 
Apoio domiciliário – 2 ajudantes para 
5 utentes 

Ajudantes 
Auxiliares 
Utentes 

Transversal ao 
concelho 

Falta de 
conhecimento 
dos utentes 

sobre os seus 
direitos e 
deveres 

 
N.º de reclamações entradas no 
semestre de Junho a Dezembro de 
2005 
 
N.º total de utentes de Junho a 
Dezembro de 2005 
 
N.º de domicílios efectuados / n.º de 
utentes dependentes existentes 

Utentes 
Transversal ao 

concelho 

 
 
 
 
Para a problemática da Promoção de serviços de saúde 

integrados, identificam-se vários problemas, cuja incidência 

territorial é considerada transversal ao concelho, na maioria dos 

problemas identificados pelo grupo de trabalho.    
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Falta de assistência ao nível de cuidados de 
saúde a dependentes no domicilio 

 

Desadequação 
entre o n.º de 
funcionários 
das IPSS e o 

n.º de utentes

Isolamento Social

E 
F 
E 
I 
T 
O 
S 

Árvore de Problemas

PROBLEMA CHAVE 

 
 
 
 
 
 

Desajustamento 
da organização 
dos serviços de 

saúde 

Falta de 
conhecimento 
dos utentes 

sobre os seus 
direitos e 
deveres 

Deficientes 
condições de 
prestação dos 

cuidados primários 
de saúde 

Insuficiência de 
estruturas de apoio a 

famílias com 
dependentes a cargo 

Sentimento de 
insegurança por 

parte dos utentes

Descontentamento 
por parte do utente
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Na árvore de problemas apresentada na página anterior, 

representam-se, para o problema chave considerado – a falta de 

assistência ao nível de cuidados de saúde a dependentes no 

domicílio -, os vários problemas identificados como causa deste, e 

os problemas que surgem como efeitos do mesmo. Por outro lado, 

são estabelecidos os problemas prioritários, designadamente as 

deficientes condições de prestação dos cuidados primários de saúde, 

o desajustamento da organização de saúde e a insuficiência de 

estruturas de apoio a famílias com dependentes a cargo. 
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Tabela 3- Problema Prioritário / Promoção de serviços de 
saúde integrados 

 

Índice Estrutural 

 
Problema 
Prioritário 

 

Interacção com Outros 
Problemas 

Grupo 
Problemáti
co 

Impacto 
Desejável 

Indicadores de 
Impacto 

Descontentamento por 
parte dos utentes 

Falta de conhecimento 
dos utentes sobre os 

seus direitos e deveres 
 

 
 
 

 Deficientes 
condições de 
prestação dos 

cuidados 
primários de 

saúde 
 

 
 

Desajustamento da 
organização dos serviços de 

saúde 
U

te
n
te

s 
e 

u
te

n
te

s 
d
ep

en
d
en

te
s 

 Satisfação 
dos utentes 
 Utentes 

informados 
sobre os seus 
direitos e 
deveres 
 Organização 

dos serviços de 
saúde eficaz 

 Grau de 
satisfação do 
utente 
 Numero de 

queixas 
apresentadas 
 Nível de 

conhecimento dos 
utentes sobre os 
seus direitos e 
deveres 

 
Desajustamen

to da 
organização 
dos serviços 

de saúde 
 
 
 
 
 

 
Deficientes condições de 
prestação dos cuidados 

primários de saúde 
 

Descontentamento por 
parte dos utentes 

 
 

Falta de conhecimento 
dos utentes sobre os 

seus direitos e deveres 
 

U
te

n
te

s 

 Qualidade 
na prestação 
dos cuidados 
primários de 
saúde 
 Satisfação 

dos utentes 
 Utentes 

informados 
sobre os 
direitos e 
deveres 

 Grau de 
satisfação do 
utente 
 Numero de 

queixas 
apresentadas 
 Nível de 

conhecimento dos 
utentes sobre os 
seus direitos e 
deveres 
 Grau de 

satisfação dos 
profissionais de 
saúde 

Insuficiência 
de estruturas 

de apoio a 
famílias com 
dependentes 

a cargo 

 
Falta de assistência ao nível 
dos cuidados de saúde ao 
domicilio a dependentes 

 
Sentimento de 

insegurança por parte 
dos utentes  

 
 

Isolamento social 
 

Desadequação entre o 
numero de funcionários 
das IPSS’s e o numero 

de utentes 
 

D
ep

en
d
en

te
s 

se
m

 e
st

ru
tu

ra
 f

am
ili

ar
 

d
e 

ap
o
io

 

 Cuidados de 
saúde ao 
domicilio 
garantidos 
 Maior 

cobertura dos 
serviços 
prestados 

 N.º de 
profissionais a 
prestar cuidados ao 
domicilio 
 Frequência na 

prestação de 
cuidados por utente
 N.º de horas 

diárias prestadas 
por utente 
 Número de 

funcionários por 
utente 
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Tabela 4 – Necessidades por Problema / Prioridade 

 

PROBLEMA GRUPO SOCIO-
PROBLEMÁTICO 

NECESSIDADES 
SOCIAIS 

NECESSIDADES 
DE RESPOSTA 

Deficientes 
condições de 
prestação dos 

cuidados 
primários de 

saúde 

Famílias e utentes 

• Desconforto 
físico e psicológico; 

• Falta de 
confidencialidade e 

intimidade 

• Falta de 
instalações 
adequadas em: Rio 
de Moinhos, 
Messejana, Aljustrel 
e São João de 
Negrilhos; 
• Alargamento e 
reforço da medida 
de melhorias 
habitacionais para 
pessoas carenciadas 
(programa 
SOLARH); 
• Falta de 
transportes 
adaptados. 

Desajustamento 
da organização 
dos serviços de 

saúde 

Famílias e utentes Agravamento do 
estado de saúde  

• Acções de 
informação 
dirigidas a 
utentes sobre 
direitos e 
deveres; 
• Acções de 
sensibilização na 
área do 
atendimento. 

Insuficiência de 
estruturas de 

apoio a famílias 
com dependentes 

a cargo 

Famílias e utentes 
dependentes 

Falta de 
acompanhamento e 

orientação na 
prestação de 

cuidados médicos, 
higiene, 

alimentação, apoio 
psicológico. 

Falta de uma 
equipa 
multidisciplinar: 
• Médico 
• Enfermeiro 
• Psicólogo 
• Técnico de 
serviço social 
• Auxiliares 
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Tabela 5 - Diferencial de Necessidades Prioritárias e Respostas 

/ Prioridade 
 

 

Índices 
Estruturantes 

Estrutura da 
Resposta 

Necessidades 
prioritárias 

Respostas 

Taxa de 
Descoberto

Incidência 
por Grupo 

Problemático 

Incidência 
Por 

Território

Falta de uma 
equipa 

multidiscipli-
nar: médico, 
enfermeiro, 
psicólogo, 
técnico de 

serviço social. 
Auxiliares. 

 

 Prestação de 
cuidados de saúde, 
higiene especializado, 
24h 
 Apoio psicológico 

á família e apoio e 
orientação à família 
para prestação de 
cuidados adequados 

100% 
Famílias com 

dependentes a 
cargo 

Transversal 

 
 

Acções de 
informação 
dirigidas ao 
utente sobre 
os direitos e 

deveres 
 
 
 
 
 
 

 Acções de 
informação sobre 
direitos e deveres do 
utente; 
 Gabinete de apoio 

ao utente. 

100% Utentes Transversal
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SWOT  

Necessidade Prioritária - Falta de uma equipa multidisciplinar: 

médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de serviço social, 

auxiliares. 

 
FORÇAS  
 
Centro de saúde  
Segurança Social 
Câmara Municipal de Aljustrel 
IPSS’s e Misericórdias do concelho 
Juntas de Freguesia do concelho 

FRAQUEZAS  
 
Falta de uma equipa multidisciplinar: 
médico, enfermeiro, psicólogo, técnico 

de serviço social, auxiliares. 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Saúde XXI 
Novo QCA 
 
 

   
AMEAÇAS 
 
Fim do quadro comunitário 
Falta de investimento do estado português 
na área da saúde 

 

Recursos Institucionais: 

 Centro de saúde 

 

Parceiros: 

 Centro de Saúde 

 Segurança Social 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 IPSS’s e Misericórdias do concelho 

 Juntas de Freguesia do concelho 

 

Oportunidade Chave: 

 Saúde XXI 

 

Intervenção Prioritária: 

 Plano de apoio individualizado às famílias 

 

     Tipologia de Intervenção: 

 Apoio psicossocial 

      Prestação de cuidados de saúde 
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Efeitos Esperados: 

 Prestação de cuidados ao dependente melhoradas 

 Nível de satisfação e segurança da família aumentado 

 

Indicadores: 

 Número de profissionais a prestar cuidados de saúde / médico 

ao domicilio 

 Frequência na prestação de cuidados por utente 

 Grau de satisfação da família 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta de acções de informação dirigidas 

ao utente sobre os direitos e deveres. 

 
 
FORÇAS  
 
Centro de Saúde  
Segurança Social 
Câmara Municipal de Aljustrel 
IPSS’s  e Misericórdias do concelho 
Juntas de Freguesia do concelho 
 

FRAQUEZAS  
 
Falta de acções de informação dirigidas 
ao utente sobre os direitos e deveres. 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Saúde XXI 
 
 
 
 

   
AMEAÇAS 
 
Fim do quadro comunitário 
Falta de investimento do estado português 
na área da saúde 

 
 

 

Recursos Institucionais; 

 Centro de saúde 

 

Parceiros: 

 Centro de Saúde 

 Segurança Social 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 IPSS’s e Misericórdias do concelho 

 Juntas de Freguesia do concelho 

 

Oportunidade Chave: 

     Saúde XXI 

 

Intervenção Prioritária: 

 Gabinete de Apoio ao Utente – G.A.U 
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Tipologia de Intervenção: 

 Acções de informação dirigidas ao utente sobre os seus direitos 

e deveres 

 Apoio técnico ao utente 

 

     Efeitos Esperados: 

 Utentes informados sobre os seus direitos e deveres 

 

Indicadores: 

 Nível de conhecimento dos utentes sobre os seus direitos e 

deveres 

 Grau de satisfação do utente face ao apoio técnico prestado no 

G.A.U 

 Número de queixas apresentadas 

      Número de atendimentos realizados no G.A.U 
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3.2. Prioridade: Relação escola / família / comunidade 
 
 
Síntese Problemática: 
 

Necessidades prioritárias: 

 Acções de aproximação da escola é família e à comunidade; 

 Acções de divulgação e promoção de boas práticas; 

 Acções de articulação entre os vários agentes educativos que 

visem a troca e a partilha de informação. 

 

Intervenções prioritárias: 

 Plano de acção elaborado conjuntamente entre a escola, 

associação de estudantes e associação de pais; 

 Rádio escolar / Rádio local; 

 Fórum Educativo. 
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Tabela 1 – Problema / conteúdos da problemática da Relação escola 
/ família / comunidade 

 
PROBLEMAS CONTEÚDOS 

Abandono Escolar 
 

Jovens até aos 15 anos que abandonam 
a escola 

Insucesso Escolar 
 

Alunos com dois ou mais anos de 
repetências  

% de retenção no 3º ciclo 
Existência de jovens não inseridos 

em respostas educativas/ 
formativas, em situação de 

abandono e sem escolaridade 
obrigatória 

 

 Jovens dos 15 aos 18 anos 

Baixo nível de Escolaridade nas 
pessoas adultas 

Adultos com mais de 30 anos, com 
escolaridade do 1º e 2º ciclo 

Insuficiente articulação entre pais, 
alunos e escola 

Falta de participação dos pais (pais com 
baixa escolaridade, desorganização 
familiar, pais de alunos com insucesso 
escolar); 

 Forma de comunicação estabelecida por 
parte da Escola (aspectos negativos ); 

Falta de envolvimento cooperativo 
/ efectivo doa agentes educativos 

Ao nível do planeamento conjunto e da 
criação de respostas conjuntas 
 

Diminuição da ligação entre a 
escola e a comunidade 

Redução do numero de actividades 
organizadas pelas escolas com a 
participação da comunidade 

Insuficiente articulação dos 
conteúdos curriculares à realidade 

dos alunos 

Ao nível da operacionalização das 
estratégias e aproveitamento de recursos 
sociais (humanos e físicos) 

Aumento dos comportamentos de 
risco 

Comportamentos de risco, consideram-
se o mau comportamento e a falta de 
assiduidade 

Não acompanhamento dos alunos 
pelo mesmo professor ao longo de 

cada ciclo de ensino 

Alterações no corpo docente motivados 
pela instabilidade na colocação de 
professores 

Falta de acompanhamento por 
parte da família 

Acompanhamento prestado em casa à 
realização de tarefas escolares e ao estudo

Desvalorização da escola por parte 
da família 

Desvalorização da importância da 
educação e formação como motor do 
desenvolvimento pessoal e meio facilitador 
de integração sócio profissional 

Existência de jovens dos 15 aos 18 
anos sem projecto escolar e 

profissional delineado/definido 
 

Ao nível da escolha das áreas 
educativas e/ou formativas tendo em 
conta o seu perfil e as alternativas 
existentes 

 27



DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE ALJUSTREL 

 

 
Tabela 2 – Problemática: Relação escola / família / 

comunidade 
 

Problemas Incidência Estatística 
Incidência Por 
Grupo Sócio 

Prob. 

