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I – Enquadramento

O programa da Rede Social, criado através da resolução do Conselho de Ministros nº 197/97 de
18 de Novembro e regulamentado pelo decreto-lei nº115/2006 de 14 de Junho, encontra-se
implementado no concelho de Aljustrel desde 2004, o que impulsionou um trabalho de
parceria alargada incidindo na planificação estratégica da intervenção social local.
A Rede Social consiste numa estratégia concertada para erradicar ou atenuar a pobreza e a
exclusão social, bem como promover o desenvolvimento social, pretendendo implementar no
território nacional uma perspetiva local de intervenção, pois é no local que os problemas
acontecem e é nele que deverão ser encontradas as soluções pelos diferentes atores locais.
O desenvolvimento Social é uma responsabilidade coletiva, a que todos diz respeito e na qual
todos devem participar, trabalhando coletivamente para objetivos comuns. As práticas da
Rede Social também pretendem incutir a participação comunitária, apelando à sua importância
na definição de políticas e tomadas de decisão conjuntas, incutindo assim no coletivo uma
forma de democracia mais participativa e responsabilizante.
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1.2 Entidades do Conselho Local de Ação Social

Câmara Municipal de Aljustrel
Instituto de Segurança Social, I.P – Centro Distrital Segurança Social de Beja /Serviço Local de
Segurança Social de Aljustrel
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel
ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Centro de Saúde de Aljustrel
Agrupamento de Escolas de Aljustrel
Centro de Emprego de Beja
GIP – Gabinete de Inserção Profissional
Centro de Formação Profissional de Aljustrel
Engenho e Arte (IPSS de Messejana)
União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos
J. F. de Ervidel
J. F. de S. J. Negrilhos
J. F. de Messejana
Guarda Nacional Republicana de Aljustrel
Bombeiros Voluntários de Aljustrel
Sta. Casa da Misericórdia de Nossa Sra. Da Assunção
Centro Paroquial de Bem Estar Social (IPSS)
Ass. De Solidariedade Social de S. João de Negrilhos (IPSS)
Cocaria (Ass.solid.social de Rio de Moinhos)
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Almina – Minas do Alentejo, S.A.
CONSDEP
APE - Associação de Pessoas Especiais
Cercibeja
Centro de Resposta Integradas – Baixo Alentejo
IPJ
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Beja-Extensão Local
Núcleo de Aljustrel dos Pais-em-Rede
Entidades Parceiras Convidadas
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljustrel
VERA – Vitimas em Rede de Apoio no Concelho de Aljustrel
Intervenção Precoce
Associação de Agricultores do Campo Branco
Associação de Beneficiários do Roxo
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II – Metodologia

A atualização do Diagnóstico Social coloca um desafio à Rede Social de Aljustrel, que obriga a
um olhar atento sobre a realidade concelhia e a novos problemas decorrentes do contexto
social atual. Sendo um instrumento fundamental ao planeamento e organização da
intervenção, designadamente à definição do Plano de Desenvolvimento Social e respetivo
Plano de Ação ajustados à realidade concelhia, a sua atualização foi assim entendida como um
processo sustentado no envolvimento e participação dos parceiros com assento no Conselho
Local de Ação Social de Aljustrel (CLAS).

Metodologicamente foram desenvolvidas duas fases, a primeira das quais assente num
Workshop de Diagnóstico Participado, em plenário de CLAS, no qual se procedeu à
inventariação dos principais problemas, respetiva priorização e definição de áreas temáticas
que possibilitaram a criação e dinamização dos grupos de trabalho.
As reuniões dos grupos de trabalho visaram o aprofundamento e clarificação dos vários
problemas identificados pelas entidades parceiras assim como a definição dos respetivos
indicadores que permitirão caracterizá-los. Por outro lado, importa evidenciar os recursos
locais existentes que embora configurem já uma resposta, necessitam de ser alargados,
diversificados ou recriados. Neste âmbito, foram consensualizadas um conjunto de respostas a
criar, que permitirão a reorientação da intervenção concelhia e das estratégias e ações a
definir no Plano de Desenvolvimento Social de Aljustrel.

A recolha dos indicadores que permitem caracterizar de forma mais precisa os problemas
locais, continua a constituir-se como uma dificuldade, colocando um desafio às entidades
parceiras do CLAS de Aljustrel, no sentido de definir e implementar um Sistema de Informação
da Rede Social de Aljustrel.
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O documento que agora se apresenta resulta do empenho e dos contributos de toda a parceria
e traduz o trabalho realizado pelos grupos temáticos, sendo que as áreas temáticas
identificadas: saúde; família e comunidade; minorias étnicas; emprego, qualificação e
empreendedorismo; igualdade de género e violência doméstica e trabalho em rede, foram
reorganizadas nos quatro eixos, que estruturam o Plano de Desenvolvimento Social.

III – Diagnóstico Social do Concelho de Aljustrel

O Diagnóstico Social do Concelho de Aljustrel reflete as alterações sociais vivenciadas, pondo
em relevo novas dinâmicas e necessidades da população e um conjunto de novas
preocupações das entidades parceiras.
O eixo da Família e Comunidade, inclui a intervenção com públicos diversos, famílias, crianças
e jovens, idosos/as, assim como a comunidade cigana, quer a residente quer a nómada. O
aprofundamento do diagnóstico efetuado para a candidatura ao Programa Escolhas, permitiu
identificar nas crianças e jovens dos 6 aos 18 anos, problemas que carecem de uma resposta
urgente. Noutra área, foi ainda ampliada a reflexão sobre a dimensão da igualdade de género.
Por último e não menos importante, as questões da violência doméstica, problemática que
tem vindo a ser olhada mais de perto pelas comunidades, entidades locais e nacionais, e pelos
próprios média, fruto do aumento da visibilidade de casos de violência doméstica e sobretudo
do aumento do femicídio. A violência sobre idosos/as implica uma abordagem diferenciada
configurando novos desafios às respostas especializadas existentes, designadamente nas
situações de retirada da habitação.
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O eixo do emprego, qualificação e empreendedorismo, continua a ser uma preocupação de
todos os principais agentes com intervenção social, económica e cultural, assim como, de
todas as entidades com responsabilidades públicas que, sob diferentes formas, intervêm neste
concelho.
Neste sentido, continua a configurar-se como um eixo estruturante de qualquer processo de
desenvolvimento, quer no respeita ao níveis de desemprego, sobretudo femininos e agora
também de jovens licenciados/as, quer no que respeita à dinâmica empresarial e promoção do
empreendedorismo, nas várias áreas e com incidência na agricultura.
O eixo da saúde mental, como uma nova realidade, transversal a todos os grupos da
população, traz desafios às entidades que operam com idosos/as, quer do ponto de vista de
organização dos espaços de acolhimento, quer do ponto de vista da aquisição/reforço de
competências dos/as profissionais destas entidades. No entanto, a saúde mental, ou a sua
falta, parece m atingir outros grupos etários, designadamente as crianças e jovens, situação
que deve exigir um enfoque particular, de forma a garantir o seu desenvolvimento integral e
harmonioso.

Por fim o eixo do trabalho em rede, de uma rede que se quer dinâmica, inovadora, resiliente,
capaz de olhar a realidade e construir novas respostas suscetíveis de contribuir para o bemestar da população do concelho de Aljustrel.
A cooperação, a capacidade de reinvenção, de partilhar e otimizar recursos são cada vez mais
competências exigidas a todos os parceiros e a todas parceiras. As entidades parceiras deixam
propostas concretas para a constante melhoria do trabalho em rede em Aljustrel.
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Síntese do Diagnóstico
Eixo I – Família e Comunidade
Área
Temática

Problemas
Prioritários

Competências
parentais insuficientes
ou desadequadas

Intervenções Prioritárias

Formação para a Inclusão
Intervenção Integrada sustentada no apoio psicossocial
Ações sobre Parentalidade Positiva

Negligência Parental

Família e
Comunidade

Insuficientes
competências de
gestão familiar e do
orçamento

Formação para a Inclusão

Intervenção Integrada sustentada no apoio psicossocial

Intervenção Integrada sustentada no Apoio psicossocial
Formação para a Inclusão
Insuficientes
competências pessoais,
sociais e profissionais

Aprofundamento do acompanhamento em rede por
parte das entidades envolvidas na inserção profissional
Formação antes de integrar o posto de trabalho
Diversificação das respostas para crianças dos 0 aos 3
(rede de amas)

Pobreza

Reforço das Medidas de Apoio Económico e Social

Insuficiência de
habitação social

Recuperação do parque habitacional degradado
existente nas Aldeias e sede de concelho, para
arrendamento a custos mais baixos
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Área
Temática

Problemas Prioritários

Ausência de Projeto de Vida de
crianças e Jovens provenientes
de contextos vulneráveis

Família e
Comunidade

Absentismo Escolar de crianças
e jovens provenientes de
contextos vulneráveis

Insucesso Escolar de crianças e
jovens provenientes de
contextos vulneráveis

Intervenções Prioritárias

Programa Cool+ - Programa Integrado de
Construção de Projetos de Vida, que integre
as seguintes dimensões:

Plano para a Promoção de Estilos de Vida
Saudável
Ações de promoção da valorização dos
saberes e do conhecimento do mundo
empresarial do concelho e região
Ações de promoção da parentalidade
positiva
Ações de sensibilização, pedagógicas e
lúdicas na escola e comunidade

Ações de prevenção da criminalidade e de
dissuasão das forças policiais

Prática de comportamentos
desviantes por crianças e jovens
dos 11 aos 18 anos de contextos
vulneráveis

Programa Cool+ - Programa Integrado de
Construção de Projetos de Vida

Criminalidade de crianças e
jovens dos 11 aos 18 anos, de
contextos vulneráveis
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Área
Temática

Família e
Comunidade

Problemas Prioritários

Bullying

Intervenções Prioritárias

Intervenção Integrada desde o 1º ciclo/
Intervenção Familiar
Mediação entre pares
Ações de sensibilização/capacitação dirigida
à comunidade educativa e família

Insuficiente resposta a
alunos/as ao abrigo do regime
de necessidades educativas
especiais

Serviços de apoio no âmbito das
necessidades educativas especiais

Baixa natalidade

Programa de Apoio à Natalidade

Resposta Integrada

Atração de Novos Residentes

Teleassistência
Isolamento dos/as idosos/as

Serviço Integrado de Proximidade

Família e
Comunidade

Voluntariado de Proximidade

/Idosos/as

Ações Socioculturais e de Combate ao
Isolamento
Ações Intergeracionais e interfamiliares
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Área
Temática

