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Enquadramento  

 

A implementação da Rede Social de Castro Verde, é por nós entendida como um processo 

que, se pretende dinâmico e participado, por forma a estabelecer as prioridades e 

organizar a intervenção, contribuindo assim para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Social do concelho de Castro Verde.  

 

No âmbito do Programa da Rede Social, o documento agora apresentado, constitui o 

Diagnóstico Social do Concelho de Castro Verde. A estrutura deste documento traduz a 

opção prosseguida no âmbito da condução do trabalho da parceria, que ao centrar-se na 

preparação da intervenção, privilegiou a complementaridade entre as etapas do 

Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social. 

 

O Diagnóstico Social surge em 1917 com o livro “Diagnóstico Social” de Mary Richmond, 

onde a autora definiu e concebeu este instrumento assente no método de Serviço Social 

de caso e segundo o modelo clínico, tornando-se este um marco imprescindível na 

história do Serviço Social. 

 

O Diagnóstico Social é um processo de elaboração e sistematização de informação que 

implica conhecer e compreender os problemas e necessidades dentro de um 

determinado contexto, as suas causas e a evolução ao longo do tempo, assim como, os 

fatores condicionantes e de risco e as suas tendências previsíveis. 

 

Desta forma, neste documento são identificadas e caracterizadas as principais 

problemáticas do território, com alusão aos indicadores fundamentais do Concelho de 

Castro Verde. 
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Metodologias  

 

Para elaboração do Diagnóstico Social do concelho de Castro Verde definiu-se uma 

metodologia de recolha de contributos, de identificação de problemas/necessidades e de 

recursos/medidas do concelho. 

 

A Metodologia utilizada foi a criação de  grupos de trabalho onde foram ouvidas todas as 

entidades parceiras que constituem o CLAS - Conselho Local de Ação Social, distribuídas 

em grupos de trabalho por quatro eixos (Qualificação Emprego e Empreendedorismo; 

Saúde e Envelhecimento Ativo; Família e Comunidade; Trabalho em Rede), com o 

propósito de estabelecer prioridades, bem como, encontrar algumas medidas de atuação 

que possam servir de contributo para o desenvolvimento do concelho.  

 

No âmbito dos grupos de trabalho temáticos, procedeu-se a uma análise mais detalhada 

do ponto de vista qualitativo e quantitativo, que permitiu o estabelecimento de relações 

de causalidade existentes. A definição das problemáticas conduziu à identificação das 

prioridades a dar resposta no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho 

de Castro Verde.  
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1 – Caracterização do Território 

 

O Concelho de Castro Verde está situado no coração do “Campo Branco”, por entre as 

planícies do Alentejo que encostam à serra do Caldeirão. Localizado no distrito de Beja, 

limitado a Norte pelos concelhos de Beja e Aljustrel, a Sul pelo concelho de Almodôvar, a 

Este pelo concelho de Mértola e, a Oeste, pelo concelho de Ourique. 

 

Figura 1 – Localização do Concelho no País e distribuição das freguesias: 

 

 

Equipado com algumas infra-estruturas de acesso rodoviário, Castro Verde combina a sua 

privilegiada localização no corredor de ligação do Norte ao Algarve com a facilidade de 

acessos a eixos de comunicação fundamentais, como: Aeroporto de Beja a 45 Kms, 

aeroporto de Faro a 100 Kms, aeroporto de Lisboa a 190 Kms e aeroporto de Sevilha a 

270 Kms. Porto Marítimo de Sines a 95 Kms, Cidade de Beja a 42 Kms, Cidade de Évora a 

120 Kms e a ligação ferroviária da Estação da Funcheira a 30 Kms.  

 

Eixos rodoviários de ligação a: Litoral alentejano por Ourique (E.N. 123), litoral algarvio 

(A2 e I.C.1), Lisboa pela Estação de Ourique (I.C.1), a Lisboa por Aljustrel (E.N.2), a Lisboa 

(A2), a Mértola (E.N. 123), a Almodôvar (E.N.2), a Beja e Évora (I.P.2).  

Tal como acontece na maioria dos Concelhos do interior do país o Concelho de Castro 

Verde tem vindo a perder população ao longo dos anos conforme o quadro seguinte 

demonstra. 
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Quadro  1 -População residente no Concelho de Castro Verde desde 1970 por grupos 
etários 

 1970 1981 1991 2001 2011 

0-14 Anos 2 295 1 521 1 364 1 045 956 

15-24 Anos 1 260 1 100 1 050 1 003 752 

25-64 Anos 4 460 3 406 3 723 3 865 3 800 

= ou > 65 Anos 1 080 1 445 1 625 1 690 1 768 

TOTAL 9095 7472 7762 7603 7276 

 Fonte: INE – Censos 2011 

 

Com uma área de 567,2 Km2 e uma população aproximada de 7276 habitantes, (Fonte: 

Censos 2011) distribuída em cerca de uma vintena de localidades de pequena e média 

dimensão, está dividido administrativamente em quatro freguesias: União das Freguesias 

de Castro Verde e Casével, Entradas, São Marcos da Ataboeira e Santa Bárbara de 

Padrões. 

 

Quadro  2- População residente no Concelho de Castro Verde por Freguesia 

Freguesias Homens Mulheres Total 

União de Freguesias 

de Castro Verde e 

Casével 

Casével 222 226 448 

Castro Verde 2402 2496 4898 

Entradas 310 339 649 

Santa Bárbara de Padrões 469 474 943 

São Marcos da Ataboeira 164 174 338 

Total no Concelho 3567 3709 7276 

Fonte: INE – Censos 2011 
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2 – Habitação 

 

De acordo com os Censos 2011 verificamos que a distribuição das famílias no Concelho 

de Castro Verde assume uma maior concentração na sua sede. 

 

Quadro  3 -Distribuição de famílias e alojamentos do Concelho em 2011 

Freguesias 
Famílias 

Clássicas 

Familiares 

Monoparentais 

Núcleos 

Familiares 

 

Alojamentos 

Familiares 

Clássicos 

Edifícios 

Clássicos 

União de 
Freguesias de 
Castro Verde 

e Casével 

Casével 210 14 139 398 399 

Castro 
Verde 

1872 200 1476 2809 2664 

Entradas 280 33 200 478 478 

Santa Bárbara de 
Padrões 

409 38 290 772 768 

São Marcos da 
Ataboeira 

146 10 103 363 361 

TOTAL 2917 295 2208 4820 4670 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Outro aspeto a salientar prende-se com o número de alojamentos existentes, uma vez 

que a diferença entre o número de famílias e de alojamentos ocupados é muito 

significativa abrangendo todo o concelho e apresentando um número expressivo de 

alojamentos familiares desocupados. Podemos concluir que estes dados confirmam a 

existência de um despovoamento, principalmente nas freguesias rurais. Esta situação está 

diretamente ligada à não fixação dos jovens principalmente nas freguesias rurais e a uma 

percentagem muito elevada de população envelhecida.  
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2.1 - Habitação Social 

 

O Município de Castro Verde, cumprindo o quadro legal de atribuições, na área da 

Habitação Social, nomeadamente na disponibilização de fogos de habitação social, em 

regime de renda apoiada, tem vindo a atribuir fogos, consoante a sua disponibilidade com 

base nas habitações desocupadas temporariamente.  

 

O parque habitacional do Município é composto pelo total de 51 habitações, localizadas 

na sede do Concelho, à exceção de um fogo habitacional localizado em Casével. Sendo 

que a primeira fase de construção de habitação social no Concelho remonta à década de 

70 e ao longo das décadas seguintes o Município ampliou o seu parque habitacional, 

sendo que, a construção da última fase de habitação social resultou em 16 fogos de 

habitação social na Rua da Reforma Agrária em Castro Verde. 