Incidência 
Territorial 

 N.º de jovens que abandonam a 
escola no 2º e 3º ciclo  (5º ao 9º ano) 

 
Ano lectivo 2002/2003 
6º ano – 2 alunos 
7º ano – 5 alunos 
8º ano – 1 aluno 
9º ano – 4 alunos 
Total – 12 alunos 
 
Ano lectivo 2003/2004 
7º ano – 2 alunos 
8º ano – 8 alunos 
9º ano – 2 alunos 
Total – 12 alunos 
 
Ano lectivo de 2004/2005 
7º ano – 1 aluno 
8º ano – 4 alunos 
9º ano – 3 alunos 
Total – 8 alunos 
 

Transversal 
ao concelho 

Abandono 

Escolar 

 1,4% de crianças de etnia 
cigana  abandonaram o 1º ciclo  

Crianças entre 
os 13 e os 15 
anos de idade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crianças de etnia 
cigana 

Transversal 
ao concelho 

 % de insucesso por ano de 
escolaridade no ano lectivo de 
2004/2005:  

2º Ciclo 
5º ano – 11% 
6º ano – 12% 
Total 2º ciclo – 12% 
3º Ciclo 
7º ano – 23% 
8º ano – 21% 
9º ano – 38% 
Total do 3º ciclo – 27% 
Ensino Secundário 
10º ano – 32% 
11º ano – 21% 
12º ano – 65% (com nota do 
exame) 
Total do secundário – 39% 

Transversal 
ao concelho 

Insucesso 

Escolar 

 % de alunos com 2 ou + anos 
de retenção: 
  1º ciclo: 2,8% 
  2º ciclo: 3.8% 
 3º ciclo: 5.7% 

 
 
 
 
 

 
 
Jovens dos 10 
aos 18 anos de 
idade 

Transversal 
ao concelho 
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Existência de 
jovens) não 
inseridos em 

respostas 
educativas/ 

formativas, em 
situação de 

abandono e sem 
escolaridade 
obrigatória 

 Número de jovens entre os 
15/18 anos sem encaminhamento. 
 ( Não existem dados 

sistematizados) 

Jovens dos 15 
aos 18 anos de 

idade 

Transversal 
ao concelho 

Existência de 
jovens sem 

projecto escolar e 
profissional 

delineado/definido 
 

 n.º de alunos que mudam de 
área vocacional: 
 Ano lectivo 2002/ 2003 – 5 

alunos 
 Ano lectivo 2003/2004 – 3 

alunos 
 Ano lectivo 2004/2005 – 6 

alunos 
 
 n.º de alunos inscritos no 

sistema de aprendizagem por não 
identificação com a área vocacional 
(cursos de aprendizagem)  
 ( Não existem dados 

sistematizados) 

Jovens dos 15 
aos 18 anos de 

idade 

Transversal ao 
concelho 

Baixo nível de 
Escolaridade nas 
pessoas adultas 

 Nível de escolaridade da 
população existente 

Sem nenhum grau de escolaridade – 
20,21%  
1º ciclo – 40,08% 
2º ciclo – 11,54% 
3º ciclo – 9,45% 
Ensino secundário – 11,78% 
Ensino médio – 0.39% 
Ensino superior – 6,55% 
(INE, recenseamento geral da população 
– 2001) 
 Taxa de analfabetismo 2001 –

17,3% 
 
 Número de pessoas adultas 

inscritas no Centro de Emprego sem 
escolaridade obrigatória em 
Dezembro de 2005 

Adultos com 
mais de 30 anos 

Transversal ao 
concelho 

Insuficiente 
articulação entre 

pais, alunos e 
escola 

 Grau de participação em 
reuniões / por ciclo de ensino. 
 
 N.º total de pais que 

recorrem ao atendimento por 
ciclo de ensino / ano lectivo de 
2004/2005 

Pais, 
encarregados  de 

educação e 
escolas 

Transversal ao 
concelho 

Falta de 
envolvimento 
cooperativo / 
efectivo doa 

agentes 
educativos 

 
 N.º de protocolos e reuniões 

conjuntas (não existe na escola 
secundária)  
 
 No ano de 2004/2005 não 

existiu nenhum representante do 
Centro de Formação Profissional de

Escolas, IEFP e 
outras entidades 

formadoras 

Transversal ao 
concelho 
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Aljustrel nas reuniões com as 
escolas 
 
 Inexistência de iniciativas 

conjuntas entre os agentes 
educativos no ano de 2004/2005 

Diminuição da 
ligação entre a 

escola e a 
comunidade 

 N.º de iniciativas promovidas 
para a comunidade no ano lectivo de 
2004/2005; (feira das escolas; 
semana cultural; carnaval, festa de 
natal) 
 
 Adesão da comunidade ás 

iniciativas promovidas pela escola. 
(Não existem dados 
sistematizados) 

Escola e 
comunidade 

Transversal ao 
concelho 

Insuficiente 
articulação dos 

conteúdos 
curriculares à 
realidade dos 

alunos 

 N.º de actividades curriculares 
articuladas com os recursos locais 
(Não existem dados 
sistematizados) Professores Transversal ao 

concelho 

Aumento dos 
comportamentos 

de risco 

 Taxa de assiduidade 
 N.º de processos disciplinares no 

ano lectivo de 2004 / 2005 

Jovens dos 10 
aos 18 anos de 

idade 

Transversal ao 
concelho 

Não 
acompanhamento 
dos alunos pelo 

mesmo professor 
ao longo de um 

ciclo 

 N.º de professores por ciclo no 
ano lectivo de 04/05 
 N.º de professores que se 

mantêm no mesmo ano lectivo 

Crianças e 
jovens dos 6 aos 
18 anos de idade 

Transversal ao 
concelho 

Falta de 
acompanhamento 

por parte da 
família 

 Não existem dados 
sistematizados Crianças e 

jovens dos 6 aos 
18 anos de idade 

Transversal ao 
concelho 

Desvalorização da 
escola por parte 

da família 

 Não existem dados 
sistematizados Famílias Transversal ao 

concelho 

 
 
 
 
Para a problemática da Relação escola / família / comunidade, 

identificam-se vários problemas, cuja incidência territorial é 

considerada transversal ao concelho, na maioria dos problemas 

identificados pelo grupo de trabalho desta mesma problemática.    
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                             Insu so colar 

Existência de jovens (15-18 
anos) não inseridos em 
respostas educativas/formativas 
em situação de abandono e sem 
a escolaridade obrigatória 

E 
F 
E 
I 
T 
O 
S 

Árvore de Problemas

PR  CHAVE 

Abandono escolar Baixo nível de
escolaridade nas
pessoas adultas 

Aumento dos 
comportamentos 
de risco 

Ins  
art  dos
conteúdos 
curriculares á
realidade dos
alunos 

Falta olvimento 
cooperativo/efectivo 
dos agentes 
educativos 

iminuição 
a ligação 
scola/ 
omunidade 

Insuficiente 
articulação entre pais 
/ alunos e escola 

Falta de 
acompanhamento 
por parte da 
família 

Desvalorização 
da escola por 
parte da 
família 

Não acompanhamento dos 
alunos pelo mesmo 
professor ao longo de um 

Existênc vens (15-18 
anos) se cto escolar e 
profissio
delinead ido. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

OBLEMA

D
d
e
c

C 
A 
U 
S 
A 
S 
 31
ces

de env
ia de jo
m proje
nal 
o/defin
cicl
 Es
o 
uficiente
iculação
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Na árvore de problemas apresentada na página anterior, representam-se, 

para o problema chave considerado – o insucesso escolar -, os vários 

problemas identificados como causa deste, e os problemas que surgem 

como efeitos do mesmo. Por outro lado, são estabelecidos os problemas 

prioritários, designadamente a insuficiente articulação entre pais, alunos e 

escola; a desvalorização da escola por parte dos alunos e da família; a falta 

de acompanhamento por parte da família e a falta de envolvimento 

cooperativo / efectivo dos agentes educativos. 
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Tabela 3- Problema Prioritário  Relação escola / família / 
comunidade 

 

Índice Estrutural 

 
Problema 
Prioritário 

 

Interacção com Outros 
Problemas 

Grupo 
Problemátic
o 

Impacto Desejável 
Indicadores de 
Impacto 

Desvalorização da escola 
por parte da família 

Diminuição da ligação 
escola e comunidade 

Insuficiente 
articulação 
entre pais / 

alunos e escola 

Não acompanhamento dos 
alunos pelo mesmo 

professor ao longo de um 
ciclo 

A
lu

n
o
s,

 p
ai

s 
e 

co
rp

o
 

d
o
ce

n
te

  

 Valorização da 
escola por parte 
dos pais, 
aumentada 
 Comunicação 

eficaz entre a 
escola e a família 
 

 % de pais que 
valorizam a escola 
 N.º de 

atendimentos 
 % de 

participação nas 
reuniões de pais 
 N.º de 

iniciativas da escola 
dirigidas aos pais 
 Grau de adesão 

dos pais 

 
 
 
 
 
 
 

Desvalorização 
da escola por 

parte da família 
 

 
Falta de acompanhamento 

por parte da família 
 

Insucesso escolar 
 

Abandono escolar 
 

Existência de jovens sem 
projecto escolar e 

profissional definido 
 

Existência de jovens não 
inseridos em respostas 

educativas / formativas em 
situação de abandono e 

sem escolaridade 
obrigatória 

A
lu

n
o
s 

e 
p
ai

s 

 Acompanhamen
to prestado pela 
família ao aluno, 
aumentado 
 Abandono 

escolar diminuído 
 Jovens 

inseridos em 
respostas 
educativas / 
formativas, 
aumentado 
 Jovens com 

projecto escolar e 
profissional definido 

 % dos pais que 
acompanham os 
filhos 
 Taxa de 

abandono escolar 
 % de jovens 

inseridos em 
respostas 
educativas / 
formativas 
 % de jovens 

com projecto 
escolar e 
profissional 

 
 

Falta de 
acompanhamen
to por parte da 

família 
 

 
Aumento dos 

comportamentos de risco 
 

Insuficiente articulação 
entre pais / alunos e escola

 
Baixo nível de escolaridade 
dos pais 

C
ri
an

ça
s 

e 
jo

ve
n
s 

d
o
s 

6
 a

o
s 

1
8
 a

n
o
s 

 Jovens com 
comportamentos 
adequados 
 Comunicação 

eficaz entre a 
escola e a família 

 % de jovens 
com 
comportamentos de 
risco 

 
 

Falta de 
envolvimento 

cooperativo/efe
ctivo dos 
agentes 

educativos 
 

Insuficiente articulação dos 
conteúdos curriculares à 

realidade dos alunos 
 
 

Existência de jovens não 
inseridos em respostas 

educativas / formativas em 
situação de abandono e 

sem escolaridade 
obrigatória 

A
g
en

te
s 

ed
u
ca

ti
vo

s:
 

es
co

la
, 

en
ti
d
ad

es
 

fo
rm

ad
o
ra

s 

 Recursos locais 
integrados nos 
conteúdos 
curriculares 
 Jovens 

inseridos em 
respostas 
educativas / 
formativas, 
aumentado 

 N.º de 
actividades 
curriculares 
articuladas com 
recursos locais 
 N.º de 

entidades 
envolvidas 
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Tabela 4 – Necessidades por Problema / Prioridade 
 

 

PROBLEMA 
GRUPO SOCIO-
PROBLEMÁTICO

NECESSIDADES 
SOCIAIS 

NECESSIDADES 
DE RESPOSTA 

Insuficiente 
articulação entre 

pais, alunos e 
escola 

Alunos (1) 
Pais (2) 

Corpo docente (3)

(1) Desinteresse, 
desmotivação; 
comportamentos 
de risco 

(2) Desconhecimento 
do 
comportamento 
e situação 
escolar dos 
filhos; 
Maior 
afastamento da 
família á escola 

(3) Dificuldade em 
intervir junto das 
famílias. 

Mediação entre a 
escola e a família 

através de um 
técnico 

 
Acções articuladas 
entre a Associação 
de Pais e a escola 

Desvalorização 
da escola por 

parte da família e 
alunos 

Alunos 
Pais 

Falta de interesse e 
motivação 

 
Insucesso (baixo 

rendimento) 
 

Falta de projecto de 
vida 

Acções de 
aproximação à 

escola, à 
comunidade e à 

família 
 

Acções de 
divulgação e 
promoção de 
boas práticas 

Falta de 
acompanhamento 

por parte da 
família 

Crianças e jovens 
dos 6 aos 18 anos

Desinteresse; 
desmotivação; 

comportamentos de 
risco 

 
Falta de assumpação 

dos deveres como 
pais 

Acções de 
aproximação da 
escola à família; 

 
Acções de 

aproximação aos 
filhos e ás famílias

Falta de 
envolvimento 
cooperativo / 

efectivo / 
agentes 

educativos 

Agentes 
educativos: 

- escola 
- entidades 

formadoras 
(IEFP, 
ESDIME, 
CMA,...) 

Falta de ofertas 
formativas 
adequadas 

Acções de 
articulação entre 

os vários 
agentes 

educativos que 
visem: troca e 

partilha de 
informação 

 
Planeamento 

conjunto 
 

Concepção e 
avaliação 

 34



DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE ALJUSTREL 

 

 
Tabela 5 - Diferencial de Necessidades Prioritárias e Respostas / 

Prioridade 
 

Índices 
Estruturantes 

Estrutura da 
Resposta 

Necessidades 
prioritárias 

Respostas 

Taxa de 
Descoberto 

Incidência por 
Grupo 

Problemático 

Incidência 
Por 

Território

Falta de acções 
de 

aproximação 
da escola é 
família e à 

comunidade; 

 Feira das escolas; 
 Semana cultural; 
 Metodologia de 
resolução de 
problemas da 
comunidade nas áreas 
de projecto e formação 
cívica; 
 Plano de acção 
elaborado 
conjuntamente entre a 
escola e a associação 
de pais e a associação 
de estudantes; 
 Valorização dos 
saberes e profissões 
locais nas áreas não 
disciplinares. 

90% Alunos e pais Transversal 

 Falta de 
acções de 

divulgação e 
promoção de 
boas práticas; 

 
 Criação de um espaço 
radiofónico regular na 
TLA onde se fale sobre 
educação e formação; 
 Jornal da escola; 
 Rádio escolar / rádio 
local; 
 Página Web da 
escola; 
 Debates com 
profissionais 

90% Alunos e pais Transversal

Falta de acções 
de articulação 
entre os vários 

agentes 
educativos que 
visem a troca e 

a partilha de 
informação. 

 

 Encontro concelhio 
sobre educação e 
formação de adultos; 
 Troca de 
experiências; 
 Intercâmbio de 
docentes; 
 Encontros temáticos 
por anos de 
escolaridade e ciclo; 
 Colóquios com temas 
de interesse para os 
vários agentes 
educativos; 
 Jornadas 
pedagógicas. 