Família e
Comunidade
/ Deficiência
e
Incapacidade

Problemas Prioritários

Intervenções Prioritárias

Pessoas com deficiência e/ou
incapacidade em idade adulta
com resposta insuficiente

Ações de Aproximação às Famílias

Dificuldade das famílias em
promover a
autodeterminação de
filhos/as com deficiência e/ou
incapacidade

Alargamento de camas em Lar Residencial

Capacitação de Pais e Mães para a
autonomização e integração social e
profissional dos/as filhos/as
Promoção do Bem-estar das Famílias
Redes para a Empregabilidade
Promoção da autonomia das famílias no
acesso à habitação
Mediação

Família e
Comunidade
/

Dificuldades de integração
social de famílias nómadas
que querem fixar-se

Minorias
Étnicas

Programa Cool+ - Programa Integrado de
Construção de Projetos de Vida que integra:
Ações sobre direitos e deveres de cidadania
dirigidas à comunidade cigana
Capacitação em várias áreas – gestão
doméstica, higiene, planeamento familiar,
entre outras
Ações Interculturais e de sensibilização para a
aceitação da comunidade cigana /dureza do
modo de vida nómada)
Ações de Promoção da Empregabilidade e
Valorização de casos de sucesso
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Área
Temática

Problemas
Prioritários

Dificuldades de
integração social de
famílias residentes no
concelho

Dificuldades de
integração educativa de
crianças e jovens dos 6
aos 18 anos

Família e
Comunidade
/
Minorias
Étnicas

Elevado absentismo e
insucesso escolar das
crianças e jovens de
etnia cigana

Analfabetismo

Intervenções Prioritárias

Mediação
Programa Cool+ - Programa Integrado de Construção
de Projetos de Vida, com as dimensões descritas
anteriormente

Programa Cool+ - Programa Integrado de Construção
de Projetos de Vida

Ações para a Promoção e valorização do papel da
escola

Competências Básicas
Percursos Formativos de certificação escolar
de nível 1

Dificuldades de
Integração no mercado
de trabalho de
candidatos/as nómadas
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Área
Temática

Família e
Comunidad
e/
Igualdade
de Género
e Violência
Doméstica

Problemas
Prioritários
Representação social
sobre o papel da
mulher e do homem

Intervenções Prioritárias

Informação/Sensibilização/Formação
Programa de Promoção da Igualdade junto de jovens
Plano Concelhio para a Igualdade

Discriminação no
mercado de trabalho

Apresentação de Boas práticas junto das entidades
empregadoras e empresas
Ações de Informação/Sensibilização a empregadores e
funcionários

Participação social e
política de homens e
mulheres

Ausência de Políticas
e Respostas de
Conciliação da Vida
Profissional e Familiar

Boas práticas/apresentação de testemunhos
Plano Concelhio para a Igualdade
Diversificação das respostas para Crianças (Rede de
Amas)
Adequação dos horários das Respostas Sociais para
Crianças
Criação de uma Política Local de Conciliação

Desconhecimento
sobre a realidade
concelhia relativa à
temática da Igualdade
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Área
Temática

Problemas
Prioritários

Violência Conjugal

Família e
Dificuldades de
Comunidade integração social e
profissional de
/
Igualdade
de Género e
Violência
Doméstica

vítimas de
violência
doméstica

Intervenções Prioritárias

Continuidade do Gabinete VERA e REDE VERA,
integrando uma abordagem preventiva junto da
comunidade educativa e comunidade em geral

Aprofundamento do trabalho em rede, na área da
violência
Criação de protocolos para a integração profissional de
vítimas
Criação de Habitação Social para vítimas

Crianças e jovens
Aprofundamento da intervenção do Gabinete VERA,
vítimas de
que implique reforço da equipa técnica
Violência
Aprofundamento da intervenção do GAAF, que implique
Doméstica/familiar
reforço da equipa técnica e aumento do número de
horas
Alargamento do trabalho em rede, para a prevenção da
violência sobre crianças e jovens

Violência no
namoro

Reforço da Equipa Técnica do GAAF – Gabinete de
Apoio ao Aluno e à Família
Programa de Prevenção e Intervenção na Violência no
Namoro com jovens
Sensibilização de dirigentes associativos e
treinadores/monitores e comunidade em geral

Violência sobre
os/as idosos/as
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Eixo II – Emprego, Qualificação e Empreendedorismo
Área Temática

Problemas Prioritários

Intervenções Prioritárias
Integração em processos de
reconhecimento de
competências

Baixa escolaridade da população

Formação de Competências
Básicas
Formação de Dupla
Certificação
Criação e homologação de
Percursos Formativos/novas
qualificações adaptados às
necessidades das empresas

Emprego,

Dificuldade dos jovens em fazer
uma escolha adequada ao seu perfil

Reforço da Orientação Escolar
e Profissional
Alargamento do Plano para o
Empreendedorismo na Escola

Qualificação
e
Empreendedorismo Desajuste entre a formação de nível
secundário e superior e o mercado
de emprego local

Desadequação das Politicas
Educativas Nacionais – organização
da oferta
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Área Temática

Problemas Prioritários

Desemprego jovem

Intervenções Prioritárias
Plano de Promoção do
Empreendedorismo e da
Empregabilidade, junto de
jovens, articulado com o ensino
superior
v

Desemprego de mulheres

Plano de Promoção do
Empreendedorismo e da
Empregabilidade

Emprego precário

Plano de Promoção do
Empreendedorismo, da
Empregabilidade e da
Responsabilidade Social que
integre: Apoio integrado à
criação de empresas e
respetivo acompanhamento;
Plano de capacitação
concelhio; Plano de atração de
investimento;
Empreendedorismo na escola;
Bolsa de emprego concelhio;
Bolsa de ideias; Fundo local;
Fórum Empreendedorismo;
Rede de cooperação
empresarial

Emprego,
Qualificação
e
Empreendedorismo

Politica Fiscal Desadequada ao
contexto local
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Área Temática

Problemas Prioritários

Intervenções Prioritárias

Insuficiente iniciativa do tecido
empresarial

Reduzida capacidade de
manutenção das empresas após os
2 anos de atividade

Plano de Promoção do
Empreendedorismo e da
Empregabilidade e da
Responsabilidade Social

Insuficiente Cultura
Empreendedora

Emprego,
Qualificação
e
Empreendedorismo

Agricultores/as de idade avançada
com dificuldade no acesso à
informação e na adoção de novas
práticas agrícolas

Plano de Promoção do
Empreendedorismo focado na
área agrícola

Insuficiente estratégia de
comercialização de produtos

Estratégia de Promoção e de
Comercialização de produtos
Apoio à criação de circuitos curtos
de comercialização
Redes de Cooperação
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Eixo III – Saúde Mental

Área Temática

Problemas Prioritários

Intervenções Prioritárias
Serviço de Psicologia no Centro de
Saúde de Aljustrel

Insuficiente resposta na área
da Saúde Mental para crianças
e jovens em idade escolar

SPO’s (Serviços de Psicologia e
Orientação)
Sala de Estimulação Multissensorial
Ambiente Snoezelen
Programa de Promoção do Bem-Estar

Serviço de Psicologia no Centro de
Saúde de Aljustrel

Saúde Mental

Insuficiente resposta na área
da Saúde Mental em
adultos/as ativos/as e
idosos/as

Plano para Prevenção da Saúde Mental
e de Promoção do Bem-estar
Promoção do bem-estar de cuidadores
que integre:
Formação/Informação para cuidadores
sobre: comportamentos e tipologia da
doença mental, prestação de cuidados,
informação sobre apoios existentes (Ex:
descanso do cuidador) e apoio
emocional
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Área Temática

Problemas Prioritários

Intervenções Prioritárias

Respostas Sociais com
dificuldade de assegurar
resposta adequada a idosos/as
com problemas de saúde
mental

Resposta Social Especializada/

Famílias de idosos/as com
problemas de saúde mental,
em situação de dependência
e/ou em fase terminal, sem
capacidade de resposta
adequada

Adequação das respostas sociais
existentes
Plano de Formação na área da saúde
mental
Rede de Cuidadores
Adequação das Políticas Públicas na
área da saúde mental
Centro de Noite
Promoção do bem-estar de cuidadores
que integre as dimensões descritas

Saúde Mental
Alcoolismo em adultos

Maus hábitos alimentares de
crianças

Dificuldade de acesso à
resposta de Cuidados
Continuados

Criação de uma estrutura local que
assegure um acompanhamento regular
e de ajuda

Programa Integrado de Promoção de
Estilos de Vida Saudáveis

Alargamento de camas/vagas da rede
de cuidados continuados
Rede de Cuidadores

Insuficiência da resposta de
cuidados paliativos
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Eixo IV – Trabalho em Rede

Área
Temática

Problemas
Prioritários

Intervenções Prioritárias
Criação do Sistema de Informação
Capacitação para dirigentes e apresentação de boas práticas
de concertação de outras Redes
Levantamento do que cada entidade pode dar e
receber/expectativas

Esvaziamento
do papel da
Rede Social

Avaliação da Satisfação das entidades no âmbito do
funcionamento do CLAS
Descentralização das reuniões da Rede para as freguesias e
co-responsabilizar as entidades na organização das mesmas
Fórum de Apresentação do Plano de Atividades/projetos de
candidatura de cada entidade

Trabalho
em Rede

Ações de Capacitação para a Rede – Ciclos Temáticos, Fórum
Local, Ações Out/in door com recurso a dinâmicas de grupo

Insuficiente
Participação e
Envolvimento
na Rede

Insuficiente
Articulação
entre entidades

Fórum de Apresentação do Plano de Atividades/projetos de
candidatura de cada entidade
Apresentação de projetos/boas práticas
Criação de uma Newsletter da rede
Mapeamento das iniciativas/entidades/Guia de Recursos da
Intervenção Concelhia
Ações de Capacitação para a Rede – Ciclos Temáticos, Fórum
Local, Ações Out/in door com recurso a dinâmicas de grupo
Descentralização das reuniões da Rede para as freguesias e
co-responsabilizar as entidades na organização das mesmas
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Área
Temática

Trabalho
em Rede

Problemas
Prioritários

Insuficiente
capacitação técnica
e de dirigentes
institucionais em
algumas áreas
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EIXO I - FAMÍLIA E COMUNIDADE
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Competências
parentais
insuficientes
ou
desadequadas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resposta a Criar