 

Na verdade, a habitação no Concelho reveste-se de problemas que se devem ao 

crescimento económico relacionado com o complexo mineiro de Neves-Corvo, que 

originou uma grave discrepância entre procura e oferta, que justificam a referida inflação. 

Por outro lado, a disponibilidade de terrenos para construção de habitação a custos 

controlados aos particulares, como também, para cooperativas de habitação devem cada 

vez mais ser entendidas como respostas de cariz habitacional fundamentais para um 

natural e eficaz crescimento urbano. 

 

Com base nas necessidades efetivas de habitação a Autarquia sente que o parque 

habitacional é claramente insuficiente face às solicitações constantemente recebidas. Em 

março de 2019 o parque habitacional de Castro Verde integra 4 habitações 

temporariamente disponíveis. 
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Quadro  4 -Problema Prioritário / Habitação 

Problema 
Prioritário 

Interação com 
outros 

problemas 

Grupo Prioritário Impacto Desejável Indicador de 
impacto 

Insuficiência 
de condições 
de acesso à 
Habitação 

- Habitações 
inadaptadas às 
reais 
necessidades  
 
 

- Cidadãos com 
deficiência e 
mobilidade 
reduzida 
 

- Criar condições de 
acessibilidade aos 
cidadãos portadores de 
deficiência ou 
incapacidade 
temporária ou definitiva 

- Nº de 
habitações 
adaptadas 

- Inexistência de 
habitação a 
custos 
controlados  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Famílias com 
baixos recursos 
económicos 
 

- Garantir o acesso à 
habitação  

- Nº de lotes 
disponíveis  

- Insuficiência de 
Habitação Social 

- Assegurar uma 
atribuição das 
habitações de forma 
justa e eficaz  

- Nº de 
habitações 
construídas e 
concedidas  

- Valor do 
arrendamento e 
de venda das 
Habitações 

- Decréscimo da inflação 
dos preços do mercado 
local  

- Custo das 
Habitações 

- Elevado 
número de 
habitações 
degradas 

- Requalificação Urbana  - Nº de 
Habitações 
reabilitadas 
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Habitação – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

Problemas 

- Elevada procura de habitação; 

- Elevado número de solicitações de intervenção na manutenção de habitações 

particulares e sociais;  

- Elevado número de famílias com dificuldades no acesso a uma habitação condigna; 

- Barreiras arquitetónicas enquanto fator de exclusão social; 

- Elevado número de habitações degradadas;   

- Elevada procura de habitação e diminuta oferta quer para arrendamento como para 

compra; 

- Valores de arrendamento e de venda elevados; 

- Ausência de construção de habitação a custos controlados; 

- Inactividade da Cooperativa de Habitação. 

 

Recursos e Medidas  

- Atualização do Regulamento Municipal de Habitação Social;  

- Programa de Melhorias Habitacionais no Concelho de Castro Verde;  

- Atualização Regulamento Municipal de Melhorias Habitacionais; 

- Melhorar as acessibilidades aos edifícios e estabelecimentos públicos e privados com o 

objetivo de eliminar barreiras arquitetónicas; 

- Loteamento destinado a construção de habitações a custos controlados; 

- Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da Vila de Castro Verde.  
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3 – Saúde 

 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (ULSBA) presta cuidados de saúde 

primários diferenciados e continuados, garantido a continuidade na prestação de 

cuidados e utilizando de forma eficiente os recursos disponíveis e que permitam a 

obtenção de maiores ganhos em saúde da população. 

 A sua área de influência corresponde ao distrito de Beja, com exceção do concelho de 

Odemira. Neste âmbito no concelho de Castro Verde existem várias unidades funcionais: 

 

Serviço de Urgência Básico de Castro Verde (SUB) 

 

Configura o primeiro nível de atendimento a situações de urgência de proximidade à 

população da sua área de influência (Castro Verde, Mértola, Almodôvar, Ourique e 

Aljustrel). Este serviço engloba uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Funciona 24 horas e está integrado no 

Departamento de Urgências e Emergências da ULSBA.  

 

O Serviço de RX dá resposta ao SUB durante 24 horas e também responde às necessidades 

de utentes em ambulatório. 

 
Quadro  5 - Horário de funcionamento do SUB e SIV 

Fonte: UCSP de Saúde de Castro Verde, janeiro 2019 

. 

 

 

 

 

 

Unidade Dias da Semana Horário 

SUB – Serviço de urgência básico Todos os dias 24 h 

SIV – Viatura de Suporte Imediato de Vida  Todos os dias 24 h 
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Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Castro Verde (UCSP) 

 

Está integrada no Departamento de Cuidados de Saúde Primários da ULSBA. A UCSP está 

organizada por áreas de intervenção, com o intuito de responder às necessidades da 

população e à respetiva vigilância de saúde. 

 

Ao nível dos Cuidados de Saúde Individuais e Personalizados dá resposta na área da 

Saúde Materna, Saúde Infantil, Saúde do Adulto, Saúde do Idoso, na vigilância de 

pessoas com situações de saúde de risco acrescido e doenças crónicas como a Diabetes e 

a Hipertensão. 

 

No que concerne à intervenção comunitária atua através do desenvolvimento de projetos 

na comunidade, grupos específicos e pessoas em situação de dependência. Quer ao nível 

individual quer ao nível comunitário a UCSP dá resposta a programas de Saúde Prioritários 

como a prevenção e controlo do tabagismo, promoção da alimentação saudável e 

atividade física, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, saúde mental 

e saúde oral. 

 

A UCSP de Castro Verde tem como área de abrangência todo o concelho de Castro Verde 

e é constituída pela Sede e por 5 extensões de Saúde. 

 

Quadro  6 - Extensões de Saúde e respetivos horários 

Fonte:UCSP de Castro Verde, janeiro de 2019. 

 

 

Localidades Dias da Semana Horário 

UCSP Castro Verde – Sede  Segunda a Sexta 8:00 h - 20:00 h 

Casével Quinta -Feira 9:00 h - 14:00 h 

Entradas Terça Feira 
Sexta Feira 

9:00 h - 13:00 h e 14:00 h - 17:00 h 
9:00 h - 13:00 h e 14:00 h - 16:00 h 

Santa Bárbara de Padrões Quarta-Feira 
Quinta-Feira 

9:00 h - 13:00 h e 14:00 h - 16:00 h 
9:00 h - 13:00 h e 14:00 h - 17:00 h 

Sete Segunda-Feira 9:00 h - 13:00 h e 14:00 h - 17:00 h 

São Marcos da Ataboeira Terça-Feira 9.00 h - 14:00 h 
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A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Castro Verde desenvolve atividades 

nas diversas áreas de intervenção: 

- Consultas de Medicina Geral e Familiar; 

- Consultas de Enfermagem; 

- Consultas de Enfermagem de Saúde Materna (na Sede); 

- Consultas na área da Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia da fala (na Sede); 

- Apoio Social; 

- Atividades de Prevenção e Promoção na Comunidade;  

- Visitas domiciliárias. 

 

No que diz respeito aos recursos humanos a UCSP de Castro Verde dispõe de profissionais 

nas diferentes áreas e alguns partilhados com outras unidades. 

 

Quadro  7 - Recursos Humanos por área 

Fonte: UCSP de Castro Verde, janeiro 2019 

*Profissionais pertencentes à Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados  

 

Na análise do quadro apresentado verificamos que os técnicos das áreas da Psicologia, do 

Serviço Social, da Terapia da Fala, da Nutrição e da Enfermagem de Saúde Materna são 

partilhados com outras unidades. 