100% 

Agentes 
educativos: 

- escola 
entidades 

formadoras 
(IEFP, ESDIME, 

CMA,...) 

Transversal
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SWOT  

Necessidade Prioritária - Falta de acções de aproximação da 

escola é família e à comunidade 

 
 
FORÇAS  
 
Escola Secundária de Aljustrel 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljustrel (AVECA) 
Associação de Pais (AVECA) 
Associação de Estudantes (Escola Secundária) 
 

FRAQUEZAS  
 
Falta de acções de aproximação da 
escola à família e à comunidade 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
POEFDS – eixo 5 
Programa Leader + 
 

   
AMEAÇAS 
 
Incertezas quanto à fonte de financiamento 
Ausência de um conjunto de orientações 
direccionadas à família e à comunidade 
 

 
 
 

Recursos Institucionais: 

 Casa do professor 

 

Parceiros: 

 Escola Secundária de Aljustrel 

 Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 

Aljustrel(AVECA) 

 Associação de Pais (AVECA) 

 Associação de Estudantes (escola Secundária) 

 Esdime 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 Coordenação Concelhia de Aljustrel do Ensino Recorrente, 

Educação Extra-Escolar e Formação de Adultos 

 Engenho e Arte 

 IPSS’s do concelho com a valência de creche e ATL 

 Segurança Social 

 Centro de Saúde 

 Centro de Formação Profissional de Aljustrel 
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Oportunidade Chave: 

 Leader + 

 
Intervenção Prioritária: 

 Plano de acção elaborado conjuntamente entre a escola e a 

associação de pais e associação de estudantes 

 

Tipologia de Intervenção: 

 Feira das Escolas; 

 Semana cultural; 

 Metodologia de resolução de problemas da comunidade nas 

áreas de projecto e formação cívica; 

 Plano de acção elaborado conjuntamente entre a escola e a 

associação de pais e a associação de estudantes; 

 Valorização dos saberes e profissões locais nas áreas não 

disciplinares. 

 

Efeitos Esperados: 

 Participação activa dos pais na vida escolar 

 

Indicadores: 

 Grau de participação dos pais 

 N.º de iniciativas elaboradas conjuntamente 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta de acções de divulgação e 

promoção de boas práticas 

 

 
FORÇAS  
 
Escola Secundária de Aljustrel 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljustrel (AVECA) 
Associação de Pais (AVECA) 
Associação de Estudantes (escola Secundária) 
Rádio local ( TLA ) 
Câmara Municipal de Aljustrel 
 

FRAQUEZAS  
 
Falta de acções de divulgação e 
promoção de boas práticas 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Programa Leader + 
 
 
 
 

   
AMEAÇAS 
 
Incertezas quanto à fonte de financiamento 
Ausência de um conjunto de orientações 
direccionadas à família e à comunidade 
 

 
 
 

Recursos Institucionais: 

 Rádio local ( TLA ) 

 Boletim Municipal 

 

Parceiros: 

 Pirites Alentejanas S.A 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 TLA – Telefonia Local de Aljustrel 

 Associação de Pais 

 Associação de Estudantes 

 Centro de Formação Profissional de Aljustrel 

 UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa 

 Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel – 

AVECA 

 Escola Secundária 

 Esdime 
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 Coordenação Concelhia de Aljustrel do Ensino Recorrente, 

Educação Extra-Escolar e Formação de Adultos 

 Engenho e Arte 

 IPSS´s do concelho com a valência de creche e ATL 

 
Oportunidade Chave: 

 PRODEP II 
 
 

Intervenção Prioritária: 

 Debates com profissionais direccionados aos alunos 

 Rádio Escolar / Rádio Local 

 

Tipologia de Intervenção: 

 Criação de um espaço radiofónico regular na TLA onde se fale 

sobre educação e formação; 

 Jornal da escola; 

 Rádio escolar / rádio local; 

 Página Web da escola; 

 Debates com profissionais 

 

Efeitos Esperados: 

 Aumento da informação relativa às ofertas educativas / 

formativas e iniciativas promovidas pelas escolas 

 

 Indicadores: 

 Grau de adesão das famílias e alunos às iniciativas promovidas 

pelas escolas 

 Nível de conhecimento ( antes e depois da iniciativa ) 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta de acções de articulação entre os 

vários agentes educativos que visem a troca e a partilha de 

informação. 

 

 
FORÇAS  
 
Escola Secundária de Aljustrel 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljustrel (AVECA) 
Associação de Pais (AVECA) 
Associação de Estudantes (Escola Secundária) 
IEFP de Aljustrel 
UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa 
Esdime 
 

FRAQUEZAS  
 
Falta de acções de articulação entre os 
vários agentes educativos que visem a 
troca e a partilha de informação. 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Programa Socrates 
Programa Grundtwich 
PRODEP 
Programa Da Vinci 
 

   
AMEAÇAS 
 
Incertezas quanto à fonte de financiamento 
Ausência de um conjunto de orientações 
direccionadas à família e à comunidade 
 

 
 

 

Recursos Institucionais: 

 CENFOCAL – Centro de formação de professores 

 Casa do professor 

 

Parceiros: 

 Escola Secundária de Aljustrel 

 Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 

(AVECA) 

 Associação de Pais (AVECA) 

 Associação de Estudantes (Escola Secundária) 

 Esdime 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa 

 Centro de Formação Profissional de Aljustrel 
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 Coordenação Concelhia de Aljustrel do Ensino Recorrente, 

Educação Extra-Escolar e Formação de Adultos 

 Engenho e Arte 

 IPSS’s do concelho com a valência de creche e ATL 

 

Oportunidade Chave: 

 Programa Socrates 

 

Intervenção Prioritária: 

 Fórum Educativo 

 

Tipologia de Intervenção: 

 Encontro concelhio sobre educação e formação de adultos; 

 Troca de experiências; 

 Intercâmbio de docentes e entre os vários agentes educativos; 

 Encontros temáticos por anos de escolaridade e ciclo; 

 Colóquios com temas de interesse para os vários agentes 

educativos; 

 Jornadas pedagógicas / Fórum educativo 

 

Efeitos Esperados: 

 Respostas conjuntas e articuladas definidas 

 

   Indicadores: 

 Grau de motivação doa alunos para a aprendizagem 

 Grau de motivação dos professores 

 Número de entidades envolvidas nas respostas conjuntas 

 Grau de participação dos parceiros 

 Respostas planeadas e implementadas conjuntamente 
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3.3. Prioridade: Promoção de respostas sociais para a infância 

e juventude  

 

Síntese Problemática: 

 
Necessidades prioritárias: 

 Falta de acções de capacitação dos agentes educativos para o 

desenvolvimento de metodologias pedagógicas activas e 

inovadoras; 

 Falta de mecanismos de articulação entre famílias, escolas e 

serviços competentes no despiste e respostas às necessidades de 

desenvolvimento; 

 Falta de acções e espaços de partilha e inter – ajuda entre 

famílias; 

 Falta da valência de creche / rede de amas nas freguesias de 

Ervidel e São João de Negrilhos; 

 Falta da valência de ATL na freguesia de Ervidel. 

 

Intervenções prioritárias: 

 Espaço informal de encontro; 

 Criação de uma oficina de desenvolvimento de metodologias 

(OIP – Oficinas de Inovação Pedagógica); 

 Grupo de trabalho de técnicos; 

 Apoio psicossocial; 

 Criação da valência de ATL; 

 Criação da valência de creche. 
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Tabela 1 – Problema / conteúdos da problemática Promoção 

de respostas sociais para a infância e juventude 
 

Problemática Conteúdos 
Insuficiência de respostas 
de apoio à 1ª infância 
 

 Respostas ao nível da valência de creche 

Ocupação para crianças e 
jovens no período pós 
horário escolar em Ervidel 
 

 Resposta de ATL que integre o fornecimento de almoço 

Dificuldades no 
estabelecimento de limites 
e regras 
 

 Ao nível dos horários escolares: ao nível do 
cumprimento de tarefas 

Falta de estimulação 

adequada às necessidades 

de desenvolvimento das 

crianças e jovens 

Crianças e jovens sinalizados com: 

- problemas de desenvolvimento psicomotor, de linguagem e 

cognitivo; 

- diagnóstico de deficiências agudas diversas; 

- e necessidades educativas especiais, ao abrigo do disposto 

no artigo 319/91; 

Estrutura familiar 

fragilizada 

Inclui os agregados familiares caracterizados por: 

- situação de ausência de pai ou mãe; 

- situação de ausência de ambos os pais; 

- situação de doença crónica ou incapacidade de membro(s) 

do agregado familiar. 

Insuficiência na prestação 

de cuidados primários 

- negligência na prestação de cuidados de higiene 

pessoal/habitacional às crianças e jovens; 

- negligência ao nível da alimentação das crianças e jovens; 

- obesidade infantil 

Incapacidade da 

família/indivíduos em 

proporcionar um ambiente 

emocional equilibrado às 

crianças e jovens 

Que se reflecte em distúrbios emocionais das crianças e 

jovens, ao nível de: 

- comportamentos agressivos, de pré-delinquência juvenil, 

de consumos de substâncias tóxicas, de ameaça de suicídio, 

de sexualidade precoce. 

Famílias e/ou indivíduos 

com défice/ fragilidade de 

competências parentais 

No exercício da função parental, entendida como a 

capacidade de prestação dos cuidados primários (higiene, 

alimentação, habitação e saúde) e do estabelecimento de 

uma relação dialogante e construtiva na educação dos filhos 

(estabelecimento de regras e limites, da relação de 

afectividade, da estimulação, da segurança e da 

comunicação). 
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Família e/ou indivíduos 

com défice de formação 

básica (pessoal e social) 

 

a) Compreende a área da formação pessoal do indivíduo, 

que se prende com: 

- o conhecimento de si e da realidade que o cerca; com a 

capacidade de definir objectivos para si e de fazer opções 

consciente. 

b) Compreende a área da sociabilidade, que se prende com: 

- a capacidade de apropriação e transmissão das regras de 

vivência/conduta em sociedade; 

- o saber comunicar e relacionar com os outros. 

 

Falta de informação/ 

formação das famílias para 

acompanhamento de 

crianças e jovens com 

problemas de 

desenvolvimento e 

comportamanto 

Refere-se a todo o conjunto de competências necessárias ao 
acompanhamento destas crianças e jovens: 

- ao nível da aceitação e compreensão dos problemas;  

- ao nível dos procedimentos a adoptar;  

- ao nível relacional e afectivo;  

- ao nível comunicacional;  

- ao nível dos estímulos adequados a fornecer. 

Insuficiente rede social de 

suporte às famílias 

No caso de famílias mono parentais ou nucleares sem apoio, 

ao nível de outros familiares e/ou redes de vizinhança  

Insuficiência de 

competências institucionais 

para o despiste, 

acompanhamento e 

estimulação adequados a 

crianças e jovens com 

problemas de 

desenvolvimento 

- no despiste correcto das situações; 

- nos procedimentos e estratégias educativas a implementar 

de forma a promover o seu desenvolvimento; 

- no tipo de comunicação a estabelecer, com as crianças e 

jovens e com as famílias; 

- na organização e transmissão de informação e pistas de 

trabalho a fornecer às famílias para que estas possam 

estimulá-las; 

- no estabelecimento dos mecanismos de articulação com as 

entidades competentes (Saúde, Segurança Social, GNR, 

estabelecimentos de ensino especial, etc. 

Famílias e/ou indivíduos 

com distúrbios do foro 

psicológico 

Os distúrbios considerados remetem para situações de 

toxicodependência, depressão, violência / agressividade, 

alcoolismo, anorexia e bulimia. 
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Tabela 2 – Problemática: Promoção de respostas sociais para 

a infância e juventude 
 

Problemas Incidência Estatística 
Incidência Por 

Grupo Sócio Prob. 
Incidência 
Territorial 

 
 
 

Insuficiência de 
respostas de apoio 

à 1ª infância 
 

Na freguesia de Ervidel existem 
20 crianças sem resposta ao 
nível da valência de creche. 
 
Faltam os dados de S. João de 
Negrilhos 

Crianças do 0 ao 
3 anos de idade 

Ervidel e S. 
João de 

Negrilhos  

Ocupação para 
crianças e jovens 

no período pós 
horário escolar em 

Ervidel 

 

  Na freguesia de Ervidel existem 
41 crianças sem a valência de 
ATL. 