Acompanhamento escolar desadequado
caracterizado por insuficiente ou excessivo
acompanhamento

Famílias sinalizadas por:

Formação para a
Inclusão

Dificuldade na prestação de cuidados básicos
– alimentação, higiene, saúde –

Deficiente acompanhamento e e
prestação de cuidados de saúde,
higiene, cuidados educativos e
alimentares (40);

Dificuldade em estimular adequadamente e
em função da idade

Falta de estimulação familiar
desadequada (54)

Superproteção/excesso de pressão

Relacionamento afetivo desadequando
(31)

Dificuldade em estabelecer regras e limites

Fonte: Diagnóstico Programa
Escolhas/Agrupamento de Escolas de Aljustrel e
CPCJ)

Falta de acompanhamento escolar

Negligência
Parental

Prestação de cuidados desadequada
(alimentação, higiene, saúde)
Estimulação desadequada em função da idade

10 Famílias sinalizadas por negligência
afetiva
Fonte: Diagnóstico Programa
Escolhas/Agrupamento de Escolas de Aljustrel e
CPCJ)

Intervenção
Integrada
sustentada no
apoio psicossocial

Segurança Social – Serviço
Local de Aljustrel
Município de Aljustrel
CPCJ
UCSP de Aljustrel -Centro
de Saúde de Aljustrel
IPSS concelhias

Ações sobre
Parentalidade
Positiva

ESDIME
Santa Casa da Misericórdia
de Aljustrel
Engenho & Arte – Ass. Para
a Defesa e Valorização de
Messejana
Agrupamento de Escolas de
Aljustrel
Irmandade Nossa Senhora
da Assunção de Messejana

Falta de regras e de limites

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016
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Problemas
Resposta a Criar
Problemas

Insuficientes
competências de
gestão familiar e
do orçamento

Conteúdo do Problema

Indicadores

Dificuldade em estabelecer
prioridades e gerir o orçamento
existente

34 Famílias com
insuficientes
competências de gestão
familiar e do orçamento

Dificuldade em estabelecer a
relação entre o recebido e total de
despesas
Desconhecimento sobre hábitos de
alimentação saudável e “gestão de
alimentos”
Dificuldades na gestão do espaço
habitacional (higiene e
organização)

Recursos Existentes

Segurança Social – Serviço Local de
Aljustrel
Formação para a
Inclusão

Município de Aljustrel
CPCJ

Fonte: Diagnóstico Programa
Escolhas/Agrupamento de
Escolas de Aljustrel e CPCJ)

Intervenção Integrada
sustentada no apoio
psicossocial

UCSP de Aljustrel -Centro de Saúde de
Aljustrel
IPSS concelhias
ESDIME
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel
Engenho & Arte – Ass. Para a Defesa e
Valorização de Messejana
Agrupamento de Escolas de Aljustrel
Irmandade Nossa Senhora da Assunção de
Messejana

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016
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Problemas
Resposta a Criar
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Insuficientes
competências
pessoais, sociais
e profissionais

Imagem desadequada
(vestuário e higiene)

49 Famílias
sinalizadas por
insuficientes
competências
pessoais e sociais

Não cumprimento de regras e
horários em termos
profissionais
Incapacidade de se colocar no
lugar do outro, exigindo direitos
sem cumprimento dos
deveres/desresponsabilização
Dificuldade em definir projetos
de vida

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

23 Famílias
sinalizadas por
dificuldades de
inserção profissional
Fonte: Diagnóstico
Programa
Escolhas/Agrupamento de
Escolas de Aljustrel e CPCJ)

Intervenção Integrada sustentada no
Apoio Psicossocial
Formação para a Inclusão

Recursos Existentes

Segurança Social – Serviço
Local de Aljustrel
Município de Aljustrel

Aprofundamento do
acompanhamento em rede por parte
das entidades envolvidas na inserção
profissional

UCSP de Aljustrel -Centro de
Saúde de Aljustrel

Formação antes de integrar o posto
de trabalho

IPSS e outras entidades
empregadoras

Diversificação das respostas para
crianças dos 0 aos 3 (rede de amas)

IEFP/Centro de Emprego

CPCJ

ESDIME
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Problemas

Problemas

Pobreza

Insuficiência de
habitação social

Conteúdo do Problema

Rendimento per capita abaixo
do valor da pensão social

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Recursos Existentes

Reforço das
Medidas Locais de
Apoio Económico e
Social (Cartão
Social, Loja Social,
Hortas
Comunitárias,
Refeitório Social)

Segurança Social – Serviço
Local de Aljustrel

Recuperação do
parque habitacional
degradado
existente nas
Aldeias e sede de
concelho, para
arrendamento a
custos mais baixos

Município de Aljustrel

Indicadores

N.º de famílias com rendimento
per capita abaixo do valor da
pensão social, por tipologia de
agregado familiar (com ou sem
filhos menores e/ou com outros
dependentes)

33 Famílias sinalizadas para
habitação social
Mercado de arrendamento
elevado, face ao aos
rendimentos das famílias

Resposta a Criar

Município de Aljustrel
IPSS concelhias
Juntas de Freguesia
concelhias

Juntas de Freguesia
concelhias
IRU
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Ausência de
Projeto de
Vida de
crianças e
Jovens
provenientes
de contextos
vulneráveis

Falta de estímulo familiar e dificuldade
em definir objetivos, fazer escolhas
refletidas e projetar o seu futuro

Absentismo
Escolar de
crianças e
jovens
provenientes
de contextos
vulneráveis

Histórias familiares de instabilidade,
violência, consumos e ausência de
competências diversas
Descrença, estigma por pertença a
grupo de exclusão ou discriminação
étnica

Crianças e jovens dos 6 aos 18 anos
(n.º de faltas é superior ao dobro + 1
da carga horária semanal da disciplina,
e com percurso escolar marcado por
desmotivação e desvalorização da
escola, com baixa autoestima e com
famílias com ausência de competências
diversas

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Indicadores

93 crianças e
jovens dos 6 aos
18 anos
Fonte: Diagnóstico
Programa
Escolhas/Agrupamento
de Escolas de Aljustrel
e CPCJ

53 crianças e
jovens dos 6 aos
18 anos
sinalizados por
absentismo
Fonte: Diagnóstico
Programa
Escolhas/Agrupamento
de Escolas de Aljustrel
e CPCJ)

Resposta a Criar

Programa Cool+ - Programa
Integrado de Construção de
Projetos de Vida, que integre as
seguintes dimensões:
Plano para a Promoção de Estilos
de Vida Saudável
Ações de promoção da valorização
dos saberes e do conhecimento do
mundo empresarial do concelho e
região
Ações de promoção da
parentalidade positiva
Ações de sensibilização,
pedagógicas e lúdicas na escola e
comunidade
Ações de prevenção da
criminalidade e de dissuasão das
forças policiais

Agrupamento de Escolas de
Aljustrel
CPCJ
Esdime
Município de Aljustrel
UCSP de Aljustrel -Centro de
Saúde de Aljustrel
Santa Casa da Misericórdia de
Aljustrel
Irmandade Nossa Senhora da
Assunção de Messejana
Engenho & Arte – Ass. Para a
Defesa e Valorização de
Messejana
Centro Humanitário de Beja da
Cruz Vermelha Portuguesa
Segurança Social – Serviço Local
de Aljustrel
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Problemas

Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Insucesso Escolar
de crianças e
jovens
provenientes de
contextos
vulneráveis

Crianças e jovens dos 6 aos 18
anos, com duas ou mais
retenções, e com percursos
escolares marcados por
desmotivação e absentismo,
com baixa autoestima e com
famílias com ausência de
competências diversas

73 crianças e jovens dos
6 aos 18 anos sinalizados
por insucesso escolar

Fonte: Diagnóstico Programa
Escolhas/Agrupamento de
Escolas de Aljustrel e CPCJ)

Resposta a Criar

Recursos Existentes

Programa Cool+ Programa Integrado de
Construção de Projetos
de Vida, que integra as
dimensões descritas

Agrupamento de Escolas de Aljustrel
CPCJ
Esdime
Município de Aljustrel
UCSP de Aljustrel -Centro de Saúde de
Aljustrel
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel
Irmandade Nossa Senhora da Assunção de
Messejana
Engenho & Arte – Ass. Para a Defesa e
Valorização de Messejana
Centro Humanitário de Beja da Cruz
Vermelha Portuguesa
Segurança Social – Serviço Local de
Aljustrel

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016
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Problemas
Problemas

Prática de
comportamentos
desviantes por
crianças e jovens
dos 11 aos 18
anos de
contextos
vulneráveis

Conteúdo do
Problema

Comportamentos
ligados a
agressividade,
indisciplina,
consumos de
substâncias
(álcool, drogas,
tabaco,
esteroides),
tráfico,
sexualidade
precoce e
dependência da
internet

Indicadores

Resposta a Criar

51 crianças/jovens sinalizados por
prática de comportamentos
desviantes e em risco de:

Programa Cool+ Programa Integrado
de Construção de
Projetos de Vida, que
integra as dimensões
descritas

44 por risco de exclusão social
35 por risco de abandono escolar
23 por risco de comportamentos de
delinquência

Agrupamento de Escolas de Aljustrel
CPCJ
Esdime
Município de Aljustrel
UCSP de Aljustrel -Centro de Saúde de
Aljustrel
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel

11 por risco de gravidez na
adolescência

Irmandade Nossa Senhora da Assunção
de Messejana

9 por risco de suicídio

Engenho & Arte – Ass. Para a Defesa e
Valorização de Messejana

8 por risco de dificuldades de
integração profissional
Fonte: Diagnóstico Programa
Escolhas/Agrupamento de Escolas de Aljustrel e
CPCJ)
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Recursos Existentes

Centro Humanitário de Beja da Cruz
Vermelha Portuguesa
Segurança Social – Serviço Local de
Aljustrel
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Criminalidade
de crianças e
jovens dos 11
aos 18 anos, de
contextos
vulneráveis

Bullying

Conteúdo do Problema

Criminalidade associada à
existência de queixa junto
das forças policiais ou pela
confirmação de participação
pelos próprios jovens em
situações que envolveram
furto, agressão, pornografia
infantil, abuso sexual, correio
de droga e compra de armas

Crianças e jovens dos 6 aos 18
anos vítimas de violência física,
psicológica e/ou ciber bullying
praticado de forma reiterada
entre pares, e/ou em risco de
bullying