 

Área Número 

Medicina 5 

Enfermagem 11 

Assistentes Técnicos 9 

Assistentes Operacionais 6 

Psicologia 1* 

Fisioterapia  1 

Serviço Social 1* 

Terapia da Fala 1* 

Nutricionista 1* 

Enfermagem de Saúde Materna 1* 

Saúde Ambiental 0 

Higienista Oral 0 

TOTAL 37 
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De referir ainda a inexistência de técnicos na área da Saúde Oral e da Saúde Ambiental. A 

UCSP articula ainda com outras unidades e serviços da ULSBA de forma a maximizar e 

potenciar os recursos e ganhos em saúde, nomeadamente:  

- Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP); 

- Unidade de Saúde Pública (USP); 

- Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental; 

- Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos. 

 

No que concerne à área da Saúde Mental e Psiquiatria a consulta médica para adultos na 

UCSP de Castro Verde é mensal e a Consulta de Enfermagem (Psiquiatria de Adultos e 

Pedopsiquiatria) é quinzenalmente realizada pela equipa do Departamento da Saúde 

Mental de Beja. 

 

A articulação ao nível dos Cuidados Paliativos desenvolve-se através da ligação com a 

equipa comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos - Beja +. 

 

A UCSP de Castro Verde desenvolve parcerias na área da Promoção da Saúde e prevenção 

da Doença, nomeadamente através de: 

 

- Núcleo Local de Inserção (NLI); 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 

- Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI); 

- Conselho Municipal de Educação; 

- Núcleo Executivo e CLAS Castro Verde (Rede Social); 

- Conselho Geral do Agrupamento de Escolas. 

 

No que respeita ao número de população inscrita na UCSP de Castro Verde, esta tem uma 

distribuição uniforme por 5 médicos e 5 enfermeiros de família que prestam cuidados 

nesta unidade de saúde. Assim, cada equipa de saúde é responsável por uma média de 

1489 utentes. 
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Em janeiro de 2019 encontravam-se inscritos na UCSP de Castro Verde 7448 utentes 

distribuídos da seguinte forma por grupos etários e género. 

 

Quadro  8 - Inscritos na UCSP de Castro Verde em janeiro de 2019, por grupos etários 

Grupo Etário 
Número de Utentes Inscritos 

Masculino Feminino TOTAL 

0-4 137 132 269 

5-9 145 131 276 

10-14 155 151 306 

15-19 297 202 499 

20-24 199 174 373 

25-29 188 195 383 

30-34 238 202 440 

35-39 201 228 429 

40-44 252 246 498 

45-49 268 231 499 

50-54 269 287 556 

55-59 285 267 552 

60-64 249 262 511 

65-69 225 220 445 

70-74 170 206 376 

75-79 153 205 358 

80-84 121 213 334 

85-89 80 151 231 

90-94 29 58 87 

95-99 7 19 26 

>100 0 0 0 

TOTAL 3668 3780 7448 

Fonte: UCSP de Saúde de Castro Verde, janeiro 2019 
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Quadro  9 - Número de inscritos por Extensões e Sede 

Fonte: UCSP de Castro Verde, janeiro de 2019. 

 
 

De forma a responder às necessidades da população do Concelho de Castro Verde a UCSP 

tem valências em diversas áreas, nomeadamente: 

- Consultas de Medicina Geral e Familiar; 

- Consultas de Enfermagem; 

- Consultas de Psicologia (na Sede); 

- Consultas de Fisioterapia (na Sede); 

- Consultas de Terapia da Fala (na Sede); 

- Consultas de Nutrição (na Sede); 

- Consultas de Saúde Materna (na Sede); 

- Apoio Social; 

- Atividades de Prevenção e Promoção da Saúde na comunidade; 

- Visitas Domiciliárias.  

 

  

Extensões / Sede Inscritos 

Castro Verde e Casével Casével                                        223 

Castro Verde 5570 

Entradas 622 

Santa Bárbara de Padrões  Santa Bárbara de Padrões   575 

Sete 224 

São Marcos da Ataboeira  234 

TOTAL  7448 
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Quadro  10 - Número de Consultas por Programa de Saúde 

 Ano 2017 Ano 2018 

Consultas Médicas   

Planeamento Familiar 617 704 

Saúde Materna 577 560 

Saúde Infantil 2 467 2 766 

Saúde de Adultos 28 361 28 960 

Diabetes 1 595 1 559 

Hipocoagulados 852 638 

Cessação tabágica 96 117 

Receituário 12 620 13 595 

TOTAL  32 022 32 990 

Consultas/Contactos de Enfermagem   

Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar 990 921 

Saúde Materna/Puerpério 1 047 638 

Saúde Infantil/Juvenil 2 066 2 116 

Saúde Escolar 121 329 

Saúde Adulto/Idoso 5 304 4 989 

Tratamento De Feridas/Úlceras 3 945 3 837 

Grupo Risco Diabetes 2 898 2 522 

Grupo Risco Hipertensão 2 529 2 001 

Grupo Risco Cardiovascular 2 844 2 249 

Acompanhamento Doentes/Conviventes com Tuberculose 45 116 

Hipocoagulados 958 680 

Cuidados Continuados 101 11 

Cuidados Paliativos 179 60 

Narcóticos De Substituição  567 240 

Saúde Mental e Psiquiatria 230 173 

Intervenções Breves em fumadores 34 113 

Dependentes 650 267 

Outros Programas 138 173 

TOTAL  24646 21435 

Visitas domiciliárias (já incluídas no total de consultas)   

Médicas 193 155 

Enfermagem 2 645 2785 

TOTAL  2838 2940 

URAP Baixo Alentejo   

Nutrição 355 371 

Psicologia 328 356 

Serviço Social 97 235 

Fisioterapia (tratamentos) 1 605 552 

Terapia da Fala (atos) 330 518 

Saúde Materna (Contactos de Enfermagem) - 503 

Diabetes (Contactos de Enfermagem) - 194 

TOTAL 2715 2729 

Fonte: UCSP de Saúde de Castro Verde, janeiro 2019 
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No âmbito das Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI)  

 

Existe na UCSP uma equipa de Coordenação Local de Cuidados Continuados (ECL) cuja 

área de influência abrange os Concelhos de Castro Verde e Ourique.  

No Concelho de Castro Verde existe a Unidade de Média Duração e Reabilitação de 

Casével (UMDR da Fundação Joaquim António Franco e seus Pais) que funciona desde 

2011 e com uma capacidade de 31 camas. Na Unidade de Média Duração e Reabilitação 

de Casével encontram-se em funções 42 profissionais em diversas áreas: 

 

 Quadro  11 - Recursos Humanos por Áreas 

Fonte: UCSP de Saúde de Castro Verde, janeiro 2019 

 

 

O quadro seguinte representa as respostas na área da saúde. Revela-se uma clara 

tendência para a localização de equipamentos de saúde na sede de Concelho, quer de 

respostas públicas, quer de farmácias, consultórios médicos particulares e postos de 

colheita de produtos para análise, devendo-se este facto à maior concentração 

populacional na Vila de Castro Verde. 

 

  

Áreas Número 

Diretor Técnico 1 

Serviço Social 1 

Coordenação de Enfermagem  1 

Enfermagem 8 

Psicologia  1 

Terapeuta da Fala 1 

Terapeuta Ocupacional 1 

Fisioterapeuta  2 

Nutricionista  1 

Medicina 1 

Fisiatria  1 

Animação 1 

Rececionista  1 

Auxiliar Ação Médica 15 

Cozinheira  3 

Ajudante de Cozinha 3 

TOTAL 42 
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 Quadro  12 - Infraestruturas de Serviços de Saúde 

Fonte: UCSP de Saúde de Castro Verde, janeiro 2019.  

 

 

Na área da Saúde Mental a CERCICOA (Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e 

Almodôvar) apresenta uma resposta de proximidade aos utentes, através do Centro de 

Atividades Ocupacionais (CAO). Este centro desenvolve atividades socialmente úteis, 

destinadas a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, com o objetivo de minimizar 

estereótipos, combatendo o isolamento social dos utentes com deficiência em atividades 

produtivas e motivadoras, contribuindo para uma aproximação e integração na sociedade 

civil. Atualmente existem 6 utentes do Concelho de Castro Verde integrados na valência 

de CAO.  