 
Crianças dos 3 
aos 12 anos de 
idade      Ervidel  

 

Dificuldade no 
estabelecimento 

de limites e regras

 
 

5%1

 

 

0 – 5 Anos = 4 
6 – 10 Anos = 1 
11 – 16 Anos = 3 

Aljustrel 
Messejana 

Rio de Moinhos

Falta de 
estimulação 
adequada às 

necessidades de 
desenvolvimento 

das crianças e 
jovens 

38%2
0 – 5 Anos = 20 
6 – 10 Anos = 26 
11 – 16 Anos =13 

Transversal ao 
concelho 

Estrutura familiar 
fragilizada 

 
27%3 

 

0 -5 Anos = 22 
6 – 10 Anos = 14 
11 – 16 Anos =6 

 
 
 

Transversal ao 
concelho 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Corresponde à percentagem calculada com base nas 156 crianças e jovens que constam do 
levantamento efectuado e que manifestam ausência de regras 
2 Corresponde à percentagem calculada com base nas 156 crianças e jovens que constam do 
levantamento efectuado e que têm problemas de desenvolvimento (psicomotor, cognitivo, de 
linguagem; necessidades educativas especiais; deficiências mais graves) 
3 Corresponde à percentagem calculada com base nas 156 crianças e jovens que constam do 
levantamento efectuado e que vivem em famílias monoparentais, com avós e/ou outros familiares e com 
pais ou cuidadores com doenças crónicas e/ou incapacitados 
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Insuficiência na 
prestação de 

cuidados primários
 
 
 

26%4 

 

0 -5 Anos = 14 
6 – 10 Anos = 16 
11 – 16 Anos =10 
 

Aljustrel 
Ervidel  
Messejana 
Rio de Moinhos 

Incapacidade da 
família/indivíduos 
em proporcionar 

um ambiente 
emocional 

equilibrado às 
crianças e jovens 

12%5 

 

0 -5 = 1 
6 – 10 = 6 
11 – 16 = 12 

Aljustrel 
Ervidel  
Messejana 
Rio de Moinhos 

Famílias e/ou 
indivíduos com 

défice/fragilidade 
de competências 

parentais 

Não há dados sistematizados 
Crianças dos 2 
meses aos 16 anos 

Transversal ao 
concelho 

Família e/ou 
indivíduos com 

défice de formação 
básica (pessoal e 

social) 

Não há dados sistematizados 
Crianças dos 2 
meses aos 16 anos 

Transversal ao 
concelho 

Falta de 
informação 

/formação das 
famílias para 

acompanhamento 
de crianças e 
jovens com 

problemas de 
desenvolvimento 

Não há dados sistematizados 
Crianças dos 2 
meses aos 16 anos 

Transversal ao 
concelho 

 

Insuficiente rede 
social de suporte 

às famílias 
Não há dados sistematizados 

Crianças dos 2 
meses aos 16 anos 

Transversal ao 
concelho 

Insuficiência de 
competências 

institucionais no 
acompanhamento 

e estimulação 
adequados a 

crianças e jovens 
com problemas de 
desenvolvimento 

Não há dados sistematizados 
Crianças dos 
meses aos 16 anos 

Transversal ao 
concelho 

Famílias e/ou 
indivíduos com 

distúrbios do foro 
psicológico 

17%6 

 

0 -5 = 12 
6 – 10 = 11 
11 – 16 = 4 
 

 Transversal ao 
concelho 

                                                 
4 Corresponde à percentagem calculada com base nas 156 crianças e jovens que constam do 
levantamento efectuado e que manifestam negligências alimentares, de higiene, saúde e habitacional 
5 Corresponde à percentagem calculada com base nas 156 crianças e jovens que constam do 
levantamento efectuado e que manifestam comportamentos agressivos e instáveis 
 
6 Corresponde à percentagem calculada com base nas 156 crianças e jovens que constam do 
levantamento efectuado e que vivem em agregados familiares onde se registam problemas de 
toxicodependência, alcoolismo, agressividade/violência, depressão e outros tipos de patologias 
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Para a problemática dos Promoção de respostas sociais para a 

infância e juventude , identificam-se vários problemas, cuja 

incidência territorial é considerada transversal ao concelho, na 

maioria dos problemas identificados pelo grupo de trabalho.
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Famílias e /ou indivíduos com fice / fragilidade nas 
competências ntais 

Insuficiência na 
prestação de 

cuidados primários.

E 
F 
E 
I 
T 
O 
S 

Árvore de Problemas

PROBLEMA CHAVE 

C 
A 
U 
S 
A 
S 

Incapacidade da família / 
indivíduos em proporcionar 

um ambiente emocional 
equilibrado às cr

jovens. 

Família e/ou 
indivíduos com 

défice de formação 
básica (pessoal e 

social).

Falta de informação / formação 
das famílias para 

acompanhamento de crianças e 
jovens com problemas de 

desenvolvimento e 
. comportamento

Família e/ou 
indivíduos com 
distúrbios do 

foro psicológico. 

Estrutura familiar fragilizada Insuficiência de 
competências institucionais 

para o despiste, 
acompanhamento e 

estimulação adequados a 
crianças e jovens 

Insuficiente 
rede social de 

suporte às 
famílias 

Insuficiência de 
respostas de 

apoio à 1ª 
infância

Falta de ocupação para 
crianças e jovens no 
período pós horário 

escolar

ianças e 

Dificuldades no 
estabelecimento 

de regras e 
es. limit

Falta de estimulação 
adequada às 

necessidades de 
desenvolvimento das 

crianças e jovens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 dé
pare
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Na árvore de problemas apresentada na página anterior, representam-se, 

para o problema chave considerado – famílias e/ou indivíduos com 

défice / fragilidade nas competências parentais -, os vários problemas 

identificados como causa deste, e os problemas que surgem como efeitos do 

mesmo. Por outro lado, são estabelecidos os problemas prioritários, 

designadamente a falta de informação / formação das famílias para 

acompanhamento de crianças e jovens com problemas de desenvolvimento 

e / ou comportamento; insuficiência de competências institucionais para o 

despistem, acompanhamento e estimulação adequadas a crianças e jovens; 

insuficiência de respostas de apoio à 1ª infância e a falta de ocupação para 

crianças e jovens no período pós horário escolar. 
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Tabela 3- Problema Prioritário / Promoção de respostas sociais para 
a infância e juventude 

 
Índice Estrutural 

 
Problema 
Prioritário 

 

Interacção com Outros 
Problemas 

Grupo 
Problemátic
o 

Impacto Desejável 
Indicadores de 
Impacto 

Falta de estimulação 
adequada às necessidades 
de desenvolvimento das 
crianças e jovens. 

 Crianças e 
jovens com um 
nível de 
desenvolvimento 
esperado em 
função da sua idade 
cronológica, 
características e 
handicaps 

Índice de 
desenvolvimento 
infantil e juvenil 

Insuficiência de 
competências 
institucionais 

para o despiste, 
acompanhamen

to e 
estimulação 
adequados a 

crianças e 
jovens 

Falta de informação / 
formação das famílias para 
acompanhamento de 
crianças e jovens com 
problemas de 
desenvolvimento e 
comportamento. 

C
ri
an

ça
s 

e 
jo

ve
n
s 

d
o
s 

0
-5

 a
n
o
s;

 

6
-1

0
 a

n
o
s 

e 

1
1
-1

6
 a

n
o
s 

 Crianças e 
jovens 
desenvolvem 
sentimentos de 
segurança e de 
pertença em 
relação à família e 
aumentam a sua 
auto estima; 
 Crianças e 

jovens com um 
nível de 
desenvolvimento 
esperado em 
função da sua idade 
cronológica, 
características e 
handicaps 

 Diagnóstico 
clínico das crianças 
e jovens 
 Índice de 

desenvolvimento 
infantil e juvenil 

Falta de estimulação 
adequada às necessidades 
de desenvolvimento das 
crianças e jovens 
 

 
Falta de 

informação 
/formação das 
famílias para 

acompanhamen
to de crianças e 

jovens com 
problemas de 

desenvolviment
o e 

comportamento 

Insuficiência de 
competências institucionais 
no acompanhamento e 
estimulação adequados a 
crianças e jovens com 
problemas de 
desenvolvimento 
 

C
ri
an

ça
s 

e 
jo

ve
n
s 

d
o
s 

0
-5

 a
n
o
s;

 
6
-1

0
 a

n
o
s 

e 
1
1
-1

6
 a

n
o
s 

 
 Crianças e 

jovens com um 
nível de 
desenvolvimento 
esperado em 
função da sua idade 
cronológica, 
características e 
handicaps 
 Crianças e 

jovens integradas 
em meio escolar 

 
 Índice de 

desenvolvimento 
infantil e juvenil 
 N.º de 

comportamentos 
agressivos e 
instáveis 
manifestados pelas 
crianças e jovens 
 Taxa de 

insucesso escolar 
 N.º crianças e 
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Incapacidade da 
família/indivíduos em 
proporcionar um ambiente 
emocional equilibrado às 
crianças e jovens 

 

 Crianças e 
jovens com 
segurança e 
estabilidade 
emocional 

jovens identificados 
com dificuldades de 
aprendizagem 
 N.º de 

comportamentos 
agressivos e 
instáveis 
manifestados pelas 
crianças e jovens; 
 Taxa de 

insucesso escolar; 
 N.º crianças e 

jovens identificados 
com dificuldades de 
aprendizagem 

Falta de estimulação 
adequada ás necessidades 
de desenvolvimento das 
crianças e jovens 

 Desenvolvimen
to integral e 
harmonioso das 
crianças e jovens 

 Índice de 
desenvolvimento 
infantil e juvenil Insuficiência de 

respostas de 
apoio à 1ª 
infância 

Insuficiente rede social de 
suporte às famílias 
 
 C

ri
an

ça
s 

e 
jo

ve
n
s 

d
o
s 

0
 a

o
s 

1
2
 a

n
o
s 

 Resposta social 
imediata e 
alternativa 
disponível 

 N.º 
solicitações; 
 N.º de utentes 

com resposta 
satisfeita 

Falta de estimulação 
adequada ás necessidades 
de desenvolvimento das 
crianças e jovens 

 Desenvolvimen
to integral e 
harmonioso das 
crianças e jovens 

 Índice de 
desenvolvimento 
infantil e juvenil 

Falta de 
ocupação para 

crianças e 
jovens no 

período pós 
horário escolar 

Insuficiente rede social de 
suporte às famílias 
 
 

C
ri
an

ça
s 

e 
jo

ve
n
s 

d
o
s 

0
 a

o
s 

1
2
 a

n
o
s 

 Resposta social 
imediata e 
alternativa 
disponível 

 N.º 
solicitações; 
 N.º de utentes 

com resposta 
satisfeita 
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Tabela 4 – Necessidades por Problema / Prioridade 

 
Problema Grupo Socio-

Problematico 
Necessidades Sociais Necessidades de 

Resposta 

Insuficiência de 
competências 

institucionais para 
despiste, 

acompanhamento 
e estimulação 
adequadas a 

crianças e jovens. 

Crianças dos 0-
12 anos 

 Falta de estimulação 
adequada às 
necessidades de 
desenvolvimento das 
crianças e jovens 
 
 Dificuldade de 

adaptação e integração 
escolar 

 Falta de acções de 
capacitação dos agentes 
educativos para o 
desenvolvimento de 
metodologias 
pedagógicas activas e 
inovadoras 

Falta de 
informação / 

formação das 
famílias para 

acompanhamento 
de crianças e 
jovens com 

problemas de 
desenvolvimento e 

comportamento 

Crianças dos 0-
12 anos 

 Dificuldades de 
aceitação das 
características e 
handicaps das crianças e 
jovens 

 Falta de acções de 
informação e de 
capacitação sobre o 
desenvolvimento e 
comportamento de crianças 
e jovens para pais, 
cuidadores e agentes 
educativos 
 
 Falta de mecanismos 

de articulação entre 
famílias, escolas e 
serviços competentes no 
despiste e respostas às 
necessidades de 
desenvolvimento 
 
 Falta de acções de 

apoio psicossocial às 
famílias 
 
 Falta de acções e 

espaços de partilha e 
inter-ajuda entre famílias 

Insuficiência de 
respostas de apoio 

à 1ª infância 
Crianças dos 0-

3 

 Dificuldades das 
mulheres no acesso ao 
mercado de trabalho 

 Criação de valência 
de creche ou rede de 
amas 

Falta de ocupação 
para as crianças e 
jovens no período 

pós horário 
escolar em Ervidel

Crianças dos 3-
12 

 Existência de 
comportamentos de risco 
 
 Dificuldade de acesso 

a NTIC`s, actividade de 
expressão 
 
 Falta de estimulação 

ao nível do 
desenvolvimento pessoal 
e social 

 Criação de ATL 
 
 Oficinas de actividades 

artesanais 
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Tabela 5 - Diferencial de Necessidades Prioritárias e Respostas 
/ Prioridade 

 
 

Índices 
Estruturantes 

Estrutura da 
Resposta 

Necessidades 
prioritárias 

Respostas 

Taxa de 
Descobert

o 

Incidência 
por Grupo 

Problemátic
o 

Incidência 
Por 

Território 

Falta de acções 
de capacitação 

dos agentes 
educativos 

para o 
desenvolvimen

to de 
metodologias 
pedagógicas 

activas e 
inovadoras 

 Treino de 
competências em 
espaço educativo; 
 Espaço informal de 

encontro; 
 Concepção de 

recursos / 
instrumentos lúdico –
pedagógicos 

99% 
Crianças dos  
0-12 anos 

Transversal 

Falta de 
mecanismos 

de articulação 
entre famílias, 

escolas e 
serviços 

competentes 
no despiste e 
respostas às 
necessidades 

de 
desenvolvimen

to 
 

 Grupo de trabalho 
de técnicos 

100% 
Crianças dos 
 0-12 anos 

Transversal 

 
Falta de acções 

e espaços de 
partilha e 

inter-ajuda 
entre famílias 

 

 Grupo de ajuda 
com mediação; 
 Apoio psicossocial; 

 Visitas a 
instituições 
educativas: 

 Encontros de 
famílias. 
 

99% 
Crianças dos 
 0-12 anos 

Transversal 

Criação de 
valência de 

creche ou rede 
de amas 

 Estimulação nas 
várias áreas de 
desenvolvimento 

 

100% 
Crianças dos 

0-3 anos 

Ervidel 
S. João de 
Negrilhos 

 
Criação de 

ATL 

 

 Ateliers temáticos; 
 Oficinas artesanais;
 Expressão motora; 
 Novas tecnologias 

100% 
Crianças dos  
3-12 anos 

Ervidel 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta acções de capacitação dos agentes 
educativos para o desenvolvimento de metodologias pedagógicas activas 
e inovadoras 
 
 
FORÇAS  
 
Segurança Social 
Câmara Municipal de Aljustrel 
Centro de Saúde de Aljustrel 
ESDIME 
IPSS’s e Misericórdias 
AVECA – Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljustrel 
Experiência e capacidade de trabalho em 
parceria, pelas organizações acima 
referenciadas 

FRAQUEZAS  
 
Falta de acções de capacitação dos 
agentes educativos para o 
desenvolvimento de metodologias 
pedagógicas activas e inovadoras 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
Programa Sócrates 
Movimento da Escola Moderna 
Programa Da Vinci 
Programa Leonardo 
Programa Grundvich 
Programa Leader + 
 

   
AMEAÇAS 
 
Dificuldade de acesso aos recursos financeiros 
para intervenção nesta área 

 
 
 

Recursos Institucionais: 

 Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 

(AVECA) 

 Casa do Professor do Concelho de Aljustrel 

 

Parceiros: 

 Segurança Social 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 Centro de Saúde de Aljustrel 

 ESDIME 

 IPSS’s e Misericórdias 

 AVECA – Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 

Aljustrel 

 Escola Secundária de Aljustrel 
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 Coordenação Concelhia de Aljustrel do Ensino Recorrente, 

Educação Extra-Escolar e Formação de Adultos 

 
Oportunidade Chave: 

 Casa do Professor do Concelho de Aljustrel 

 

Intervenção Prioritária: 

 Espaço informal de encontro 

 Criação de uma oficina de desenvolvimento de metodologias 

(OIP – Oficinas de Inovação Pedagógica 

 
 

Tipologia de Intervenção: 

 Treino de competências em espaço educativo; 

 Espaço informal de encontro; 

 Concepção de recursos / instrumentos lúdico – pedagógicos 

 

Efeitos Esperados: 

 Metodologias pedagógicas inovadoras e testadas; 

 Práticas pedagógicas de 20 agentes educativos melhoradas. 