Indicadores

24 crianças e jovens, com
queixa junto das forças
policiais ou que
confirmaram participação
nas situações descritas
Fonte: Diagnóstico Programa
Escolhas/Agrupamento de Escolas
de Aljustrel e CPCJ)

Programa Cool+ - Programa
Integrado de Construção de
Projetos de Vida, que integra
as dimensões descritas
policiais

Agrupamento de Escolas de
Aljustrel
CPCJ
Esdime
Município de Aljustrel
UCSP de Aljustrel -Centro de Saúde
de Aljustrel

3 crianças e jovens
sinalizados como vítimas
de Bullying

Intervenção Integrada desde
o 1º ciclo/ Intervenção
Familiar

8 crianças e jovens
sinalizados por risco de
Bullying

Mediação entre pares

Fonte: Diagnóstico Programa
Escolhas/Agrupamento de Escolas
de Aljustrel e CPCJ)
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Resposta a Criar

Ações de
sensibilização/capacitação
dirigida à comunidade
educativa e família

Santa Casa da Misericórdia de
Aljustrel
Irmandade Nossa Senhora da
Assunção de Messejana
Engenho & Arte – Ass. Para a
Defesa e Valorização de Messejana
Centro Humanitário de Beja da
Cruz Vermelha Portuguesa
Segurança Social – Serviço Local de
Aljustrel
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Problemas
Resposta a Criar
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Insuficiente
resposta a
alunos/as ao
abrigo do regime
de necessidades
educativas
especiais

Alunos/as ao abrigo do regime
de necessidades educativas
especiais, sem estarem
abrangidos pelos CEI – Currículo
especifico individual

N.º de alunos/as com
necessidades educativas
especiais, de carácter
permanente com resposta
insuficiente

Baixa natalidade

Reduzido número de
nascimentos/nados vivos por
1000 habitantes

7.3 % em 2011 – 67
nascimentos e 6.9 % em 2014 –
61 nascimentos (Ine)

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Serviços de apoio no
âmbito das
necessidades
educativas especiais

Recursos Existentes

Sala Multideficiência

Resposta integrada –
equitação pedagógica,

Programa de Apoio à
Natalidade
Atração de Novos
Residentes

Município de Aljustrel
CLAS de Aljustrel
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Problemas

Resposta a Criar

Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Isolamento
dos/as idosos/as

Isolamento social por falta de
acompanhamento familiar, de
idosos/as institucionalizados ou
não

Sem dados
sistematizados

Recursos Existentes

Teleassistência

Voluntariado de Proximidade

Município de Aljustrel
Universidade Sénior/Anima
Sénior

Idosos/as que vivem em
isolamento por opção

Ações Socioculturais e de Combate
ao Isolamento

Juntas de Freguesia
concelhias

Agregado constituídos por
idosos/as, com cuidadores
Idosos/as

Ações Intergeracionais e
interfamiliares

IPSS concelhias

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Serviço Integrado de Proximidade

GNR - Idosos em Segurança
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Pessoas com
deficiência e/ou
incapacidade em
idade adulta com
resposta insuficiente

Pessoas com deficiência e/ou
incapacidade em idade adulta, a viver
com cuidadores idosos, em situação de
isolamento social

N.º de pessoas com
deficiência e/ou
incapacidade em idade
adulta, com cuidadores
idosos/as e sem
resposta institucional

Resposta a Criar

Ações de Aproximação às
Famílias

Alargamento de camas em
Lar Residencial

CerciBeja
Associação Pais em
Rede/Núcleo de
Aljustrel
Ass. Pessoas Especiais
Município de Aljustrel

Dificuldade das
famílias em promover
a autodeterminação
de filhos/as com
deficiência e/ou
incapacidade

Dificuldade das famílias em promover a:
Autonomia nos cuidados pessoais, nas
deslocações, no acesso a alguns serviços
Socialização
Empregabilidade

Sem dados
sistematizados

Capacitação de Pais e Mães
para a autonomização e
integração social e
profissional dos/as filhos/as
Promoção do Bem-estar das
Famílias
Redes para a
Empregabilidade

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Juntas de Freguesia
concelhias
Esdime
IPSS concelhias
IEFP
Empresas locais

35

Problemas
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Dificuldade
de
integração
social de
famílias
nómadas
que
querem
fixar-se

Dificuldades ligadas a
preconceito (dificuldades
no arrendamento de casas
e indisponibilidade de
habitação social,
dificuldade de integração
no mercado de trabalho
de famílias nómadas
inscritas no IEFP e
resistência das entidades
empregadoras

Sem dados
sistematizados

Enquadramento legal que
define o tempo de
permanência no concelho
para famílias nómadas
Não aceitação da
legislação nacional por
parte das famílias ciganas
com apoios sociais

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Resposta a Criar

Recursos Existentes

Promoção da autonomia das famílias
no acesso à habitação

Agrupamento de Escolas de Aljustrel

Mediação
% de pessoas de
etnia cigana
integradas nas
medidas de
emprego e
formação

N.º de famílias
nómadas com
filhos em idade
escolar que
comunicam a
mobilidade

CPCJ

Esdime
Programa Cool+ - Programa
Município de Aljustrel
Integrado de Construção de Projetos
de Vida que integra:
UCSP de Aljustrel -Centro de Saúde de Aljustrel
Ações sobre direitos e deveres de
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel
cidadania dirigidas à comunidade
Irmandade Nossa Senhora da Assunção de
cigana
Messejana
Capacitação em várias áreas –
Engenho & Arte – Ass. Para a Defesa e
gestão doméstica, higiene,
Valorização de Messejana
planeamento familiar, entre outras
Centro Humanitário de Beja da Cruz Vermelha
Ações Interculturais/sensibilização
Portuguesa
para a aceitação da comunidade
cigana /dureza do modo de vida
Segurança Social – Serviço Local de Aljustrel
nómada)
Juntas de freguesia concelhias
Ações de Promoção da
IEFP
Empregabilidade e Valorização de
casos de sucesso
GNR
Fonte: Diagnóstico Programa Escolhas
/Agrupamento de Escolas de Aljustrel e CPCJ)
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resposta a Criar

Dificuldades de
integração
social de
famílias
residentes no
concelho

Mobilidade das famílias,
mesmo das residentes, em
função das tradições
ciganas (mudança de
residência motivado por
conflitos, rixas, por
solidariedade e outras
situações – funerais,
doenças…)

N.º de famílias residentes que
comunicam a mobilidade

Mediação

Dificuldades de integração
motivadas por diferenças
culturais, geradoras de
preconceito mútuo
Não aceitação de regras (Ex:
Relacionamento
equiparado a União de
facto entre menores e entre
menores e adultos)

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

49 famílias sinalizadas por não
aceitação das regras, das
quais:
Crianças e jovens de etnia, dos
6 aos 18 anos sinalizados por:
vítimas de preconceito (49)
risco de exclusão social (46)
risco de gravidez na adolescência

(19)

Agrupamento de Escolas de Aljustrel
CPCJ

Programa Cool+ - Programa
Integrado de Construção de
Projetos de Vida, com as
dimensões descritas
anteriormente

Esdime
Município de Aljustrel
UCSP de Aljustrel -Centro de Saúde
de Aljustrel
Santa Casa da Misericórdia de
Aljustrel
Irmandade Nossa Senhora da
Assunção de Messejana
Engenho & Arte – Ass. Para a Defesa
e Valorização de Messejana
Centro Humanitário de Beja da Cruz
Vermelha Portuguesa

Fonte: Diagnóstico Programa
Escolhas/Agrupamento de Escolas de
Aljustrel e CPCJ)

Segurança Social – Serviço Local de
Aljustrel
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Dificuldades de
integração
educativa de
crianças e
jovens dos 6 aos
18 anos

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resposta a Criar

Mobilidade das famílias

49 famílias sinalizadas por não aceitação de
regras

Programa Cool+ Programa Integrado de
Construção de Projetos
de Vida, com as
dimensões descritas
anteriormente

Desvalorização da escola por
parte das famílias/valorização
do trabalho
Insuficiente cumprimento da
legislação por parte das
famílias ciganas
Crianças e jovens com
dificuldade de relacionamento
com os pares

Elevado
absentismo e
insucesso
escolar das
crianças e
jovens de etnia
cigana

Crianças e jovens sinalizados por:
dificuldade de relacionamento com os pares
(49)
risco de exclusão social (46)
Fonte: Diagnóstico Programa Escolhas/Agrupamento de
Escolas de Aljustrel e CPCJ)

Crianças e jovens dos 6 aos 18 anos
sinalizados por:
duas ou mais retenções (36)

Crianças e jovens em risco de
exclusão social

Absentismo (25)
risco de abandono (46)
risco de exclusão social (46)
Fonte: Diagnóstico Programa Escolhas/Agrupamento de
Escolas de Aljustrel e CPCJ)
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Ações para a Promoção
e valorização do papel
da escola

Agrupamento de Escolas de
Aljustrel
CPCJ
Esdime
Município de Aljustrel
UCSP de Aljustrel -Centro de
Saúde de Aljustrel
Santa Casa da Misericórdia de
Aljustrel
Irmandade Nossa Senhora da
Assunção de Messejana

Programa Cool+ Programa Integrado de
Construção de Projetos
de Vida

Engenho & Arte – Ass. Para a
Defesa e Valorização de
Messejana
Centro Humanitário de Beja da
Cruz Vermelha Portuguesa
Segurança Social – Serviço
Local de Aljustrel
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resposta a Criar

Analfabetismo

Pessoas de etnia cigana sem
escolaridade e/ou iliterados/as
sem possibilidade de integrar um
percurso formativo

N.º de pessoas de
etnia cigana sem
escolaridade e/ou
iletrados/as, com
inscrição no IEFP

Competências
Básicas

Dificuldades
de Integração
no mercado
de trabalho de
candidatos/as
nómadas

Insuficiente cumprimento da
legislação por parte das famílias
ciganas com apoios sociais
Mobilidade das famílias
Resistência das entidades na
integração profissional de pessoas
de etnia cigana
Incoerência entre regras de
atribuição de apoios
sociais/integração em formação
profissional, tempo de
permanência no concelho e modo
de vida nómada
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% de pessoas de
etnia cigana
integradas nas
várias medidas
(emprego e
formação), sem
integração no
mercado de
trabalho