A CERCICOA disponibiliza ainda a valência de Lar Residencial destinado a pessoas com 

deficiência e incapacidade que se encontram impedidas de forma temporária ou 

definitiva de residir no seu meio familiar. Atualmente são 2 os utentes institucionalizados 

provenientes do Concelho de Castro Verde.  

 

Em parceria com o Município de Castro Verde a CERCICOA irá ainda implementar na sede 

do Concelho duas Residências Autónomas. Esta será uma resposta de 

complementaridade familiar que pretende abranger 10 utentes com idade igual ou 

superior a 18 anos, que mediante apoio técnico possuam capacidades para viver de forma 

autónoma. 

  

Infraestruturas Localidade 

Farmácias 
1 Castro Verde 

1 Entradas  

Posto de medicamentos  1 Santa Bárbara de Padrões  

Clínicas de Saúde  1 Castro Verde  

Postos de colheita de produtos para análise   3 Castro Verde 

Consultórios Dentistas 3 Castro Verde 

Bombeiros 1 Castro Verde 

Cruz Vermelha Portuguesa 1 Castro Verde 
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Quadro  13 - Problema Prioritário / Saúde 

Problema Prioritário Interação com outros 
problemas 

Grupo 
Prioritário 

Impacto 
Desejável 

Indicador de 
impacto 

 
 
 
 
 
 
- Insuficiência de 
Respostas na área da 
Saúde Mental 

- Ausência de qualificação 
e formação dos 
profissionais que prestam 
assistência direta 

- Cuidadores 
formais 
 
 

- Garantir que 
os auxiliares 
de ação 
direta 
possuam 
formação 
especifica na 
área da saúde 
mental e 
demências 

 
 
- Nº de 
formações 
- Nº de 
formandos 

- Ausência de formação 
para cuidadores informais  

- Cuidadores 
informais 

- Carência de medidas de 
prevenção na comunidade 
escolar 

- Comunidade 
escolar 

- Reduzir o 
risco de 
desenvolver 
doenças do 
for 
psicológico e 
mental 

- Nº de 
sessões de 
sensibilização 
 

- Insuficiente resposta 
médica de especialidade 

- Utentes na 
área da saúde 
mental  

- Aumentar a 
periodicidade 
das consultas  

- Nº de 
consultas 
 
 

- Insuficiente 
ocupação e 
integração sócio-
profissional de 
pessoas com 
deficiência ou 
incapacidade 

- Reduzida capacidade de 
resposta do CAO, do 
CAARPD, do MAVI e Centro 
de Recursos Local  

- Portadores 
de deficiência 
e 
incapacidade  

- Aumento da 
capacidade 
de respostas  

- Nº de vagas 
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Saúde – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

Problemas  

- Insuficiência de respostas na área da Saúde Mental; 

- Insuficiente promoção de medidas de prevenção na área da saúde mental; 

- Insuficiência de qualificação/formação dos profissionais que prestam assistência direta 

aos utentes com doença mental ou demência; 

- Ausência de formação para cuidadores informais; 

- Falta de ocupação e integração socioprofissional de pessoas com deficiência e/ou 

incapacidade; 

- Insuficiente resposta médica de especialidade. 

 

 

Recursos e Medidas  

- Articulação mais eficaz entre os serviços com competência na área; 

- Equipas qualificadas para intervir na área da saúde mental; 

- Aposta na prevenção da saúde desde as idades mais precoces; 

- Sessões de informação/sensibilização junto da comunidade escolar; 

- Levantamento de necessidades na área da formação;  

- Ações de formação destinadas a cuidadores formais e informais na área das demências 

e da saúde mental; 

- Aumento da capacidade de respostas de CAO (Centro de Atividades Ocupacionais), do 

CAARPD (Centro de Atendimento e Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência), do 

MAVI (Modelo de Apoio à Vida Independente) e Centro de Recursos Local.  
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4 - Crianças e Jovens  

 

4.1 - Educação  

 
A educação constitui-se como um dos pilares fundamentais das sociedades. O 

conhecimento transmitido através da educação é, cada vez mais, o motor da nossa 

sociedade, assim, adquirir novos conhecimentos, novas metodologias, novas técnicas e 

obter níveis de formação mais elevados, faz com que os indivíduos consigam enfrentar e 

adaptar-se aos desafios que o mundo do trabalho hoje apresenta.  

 

De acordo com os Censos 2011, a taxa de analfabetismo no Alentejo é de 9,6%, situando-

se bastante acima da verificada a nível nacional, que se situa nos 5,2%. Apesar de se 

verificar um decréscimo relativamente aos Censos de 2001, o Alentejo continua com uma 

taxa de analfabetismo elevada. 

 

Quadro  14 - Taxa de Analfabetismo 

Taxa de 

Analfabetismo 
2001 2011 

População com 10 ou mais 

anos que não sabe ler e 

escrever 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Alentejo 15,86% 12,48% 19,06% 9,57% 7,16% 11,80% 

Portugal 9,03% 6,34% 11,52% 5,23% 3,52% 6,77% 

Fontes de Dados: INE - Censos 2011 

 

Com base no quadro seguinte verifica-se que segundo os Censos de 2011, o nível de 

escolaridade predominante no Concelho atinge maior número no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, dado este preocupante, uma vez que coloca parte da população em situação de 

desvantagem no acesso ao mercado de trabalho. 
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Quadro  15 - População residente segundo o nível de escolaridade 

Analfabetos com 10 

ou mais anos 

1º Ciclo 

Ensino 

Básico 

2º Ciclo 

Ensino 

Básico 

3ª Ciclo 

Ensino 

Básico 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Masculino 237  

2399 

 

673 

 

1198 

 

1095 

 

855 Feminino 353 

TOTAL 590 

Fontes de Dados: INE - Censos 2011 

 

Os resultados escolares e a promoção do sucesso dos alunos que frequentam os diversos 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, constituem 

uma das finalidades prioritárias da ação educativa e dos princípios estratégicos 

consubstanciados nos documentos orientadores que regulam a política organizacional e 

pedagógica do Agrupamento. Os indicadores de execução traduzem-se em resultados 

académicos resultantes do desempenho de cada aluno. 

 

Relativamente aos anos letivos 2016-2017 / 2017-2018 a taxa de retenção nos vários 

níveis de ensino apresenta-se no quadro seguinte: 

 

Quadro  16 - Taxa de retenção e desistência por nível de educação 

 

Ano 

letivo 

Nível de ensino 

 
1º 

Ciclo 

 
2º 

Ciclo 

 
2º 

Ciclo/PIEF 

 
3º 

Ciclo 

 
3º 

Ciclo/PIEF 

 
Secundário 

 
Secundário 
Profissional 

 
2016/2017 

  
2,7% 

  
3,2% 

  
36,8% 

  
8,1% 

  
0% 

  
20,1% 

  
37,5% 

 
2017/2018 

  
2,2% 

  
3,9% 

  
30% 

  
10,3% 

  
25,8% 

  
10,7% 

  
4,2% 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, fevereiro de 2019 

 

Pode concluir-se que, à exceção do 2º Ciclo Regular e 3º Ciclo, a percentagem de alunos 

que ficaram retidos diminuiu em relação ao ano anterior. 
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O abandono escolar precoce é um indicador estatístico que mede a percentagem de 

jovens, entre os 18 e os 24 anos, sem o Ensino Secundário completo.  

Quadro  17 - Taxa de abandono escolar precoce 

2016/2017 2017/2018 

Nº de 

alunos 

>18 anos 

Nº de alunos que 

abandonaram 

Taxa de 

Abandono 

Escolar Precoce 

Nº de 

alunos 

>18 

anos 

Nº de alunos que 

abandonaram 
Taxa de Abandono 

precoce escolar 

43 3 6,97% 38 4 10,5% 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, fevereiro de 2019 

 

Do quadro acima, constata-se que a taxa de abandono escolar precoce teve uma subida, 

embora pouco significativa, em relação ao ano letivo anterior, situando-se nos 10,5%. 