 

Indicadores: 

 Número de recursos pedagógicos criados e testados; 

 Número de agentes educativos envolvidos; 

 Grau de motivação dos alunos, aumentado no universo dos 

alunos; 

 Grau de participação dos alunos nas tarefas propostas. 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta de mecanismos de articulação entre 
famílias, escolas e serviços competentes no despiste e respostas às 
necessidades de desenvolvimento 
 
 
FORÇAS  
 
Segurança Social 
Câmara Municipal de Aljustrel 
Centro de Saúde de Aljustrel 
ESDIME 
IPSS’s e Misericórdias 
AVECA – Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljustrel 
Apoios educativos 
Experiência e capacidade de trabalho em 
parceria, pelas organizações acima 
referenciadas 

FRAQUEZAS  
 
Falta de mecanismos de articulação 
entre famílias, escolas e serviços 
competentes no despiste e respostas 
às necessidades de desenvolvimento 

 
OPORTUNIDADES 
 
Centro de Paralisia Cerebral 
CERCIBEJA 
 

   
AMEAÇAS 
 
Dificuldade de acesso aos recursos financeiros 
para intervenção nesta área 

 
 
    Recursos Institucionais: 

 Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 

 

Parceiros: 

 Segurança Social 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 Centro de Saúde de Aljustrel 

 ESDIME 

 IPSS’s e Misericórdias 

 AVECA - Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 

Aljustrel 

 Escola Secundária de Aljustrel 

 
      Oportunidade Chave: 

 Centro de Paralisia Cerebral 

 CERCIBEJA 
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Intervenção Prioritária: 

 Grupo de trabalho de técnicos 

 

Tipologia de Intervenção: 

 Grupo de trabalho de técnicos 

 Reuniões de trabalho 

 Definição de instrumentos de trabalho 

 Elaboração de planos de acção conjuntos 

 Diagnóstico e avaliação conjunta 

 

Efeitos Esperados: 

 Crianças e jovens integrados em meio escolar; 

 Crianças e jovens desenvolvem sentimentos de segurança e de 

pertença em relação à família e aumentam a sua auto-estima; 

 Canais de articulação definidos e operacionalizados; 

 Respostas criadas e ajustadas às necessidades das crianças e 

famílias. 

 

Indicadores: 

 Número de comportamentos agressivos e instáveis 

manifestados pelas crianças e jovens; 

 Número de crianças e jovens identificados com dificuldades de 

aprendizagem e desenvolvimento; 

 Número de respostas criadas às necessidades das crianças e 

famílias; 

 Grau de participação das entidades; 

 Número de encaminhamentos; 

 Número de planos de acção conjunta; 

 Número de diagnósticos e avaliação conjunta. 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta de acções e espaços de partilha e 

inter-ajuda entre famílias 
 
 
FORÇAS  
 
Segurança Social 
Câmara Municipal de Aljustrel 
Centro de Saúde de Aljustrel 
ESDIME 
IPSS’s e Misericórdias 
AVECA – Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljustrel 
Associação de Pais 
Experiência e capacidade de trabalho em 
parceria, pelas organizações acima 
referenciadas 

FRAQUEZAS  
 
Falta de acções e espaços de 
partilha e inter-ajuda entre famílias
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Programa Leader + 
Novo QCA – Quadro Comunitário de Apoio 

   
AMEAÇAS 
 
Dificuldade de acesso aos recursos 
financeiros para intervenção nesta área 

 
 
 

Recursos Institucionais: 

 Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 

 

Parceiros: 

 Segurança Social 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 Centro de Saúde de Aljustrel 

 ESDIME 

 IPSS’s e Misericórdias 

 AVECA - Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 

Aljustrel 

 Escola Secundária de Aljustrel 

 Associação de Pais 

 

Oportunidade Chave: 

 Programa Leader + 
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Intervenção Prioritária: 

 Apoio psicossocial 

 

Tipologia de Intervenção: 

 Grupo de ajuda com mediação; 

 Apoio psicossocial; 

 Visitas a instituições educativas; 

 Encontros de famílias. 
 

 
Efeitos Esperados: 

 Crianças e jovens com sentimentos de segurança e de pertença 

em relação à família e aumentada; 

 Comportamentos das famílias adequados; 

 Nível de conhecimento sobre desenvolvimento infantil, 

aumentado; 

 Aceitação e compreensão dos problemas por parte das famílias, 

aumentado. 

 

Indicadores: 

 Número de comportamentos agressivos e instáveis 

manifestados pelas crianças e jovens; 

 Número de crianças e jovens identificados com dificuldades de 

aprendizagem; 

 Número de famílias que aderiram ao grupo de ajuda; 

 Número de comportamentos adequados da família face aos 

problemas. 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta da valência de ATL 

 
 
FORÇAS  
 
Junta de Freguesia de Ervidel 
Segurança Social 
Câmara Municipal de Aljustrel 
 

FRAQUEZAS  
 
Falta da valência de ATL 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Programa Leader + 
Ser Criança 
Novo QCA – Quadro Comunitário de Apoio 

   
AMEAÇAS 
 
Dificuldades na obtenção de acordos com a 
Segurança Social 
Incerteza quanto ás fontes de financiamento

 
 
 
       Recursos Institucionais: 

 Existência de um espaço cedido pela Junta de Freguesia de 

Ervidel 

 

Parceiros: 

 Junta de Freguesia de Ervidel 

 Segurança Social 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 

Oportunidade Chave: 

 Programa Leader + 

 

Intervenção Prioritária: 

 Criação do ATL na freguesia de Ervidel 

 

Tipologia de Intervenção: 

 Ateliers temáticos; 

 Oficinas artesanais; 

 Expressão motora; 

 Novas tecnologias 
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Efeitos Esperados: 

 Acesso aos tempos livres para crianças dos 6 -12 garantido 

 

   Indicadores: 

 Número de crianças a frequentar o ATL 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta da valência de Creche / Rede de 

Amas nas freguesias de Ervidel e São João de Negrilhos 

 
FORÇAS  
 
Junta de Freguesia de Ervidel 
Junta de Freguesia de São João de Negrilhos 
Associação de Solidariedade Social de São João 
de Negrilhos 
Centro Paroquial de Bem Estar Social de 
Ervidel 
Segurança Social 
Câmara Municipal de Aljustrel 
 

FRAQUEZAS  
 
Falta da valência de creche 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Programa Leader + 
POEFDS – eixo 5 
Ser Criança 
Novo QCA – Quadro Comunitário de Apoio 
 

   
AMEAÇAS 
 
Dificuldades na obtenção de acordos com a 
Segurança Social 
Incerteza quanto ás fontes de financiamento

 
 
 

Recursos Institucionais: 

 Existência de um espaço cedido pela Junta de Freguesia de 

Ervidel 

 

Parceiros: 

 Junta de Freguesia de Ervidel 

 Junta de Freguesia de São João de Negrilhos 

 Associação de Solidariedade Social de São João de Negrilhos 

 Centro Paroquial de Bem Estar Social de Ervidel 

 Segurança Social 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 

Oportunidade Chave: 

 Leader + 

  

Intervenção Prioritária: 

 Criação da valência de creche / rede de amas 
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Tipologia de Intervenção: 

 Estimulação nas áreas de desenvolvimento. 

 

Efeitos Esperados: 

 Acesso á creche / rede de amas garantido 

 Acesso ao mercado de trabalho por parte das mães aumentado 

 

Indicadores: 

 Número de crianças a frequentar a valência de creche; 

 Número de mães empregadas com filhos na valência de creche 

/ rede de amas. 
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3.4 Prioridade: Promoção do Empreendedorismo e da 
Empregabilidade 
 
 
Síntese Problemática: 
 

Necessidades prioritárias: 

 Reforço da estratégia de incentivos locais e desenvolvimento de 

acções promocionais concertadas; 

 Falta de acções sobre empreendedorismo nas escolas, centros 

de formação e outras instituições com intervenções formativas; 

 Falta de uma estrutura de apoio integrado à implementação de 

negócios. 

 

Intervenções prioritárias: 

 Plano de marketing territorial articulado com outros planos 

regionais e/ou nacionais; 

 Plano concertado para a criação de uma cultura 

empreendedora; 

 Estrutura de apoio integrado à implementação de negócios. 
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Tabela 1 – Problema / conteúdos da problemática Promoção 
do Empreendedorismo e da Empregabilidade 

 
Problema Conteúdo 

Tecido 
empresarial fraco 

 Reduzido número de empresas existentes  

  Dimensão familiar / reduzida criação de emprego 

  Diversificação das áreas de negócios associadas aos recursos 

existentes e a novas tecnologias 

Fraca capacidade de 

atracção e falta de 

estratégia e atracção do 

investimento externo 

 Pouca divulgação e promoção do concelho 

  Existência de uma imagem estereotipada de “conflitualidade” laboral  

 Falta de investimento ao nível do número de alojamentos criados, do 

número de projectos turísticos e de empresas de eventos 

 

Excesso de Burocracia 

 Tempo de espera, documentos instituídos envolvidos no processo de 

instalação e licenciamento 

 

Insuficientes mecanismos 

de apoio ao 

empreendedorismo 

 Informação, acompanhamento e orientação para a criação do projecto 

(estruturação da ideia , plano de negócios, etc.),  instalação e 

diversificação. 

Falta de formação para o 

empreendedorismo 

 Insuficiente integração dos conteúdos e práticas educativas indutoras 

de atitudes proactivas e cultura de risco   

Insuficiente rede de 

comercialização 

 Insuficiente rede que actua na distribuição, qualidade e certificação de 

produtos 

 

Insuficiência de 

profissionais em áreas 

técnicas 

 Canalizadores, técnicos de regadio polivalente – hidráulica 

 Operadores de estações de bombagem; nível intermédio 

 Téc. de agro-industria – (azeite e citrinos) 

 Técnicos de Turismo 

 

Existência de um ciclo de 

um ciclo de 

subsídio/dependência 

(pessoais e institucionais) 

 Montantes equivalentes dos subsídios / mercado de trabalho 

 Ausência de mecanismos de controle e coordenação entre entidades e 

insuficientes ofertas de emprego 

Precariedade ao nível das 
respostas de inserção 

profissional e de emprego 
 

 Ofertas de emprego pouco diversificadas – agrícolas e restauração 

(fora do concelho) 

 Ofertas de trabalho sazonais 

 Insuficiente espaço de encontro das entidades concelhias para 

planeamento estratégico 

 
Elevado desemprego 

 

 Taxa de desemprego no concelho por referência à taxa de desemprego 

nacional e no Alentejo  

Insuficiência de 
habitações a custos 

controlados 
 

 

 Oferta promovida pela CMA e/ou cooperativas de habitação 

 
Falta de informação e 

qualificação dos 
empresários existentes 

 

 

 Acções de informação e qualificação nas áreas das novas tecnologias, 

qualidade, turismo (actividades de entretenimento, alojamento, 

restauração), agricultura ao nível dos produtos hortícolas e 

transformação. 
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Tabela 2 – Problemática: Promoção do Empreendedorismo e 
da Empregabilidade 

 

Problemas Incidência Estatística 

Incidência Por 

Grupo Sócio 

Prob. 

Incidência 

Territorial 

 

376 empresas nas áreas de 

comércio, mercado monetário e 

financeiro, turismo, agricultura, 

industria e construção civil 

Aljustrel 

56 empresas nas áreas de comércio, 

mercado monetário e financeiro, 

agricultura, industria e construção 

civil 

 

Ervidel 

72 empresas nas áreas de comércio, 

mercado monetário e financeiro, 

agricultura, industria e construção 

civil 

Messejana 

32 empresas nas áreas de 

comércio,  agricultura, industria 

e construção civil 

Rio de Moinhos

77 empresas nas áreas de 

comércio, mercado monetário e 

financeiro, agricultura, industria e 

construção civil 

Empresários 

São João de 

Negrilhos 

5 empresas de Ntics – comércio e 

reparação 
Aljustrel 

1 empresa de Ntics – comércio e 

reparação 
Messejana 

1 empresa de Ntics – comércio e 

reparação 

 

 

 

 

Empresários São João de 

Negrilhos 

Tecido empresarial 

fraco 

 % de emprego criado ( não se 

conseguiu dados) 

Empresários Transversal ao 

concelho 

Fraca capacidade e 

falta de estratégia 

de atracção do 

investimento 

externo (falta de 

investimento no 

turismo) 

 N.º de empresas de promotores 

externos instalados no concelho 

há menos de um ano 

 n.º de projectos e montante do 

investimento na área do turismo 

(2004/2005) 

 

 

 

Empresários e 

Potenciais 

Empreendedores 

externos 

Transversal ao 

concelho 
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Uma entidade que presta apoio a 

todo o processo deste a ideia á 

instalação - (CMA) 

Transversal ao 

concelho 

 

Insuficientes 

mecanismos de 

apoio ao 

empreendedorismo

Quatro entidades que prestam 

apoio (CMA; Centro de Emprego de 

Beja; Esdime e UNIVA) 

 

 

 

Potenciais 

Empreendedores 
Transversal ao 

concelho 

 Formação cívica 

 Área de projecto 

Transversal ao 

concelho 

 TPE’s 

 Cidadania e Empregabilidade 

Transversal ao 

concelho 
 

Falta de formação 

para o 

empreendedorismo

 N.º de iniciativas indutoras ao 

empreendedorismo (QUAIS) 