Município de Aljustrel
Juntas de Freguesia concelhias

Percursos
Formativos de
certificação
escolar de nível 1

Centro Humanitário de Beja da Cruz Vermelha
Portuguesa

Ações de
Promoção da
Empregabilidade
e Valorização de
casos de sucesso

Município de Aljustrel

Segurança Social – Serviço Local de Aljustrel
Centro de Formação de Aljustrel

Juntas de Freguesia concelhias
Centro Humanitário de Beja da Cruz Vermelha
Portuguesa
Segurança Social – Serviço Local de Aljustrel
Centro de Formação de Aljustrel

Mediação

Centro de Emprego de Beja
IPSS concelhias
Esdime
Empresas/entidades empregadoras
Plataforma supraconcelhia do Baixo Alentejo
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resposta a Criar

Representação
social sobre o
papel da mulher
e do homem

Comportamentos e atitudes
associadas ao sexo feminino e
masculino

Sem dados sistematizados

Informação/Sensibilização/Formação

Discriminação
no mercado de
trabalho

Profissões associadas ao sexo
feminino e masculino

Programa de Promoção
da Igualdade junto de
jovens

Poder e controle associado ao
género masculino

Plano Concelhio para a
Igualdade

Discriminação de mulheres e de
homens, no acesso a certas
profissões/ofertas de emprego

Apresentação de Boas
práticas junto das
entidades empregadoras
e empresas

Existência de uma atitude
passiva perante situações de
discriminação laboral
Inexistência de penalização pela
não aplicação da legislação
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Sem dados sistematizados

Ações de
Informação/Sensibilizaçã
o a empregadores e
funcionários

CLAS de Aljustrel

CLAS de Aljustrel
Esdime
Entidades
empregadoras
públicas e privadas
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Roblemas
Recursos Existentes
Problemas

Participação
social e política
de homens e
mulheres

Conteúdo do Problema

Indicadores

Cargos diretivos e políticos
% de homens que ocupam cargos políticos,
assumidos
eleitos entre 2013/2017:
maioritariamente por
62.2 % dos eleitos num universo de 74 eleitos
homens
(ass municipal e 4 ass. de freguesia e município
de Aljustrel)
68.4% na Assembleia Municipal;
75% no Município de Aljustrel;
70% na Ass. de freguesia de Ervidel

Resposta a Criar

Boas
práticas/apresentação
de testemunhos

Plano Concelhio para a
Igualdade

Município de
Aljustrel
Juntas de Freguesia
Associações

50% na Ass. de freguesia de Messejana
50% na Ass. de freguesia de São João de
Negrilhos
61,1 % na Ass. da União de freguesias de
Aljustrel e Rio de Moinhos

IPSS
Esdime
CLAS de Aljustrel

83.3% assumem a presidência (5 em 6)

Fonte: Município de Aljustrel
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Ausência de
Políticas e
Respostas de
Conciliação da
Vida Profissional
e Familiar

Desadequação de horários de
funcionamento das Respostas
Sociais para crianças

Ausência de Respostas Sociais para
crianças nas freguesias de Ervidel e
São João de Negrilhos

Indicadores

Horários existentes

N.º de famílias sem resposta
ou com resposta
desadequada

Sobre as várias dimensões –
representação sobre o papel
social, conciliação da vida pessoal
e profissional, progressão na
carreira e igual salário, entre
outras
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Diversificação das
respostas para
Crianças (Rede de
Amas)
Adequação dos
horários das Respostas
Sociais para Crianças

CLAS de Aljustrel

Entidades empregadoras

Criação de uma
Política Local de
Conciliação

Representações sobre os papéis
sociais

Desconhecimento
sobre a realidade
concelhia relativa
à temática da
Igualdade

Resposta a Criar

Sem dados sistematizados

Diagnóstico Local
Plano Concelhio para a
Igualdade

CLAS de Aljustrel
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Violência
Conjugal

Conteúdo do Problema

Violência psicológica,
física, sexual e privação
económica, stalking
(perseguição) de
cônjuges e ex-cônjuges,
companheiros e excompanheiros

Indicadores

14 denúncias de vítimas do concelho
de Aljustrel apresentadas na GNR
entre 1 de janeiro a 25 de Novembro
de 2015

10 novas sinalizações em 2015
recebidas peloGabinete VERA, das
quais 7 foram denunciadas à GNR

Destacamento territorial de Aljustrel
(Aljustrel, Ferreira do Alentejo e
Ourique recebeu em 2015, 34
denúncias em 2015

Resposta a Criar

Gabinete VERA/ESDIME
Continuidade do
Gabinete VERA e
REDE VERA,
integrando uma
abordagem
preventiva junto
da comunidade
educativa e
comunidade em
geral

Município de Aljustrel
CPCJ
Segurança Social – Servio Local de Aljustrel
GNR de Aljustrel/NIAVE
Agrupamento de Escolas de Aljustrel
Centro de Saúde
Intervenção Precoce
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel
Centro de Formação de Aljustrel
Centro de Emprego de Beja
NAV

44 sinalizações recebidas pelo
Gabinete entre Julho de 2013 a 11
de Abril de 2016

LNES (144)
Cruz Vermelha Portuguesa
Juntas Freguesia concelhias

Fonte: Gabinete VERA/ESDIME
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Problemas

Problemas

Dificuldades
de integração
social e
profissional de
vítimas de
violência
doméstica

Resposta a Criar

Recursos Existentes

Município de Aljustrel
/Apartamento de Autonomia

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resistência de alguns empregadores que
dificultam a integração profissional

75% de vítimas em
acompanhamento e com
integração em medidas,
foram integradas de
forma desajustada

Aprofundamento
do trabalho em
rede, na área da
violência

55% das vítimas em
acompanhamento sem
acesso a habitação
alternativa

Criação de
Protocolos para
a Integração
Profissional de
Vítimas

Vítimas com dificuldades em se
autonomizarem, por insuficiência de
recursos, designadamente habitação
alternativa
Desajuste entre a legislação que prioriza a
integração das vítimas – formação
profissional e emprego - e a sua aplicação

55% das vítimas em
acompanhamento sem
integração profissional
Fonte: Gabinete VERA/ESDIME
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Centro de Formação de Aljustrel
Centro de Emprego de Beja
Segurança Social – Serviço Local
de Aljustrel
Gabinete VERA/Esdime
Juntas de Freguesia concelhias

Criação de
Habitação Social
para vítimas

IPSS e outras entidades
empregadoras
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Crianças e jovens
vítimas de
Violência
Doméstica/
familiar

Crianças e jovens
vítimas de violência
psicológica e/ou
violência física

Indicadores

69 crianças e jovens dos 0
aos 18 anos vítimas de
violência
doméstica/familiar,
sinalizadas entre Julho de
2013 a 11 de Abril de 2016

Resposta a Criar

Aprofundamento da
intervenção do
Gabinete VERA, que
implique reforço da
equipa técnica

Agrupamento de Escola de Aljustrel
GNR
VERA

Aprofundamento da
intervenção do GAAF,
que implique reforço
da equipa técnica e
aumento do número
de horas

Fonte: Gabinete VERA/ESDIME

Município de Aljustrel
Juntas Freguesia
Segurança Social
Centro de Saúde/Núcleo de Crianças e
Jovens em Risco
Intervenção Precoce

Alargamento do
trabalho em rede, para
a prevenção da
violência sobre
crianças e jovens
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CPCJ

Santa Casa Misericórdia de Aljustrel
Misericórdia de Messejana
Associação Engenho e Arte
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Problemas

Problemas

Conteúdo do Problema

Violência no
namoro

Violência no namoro
caracterizado por
comportamentos de controlo
– não poder sair com colegas
do outro sexo, controlo dos
telemóveis e da roupa -,
agressões verbais, coação
psicológica e agressões físicas

Resposta a Criar

Recursos Existentes

Reforço da Equipa Técnica do
GAAF – Gabinete de Apoio ao
Aluno e à Família

Agrupamento de Escolas de Aljustrel

Indicadores

3 Vítimas de
violência no
namoro sinalizadas

Município de Aljustrel

Programa de Prevenção e
Intervenção na Violência no
Namoro com jovens
Fonte: Diagnóstico
Programa
Escolhas/Agrupamento
de Escolas de Aljustrel e
CPCJ)

Gabinete VERA/ESDIME

CPCJ
Segurança Social
GNR de Aljustrel/Programa Escola Segura
Centro de Saúde

Sensibilização de dirigentes
associativos e
treinadores/monitores e
comunidade em geral

Centro de Formação de Aljustrel
NAV
LNES (144)
Associações Culturais e Desportivas que
trabalham com jovens
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Problemas

Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Violência sobre os
idosos

Negligência, violência
económica, violência física e
psicológica

N.º de idosos/as
referenciados/as no Centro
de Saúde, por tipologia

Resposta a Criar

Recursos Existentes

Comissão de Proteção de
idosos/as

Equipa de Prevenção de
Violência a adultos/as do
Centro de Saúde

Aprofundamento da
Resposta VERA para a
Violência sobre Idosos/as

GNR/Secção de Programas
Especiais
Município de Aljustrel
Segurança Social
Juntas de Freguesia concelhias
Gabinete VERA/Esdime
IPSS
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EIXO II - EMPREGO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

48

Problemas
Resposta a Criar
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Baixa
escolaridade
da população

População ativa c/
escolaridade inferior à
definida, de acordo com a
data de nascimento, em
risco de perder o posto de
trabalho

25 pessoas em risco de
perder o posto de
trabalho (em processo
dual de reconhecimento
de competências)

Desempregados/as sem
escolaridade e/ou iletrados
sem possibilidade de
integrar um percurso
formativo

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Fonte: Centro de Emprego de
Beja (Abril de 2016)

N.º de desempregados
sem escolaridade e/ou
iletrados, sem
possibilidade de integrar
percurso formativo,
(nómadas e não
nómadas)

Integração em processos de
reconhecimento de competências

Recursos Existentes

Centro de Formação de
Aljustrel

Formação de Competências Básicas
CQEP
Formação de Dupla Certificação

Agrupamento de Escolas de
Aljustrel

Criação e homologação de Percursos
Formativos/novas qualificações
adaptados às necessidades das
empresas

Esdime
CerciBeja
Empresas e outras entidades
empregadoras
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Problemas
Resposta a Criar
Problemas

Dificuldade dos
jovens em fazer
uma escolha
adequada ao seu
perfil

Conteúdo do Problema

Dificuldade em definir
objetivos de vida
Desconhecimento do mundo
do trabalho
Desvalorização de áreas
profissionais com qualificação
inferior ao ensino superior