Quadro  18 - Número de alunos por níveis de escolaridade e escolas do concelho 

Ano letivo 2018/2019 

Níveis de 

Escolaridade 
Entidades Educativas 

Nº alunos 

integrados 
TOTAIS 

Creche Lar Jacinto Faleiro 74 74 

Ensino  

Pré-Escolar 

Jardim de Infância de Castro Verde 115 

167 

Jardim de Infância de Entradas 6 

Jardim de Infância de Santa Bárbara de 

Padrões 
8 

Lar Jacinto Faleiro 38 

1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

 

Castro Verde 202 

240 Entradas 13 

Santa Bárbara de Padrões 25 

2.º Ciclo do Ensino 
Básico 

EB2,3 de Castro Verde 133 133 

3.º Ciclo do Ensino 
Básico 

 

EB2,3 de Castro Verde 126 
215 

Escola Secundária de Castro Verde 89 

Ensino Secundário Escola Secundária de Castro Verde 181 181 

Total de alunos no Concelho 1010 1010 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Castro Verde, fevereiro de 2019 
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No concelho de Castro Verde existem estruturas de Ensino Privado e de Ensino Publico.  

O Ensino Privado conta com a valência de Creche e Pré-Escolar da IPSS com intervenção 

educativa no concelho - o Lar Jacinto Faleiro, com um total de 112 alunos. 

 

No Ensino Público, o Agrupamento de Escolas de Castro Verde tem neste momento a 

funcionar 7 salas de Pré-Escolar, com 129 alunos, distribuídas pelas localidades de Castro 

Verde, Entradas e Santa Bárbara de Padrões. 

 

 - No 1º Ciclo do Ensino Básico, divididos por escolas em Castro Verde, Entradas e Santa 

Bárbara de Padrões encontram-se 240 alunos inscritos neste ano letivo. 

- No 2º Ciclo do Ensino Básico existem 133 alunos matriculados, incluindo PIEF - Programa 

Integrado de Educação e Formação, com 15 alunos e Turmas de Ensino Artístico 

Articulado.  

- No 3º Ciclo do Ensino Básico encontram-se 215 alunos incluindo PIEF e Ensino Artístico 

Articulado. 

- As turmas PIEF funcionam nas escolas do Agrupamento desde o ano letivo de 

2009/2010. Têm uma especificidade muito própria e assumem um papel social de 

particular relevância, na medida em que são a única resposta educativa para a grande 

maioria dos jovens institucionalizados na Associação de Respostas Terapêuticas (ART) 

bem como para alguns alunos com insucesso repetido ou em risco de abandono escolar. 

 

As turmas PIEF não têm um número de alunos constante ao longo de todo o ano letivo, 

podendo entrar ou sair do programa por diversas razões, nomeadamente por atingirem 

a maioridade, obterem certificação, por necessidade de terapia ou outras. 

O sucesso escolar de cada um dos alunos inseridos na medida PIEF é definido tendo por 

base o grau de desenvolvimento das competências estabelecidas no seu Programas 

Socioeducativos e Formativos Individualizados (PSEFI). 

 

- No Ensino Secundário na vertente dos Cursos Científico-Humanísticos existem três 

áreas distintas, nomeadamente Curso de Ciências e Tecnologias, o Curso de Línguas e 

Humanidades e o Curso de Ciências Socioeconómicas.  
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- Nos Cursos Profissionais a progressão no plano de estudos realiza-se mediante a 

consecução de aprendizagens significativas para cada módulo constituinte do programa 

definido para cada disciplina. No presente ano letivo estão a decorrer os cursos de Técnico 

de Apoio à Infância; Técnico de Gestão Desportiva; Técnico de Apoio Psicossocial; Técnico 

de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente e Técnico de Audiovisuais.  

 

Os alunos matriculados no Ensino Secundário Regular e profissional perfazem um total de 

181.  

 

- Inserido no Ensino Vocacional Artístico, o Conservatório Regional do Baixo Alentejo – 

Secção de Castro Verde está a funcionar desde o ano 2000, desenvolve formação nas 

áreas da Música e Dança e constitui-se como uma aposta forte numa formação de 

qualidade e inovação, ministrada por docentes altamente qualificados. Seguindo 

programas e planos de estudos oficiais, o Conservatório procura preparar as crianças e 

jovens para o mundo de hoje. 

Encontram-se matriculados um total de 225 alunos, sendo que alguns são de concelhos 

vizinhos. 

 

Os alunos frequentam vários regimes: 

- Regime Articulado: Os alunos frequentam as disciplinas da componente de ensino 

artístico no Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Seção de Castro Verde, e as 

restantes componentes do currículo numa escola de ensino regular. - Regime Supletivo: 

Os alunos frequentam as disciplinas da componente de ensino artístico no Conservatório 

Regional do Baixo Alentejo – Seção de Castro Verde, independentemente da frequência, 

ou não, de uma escola de ensino regular ou superior. 

- Regime Livre: Os alunos frequentam qualquer atividade, sem programas nem planos de 

estudo oficiais. 
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Quadro  19 - Distribuição dos alunos segundo regimes de frequência 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Castro Verde 

Ano letivo 2018/2019 

 

Iniciação 

Musical 

Pré 

Escolar 

Básico 

Regime 

Supletivo 

Secundário 

Regime 

Supletivo 

Básico 

Regime 

Articulado 

Secundário 

Regime 

Articulado 

Livre 

TOTAL 

Música 

Número 

de 

alunos 

 

Castro 

Verde 
40 12 1 10 102 1 14 180 

Outro

s 

Locais 

6 0 14 1 2 0 4 27 

Dança 

Número 

de 

alunos 

Castro 

Verde 
9 6 0 0 0 0 0 15 

Outro

s 

Locais 

2 1 0 0 0 0 0 3 

TOTAL 57 19 15 11 104 1 18 225 

Fonte: Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Castro Verde 

 

Da análise do quadro 16 constata-se que dos 46 alunos de Iniciação Musical, 6 são de fora 

do concelho. No Pré-Escolar estão inscritos 12 alunos. No regime supletivo, no Ensino 

Básico e o Secundário estão matriculados 26 alunos, incluindo os não residentes no 

Concelho. Em regime articulado no Ensino Básico (até ao 9º ano) encontram-se 104 

alunos sendo que 2 são de outro Concelho e ainda 1 aluno no Ensino Secundário. A 

frequentar o curso livre estão 18 alunos, incluindo 4 de outros Concelhos. No curso de 

dança encontram-se 18 alunos matriculados. 

 

Outras respostas complementares: 

 

Como medida de resposta às necessidades sentidas por parte das famílias e sendo da 

competência do Município, mediante assinatura de Acordo de Cooperação entre a 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Alentejo, 

o Instituto de Segurança Social, I. P. – Centro Distrital de Beja e a Câmara Municipal de 

Castro Verde, foram implementadas as seguintes respostas socias: 
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As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) são promovidas pela Autarquia e 

destinam-se a assegurar o acompanhamento das crianças na Educação Pré-Escolar. Estas 

englobam os serviços de transporte escolar, serviço de refeição, atividades de animação 

e componente de apoio à família no período anterior ao início das atividades letivas e no 

período após as atividades de animação e ainda durante os períodos de interrupção das 

atividades letivas. Esta componente incide sobre a Expressão Físico Motora, Cante 

Alentejano e Animação. Durante o ano letivo 2017/2018 o número de crianças do Ensino 

Pré-Escolar que frequentaram as AAAF foram um total de 143.  