Jovens estudantes 

Jovens e 

Desempregados 

Empresários, 

Jovens e 

Desempregados 

 

Potenciais 

Empreendedores 

Transversal ao 

concelho 

2. cooperativas – uma de consumo 

(Cooperativa de Consumo e a 

Cooperativa do Roxo) e outra de 

comercialização de produtos 

agrícolas 

 N.º de associados 

Empresários Aljustrel 

10  agricultores c/ explorações 

10 agricultores comercialização de 

prod. Agrícolas 

Aljustrel 

1  agricultores c/ explorações 

1 empresa de comercialização de 

prod. agrícola 

Ervidel 

 

3  agricultores c/ explorações 
Messejana 

1  agricultor c/ explorações 

1 empresa de comercio de lenha 
Rio de Moinhos

10  agricultores c/ explorações 

2 empresas de comercialização de 

prod. Agrícolas (COOP Roxo / COOP 

de Consumo) 

Empresários 

agricultores 

São João de 

Negrilhos 

 

Insuficiente rede 

de comercialização

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistência de agro-industriais 

Empresários 

agricultores 

Aljustrel , 

Messejana, Rio 

de Moinhos, 

São João de 

Negrilhos 
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7 adegas 

Empresários 

agricultores 
Ervidel 

Insuficiência de 

profissionais em 

áreas técnicas 

 

 N.º de profissionais na área da 

canalização a trabalhar e 

desempregados (Não existem 

dados sistematizados) 

 

 N.º de profissionais na área da 

canalização qualificados (IEFP) 

no ano de 2005 

 

Inexistência de técnicos qualificados 

nas área do regadio polivalente –

hidráulica, de operadores de 

estações de bombagem; nível 

intermédio e de téc. de agro-

industria (azeite, citrinos) 

 

Insuficiência de técnicos de turismo 

de nível III e IV 

Jovens estudantes 

Jovens e 

Desempregados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljustrel 

 

 

Excesso de 

burocracia 

 

 

 

 N.º de entidades envolvidas no 

processo, por área de actividade 

 N.º de documentos solicitados, 

por área de actividade 

Empresários e 

futuros 

empresários 

Transversal ao 

concelho 

Existência de um 

ciclo de subsidio 

dependência  

(pessoais e 

institucionais) 

 n.º de pessoas em estágios, 

PAO`S, etc. por instituição face 

ao número de pessoal da mesma 
Jovens e 

Desempregados 

Transversal ao 

concelho 

Precariedade ao 

nível das respostas 

de inserção 

profissional e de 

emprego 

 

Não existem dados sistematizados 

quanto ao n.º de ofertas por tipologia 

de actividades e quanto ao n.º de 

ofertas sazonais 

 

 N.º de formandos qualificados por 

curso em 2005 

Jovens e 

Desempregado 

Transversal ao 

concelho 
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 N.º de formandos inseridos em 

2005 

 

Elevado 

desemprego 

 

Taxa de desemprego 

Concelho 12,7%;  

Alentejo 9.4;% 

 Nacional 7.7% 

Desempregados 
Transversal ao 

concelho 

Insuficiência de 

habitações a 

custos controlados

 

 Ver se o PDM tem terrenos para 

a construção de habitações a 

custos controlados 
 

Transversal ao 

concelho 

 

 

Para a problemática da Promoção do Empreendedorismo e da 

Empregabilidade, identificam-se vários problemas, cuja incidência 

territorial é considerada transversal ao concelho, na maioria dos 

problemas identificados pelo grupo de trabalho desta mesma 

problemática.    
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TECIDO EMPRESARIAL FRACO 

Precariedade ao nível  
das respostas de 

inserção profissional e 

E 
F 
E 
I 
T 
O 
S 

Árvore de Problemas

PROBLEMA CHAV

 
 
 
 
 
 

Insuficiência de 
habitações a 

custos 
controlados 

Elevado 
desemprego 

Insuficiente 
rede de 

comercialização

Falta de 
formação 

para o
empreend

-rismo

Insuficientes 
mecanismos 
de apoio ao 
empreende-

dorismo

Fraca 
capacidade e 

falta de 
estratégia de 
atracção do 

investimento 
externo  

Insuficiência de 
profissionais em 
áreas técnicas 

Excesso de 
burocracia

Existência de 
um ciclo de 
subsidio de 
dependência
( pessoas e 
instituições) 

Falta de 
qualificação 
e informação 

dos 
empresários 
existentes. 

 

 
edo
C
A
U
S
A
S
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Na árvore de problemas apresentada na página anterior, 

representam-se, para o problema chave considerado – o tecido 

empresarial fraco -, os vários problemas identificados como causa 

deste, e os problemas que surgem como efeitos do mesmo. Por outro 

lado, são estabelecidos os problemas prioritários, designadamente a 

falta de formação para o empreendedorismo; os insuficientes 

mecanismos de apoio ao empreendedorismo; a fraca capacidade e 

falta de estratégia de atracção do investimento externo e a falta de 

qualificação e informação dos empresários existentes. 
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Tabela 3- Problema Prioritário / Promoção do 
Empreendedorismo e da Empregabilidade 

 

Índice Estrutural 

 
Problema 
Prioritário 

 

Interacção com Outros 
Problemas 

Grupo 
Problemático 

Impacto Desejável 
Indicadores de 
Impacto 

 
Insuficientes mecanismos de 
apoio ao empreendedorismo 

 

 
Elevado desemprego 

 

  
Falta de formação 

para o 
empreendedo-

rismo 
 
 
 
 
 
 

 
Insuficiência de profissionais em 

áreas técnicas 
 

Po
te

n
ci

ai
s 

E
m

p
re

en
d
ed

o
re

s 
e 

em
p
re

sá
ri

o
s 

• Dinâmica 
empreendedora no  
concelho 
• Redução do 
desemprego 
• Capacidade 
técnica instalada no 
concelho 

• N.º de novas 
empresas criadas 
• N.º de empresas 
criadas em áreas 
inovadoras 
• N.º de projectos 
apresentados 
• Taxa de 
desemprego 
• Aumento do n.º 
de profissionais em 
áreas técnicas 

 
 
 
 

Insuficientes 
mecanismos de 

apoio ao 
empreende-

dorismo 
 
 
 

 
Insuficiente rede de 

comercialização 
 

 
Precariedade ao nível  das 

respostas de inserção 
profissional e de emprego 

 
 
 
 
 

Fraca capacidade e falta de 
estratégia de atracção do 

investimento externo 

Po
te

n
ci

ai
s 

E
m

p
re

en
d
ed

o
re

s 

• Rede de 
comercialização 
alargada 
• Respostas de 
inserção profissional 
e de emprego 
ajustadas ás 
necessidades 
• Estratégia de 
atracção definida e 
operacionalizada 

• N.º de produtos 
certificados 
• N.º de empresas 
e cooperativas de 
comercialização 
• N.º de respostas 
de inserção e de 
emprego criadas no 
concelho 
• Taxa de inserção 
• Aumento do n.º 
de projectos turísticos 
no concelho 
• N.º de novas 
empresas criadas por 
investidores externos 
• N.º de projectos 
apresentados por 
investidores externos 
• Taxa de emprego 
criada pelas novas 
empresas 
 

Fraca capacidade 
e falta de 

estratégia de 
atracção do 

investimento 
externo 

 
Precariedade ao nível  das 

respostas de inserção profissional e 
de emprego 

 
 

Elevado desemprego 
 
 
 

E
m

p
re

sá
ri
o
s 

e 
p
o
te

n
ci

ai
s 

em
p
re

en
d
ed

o
re

s 
ex

te
rn

o
s • Dinâmica 

empreendedora no  
concelho 
• Respostas de 
inserção profissional 
e de emprego 
ajustadas ás 
necessidades 
• Redução do 
desemprego 
 

• N.º de novas 
empresas criadas 
• N.º de projectos 
apresentados 
•  N.º de respostas 
de inserção e de 
emprego criadas no 
concelho 
• Taxa de inserção 
• Taxa de 
desemprego 
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Tabela 4 -  Necessidades por Problema/ Prioridade 

 

 

PROBLEMA 
GRUPO SOCIO-
PROBLEMÁTICO

NECESSIDADES 
SOCIAIS 

NECESSIDADES DE 
RESPOSTA 

Fraca capacidade e 
falta de estratégia 

de atracção do 
investimento 

externo 

Empresários e 
potenciais 

empreendedores 
externos 

Desconhecimento 
da realidade local 
e das mais valias 
passíveis de ser 

obtidas 

 
Reforço da 

estratégia de 
incentivos locais e 
desenvolvimento 

de acções 
promocionais 
concertadas 

Falta de formação 
para o 

empreendedorismo 

Potenciais 
empreendedores

Desconhecimento 
e falta de 

motivação para o 
empreendedorismo

Desenvolvimento 
de acções sobre 

empreendedorismo 
nas Escolas e 

Centros de 
Formação e outras 
instituições com 

intervenções 
formativas 

Falta de 
informação e 

qualificação dos 
empresários 
existentes 

Empresários 

Desenvolvimento 
sobre áreas 

potenciais de 
investimento; 

Falta de aposta na 
melhoria da sua 

imagem e 
promoção dos seus 

produtos 

1 – Acções de 
qualificação 

2 – Consultadoria 
(gestão, qualidade, 

marketing, 
comercialização, 
apoio jurídico)  

Insuficientes 
mecanismos de 

apoio ao 
empreendedorismo 

Potenciais 
empreendedores

Falta de 
capacidade de 
maturação e 

estruturação da 
ideia de negócio 

Estrutura de apoio 
à implementação 

dos negócios 
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Tabela 5 - Diferencial de Necessidades Prioritárias e Respostas 

/ Prioridade 
 

 

Índices 
Estruturantes 

Estrutura da 
Resposta 

Necessidades 
prioritárias 

Respostas 

Taxa de 
Descobert

o 

Incidência 
por Grupo 

Problemático 

Incidência 
Por 

Território 

 
 

0% 
 
 

 
Reforço da 

estratégia de 
incentivos 

locais e 
desenvolvimen

to de acções 
promocionais 
concertadas 

• Não pagamento 
da derrama 
• FAME 
• CMAME 
• Parques 
industriais 
• Plano de 
marketing 
territorial articulado 
com outros planos 
regionais e/ou 
nacionais 
• Seminários 
• Criação de uma 
imagem do 
concelho 
• Criação de um 
suporte informativo 
com as 
potencialidades do 
concelho 

100% 

Empresários e 
potenciais 

empreendedor
es externos 

Transversal  

Desenvolvimen
to de acções 

sobre 
empreendedo- 

rismo nas 
Escolas e 

Centros de 
Formação e 

outras 
instituições 

com 
intervenções 
formativas 

• Visitas a 
empresas 
• Estágios 
• Conversa com 
... 
• Acções de 
qualificação 
dirigidas a 
estudantes do 
ensino médio e 
superior 

90% Potenciais 
Empreendedores Transversal 

 
Falta de uma 
estrutura de 

apoio à 
implementação 
dos negócios 

 

• Apoio técnico 
especializado 
• Consultadoria 
• Acções de 
formação e 
qualificação 

100% 
Potenciais 

empreendedores 
e empresários 

Transversal 
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SWOT  

Necessidade Prioritária –  Reforço da estratégia de incentivos 

locais e desenvolvimento de acções promocionais concertadas 

 
 
FORÇAS  
 
P.E.D.A.L  - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Concelho de Aljustrel; 
C.M.A - Câmara Municipal de Aljustrel; 
COOP – Cooperativa de Produção e Consumo 
Proletário Alentejano; 
ESDIME – Agência para o Desenvolvimento 
Local no Alentejo Sudoeste; 
Pirites Alentejanas S.A 
Instituto do Emprego e Formação Profissional 
de Beja  

FRAQUEZAS  
 
Reforço da estratégia de incentivos 
locais e desenvolvimento de acções 
promocionais concertadas 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
PORA 
Plano Tecnológico 
POSI 

   
AMEAÇAS 
 
Ausência de recursos que viabilizem a 
diversificação de incentivos 

 
 
 

Recursos Institucionais 

 F.A.M.E – Fundo de Apoio ás Micro Empresas 

 C.M.A.M.E – Centro Municipal de Acolhimento a Micro 

Empresas 

 Programa Leader + 

   ILE’s – Iniciativa Local de Emprego 

   CPE’s – Apoio a Projectos de Empresas promovidos por 

beneficiários das prestações de desemprego 

   Apoio à contratação 

 

 

Parceiros 

 COOP - Cooperativa de Produção e Consumo Proletário 

Alentejano; 

 C.M.A – Câmara Municipal de Aljustrel 

 ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo 

Sudoeste; 
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 Pirites Alentejanas, S.A 

 Zona Agrária 

 Centro de Formação Profissional de Aljustrel 

 Junta de Freguesia de Aljustrel 

 Junta de Freguesia de Messejana 

 Junta de Freguesia de São João de Negrilhos 

 Junta de Freguesia de Rio de Moinhos 

 Junta de Freguesia de Ervidel 

 Instituto do Emprego e Formação Profissional de Beja 

 UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa 

 Consdep 

 Teclasul 

 

     Oportunidade Chave 

 F.A.M.E – Fundo de Apoio a Micro Empresas 

 P.O.R.A – Programa Operacional da Região Alentejo 

 Novo quadro comunitário de apoio 

 

Intervenção Prioritária 

 Plano de marketing territorial articulado com outros planos 

regionais e/ou nacionais 

 

Tipologia de Intervenção 

 Plano de marketing territorial articulado com outros planos 

regionais e/ou nacionais 

 

Efeitos Esperados 

 Atracção de novos investidores para o concelho 

 

Indicadores 

 N.º de novas empresas no concelho 

 Montante investido no concelho 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta de uma estrutura de apoio 

integrado à implementação de negócios 

 
 
FORÇAS  
 
Gabinete de apoio ao desenvolvimento 
económico e social (CMA); 
Centro de Emprego de Beja; 
ESDIME - Agência para o Desenvolvimento 
Local no Alentejo Sudoeste. 
UNIVA 
 

FRAQUEZAS  
 
 
Falta de uma estrutura de apoio 
integrado à implementação de negócios 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
Novo quadro comunitário 
 
 
 
 
 

   
AMEAÇAS 
 
Redução do financiamento destinado aos  
planos de incentivos ( fim do QCA III ); 
Incerteza quanto aos timings de novos 
apoios. 