Recursos Existentes

Indicadores

Sem dados sistematizados

Reforço da Orientação
Escolar e Profissional

Agrupamento de Escolas de
Aljustrel
Associação de Pais
Município de Aljustrel

N.º de alunos/as por
percurso escolar

Alargamento do Plano
para o
Empreendedorismo
na Escola

Esdime
Centro de Formação de Aljustrel
CerciBeja
Instituto Politécnico de Beja
Associação Engenho e Arte
Misericórdia de Aljustrel
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resposta a Criar

Desajuste entre a
formação
(secundário e
superior) e o
mercado de
emprego local

Insuficiente qualificação em áreas
específicas – engenharias de minas,
eletrotécnica, eletricista, entre
outras

N.º de desempregados
inscritos por áreas
profissionais

Plano de Formação
Ajustado

N.º de ofertas sem
resposta

Agrupamento de Escolas de
Aljustrel
Município de Aljustrel

Reforço da Orientação
Escolar e Profissional
ao longo do percurso
escolar

Esdime
Centro de Formação de Aljustrel
Empresas e outras entidades
empregadoras
Instituições de Ensino Superior

Desadequação das
Politicas Educativas
Nacionais –
organização da
oferta

As regras obrigam a turmas de 25
alunos/as, o que dificulta ou impede
a diversificação de áreas

Oferta disponibilizada pelas
entidades formativas e educativas
condicionada às áreas priorizadas
para a Região Alentejo
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N.º de cursos não
abertos por insuficiência
de alunos/as

Criação de Grupo
Temático no âmbito
da Plataforma Supra
Concelhia

Adequação das
políticas educativas
ao interior

CLAS de ALjustrel

Plataforma Supraconcelhia do
Baixo Alentejo
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Desemprego
jovem

Dificuldade de acesso ao mercado de
emprego por baixas habilitações
literárias

83 jovens do 18 aos 24 anos, sendo:
10 sem escolaridade, dos quais 2 sabem ler e
escrever

Desajustamento do perfil de
competências face à oferta
local/regional

9 com 1º ciclo; 3 com 2º ciclo; 17 com 3º ciclo

Insuficientes competências
empreendedoras e medo de arriscar

102 jovens do 25 aos 34 anos, sendo:

Falta de iniciativa pessoal

33 com secundário e 11 com ensino superior

27 sem escolaridade, dos quais 16 sabem ler e
escrever

Resposta a Criar

Centro de Emprego de Beja
Plano de
Promoção do
Empreendedoris
mo e da
Empregabilidade
junto de jovens,
articulada com o
ensino superior

3 com 1º ciclo; 8 com 2º ciclo; 25 com 3º ciclo
Ambiente pouco favorável ao
Empreendedorismo

26 com secundário e 13 com ensino superior

Centro de Formação de
Aljustrel
Município de Aljustrel
(Centro de Acolhimento de
Empresas de Aljustrel
Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento Económico)
GIP

Fonte: Centro de Emprego de Beja (Abril de 2016)

Esdime
Desemprego
de mulheres

Dificuldade na conciliação entre a vida
profissional e familiar

283 mulheres inscritas como desempregadas
(cerca de 58% do desemprego registado)

Pouca Escolaridade e qualificação
técnica

www.iefp.pt/estatisticas - Fevereiro de 2016

Desemprego de longa duração
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Plano de
Promoção do
Empreendedoris
mo e da
Empregabilidade

Empresas e outras entidades
empregadoras
Instituições de Ensino Superior
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resposta a Criar

Centro de Emprego de Beja
Emprego precário

Politica Fiscal
Desadequada ao
contexto local

Emprego sazonal, recibos
verde, contratos a termo e
de curta duração

Carga fiscal e burocrática
para o funcionamento das
empresas – impostos,
formação, medicina no
trabalho, contabilidade,
entre outras

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Sem dados
sistematizados

Sem dados
sistematizados

Plano de Promoção do
Empreendedorismo, da Empregabilidade e
da responsabilidade Social que integre:
Apoio integrado à criação de empresas e
respetivo acompanhamento; Plano de
capacitação concelhio; Plano de atração de
investimento; Empreendedorismo na
escola; Bolsa de emprego concelhio; Bolsa
de ideias; Fundo local; Fórum
Empreendedorismo; Rede de cooperação
empresarial

Proposta de Medidas adequadas ao
interior

Centro de Formação de
Aljustrel
Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento do
Município de Aljustrel
GIP
Esdime
Empresas e outras entidades
empregadoras

CIMBAL
CLAS de Aljustrel
Plataforma Supraconcelhia
do Baixo Alentejo
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Problemas

Problemas

Conteúdo do Problema

Insuficiente
iniciativa do tecido
empresarial

Insuficiente conhecimento sobre os
benefícios/medidas de apoio ao emprego e
criação de empresas

Reduzida
capacidade de
manutenção das
empresas após os 2
anos de atividade

Insuficientes competências de gestão, inovação,
design, marketing, atendimento, comunicação,
entre outras
Insuficiente visão estratégica/comercial
Insuficiente conhecimento dos mercados

Resposta a Criar
Indicadores

Plano de Promoção
do
Empreendedorismo,
da Empregabilidade
e da
responsabilidade
Social, que integre
Taxa de
as dimensões
sobrevivência em
descritas
2012 - 46.03% dado
nacional/alentejo
Sem dados
sistematizados

fonte INE)
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Recursos Existentes

Centro de Emprego de Beja
Centro de Formação de
Aljustrel
Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento do
Município de Aljustrel
GIP
Esdime
Empresários/Empresas Sociais
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Problemas

Problemas

Conteúdo do Problema

Insuficiente cultura
empreendedora

Insuficientes competências em áreas de gestão,
marketing, entre outras
Insuficiente conhecimento dos apoios existentes
Carga burocrática e fiscal

Recursos Existentes

Plano de Promoção
do
Empreendedorismo,
da Empregabilidade
e da
responsabilidade
Social, que integre
as dimensões
descritas

Centro de Emprego de Beja

Indicadores

Sem dados
sistematizados
Ausência de cultura de risco da população em geral

Resposta a Criar

Centro de Formação de
Aljustrel
Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento do
Município de Aljustrel
GIP
Esdime
Empresários/Empresas
Sociais
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Problemas

Problemas

Agricultores/as
de idade
avançada com
dificuldade no
acesso à
informação e na
adoção de novas
práticas agrícolas

Insuficiente
estratégia de
comercialização
de produtos

Conteúdo do Problema

Medo de arriscar e insuficiente cultura
empreendedora

Resposta a Criar

Recursos Existentes

Plano de Promoção
do
Empreendedorismo
focado na área
agrícola

Associação de Beneficiários do
Roxo

Indicadores

Sem dados
sistematizados

Insuficiente conhecimento dos apoios existentes
Dificuldade em ultrapassar as exigências
burocráticas e de legislação
Resistência à utilização de novas técnicas agrícolas e
novas formas de produção

Dificuldade na comercialização de produtos,
associada à Insuficiente produção em escala
Pouco investimento na criação de marcas/marcachapéu

Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento do Município
de Aljustrel
Sem dados
sistematizados

Estratégia de
Promoção e de
Comercialização de
produtos

Insuficiente estratégia de marketing

Apoio à criação de
circuitos curtos de
comercialização

Insuficiente cooperação entre agricultores

Redes de Cooperação
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Associação de Agricultores do
Campo Branco

Centro de Formação de Aljustrel
GIP
Esdime
Outras associações congéneres
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EIXO III - SAÚDE MENTAL

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016
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Problemas

Problemas

Insuficiente resposta na
área da Saúde Mental
para crianças e jovens em
idade escolar

Conteúdo do Problema

Indicadores

Crianças e jovens a partir dos 2
anos, com diagnóstico de
autismo, asperger e
hiperatividade com resposta
insuficiente

Nº de crianças em
acompanhamento por
problema e média de
consultas anuais, por
tipologia de especialidade
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Resposta a Criar

Recursos Existentes

Serviço de Psicologia
no Centro de Saúde
de Aljustrel

Departamento de Psiquiatria
do Hospital de Beja

SPO’s (Serviços de
Psicologia e
Orientação)

Centro de Paralisia Cerebral
Centro de Saúde de Aljustrel

Sala de Estimulação
Multissensorial
Ambiente Snoezelen

CPCJ

Intervenção Precoce

APE
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Insuficiente
resposta na área
da Saúde Mental
para crianças e
jovens em idade
escolar

Conteúdo do Problema

Indicadores

Crianças e jovens com
problemas do foro
psicológico ligados a
instabilidade emocional,
Ideação / Tentativa de
suicídio, Depressão /
tendências depressivas,
Automutilação / Episódios
de crise de ansiedade,
com baixa autoestima e
de contextos familiares
com ausência de
competências diversas

38 crianças e jovens sinalizados por
instabilidade emocional
8 crianças e jovens sinalizados por
Ideação / Tentativa de suicídio
8 crianças e jovens sinalizados por
episódios de crise de ansiedade
7 crianças e jovens sinalizados por
Depressão / tendências depressivas
6 crianças e jovens sinalizados por
distúrbios alimentares
4 crianças e jovens sinalizados por
automutilação
Fonte: Diagnóstico Programa Escolhas/Agrupamento
de Escolas de Aljustrel e CPCJ)
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Resposta a Criar

Serviço de Psicologia no Centro de
Saúde de Aljustrel
SPO’s (Serviços de Psicologia e
Orientação)

Agrupamento de
Escolas de Aljustrel
CPCJ
Esdime

Sala de Estimulação Multissensorial
Ambiente Snoezelen

Programa de Promoção do BemEstar

Município de
Aljustrel
Centro de saúde de
Aljustrel
Departamento de
Psiquiatria do
Hospital de Beja
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Problemas
Resposta a Criar
Problemas

Insuficiente
resposta na área
da Saúde Mental
em adultos
ativos e
idosos/as

Conteúdo do Problema

Indicadores

Adultos ativos com doenças
psiquiátricas – bipolaridade,
esquizofrenia, depressão e
perturbações de ansiedade, sem
resposta ou com resposta
insuficiente

N.º de adultos/idosos com
problemas de saúde mental,
por tipologia de problema,
sexo e grupo etário em
acompanhamento e sem
acompanhamento
especializado (psiquiatria,
neurologia e psicologia)

Idosos/as com demências e
depressão, sem resposta ou com
resposta insuficiente

Dificuldade em conciliar a vida
pessoal por parte dos
cuidadores; stress e desgaste
emocional, dificuldade em
compreender a doença mental
e prestar cuidados adequados
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Serviço de Psicologia no Centro
de Saúde de Aljustrel