 

A Componente de Apoio à Família (CAF) destina-se a assegurar o acompanhamento dos 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico antes e/ou depois das componentes letivas e das 

atividades de enriquecimento curricular. Esta componente é uma resposta social 

implementada pela Câmara Municipal de Castro Verde, mediante o acordo com o 

Agrupamento de Escolas. O número total de alunos que frequentaram estas atividades 

foi de 224 em 2017/2018.   

 

O projeto para Ateliers de Tempos Livres (ATL), dinamizado pela Câmara Municipal de 

Castro Verde, com a colaboração das Juntas de Freguesia, assenta num conjunto de 

atividades lúdicas e pedagógicas que contribuem para o enriquecimento cultural e social 

dos jovens através de uma programação abrangente. Decorrem durante o período das 

interrupções letivas do Natal, da Páscoa e do Verão. Trata-se de um projeto a tempo 

inteiro que é dirigido a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de 

idade, e no mês de agosto, devido ao encerramento das Atividades de Animação e Apoio 

à Família também abrange as crianças entre os 3 e os 6 anos. 

São envolvidos os agentes locais com o intuito de participação no projeto, assim como, 

na realização de atividades, com base nas suas áreas de intervenção, como o cante, o 

ambiente, a museologia, o desporto e atividades lúdicas.  De salientar ainda que durante 

o ATL de Verão e de Natal do ano de 2018, frequentaram estas atividades 285 crianças.  
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Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

 

Os Centros de Recursos para a Inclusão são serviços especializados existentes na 

comunidade, acreditados pelo Ministério da Educação, que apoiam e intensificam a 

capacidade da escola na promoção do sucesso educativo de todos os alunos.  

O Agrupamento de escolas de Castro Verde encontra-se na zona de abrangência do CRI 

da CERCICOA, constitui objetivo do CRI apoiar a inclusão das crianças e alunos com 

necessidade de mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à 

inclusão através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à 

participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada aluno, 

em parceria com as estruturas da comunidade. 

 

No ano letivo 2018/2019 são acompanhados pelo CRI, nas suas diversas valências -Terapia 

da Fala, Terapia Ocupacional e Psicologia Educacional - 33 os alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos.  

 

Os CRI atuam numa lógica de trabalho de parceria pedagógica e de desenvolvimento com 

as escolas, prestando serviços especializados como facilitadores da implementação de 

políticas e de práticas de educação inclusiva.  
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são entendidas como instituições oficiais 

não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do 

jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, 

formação, educação ou desenvolvimento integral conforme estipulado no (n.º 1 do Art.º 

12.° da Lei n.º 147/99 de 1 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

31/2003 de 22 de agosto e pela Lei 142/2015 de 8 de setembro e pela Lei nº 23/2017 de 

23 de maio). 

 

A intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens tem lugar quando, não 

seja possível às entidades com competência em matéria de infância e juventude, atuar de 

forma adequada e suficiente para remover o perigo em que se encontram, funcionando 

em modalidade alargada ou restrita, designadas, respetivamente por comissão alargada 

e por comissão restrita. 

 

À comissão alargada compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de 

prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, nomeadamente: 

- Informar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem e sensibilizá-la para 

apoiar sempre que estes conheçam especiais dificuldades; 

- Promover ações e colaborar com as entidades competentes tendo em vista a deteção 

dos factos e situações que afetem os direitos e interesses da criança e do jovem; 

- Colaborar com as entidades competentes no estudo e elaboração de projetos 

inovadores no domínio da prevenção primária dos fatores de risco, bem como, na 

constituição e funcionamento de uma rede de respostas sociais adequadas. 

 

À comissão restrita compete intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em 

perigo, mais concretamente: 

- Atender e informar as pessoas que se dirigem à comissão de proteção; 

- Decidir da abertura e da instrução do processo de promoção e proteção; 
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-   Apreciar liminarmente as situações de que a comissão de proteção tenha 

conhecimento; 

-   Proceder à instrução dos processos; 

-  Solicitar a participação dos membros da comissão alargada nos processos por si 

instruídos, sempre que se considere necessário; 

- Solicitar parecer e colaboração de técnicos ou de outras pessoas e entidades públicas ou 

privadas; 

- Decidir a aplicação e acompanhar e rever as medidas de promoção e proteção, com 

exceção da medida de confiança a pessoa selecionada para a adoção ou instituição com 

vista a futura adoção; 

- Deve ainda colaborar com outras comissões de proteção, quando estas solicitem a 

prática de atos de instrução e acompanhamento de mediadas de promoção e proteção. 

 

A comissão restrita também pode propor ao Tribunal que decida sobre o apadrinhamento 

civil a criança. 

 

Ainda, nos termos da Lei nº 105/2009, de 14 de setembro, compete à comissão de 

proteção decidir sobre requerimento apresentado, para autorização da participação de 

criança com menos de 16 anos em atividade de natureza cultural, artística ou publicitária. 

 

De acordo com o protocolo estabelecido em 16 de Maio de 2007 entre o Instituto de 

Segurança Social, I.P. e o Município de Castro Verde, a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Castro Verde (CPCJCV) foi instalada pela Portaria nº 319/2007 de 23 de Março, 

funciona no edifício dos Serviços Públicos, onde desenvolve a sua intervenção próximo de 

crianças/jovens e respetivas famílias, residentes no Concelho. 

 

No ano 2018 a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro Verde, acompanhou 

20 crianças e as suas famílias, em Processos de Promoção e Proteção. Até fevereiro de 

https://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/legislacao/legislacao-especifica/lei-n-1052009-pdf.aspx
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2019 deram entrada 16 processos, sendo que 5 transitaram de 2018, 7 são novas 

sinalizações e 3 são reaberturas, enquanto que 1 foi transferido de outra CPCJ. 

 

Para o ano de 2019 a CPCJ de Castro Verde delineou um Plano de Ação com especial 

enfoque na área da prevenção, através de iniciativas adequadas à realidade em que o 

tecido social do Concelho revela algumas fragilidades como é o caso da violência 

doméstica e da falta de assiduidade escolar, uma vez que são estes os casos com maior 

incidência de sinalizações. 
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Equipa Local de Intervenção (ELI) 

 

Enquanto resposta social a Intervenção Precoce do Concelho de Castro Verde, foi 

formalizada em agosto de 2005, através de um acordo celebrado entre o Centro Distrital 

de Segurança Social, a Direção Regional de Educação do Alentejo, a Administração 

Regional de Saúde do Alentejo/Sub-Região de Saúde de Beja e a Instituição Lar Jacinto 

Faleiro. Foi celebrado um acordo de cooperação atípico, de harmonia com as orientações 

aprovadas pelo despacho conjunto nº 891/99, publicado em Diário da República.   

 

Este acordo visa a criação de uma Equipa Local de Intervenção (ELI) do Sistema Nacional 

de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), é constituída por uma equipa pluridisciplinar, 

que assenta em parcerias institucionais, integrando representantes dos Ministérios do 

Trabalho e da Segurança Social, da Saúde, da Educação e o Lar Jacinto Faleiro enquanto 

instituição de suporte. 

 

A ELI desenvolve e concretiza a nível local, a intervenção do SNIPI, com vista a garantir 

condições de desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de idade, com alterações nas 

funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social e a sua 

participação nas atividades típicas para a idade, bem como, das crianças com risco grave 

de atraso no desenvolvimento. A Intervenção Precoce na Infância (IPI) é o conjunto de 

medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza 

preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da educação, da saúde e da ação 

social.  

 

Esta equipa dispõe de vários técnicos em diferentes áreas especializadas, sendo que nem 

todos estão a desempenhar funções a tempo inteiro, existem técnicos partilhados com 

outras entidades, nomeadamente o Centro de Saúde. 