 
 

Recursos Institucionais 

 Programa Leader + 

 FAME – Fundo de Apoio a Micro Empresas 

 CMAME – Centro Municipal de Acolhimento a Micro Empresas 

 

Parceiros 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 Instituto do Emprego e Formação Profissional de Beja 

 ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo 

Sudoeste 

 Zona Agrária 

 UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa 

 Juntas de freguesia do concelho 

 NERBE 

 Associação de Comerciantes do Distrito de Beja 

 Beneficiários do Roxo 
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Oportunidade Chave 

 Quadro comunitário – QCA IV 

 

Intervenção Prioritária 

      Estrutura de apoio integrado à implementação de negócios 

 

Tipologia de Intervenção 

 Apoio técnico 

 Consultadoria 

 Acções de formação e qualificação 

 

Efeitos Esperados 

 Dinâmica empreendedora no concelho 

 Projectos empresariais consolidados e diversificados 

 

Indicadores 

 N.º de projectos implementados 

 N.º de projectos em áreas inovadoras 

 N.º de postos de trabalho criados 
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SWOT  

Necessidade Prioritária – Falta de acções sobre 

empreendedorismo nas escolas, centro de formação e outras 

instituições com intervenções formativas 

 
FORÇAS  
 
Centro de Formação Profissional de Aljustrel 
ESDIME - Agência para o Desenvolvimento 
Local no Alentejo Sudoeste 
UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa
Escola E,B 2 e 3 de Aljustrel 
Escola Secundária de Aljustrel 
 

FRAQUEZAS  
 
Falta de acções sobre empreendedorismo 
nas escolas, centro de formação e outras 
instituições com intervenções formativas.
 

 
OPORTUNIDADES 

 
Programa Leader + 
 
 
 
 

   
AMEAÇAS 
 
Redução do financiamento destinado aos  
planos de incentivos ( fim do QCA III ); 
Incerteza quanto aos timings de novos 
apoios. 

 
 

Recursos Institucionais 

 Programa Leader + 

 

Parceiros 

 Escola E,B 2 e 3 de Aljustrel 

 Escola Secundária de Aljustrel 

 Centro de Formação Profissional de Aljustrel 

       Esdime - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo 

Sudoeste 

 Ensino Recorrente 

 Câmara Municipal de Aljustrel 

 

Oportunidade Chave 

 Programa Leader + 

 

Intervenção Prioritária 

      Plano concertado para a criação de uma cultura empreendedora 
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Tipologia de Intervenção 

 Visitas a empresas 

 Estágios curriculares 

 Conversas com ... 

 Acções de qualificação dirigidas a estudantes do ensino médio e 

superior 

 Feira de profissões 

 

Efeitos Esperados 

 Mobilização dos parceiros para a abordagem do 

empreendedorismo 

 

Indicadores 

 N.º de iniciativas organizadas 

       Grau de participação nas acções 
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4 – Anexos 

4.1 – Relação escola / família / comunidade 

 

Anexo 1 – Alunos em situação de abandono escolar no ano lectivo de 

2002 / 2003 

 15 anos 16 anos 17 anos Total 

6º ano  1 1 2 

7º ano  5  5 

8º ano   1 1 

9º ano 1 3  4 

Total 1 9 2 12 

Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 

 

Anexo 2 – Alunos que seguiram a via profissional ( Cursos do Centro 

de Formação Profissional ) 

  15 anos 16 anos Total 

9º ano 1 1 2 

Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 
 

Anexo 3 – Alunos em situação de abandono escolar no ano lectivo de 

2003 / 2004 

 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos Total 

7º ano   2  2 

8º ano 1 2 4 1 8 

9º ano  1 1  2 

Total 1 3 7 1 12 

Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 
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Anexo 4 – Alunos que seguiram a via profissional ( Cursos do Centro 

de Formação Profissional ) 

  17 anos Total 

8º ano 1 1 

Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 
 

Anexo 5 – Alunos em situação de abandono escolar no ano lectivo de 

2004 / 2005 

 15 anos 16 anos Total 

7º ano 1  1 

8º ano 1 3 4 

9º ano  3 3 

Total 2 6 8 

                      Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 

 

Anexo 6 – Alunos que seguiram a via profissional ( Cursos do Centro 

de Formação Profissional ) 

 15 anos 16 anos Total 

7º ano 1  1 

8º ano 1  1 

9º ano  1 1 

Total 2 1 3 

                       Fonte: Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljustrel 

 

Anexo 7 – Alunos em situação de abandono escolar por ano de 

escolaridade e idade no ano lectivo de 2002 / 2003 

 16 anos 17 anos Total 

6º ano 1 1 2 

7º ano 5  5 

8º ano  1 1 

9º ano 3  3 

Total 9 2 11 

                        Fonte: Escola Secundária de Aljustrel 
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Anexo 8 – Alunos em situação de abandono escolar por ano de 

escolaridade e idade no ano lectivo de 2003 / 2004 

 15 anos 16 anos Total 

7º ano  1 1 

8º ano 5 2 7 

9º ano  1 1 

Total 5 4 9 

                        Fonte: Escola Secundária de Aljustrel 
 

Anexo 9 – Alunos em situação de abandono escolar por ano de 

escolaridade e idade no ano lectivo de 2004 / 2005 

 15 anos 16 anos Total 

7º ano 1  1 

8º ano 4 1 5 

9º ano 3 2 5 

Total 8 3 11 

                        Fonte: Escola Secundária de Aljustrel 
 

Anexo 10 – Número de alunos do ensino secundário que mudaram de 

área vocacional por ano de escolaridade 

Ano Lectivo Número de alunos 

2002 / 2003 5 

2003 / 2004 3 

2004 / 2005 6 

Total 14 
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Anexo 11 – Número de processos de encaminhamento de jovens para 

outras ofertas formativas, por ano de escolaridade, sexo e idade, em 

2004 e 2005 

 Faixa Etária 15 – 17 anos 
Encaminhados Esc. Idade Sexo Não 

Encaminhados
Esc. Idade Sexo

1 7º 
ano 

15 F 1 5º 
ano 

15 F 

1 7º 
ano 

16 M 4 7º 
ano 

16 M 

1 6º 
ano 

17 F 1 7º 
ano 

17 M 

1 6º 
ano 

17 M 1 7º 
ano 

17 F 

2
0

0
4

 

1 7º 
ano 

17 F     

1 6º 
ano 

15 M 1 8º 
ano 

16 F 

1 7º 
ano 

17 M 1 7º 
ano 

16 M 

    2 8º 
ano 

16 M 2
0

0
5

 

Total 7 Total 11 
Fonte: UNIVA – Unidade de Inserção na Vida Activa 
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4.2 – Promoção de respostas sociais para a infância e 

juventude 

Anexo 12 – Crianças dos 0 aos 3 anos de idade sem resposta na 
valência de creche na freguesia de Ervidel 

 
Idade Sexo 

Factores motivadores 
6 meses F Trabalham e passam todo o dia fora 

3 meses M Trabalham e passam todo o dia fora 

Nas. Previsto a 
28 de 

Novembro 

M Trabalham e a mãe estuda também, passam todo o dia fora

4 Meses M A mãe estuda e o pai trabalha n tem com quem deixar a 
criança 

Nasce em 
Janeiro 2006 

- Trabalham e não tem com quem deixar o filho 

6 meses F Não pode trabalhar porque não tem com quem deixar o 
filho 

17 meses M Não pode trabalhar porque não tem com quem deixar o 
filho 

15 meses M Trabalham e passam todo o dia fora; a criança fica com a 
avó que tem problemas de saúde 

4 meses F Trabalham e passam todo o dia fora 

2 meses M Trabalham e passam todo o dia fora 

3 meses F Trabalham e passam todo o dia fora; Contribuiria para um 
melhor desenvolvimento da criança 

2 anos M Trabalham e passam todo o dia fora 

15 meses F Trabalham e passam todo o dia fora 

7 meses M Trabalham e passam todo o dia fora 

2 anos M Trabalham e passam todo o dia fora 

6 meses M Não pode trabalhar porque não tem com quem deixar o 
filho 

20 meses M Não pode trabalhar porque não tem com quem deixar o 
filho 

1 mês M Trabalham e passam todo o dia fora 

21 meses M Trabalham e passam todo o dia fora; a criança fica com a 
avó que tem problemas de saúde 

1 ano M Não pode trabalhar porque não tem com quem deixar o 
filho 

Fonte: Junta de Freguesia de Ervidel 
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Anexo 12 – Crianças dos 3 aos 12 anos de idade sem resposta ao 

nível da Ocupação de Tempos Livres na freguesia de Ervidel 

 
Idade Sexo Ano de 

Escolaridade Factores Motivadores Horário 

5 anos M 1º ano Ocupação dos tempos livres do 
filho; 
Falta de alternativas nas aldeias. 

P.A + P.H.E 

6 anos M 1º ano Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar o filho 

P.A + P.H.E 

6 anos F 1º ano Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar o filho 

P.A + P.H.E 

6 anos M 1º ano Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças 

P.A + P.H.E 

5 anos F 1º ano Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças 

P.A + P.H.E 

6 anos F Pré-escolar Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças; e a 
refeição na escola seria uma 
mais valia para esta criança. 

P.A + P.H.E 

5 anos F Pré-escolar Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar o filho 
Falta de alternativas nas aldeias 

P.A + P.H.E 

5 anos F Pré-escolar No horário pós escolar não tem 
com quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver. 

P.A + P.H.E 

4 anos F Pré-escolar No horário pós escolar não tem 
com quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver. 

P.A + P.H.E 

4 anos M Pré-escolar No horário pós escolar não tem 
com quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver. 

P.A + P.H.E 

5 anos M Pré-escolar Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar o filho 

P.A + P.H.E 

3 anos M Pré-escolar Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar o filho 

P.A + P.H.E 

4 anos M Pré-escolar No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o filho, o ATL 
poderia resolver. 

P.A + P.H.E 

5 anos F Pré-escolar Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar os netos 

P.A + P.H.E 

5 anos M Pré-escolar Ocupação dos tempos livres do 
filho; 

P.A + P.H.E 

6 anos F 2º ano Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças; 

P.H.E 

7 anos F 2º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver. 

P.A + P.H.E 

7 anos M 1º ano Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar o filho 

P.A + P.H.E 

7 anos M 2º ano Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar os netos 

P.A + P.H.E 

7 anos M 2º ano Ocupação dos tempos livres do 
filho; 
Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças 

P.A + P.H.E 

7 anos F 3º ano Ocupação dos tempos livres do 
filho; Proporciona um melhor 
desenvolvimento nas crianças 
Falta de alternativas nas aldeias 

P.H.E 
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7 anos M 2º ano Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar o filho 

P.A + P.H.E 

7 anos M 2º ano Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças 

P.A + P.H.E 

7 anos F 2º ano Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças; No 
horário pós escolar não tem com 
quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver. 

P.A + P.H.E 

7 anos M 2º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o filho, o ATL 
poderia resolver. 

P.A + P.H.E 

8 anos F 4º ano Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças; No 
horário pós escolar não tem com 
quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver. 

P.A + P.H.E 

8 anos F 4º ano Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar a neta 

P.A + P.H.E 

8 anos F 3º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver. Filha doente 

P.A + P.H.E 

8 anos M 3º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o filho, o ATL 
poderia resolver. 
Falta de alternativas nas aldeias 

P.A + P.H.E 

7 anos F 3º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver.  
Fica muitas vezes sozinha em 
casa 

P.A + P.H.E 

8 anos F 3º ano Vive longe da escola e tem 
dificuldades nos transportes 
públicos para regressar da escola

P.H.E 

9 anos M 4º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o filho, o ATL 
poderia resolver.  
Falta de alternativas nas aldeias 

P.A.+P.H.E 

9 anos  F 4º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o filho, o ATL 
poderia resolver 

P.A.+P.H.E 

9 anos M 4º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o filho; 
Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças; 

P.A.+P.H.E 

9 anos  M 4º ano Ocupação dos tempos livres do 
filho; 
Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças 

P.H.E 

10 anos M 4º ano Não pode trabalhar porque não 
tem com quem deixar o filho 
Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças 

P.A.+P.H.E 

3 anos  M Pré-escolar No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o neto, o ATL 
poderia resolver 
 

P.A.+P.H.E. 

3 anos  M Pré-escolar No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o filho, o ATL 
poderia resolver 

P.A.+P.H.E. 

5 anos F Pré-escolar No horário pós escolar não tem 
com quem deixar a filha, o ATL 
poderia resolver.  

P.A.+P.H.E. 
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7 anos F 2º ano Proporciona um melhor 
desenvolvimento as crianças 

P.A.+P.H.E. 

9 anos  M 3º ano No horário pós escolar não tem 
com quem deixar o filho, o ATL 
poderia resolver 

P.A.+P.H.E. 