Plano para Prevenção da Saúde
Mental e de Promoção do Bemestar

Promoção do bem-estar de
cuidadores que integre:

Sem dados sistematizados

Recursos Existentes

Formação/Informação para
cuidadores sobre:
comportamentos e tipologia da
doença mental, prestação de
cuidados, informação sobre
apoios existentes (Ex: descanso
do cuidador) e apoio emocional

Departamento de
Psiquiatria do Hospital de
Beja – 1 pedopsiquiatra, 1
enfermeira, 1 psicóloga
Serviço de Neurologia do
HJJF
Centro de Saúde de
Aljustrel
APE
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Problemas
Recursos Existentes
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Resposta a Criar

IPSS concelhias
Respostas Sociais com
dificuldade em assegurar
resposta adequada a idosos
com problemas de saúde
mental

Espaços físicos desadequados
Rácio definido atualmente é
insuficiente para utentes com
problemas de saúde mental,
designadamente para assegurar a
estimulação adequada
Insuficiente capacitação de
pessoal técnico e auxiliar

Famílias de idosos/as com
problemas de saúde mental,
em situação de dependência
e/ou em fase terminal sem
capacidade de resposta
adequada

Estimulação cognitiva e sensorial
Desgaste emocional e físico
Tempo disponível para a
prestação de cuidados reduzido
Idade dos cuidadores
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N.º de espaços
adequados às
necessidades dos
utentes com problemas
de saúde mental
N.º de idosos
institucionalizados sem
estimulação adequada

Sem dados
sistematizados
N.º de cuidadores por
grupo etário e situação
face ao emprego

Resposta Social
Especializada/
Adequação das respostas
sociais existentes
Plano de Formação na
área da saúde mental

Plataforma Supra
Concelhia
ARS
IEFP
ESDIME

Rede de Cuidadores
Adequação das Políticas
Públicas na área da saúde
mental
Centro de Noite

IPSS – Apoio
Domiciliário e Centros
de Dia
Equipa de Paliativos

Promoção do bem-estar
de cuidadores que integre
as dimensões descritas
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Problemas

Problemas

Alcoolismo em
adultos

Conteúdo do Problema

Resposta a Criar

Recursos Existentes

Criação de uma estrutura local que
assegure um acompanhamento
regular e de ajuda

CRI

Indicadores

Abuso crónico de álcool N.º (%) de adultos
em adultos
com diagnóstico de
alcoolismo (SIARS)

Serviço de Psiquiatria do Hospital de Beja
Centro de Saúde de Aljustrel
Segurança Social
Município de Aljustrel

Maus hábitos
alimentares de
crianças

Consumo excessivo de
doces e de alimentos
processados

N.º de
crianças/famílias
sinalizadas por
maus hábitos
alimentares

Programa Integrado de Promoção
de Estilos de Vida Saudáveis

Centro de Saúde de Aljustrel
Agrupamento de Escolas de Aljustrel
Projeto Mexe-te
Lancheira Sorriso
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Problemas

Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

I

Elevado de tempo de espera para
integração na UCC, ULD e ECCI após
encaminhamento

Tempo médio de espera
(1,5/2 meses)

Incapacidade financeira das famílias em
comportar os custos

N.º de famílias que
recusaram integração por
incapacidade financeira

Famílias sem capacidade de prestar os
cuidados paliativos (incapacidade,
idade, … ) e/ou pessoas sem
cuidadores, em fase terminal

Sem dados
sistematizados

Dificuldade de acesso à
resposta de Cuidados
Continuados

N.º de pessoas em lista
de espera

Resposta a Criar

Recursos Existentes

Alargamento de
camas/vagas da
rede de cuidados
continuados

ARS
Equipas de Cuidados
continuados locais
Centro de Saúde de Aljustrel

Insuficiência da resposta
de cuidados paliativos

Rede de
Cuidadores

IPSS concelhias

Unidade de
Cuidados
Paliativos

Administração Regional de
Saúde do Alentejo
IPSS
Segurança Social
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EIXO IV – TRABALHO EM REDE
Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016
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Problemas
Resposta a Criar
Problemas

Conteúdo do Problema

Indicadores

Esvaziamento
do papel da
Rede Social

Rede Social não é entendida como
instrumento de Planeamento
Estratégico Concelhio

Sem dados
sistematizados

Criação do Sistema de Informação
Capacitação para dirigentes e apresentação de boas práticas de
concertação de outras Redes

Insuficiente visão estratégica por
parte de alguns parceiros

Insuficiente conhecimento das
potencialidades da Rede

Insuficiente valorização do papel que
as entidades podem ter na Rede e dos
ganhos que podem obter

Recursos
Existentes

Levantamento do que cada entidade pode dar e
receber/expectativas
Avaliação da Satisfação das entidades no âmbito do
funcionamento do CLAS
Descentralização das reuniões da Rede para as freguesias e coresponsabilizar as entidades na organização das mesmas

Existência
de um
historial de
articulação
positivo e
de boas
práticas do

CLAS de
Aljustrel

Fórum de Apresentação do Plano de Atividades/projetos de
candidatura de cada entidade
Ações de Capacitação para a Rede – Ciclos Temáticos, Fórum
Local, Ações Out/in door com recurso a dinâmicas de grupo
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Problemas
Problemas

Insuficiente
Articulação
entre
entidades

Conteúdo do Problema

Desconhecimento sobre as
funções/limites da intervenção
de cada entidade parceira tipologia de intervenção e
competências, tipologia de
apoios/critérios de atribuição,
mecanismos de
encaminhamento, entre outros

Indicadores

Fórum de Apresentação do Plano de
Atividades/projetos de candidatura de cada
entidade
Apresentação de projetos/boas práticas
Sem dados sistematizados

Insuficiente
Participação
e
Envolvimento
na Rede

Pouca participação de algumas
entidades no seio da Rede Social,
sendo que algumas participam
em outras parcerias setoriais
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Criação de uma Newsletter da rede
Mapeamento das
iniciativas/entidades/Guia de Recursos da
Intervenção Concelhia

Pouca descentralização da Rede

Existência de diferentes parcerias
que dificultam a participação das
entidades

Resposta a Criar

Recursos
Existentes

Ver quadro abaixo sobre grau de
participação nas reuniões da Rede
Social

Ações de Capacitação para a Rede – Ciclos
Temáticos, Fórum Local, Ações Out/in door
com recurso a dinâmicas de grupo

Existência de
um historial
de
articulação
positivo e de
boas práticas

do CLAS de
Aljustrel

Descentralização das reuniões da Rede para
as freguesias e co-responsabilizar as
entidades na sua organização
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Grau de Participação na Rede Social
CLAS

Workshop
Participativo

Gr. Trabalho em
Rede

Gr Ig e violência
doméstica

Gr Minorias
Étnicas

Gr, Emprego,
qualificação e
empreendedorismo

Gr. Famílias e
comunidade

Gr. Saúde

Workshop
Participativo
participaram
45.5% das
entidades
(18
entidades
em 33)

100% - 4
entidades
(12.12%)

100% - 4
entidades
(12.12%)

100% - 4
entidades
(30.7%)

100% - 4
entidades (23.5%)

100% - 4
entidades (19 %)

66.6 % - 9
entidades
(27.27 %)

66.6 % - 9
entidades
(27.27 %)

66.6 % - 3
entidades
(23.1 %)

75 % - 3 entidades
(17.7 %)

75 % - 4
entidades (19 %)

100% - 4
entidades (22.2
%)

50 % - 4 entidades
(23.5 %)

33.33 % - 4
entidades
(12.12%);

33.33 % - 4
entidades
(12.12%);

33.33 % - 3
entidades
(23.1 %)

50 % - 3
entidades (14.4
%)

0% - 16
entidades
(48.48 %)

0% - 3
entidades
(23.1 %)

(universo de 29
entidades)

100% - 8 entidades
(27.5%)
75% - 6 entidades
(20.7%)
50% - 6 entidades
(20.7%);
25% - 5 entidades
(17.3 %)
0% - 4 entidades
(13.8 %), das quais
uma está sediada
fora do concelho
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0% - 16
entidades
(48.48 %)

25 % - 2 entidades
(11.8 %)
0% - 4 entidades
(23.5 %)

75 % - 3
entidades (16.7
%)

25 % - 4
entidades (19 %)

50 % - 3
entidades (16.7
%)

0% - 6 entidades
(28.6 %)

25 % - 1
entidades (5.5 %)
0% - 7 entidades
(38.9 %)
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Problemas

Problemas

Insuficiente
capacitação
técnica e de
dirigentes
institucionais em
algumas áreas

Conteúdo do Problema

Insuficiente capacitação em áreas como violência no
namoro, violência entre pessoas do mesmo sexo numa
1
relação de intimidade (no namoro e conjugal) e
violência sobre os idosos/as, tráfico de seres humanos
Necessidade de reforçar a capacitação em áreas ligadas
à violência conjugal

Insuficientes competências/ necessidade de reforço de
competências nas áreas da deficiência e incapacidade,
demências, minorias étnicas, proteção de menores em
risco, criação de emprego e empreendedorismo
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Resposta a Criar

Recursos
Existentes

Indicadores

N.º de horas de
formação nestas
áreas, por
técnico/a e
dirigente
institucional

Plano de Formação para a
Violência
ESDIME
IEFP
CLAS de
Aljustrel

Ações de Capacitação para a Rede
– Ciclos Temáticos, Fórum Local,
Ações Out/in door com recurso a
dinâmicas de grupo
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IV - ANEXOS
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4.1 DADOS DE CARATERIZAÇÃO GERAL
2001

Quadro-resumo: Aljustrel
População residente
Superfície em Km2
Densidade populacional (número médio de indivíduos por km2)
Freguesias
Eleitores
Jovens (%) menos de 15 anos
População em idade activa (%) 15 aos 64 anos
Idosos (%) 65 e mais anos
% da população com 65 ou mais anos do concelho de Aljustrel que vive
só ou com outros do mesmo grupo etário (8)
Índice de envelhecimento (idosos por cada 100 jovens)
Indivíduos em idade activa por idoso
População estrangeira em % da população residente (1)
Famílias (2)
Famílias unipessoais (%) (2)
Dimensão média das famílias (2)
Divórcios por 100 casamentos
Nascimentos (3)
Nascimentos fora do casamento (%) (3)
Óbitos
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2011