 

 
 
 
 
 



 

Rede Social 
 

36 Diagnóstico Social do Concelho de Castro Verde 

Quadro  20 - Áreas e número de técnicos da ELI 

Áreas Número de Técnicos 

Serviço Social  1 

Educadora de Infância  1 

Psicologia Clínica 1** 

Terapeuta da Fala 1* 

Fisioterapeuta 1* 

Enfermeira  1* 
Fonte: Dados da Equipa Local de Intervenção de Castro Verde, dezembro 2018.  

*- Técnico Partilhado. 

**- Técnico a meio tempo.  

 

 

Quadro  21 - Número de Crianças apoiadas pela ELI de Castro Verde 

Número de Crianças Apoiadas 

Processo SNIPI 25 

Em Vigilância 5 

Avaliação 
A Aguardar Intervenção  
Em Avaliação  2 

TOTAL 32 

Fonte: Dados da Equipa Local de Intervenção de Castro Verde, dezembro 2018. 

 

A ELI apoia 32 crianças sendo que, 2 estão em processo de avaliação e 5 encontram-se 

em processo de vigilância.  

 

 

Quadro  22 - Número de Crianças apoiadas pela ELI de Castro Verde, por faixa etária 

Faixa Etária Total 

0 – 11 meses 1 

12 – 35 meses 10 

36 – 71 meses 20 

72 e + meses   1 

TOTAL  32 

Fonte: Dados da Equipa Local de Intervenção de Castro Verde, dezembro 2018. 
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Associação para o Acompanhamento e Desenvolvimento Infantil e Juvenil (APADIJ) 

 

É uma associação de apoio familiar que tem como objeto social estudar, prevenir e 

acompanhar crianças e jovens com perturbações do desenvolvimento, através de uma 

intervenção transdisciplinar (educativa e social) para melhoria da qualidade de vida dos 

utentes e familiares, assim como, a sua inserção social e comunitária.  

 

Esta associação é composta por técnicos especializados em diferentes áreas como 

Psicologia Clínica, Psicologia Educacional, Psicomotricidade e Terapia da Fala com as 

funções de apoiar crianças e jovens que apresentem dificuldades especificas de 

aprendizagem, nomeadamente, dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia e carência de 

métodos e técnicas de estudo. Existem ainda outras áreas em que os seus técnicos 

intervêm, designadamente: 

 

- Hiperatividade e Défice de Atenção; 

- Autismo, Síndrome de Asperger, PDD-NOS; 

- Trissomia 21, Síndrome x Frágil, Síndrome de Rett; 

- Perturbações Emocionais e Comportamentais; 

- Perturbações do Comportamento Alimentar; 

- Paralisia Cerebral; 

- Intervenção Familiar desde o acompanhamento para a Maternidade (Pré e Pós-Parto); 

- Massagem para bebés. 

 

Quadro  23 - Número de utentes por especialidades. 

Especialidades Número de Utentes 

Psicologia Clínica  7 

Psicologia Educacional 6 

Psicomotricidade 13 

Terapia da Fala 9 

TOTAL  35 

Fonte: Dados da APADIJ, janeiro de 2019.  
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Associação de Respostas Terapêuticas (ART) 

 

A ART é uma associação sem fins lucrativos fundada em 1999 que tem como missão a 

Intervenção Terapêutica e multidisciplinar em jovens com múltiplos fatores de risco, tais 

como, dependências de substâncias psicoativas e comportamentos de inadaptação social, 

de forma a potenciar uma reinserção social na vida ativa, positiva e em acompanhamento 

com a família e rede de suporte. 

 

A ART é constituída atualmente por 70 colaboradores: com 5 membros executivos, 43 

Técnicos Internos (6 Assistentes Sociais, 8 Psicólogos e Sociólogos, 29 Formadores e 

Monitores), 13 Técnicos Auxiliares, 2 Técnicos Administrativos, 2 Voluntários e 5 Técnicos 

Externos (2 Clínicos e Terapeutas, 2 Pedopsiquiatras e 1 Consultor/investigador de 

Inovação Social). 

 

A Comunidade Terapêutica Quinta Horta da Nora situa-se em Castro Verde e tem uma 

capacidade para 70 utentes, sendo que 56 das camas são convencionadas com o 

Ministério da Saúde, em Programa Específico para Menores dos 14 aos 18 anos de idade.  

 

Em termos gerais a Associação visa a intervenção terapêutica multidisciplinar de jovens 

entre os 15 e os 18 anos de idade, que apresentem consumos aditivos e/ou 

comportamentos de risco individual, escolar, familiar e social. Atualmente e em média a 

comunidade terapêutica Quinta Horta da Nora, recebe 40 adolescentes provenientes das 

mais diversas zonas do país. 

A comunidade tem atualmente 36 adolescentes a frequentar os estabelecimentos de 

ensino de Castro Verde na modalidade de Programa Integrado de Educação e Formação 

(PIEF). Esta é uma medida socioeducativa, de caráter temporário e excecional, a adotar 

depois de esgotadas todas as outras medidas de integração escolar, visando favorecer o 

cumprimento da escolaridade obrigatória e a inclusão social, conferindo uma habilitação 

escolar de 2.º ou 3.º ciclo.  
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Gerar, Percorrer e Socializar (GPS) 

 

A FAMSER - Associação de apoio a famílias desfavorecidas, fundada em 1991, é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, juridicamente reconhecida e tem como 

objetivo a promoção de solidariedade social e o apoio a famílias desfavorecidas. A Casa 

de Acolhimento Residencia Especializada (CARE) GPS é uma das valências que a 

associação dinamiza. 

 

Esta associação tem vindo a desenvolver a sua atividade no apoio a todos aqueles que, 

por diferentes motivos, apresentam uma situação de desfavorecimento face à sociedade. 

Tem como missão acolher e promover o processo de mudança de crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade ou risco, através de soluções e estratégias individualizadas, 

de acordo com as características e necessidades singulares, de forma a melhorar o 

funcionamento estrutural e contribuindo para a sua autonomia.  

Este espaço visa a plena integração do processo de adolescência, numa construção 

continua de competências pessoais e interpessoais para a concretização de um projeto 

de vida individualizado que permite uma mudança comportamental e emocional positiva.  

 

O GPS nasceu em novembro de 2013 para ser uma resposta diferente, com uma reflexão 

própria sobre estas problemáticas, com uma metodologia de intervenção positiva, 

centrada na pessoa e que se pudesse constituir como uma Casa promotora da mudança 

interna.  

 

Até à data acolheu 62 jovens, com idades dos 12 aos 18 anos, podendo em casos 

excecionais ser alargado até aos 21 anos de idade, com medidas de promoção e proteção, 

com comportamentos desviantes e viciosos, que representam riscos ou mesmo perigos 

para a sua segurança, bem-estar, saúde, formação, educação e desenvolvimento e aos 

quais a sociedade não está preparada para dar resposta. Destes 62, são 43 os jovens que 

cessaram a intervenção, sendo maioritariamente (78%) reintegrados na sua família.  
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A equipa do GPS, mantém a sua capacidade multidisciplinar com vários tipos de categoria 

profissional adequada ao contexto das organizações de acolhimento (pedopsiquiatras, 

psicólogos clínicos, educadores sociais, auxiliares de ação educativa e monitores).   
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Quadro  24 - Problema Prioritário / Crianças e Jovens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
Prioritário 

Interação com 
outros problemas 

Grupo 
Prioritário 

Impacto Desejável Indicador de 
impacto 

 
 
 
 
 
 
- Infra-estruturas 
desadequadas e 
em mau estado 
de conservação 

- Necessidade de 
requalificação da 
Escola Secundária e 
do Pavilhão 
Desportivo 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comunidade 
Escolar 
 

- Requalificação da 
Escola Secundária  

- Tempo de 
execução da 
intervenção 
 
- Qualidade da 
intervenção 

 
 
- Diminuição da 
população escolar  

- Criar 
infraestruturas 
que permitam o 
alargamento da 
oferta formativa 
adaptadas às reais 
necessidades do 
Concelho 

 
 
 
- Nº de ofertas 
formativas 
 
- Nº de alunos 
 
 

- Desigualdade de 
oportunidades 

- Assegurar o 
cumprimento da 
escolaridade 
obrigatória 

- Atingir a 
conclusão da 
Escolaridade 
Obrigatória 

- Nº de crianças e 
jovens que 
concluem a 
escolaridade 
obrigatória 
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Crianças e Jovens – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

 

Problemas  

- Necessidade de requalificação da Escola Secundária e do Pavilhão Desportivo Municipal 

de Castro Verde;  

- Diminuição da população escolar. 