Fonte: Junta de Freguesia de Ervidel 
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4.3 – Promoção do empreendedorismo e da 

empregabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 – Actividades económicas – Aljustrel 
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Classificação Subclassificação Nº 
Empresas/empresários

1.1.1. Supermercados/Mercearias 17 

1.1.2. Padarias 12 

 
1.1. Produtos 
alimentares 

1.1.3. Peixarias 5 

1.2. Tabaco 1.2.1. Tabacarias 1 

1.3.1 Boutiques 12 

1.3.2. Atelier de Costura 
 

1 

1.3.3. Lojas de Lingerie 2 

1.3.4. Sapatarias/Sapateiros 6 

 
 
1.3. Vestuário e Calçado 

1.3.5. Vestuário/Calçado desportivo 2 
1.4.1. Postos de Abastecimento 4 1.4. Combustíveis 

1.4.2. Gás 1 

1.5.1. Comércio de 
Electrodomésticos/Reparação/Hotelaria 

12 

1.5.2. Drogarias/Bricolage 4 

1.5. 
Acessórios/Equipamento
Doméstico  

1.5.3. Utilidades/artigos Domésticos 4 

1.6.1. Laboratórios de Análises Clínicas 2 

1.6.2. Farmácias 2 

1.6.3. Clínicas Dentárias 3 

1.6.4. Clínicas Médicas 2 

1.6. Saúde 

1.6.5. Clínicas Veterinárias 3 

1.7.1. Taxistas 6 1.7. Transportes 

1.7.2.Comércio de 
Automóveis/Motos/Bicicletas 

 
6 

1.8.1. Comércio de Imóveis 2 

1.8.2. Reboques 2 

1.8.3. Transportadoras 3 

1.8.4. Estúdios Fotográficos/Fotógrafos 3 

1.8.5. Informática – Comércio e 
Reparação 

5 

1.8.6. Serigrafia/Publicidade/Design 
Gráfico/ Comunicação 

5 

1.8.7. Gabinetes de Contabilidade 3 

1.8. Actividades 
Imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados a 
empresas 

1.8.8. Serviços de Limpeza 1 

1.9.1. Escolas de Condução 2 1.9. Educação 

1.9.2.Outras actividades educativas 1 

1.10.1. 
Pensões/Residenciais/Alojamentos 

4 

1.10.2. Cafés/Bares 51 

1.10.3. Restaurantes 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
COMÉRCIO 

1.10. Hotéis, cafés e 
Restaurantes 

1.10.4. Pastelarias 2 
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Classificação Subclassificação Nº 
Empresas/empresários

1.11.1 Acessórios de Moda e 
Bijuteria 

2 

1.11.2.Perfumarias 3 

1.11.3. Oculistas 2 

1.11.4. Ourivesarias 2 

1.11.5. Papelarias 
 

3 

1.11.6. Espingardarias 2 

1.11.7. Floristas 2 

1.11.8. Retrosarias 3 
1.11.9. Estufadores 2 

 
 
 
 
 
 
1.11. Bens e Serviços 
Diversos 
 
 

1.11.10. 
Móveis/Decoração/Iluminação 

11 

1.12.1. Salão de 
Cabeleireiro/Barbeiros 

8 

1.12.2. Salão de Estética 3 

1.12.3. Produtos Naturais 1 

1.12.4. Lavandarias 1 

1.12.5. Agências Funerárias 2 

 
 
 
1.12. Actividades de 
Serviços Pessoais  
 

1.12.6. Rádio 1 

1.13. Reparação de 
Veículos Automóveis, 
bens de uso pessoal e 
doméstico 

 
1.13.1. Oficinas de Mecânica 
de Automóveis e Outros 

 
15 

1.14.1. Queijos e enchidos 2 

1.14.2. Pão e Bolos 2 

1.14.3 Calçado, Roupas e 
Loiças 

5 

1.14.4. Peixe Fresco e Marisco 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COMÉRCIO 

 
 
1.14. Vendedores 
Ambulantes 

1.14.5. Frutas e Legumes 
 

8 

 SubTotal 304 

2.1. Instituições Bancárias  
3 

2.2. Agência de Seguros  
7 

2. 
MERCADO 
MONETÁRIO E 
FINANCEIRO 

                                                     SubTotal 10 

 
3.1. Agência de Viagens 
 

1 
 

 
3.2. Outros 

2 

 
3. TURISMO 

                                             SubTotal 3 
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Classificação Subclassificação Nº 
Empresas/empresários

 
4.1. Explorações Agrícolas 

 
10 

 
4. AGRICULTURA 

 
 

 
4.2. Sementes/Produtos Agrícolas e Pecuários 

 
10 

 
5.1. Extractiva 

 
1 

 
5.2.1. Gráficas 

4 

 
5.2.2. 
Metalúrgicas 

 
5.2.2.1.Serralharia 
Civis/Mecânicas/Outras 

 
5.2. 
Transformadora
  

 
5 
 

 
5. INDUSTRIA 

 

 
5.3. Produtos Químicos 

 
1 

SubTotal 31 

 
6.1. Materiais de construção 

 
4 

 
6.2. Carpintarias 

 
4 

 
6.3. Construção e Manutenção de Espaços Verdes 

 
1 

 
6.4. Empresa/Empreiteiros construção civil 
 

 
12 

 
6.5. Pintores da Construção Civil 
 

 
6 
 

6. CONSTRUÇÃO 

 
6.6. Canalizadores 

 
1 

SubTotal 28 
Total 376 
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Anexo 14 – Actividades económicas – S. João de Negrilhos 
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Classificação 
Subclassificação Nº 

Empresas/empresários

1.1.1. 
os/Mercearias Supermercad

6  
1.1. Produtos 
alimentares 1.1.2. Padarias 3 

1.2. Vestuário e Calçado 1.2.1 Boutiques 2 

1.3. Combustíveis 1.3.1. Postos de 
Abastecimento 

1 
 

1.4. 
Acessórios/Equipamento 
Doméstico  

1.4.1. Drogarias/Bricolage 2 

1.5. Saúde 1.5.1. Farmácias 1 

1.6. Transportes 1.6.1. Taxistas 2 

1.7.1. Transportadoras 1 

1.7.2 Informática – Comércio 
e Reparação 

1 

1.7. Actividades 
Imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados a 
empresas 

1.7.3. Gabinetes de 
Contabilidade 

2 

1.9.1. Cafés/Bares 9 

1.9.2. Pastelarias 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COMÉRCIO 

1.9. Hotéis, cafés e 
Restaurantes 

1.9.3. Jogos e Diversões 1 

 

1.10.1. Papelarias 
 

1  
1.10. Bens e Serviços 
Diversos 
 

1.10.72 Floristas 1 

1.11.1. Salão de 
beleireiro/Barbeiros Ca

2  
1.11. Actividades de 
Serviços Pessoais  
 

 
1.11.2. Salão de Estética 

 
1 

1.12. Reparação de 
Veículos Automóveis, 
bens de uso pessoal e 
doméstico 

 
1.121. Oficinas de Mecânica de 
Automóveis e Outros 

 
3 

1.13.1 Calçado, Roupas e 
Loiças 

2 

1.13.2. Peixe Fresco e Marisco 2 

 

 
1.13. Vendedores 
Ambulantes 

1.13.3. Frutas e Legumes 
 

4 

 SubTotal 48 
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2.1. Instituições Bancárias  
1 

2.2. Agência de Seguros  
3 

2. 
MERCADO 
MONETÁRIO E 
FINANCEIRO  

SubTotal 
 

4 

 

 
3.1. Explorações Agrícolas 

 
10 

 
3. AGRICULTURA 

 
 

 
3.2. Sementes/Produtos Agrícolas e Pecuários 

 
2 

 
4. INDUSTRIA 

 

 
4.1. Transformadora 
 
4.1.1. Metalúrgicas 
4.1..1 1.Serralharia Civis/Mecânicas/Outras 

 
3 

SubTotal 15 

 
5.1. Materiais de construção 

 
1 

 
5.2. Carpintarias 

 
3 

 
5.3. Empresa/Empreiteiros construção civil 
 

 
4 

5. CONSTRUÇÃO 

 
5.4. Electricistas 
 

 
2 

SubTotal 10 

Total 77 
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Anexo 15 – Actividades económicas – Ervidel 
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Classificação Subclassificação Nº 
Empresas/empresários

1.1.1. 
os/Mercearias Supermercad

5  
1.1. Produtos 
alimentares 1.1.2. Padarias 1 

1.2. Vestuário e Calçado 1.2.1 Boutiques 1 

1.3. Combustíveis 1.3.1. Postos de 
Abastecimento 

1 
 

1.4. 
Acessórios/Equipamento 
Doméstico  

1.4.1. Drogarias/Bricolage 1 

1.5. Saúde 1.5.1. Farmácias 1 

1.6.1. Aluguer de Máquinas 1 1.6. Actividades 
Imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados a 
empresas 

1.6.2. Gabinetes  de 
Contabilidade 

1 

1.7.1. Cafés/Bares 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COMÉRCIO 

1.7. Hotéis, cafés e 
Restaurantes 

1.7.2. Pastelarias 1 

 

1.8.1. Papelarias 
 

1 1.8. Bens e Serviços 
Diversos 
 1.8.2. Floristas 1 

1.9. Actividades de 
Serviços Pessoais  
 

1.9.1. Salão de 
Cabeleireiro/Barbeiros 

2 

 
1.10. Reparação de 
Veículos Automóveis, 
bens de uso pessoal e 
doméstico 

 
1.10.1. Oficinas de Mecânica 
de Automóveis e Outros 

1 

 
1.11.1 Calçado, Roupas e 
Loiças 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.11. Vendedores 
Ambulantes 

 
1.11.2. Frutas e Legumes 

3 

 SubTotal 34 
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2.1. Instituições Bancárias  
1 

2.2. Agência de Seguros  
2 

2. 
MERCADO MONETÁRIO 
E FINANCEIRO 
 
 
 
 
 

                                                    SubTotal  
3 

  

 
4.1. Explorações Agrícolas 

 
1 

 
3. AGRICULTURA 

 
 

 
4.2. Sementes/Produtos Agrícolas e Pecuários 

 
1 

 
5.2. Transformadora 
 
5.2.2. Metalúrgicas 
5.2.2.1.Serralharia Civis/Mecânicas/Outras 

 
1 

 
4. INDUSTRIA 

 

 
5.2. Produção de Vinho (adegas) 

7 

SubTotal 10 

 
6.2. Carpintarias 

 
2 

5. CONSTRUÇÃO 

 
6.4. Empresa/Empreiteiros construção civil 
 

 
8 

SubTotal 10 

Total 56 
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Anexo 16 – Actividades económicas – Rio de Moinhos 
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Classificação Subclassificação Nº 
Empresas/empresários

1.1.1. 
dos/Mercearias Supermerca

5  
1.1. Produtos 
alimentares 1.1.2. Padarias 1 

1.2. Combustíveis 1.2.1. Postos de 
Abastecimento 

1 
 

1.3. Actividades 
Imobiliárias, alugueres 
e serviços prestados a 
empresas 

1.3.1. Aluguer de máquinas 
industriais 

1 

1.4.1. Cafés/Bares 9 

 
 

1. COMÉRCIO 

1.4. Hotéis, cafés e 
Restaurantes 

1.4.2. Restaurante 1 

1.5. Reparação de 
Veículos Automóveis, 
bens de uso pessoal e 
doméstico 

 
1.5.1. Oficinas de Mecânica de 
Automóveis e Outros 

 
1 

1.6.1. Pintos e Farinhas 1 

1.6.2 Calçado, Roupas e Loiças 1 

1.6.3. Peixe Fresco e Marisco 2 

 

 
 
1.6. Vendedores 
Ambulantes 

1.6.4. Frutas e Legumes 
 

2 

 SubTotal 25 

 

2. AGRICULTURA 
 

 
2.1. Explorações Agrícolas/Pecuária 
 
2.2. Comércio de Lenha 

1 
 
 
1 

 
3. INDUSTRIA 

 

 
3.1. Transformadora 
 
3.1.1. Metalúrgicas 
3.1.2.Serralharia Civis/Mecânicas/Outras 

 
1 

SubTotal 3 

4. CONSTRUÇÃO  
 
4.1. Empresa/Empreiteiros construção civil 

 
 
4 

SubTotal 4 

Total 32 
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Anexo 17 – Actividades económicas – Messejana 
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Classificação Subclassificação Nº 
Empresas/empresários

1.1.1. 
os/Mercearias/Talho Supermercad

5  
1.1. Produtos 
alimentares 1.1.2. Padarias 5 

1.2. Vestuário e Calçado 1.2.1 Boutiques 1 

1.3. Combustíveis 1.3.1. Postos de Abastecimento 1 
 

1.4.1. Drogarias/Bricolage 1 

1.4.2. Artesanato 2 

1.4. 
Acessórios/Equipamento
Doméstico  

1.4.3.Utilidades/Artigos 
Domésticos 

1 

1.5. Saúde 1.5.1. Farmácias 1 

1.6. Transportes 1.6.1. Taxistas 1 

1.7.1. Informática – Comércio e 
Reparação 

1 

1.7.2. Gabinetes de 
Contabilidade 

2 

1.7.3. Empresa de 
Desenvolvimento Local 

1 

1.7.4. Reboques 1 
1.7.5. Prevenção e combate a 
incêndios 
 

2 

1.7. Actividades 
Imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados a 
empresas 

1.7.6. Empresa de Trabalho 
temporário 

1 

 
1.8.1. Cafés/Bares 

11 

1.8.2. Pastelarias 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COMÉRCIO 

 
1.8. Hotéis, cafés e 
Restaurantes 

1.8.3. Restaurantes 2 

 

 
1.9. Bens e Serviços 
Diversos 

 
1.9.1. Papelarias 
 

 
1 

1.10. Actividades de 
Serviços Pessoais  

1.10.1. Salão de 
Cabeleireiro/Barbeiros 

2 

1.12. Reparação de 
Veículos Automóveis, 
bens de uso pessoal e 
doméstico 

1.13.1. Oficinas de Mecânica 
de Automóveis e Outros 

 
2 

1.13.1 Calçado, Roupas e 
Loiças 

3 

1.13.2. Peixe Fresco e Marisco 2 

1.13.3. Frutas e Legumes 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.13. Vendedores 
Ambulantes 

1.13.4. Mel 1 

SubTotal 57 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE ALJUSTREL 

 
 

  

2.1. Instituições Bancárias  
1 

2.2. Agência de Seguros  
1 

2. 
MERCADO MONETÁRIO 
E FINANCEIRO 

                                                    SubTotal  
2 

 

 
4. AGRICULTURA 

 

 
4.1. Explorações Agrícolas 

 
3 

 
5. INDUSTRIA 

 

 
5.2. Transformadora 
 
5.2.2. Metalúrgicas 
5.2.2.1.Serralharia Civis/Mecânicas/Outras 

 
3 

SubTotal 6 

 
6.1. Materiais de construção 

 
2 

 
6.2. Carpintarias 

 
2 

 
6.4. Empresa/Empreiteiros construção civil 
 

 
1 

6. CONSTRUÇÃO 

 
6.5. Electricistas 
 

 
2 

SubTotal 7 

Total 72 
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