2014

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

10.520
458,4
22,9
5
9.491
13,1
63,6
23,3

134.832
8.544,6
15,8
83
118.642
13,8
62,1
24,1

9.212
458,5
20,1
5
8.911
11,5
64,0
24,5

126.419
8.542,7
14,8
83
113.297
13,5
62,2
24,3

8.835
458,5
19,3
4
8.572
11,4
63,4
25,2

122.729
8.542,7
14,4
62
109.203
13,3
62,4
24,3

180,2
2,6
3,0
50.566
24,9
2,4
┴ 88,1
1.016
54,1
2.006

221,0
2,5
1,3
61
57,4
140

182,6
2,6
2,9
937
64,8
1.799

62.85
177,3
2,7
3.944
20,1
2,6
19,4
64
37,5
166

175,1
2,6
50.032
20,7
2,6
37,8
1.121
36,0
2.060

212,4
2,6
1,3
3.754
24,1
2,4
┴ 68,4
67
52,2
154
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2001

Quadro-resumo: Aljustrel

2011

2014

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

0,0

2,7

0,0

3,0

0,0

2,1

- 102

- 939

- 87

- 990

- 79

- 862

5.730
88,2
11,8
5.268
-

83.448
85,8
14,2
71.101
-

5.815
85,7
14,3
5.537
902,0

84.832
81,6
18,4
75.009
977,0

5.847
5.568
829,0

85.349
75.352
843,0

26,9

28,6

16,2

17,2

-

-

9,6
3,4
1.866
161
//
//
,,,

9,6
4,6
24.181
2.389
4.903
464
6
-

12,4
8,0
1.880
143
//
//
┴ 1
┴ 157

1.361
124
//
//
1
52

19.443
1.692
2.355
200
12
944

Espectadores de espetáculos ao vivo

,,,

-

┴ 21.374

12.430

185.956

Ecrãs de cinema

,,,

-

┴

13,7
9,7
22.060
2.241
2.998
251
┴ 14
┴ 574
┴
163.207
┴ 5

Taxa de mortalidade infantil (‰)
óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade por cada 1000
nascimentos
Saldo natural
diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos
Alojamentos familiares clássicos
Alojamentos próprios (%) (2)
Alojamentos arrendados e outros casos (%) (2)
Edifícios de habitação familiar
Valores médios de avaliação bancária dos alojamentos (€/m2)
População residente de 15 e mais anos, sem nível de escolaridade (%)
(2)
População residente de 15 e mais anos, com ensino secundário (%) (2)
População residente de 15 e mais anos, com ensino superior (%) (2)
Alunos do ensino não superior (4)
Docentes do ensino não superior (4)
Alunos do ensino superior (4)
Docentes do ensino superior (5)
Museus
Sessões de espetáculos ao vivo
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2001

Quadro-resumo: Aljustrel
Hospitais
Centros de saúde
Consultas nos centros de saúde
N.º de médicos por 1000 habitantes
Farmácias (6)
Habitantes por pessoal ao serviço nos centros de saúde
Crimes registados pelas polícias por mil habitantes
Empresas não financeiras (7)
Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras (7)
Sociedades constituídas
Sociedades dissolvidas
Bancos e caixas económicas
Habitantes por banco e caixa económica
População activa (2)
População empregada + População desempregada
Taxa de emprego (%) (2)
população empregada por cada 100 indivíduos com 15 e mais anos
Poder de Compra per-capita (8)
População empregada no sector primário (%) (2)
População empregada no sector secundário (%) (2)
População empregada no sector terciário (%) (2)
Trabalhadores por conta de outrem (%) (2)
Trabalhadores por conta própria isolados (%) (2)

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

Aljustrel
(Município)

2011

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

2014

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

┴ 2
13
477.748
2
62
231,5
┴ 25,7
13.614
27.675
┴ 199
┴ 202
57
2.217,9

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

-

-

5
24,8
878
2.244
8
7
4
2.208,8

60
13.869
27.374
182
168
55
2.231,4

1
34.471

2
13
409.390

5
250,5
25,5
20
4
2
5.260,0

60
251,6
25,7
232
34
51
2.643,8

┴
1
43.417
1,2
6
242,4
┴ 23,6
876
1.989
┴ 7
┴ 11
4
2.302,9

4.165

57.390

┴ 3.982

┴ 55.191

-

-

39,5

43,5

41,6

43,0

-

-

14,9
22,7
62,4
78,3
9,4

81.18%
8,4
30,9
60,6
81,3
8,7

12,3
18,8
68,9
80,0
8,7

-

-

12,2
32,8
55,0
77,2
9,7
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2001

Quadro-resumo: Aljustrel
Taxa de desemprego (%) (2)
população desempregada por 100 activos
Desempregados inscritos nos centros de emprego
Ofertas de emprego nos centros de emprego
Pensionistas da Segurança Social
Reformados, aposentados e pensionistas da Caixa Geral de
Aposentações
Pensionistas da Segurança Social e da CGA em % da população
residente com 15 e mais anos
Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI)
Beneficiários do RSI em % da população residente com 15 e mais anos
Beneficiários do subsídio de desemprego
Beneficiários do subsídio de desemprego em % da população residente
com 15 e mais anos
Consumo de energia eléctrica por habitante (kWh)
Resíduos urbanos recolhidos selectivamente por habitante (kg)

2011

2014

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

Aljustrel
(Município)

Baixo
Alentejo
(NUTS III)

12,7

11,5

┴ 14,4

┴ 14,4

-

-

598
1,2
4.382

7.922
106,5
49.005

326
11,5
4.040

6.365
176,8
46.196

391
8,1
-

7.414
215,2
-

-

-

369

7.489

396

8.025

-

-

54,5

49,3

-

-

64

899

456
5,6
164

8.092
7,4
2.154

361
4,7
184

5.922
5,6
2.656

0,7

0,8

2,0

2,0

2,4

2,5

2.552,0

3.350,3

6.679,6

5.368,9

-

-

46,4

58,2

Pro
14.285,8
Pro 48,3

Pro
6.337,3
Pro 46,8

Fontes
Pordata , INE, APA/MAOTE, CGA/MEF, INAG/MAOTE, DGEEC/MEC, BP, II/MSESS, DGAI/MAI, ISS/MSESS, DGEG/MAOTE, DGPJ/MJ, IGP, SEF/MAI, DGS/MS,
DGO/MEF,
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Notas
(1) - Os valores apresentados referem-se à população estrangeira com estatuto legal de residente.
(2) - Dados censitários.
(3) - Os valores apresentados referem-se ao município de residência da mãe (e não de nascimento da criança).
(4) - O ano apresentado corresponde ao último ano do par ano letivo.
(5) - O docente pode ser contabilizado tantas vezes quanto as instituições de ensino em que leciona.
O docente é registado no município onde está localizada a sede do estabelecimento de ensino independentemente de lecionarem em pólos de ensino que
podem estar localizados noutros municípios.
(6) - Inclui postos farmacêuticos móveis
(7) - Os valores apresentados consideram as empresas, os empresários em nome individual e os trabalhadores independentes. Exclui as acividades
financeiras e de seguros, a Administração Pública e Defesa e a Segurança Social Obrigatória.
(8) – Os valores apresentados constam do documento de diagnóstico à 1^Fase de Pré- qualificação a candidatura da Esdime ao DLBC – Desenvolvimento
Local de base Comunitária
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4.2 – WORKSHOP PARTICIPATIVO 17 DE JUNHO DE 2015

Áreas temáticas e respetiva priorização

Área Temática

Priorização por Área Temática

Saúde

38

Família e Comunidade

30

Minorias étnicas

23

Violência Doméstica

21

Minorias Étnicas

9

Trabalho em Rede

3
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Problemas identificados por área temática e respetiva priorização

Área Temática

Problemas
Problemas de Saúde Mental em crianças em idade
escolar, idosos/as (demências) e população (prevenção)
e adolescentes

Priorização

18

Elevado de tempo de espera no encaminhamento para
UCC e outras unidades de saúde

7

Consumos Nocivos de jovens e adultos/as jovens

6

Toxicodependência

4

Saúde/Saúde
Mental

Alcoolismo

3

(38)

Saúde Mental nos/as/ adolescentes

1

Escassez / Ausência de respostas na área da saúde
mental

0

Desconhecimento sobre a existência do serviço de
cuidados paliativos

0

Falta de divulgação do serviço de cuidados paliativos

0

Inexistência de serviços de apoio a doentes em fase
terminal

0
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Problemas

Priorização

Insuficientes competências parentais

10

Insuficientes competências de gestão familiar e do
orçamento

7

Área Temática

Prática de comportamentos de risco/perigo por
crianças e jovens

5

Insuficiência de habitação social

2

Elevado absentismo escolar (faixa etária 15/18 anos)

2

Família e
Comunidade

Bullying

1

(30)
Carência alimentar

1

Falta de acompanhamento familiar

1

Isolamento dos/as idosos/as

1

Pobreza

0

Falta de serviços de apoio no âmbito das necessidades
educativas especiais

0

Baixa natalidade

0

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

77

Área Temática

Problemas
Qualificação e Empreendedorismo

Emprego,
Qualificação e
Empreendedorismo
(23)

Priorização
6

Desemprego nos/as jovens com falta de habilitações
literárias

6

Desemprego de jovens e mulheres

5

Desemprego de jovens recentemente licenciados/as

2

Desemprego de mulheres e mulheres vítimas de
violência

2

Emprego precário

2

Jovens agricultores/as com falta de ideias inovadoras
Agricultores/as de idade avançada com dificuldade no
acesso à informação

Diagnóstico Social de Aljustrel, Abril de 2016

0

0

78

Área Temática

Problemas

Violência Doméstica e no namoro

Priorização

9
6

Violência
Doméstica

Crianças expostas a Violência Doméstica

(21)

Falta de habitação social para vítimas de violência
doméstica

3

Desemprego de vítimas de violência doméstica –
dificuldade de integração de mulheres vítimas

3
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Área Temática

Problemas
Dificuldades de integração social, educativa e
profissional das minorias étnicas (modo de vida
nómada)

Priorização

5

Minorias Étnicas
(9)

Candidatos/as sem qualquer nível de escolaridade e
sem residência fixa

4

Integração no mercado e trabalho de candidatos/as
nómadas e inscritos/as no IEFP

0

Problemas

Priorização

Desconhecimento sobre as funções e limites da
intervenção de cada entidade parceira

2

Área Temática

Trabalho em rede
(3)

Falta/Insuficiente confiança em alguns técnicos e
algumas técnicas

1

Insuficientes competências técnicas nas áreas ….

0
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