 

Recursos e Medidas  

- Assinatura de Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Castro Verde e o 

Ministério da Educação que visa a requalificação da Escola Secundária no âmbito do 

Programa Operacional Regional Alentejo 2020;  

- Reforço de uma oferta formativa mais abrangente que potencie a vinda de alunos de 

Concelhos limítrofes; 

- Criar infraestruturas que permitam o alargamento da oferta formativa das reais 

necessidades do Concelho. 

  



 

Rede Social 
 

43 Diagnóstico Social do Concelho de Castro Verde 

5 – Idosos 

 
Tal como a maioria dos Concelhos do Baixo Alentejo o Concelho de Castro Verde é 

maioritariamente caracterizado pela sua população idosa, que continua a assumir um 

papel importante neste território marcado igualmente pela sua baixa densidade 

populacional. 

 
Quadro  25 - Índice de Envelhecimento 

Índice de Envelhecimento  

Anos  1970 1981 2001 2011 

Castro Verde 47.0 95.0 161.7 184.9 
Fonte: PORDATA  

O índice de envelhecimento pode ser calculado através da fórmula: 

IE= população com 65 ou mais anos a dividir pela população com menos de 15 anos x 100 

 

Existem no Concelho de Castro Verde instituições de apoio à terceira idade que através 

dos seus diferentes serviços apresentam uma vasta oferta de valências fundamentais que 

consolidam apoios de proximidade e de respostas conforme o quadro seguinte apresenta. 

Assim, as quatro instituições de apoio à terceira idade, existentes no Concelho prestam 

apoio a um total de 455 utentes com a mais variada especificidade de serviços em toda a 

área territorial. 

 

Quadro  26 - Valências e número de utentes das IPSS do Concelho 

IPSS`s Valências 
Número de 

Utentes 

 
 
 
 

Lar Jacinto Faleiro 

 
Lar de Idosos 

Polo I 

Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD) 

26 

Centro de Dia (CD) 9 

Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI) 

51 

 
 

Lar de Idosos 
Polo II 

Serviço de Apoio Domiciliário  36 

Centro de Dia  17 

Estrutura Residencial Para 
Idosos  

47 

Cantina Social (CS)  5 

Lar Frei Manoel das 
Entradas 

Serviço de Apoio Domiciliário  45 

Centro de Dia  8 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas  41 
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Lar Seara de Abril Centro de Dia  10 

Estrutura Residencial Para Idosos  46 

Fundação Joaquim 
António Franco e 

Seus Pais 

Serviço de Apoio Domiciliário  22 

Centro de Dia  4 

Estrutura Residencial Para Idosos  48 

Unidade de Média Duração e Reabilitação 
(UMDR)  

40 

TOTAL 455 
Fonte: IPSS do concelho de Castro Verde, janeiro 2019 

 

Quadro  27 - Número de Funcionários por Função desempenhada e por Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS) 

 Funcionários por Instituição 

Função desempenhada 
La

r 
Se

ar
a 

d
e 

A
b

ri
l 

Nº 

La
r 

Fr
e

i M
an

u
e

l E
n

tr
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Nº 

Fu
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d
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u
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n
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ra
n

co
 e

 S
e

u
s 

P
ai

s 

Nº 

La
r 

Ja
ci

n
to

 F
al
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ro

 

Nº 

Diretora Técnica/Assistente Social 1 2 2 3 

TOC    1 

Enfermeiro/a 1 1 1 2 

Fisioterapeuta 1 1 1 1 

Animador Sociocultural 1 1 1 1 

Administrativa / Rececionista 1 1 1 4 

Encarregado Serviços Gerais 1   1 

Cozinheira 1 3  11 

Ajudante de Cozinha 3 2 2 3 

Auxiliar de Ação Direta 12 17 18 46 

Auxiliar de Serviços Gerais 10 13 3 12 

Motorista 1  1 1 

Op. Lavandaria   2 2 6 

Nutricionista / Dietista  1  1 

Manutenção    1 

Ajudante de Ação Educativa    14 

Educadoras Infância    5 

TOTAL 33 43 32 113 
Fonte: IPSS do concelho de Castro Verde, fevereiro 2019 

 

Com base no quadro anterior é notória a importância que as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social desempenham pelos serviços que prestam, como também, pelo 

emprego gerado com base nas necessidades sentidas ao nível da terceira idade. 
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5.1 - Envelhecimento Ativo  

 

A Câmara Municipal de Castro Verde promove através do Gabinete de Desporto 

atividades físicas em áreas como a Natação, o Boccia Sénior e o Desporto Sénior, têm 

intrínseco um objetivo comum: a promoção da prática regular de atividade física como 

ponto de partida para uma vida ativa com o propósito de manter os idosos ativos, 

integrados e saudáveis e com mais qualidade de vida. Somando cerca de 360 pessoas* 

inscritas nestas atividades.  

 

A Escola Municipal de Natação e Atividades Aquáticas contempla 4 turmas de Aqua-Sénior 

com um total de 84 inscritos.  

 

O Boccia Sénior é uma atividade destinada aos utentes institucionalizados (numa média 

de 93 pessoas*) realizada pelos técnicos do Gabinete de Desporto da Câmara Municipal 

de Castro Verde que se deslocam, uma vez por semana, a todas as instituições (IPSS`s) do 

Concelho. 

 

O Desporto Sénior além de ser dinamizado na sede de Concelho, com cerca de 44 

inscritos*, desempenha também um papel fundamental e de proximidade com a 

população sénior das freguesias rurais, proporcionando à grande parte das populações 

atividades físicas duas vezes por semana, envolvendo cerca de 139 pessoas*.  

 

 A parceria existente entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia na organização 

de viagens/passeios de convívio, proporciona atividades de caracter lúdico e 

aprendizagens positivas e estimulantes que visam a interação grupal e a dinamização da 

população com menos atividade.  

 

  

                                                           
* Dados da Câmara Municipal de Castro Verde, janeiro 2019.  
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A Associação Sénior Castrense desempenha também um papel fulcral enquanto resposta 

para um Envelhecimento Ativo e tem como objetivo o ensino não formal num contexto 

de formação ao longo da vida, bem como, a partilha de conhecimentos. Esta Associação 

tem uma relevância fundamental para manter a população sénior ativa, com 168 

inscritos**** em áreas como: Teatro, Coro Polifónico e Ateliers de Arte, Culinária, Costura, 

Novas Tecnologias, Desafios de Português, História e Viola Campaniça.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
** Dados da Associação Sénior Castrense, janeiro 2019. 
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Quadro  28 - Problema Prioritário / Idosos  

Problema Prioritário Interação com 
outros problemas 

Grupo 
Prioritário 

Impacto 
Desejável 

Indicador de 
impacto 

Inexistência de uma 
Rede de Apoio 

Informal aos idosos 
 
 
 

População 
envelhecida em 
situação de 
isolamento social  

População 
sénior  

- Criação de uma 
rede de suporte 
que responda às 
reais 
necessidades da 
população sénior 
-  Garantir 
respostas de 
bem-estar  
-Formação de 
equipas 
multidisciplinares 
 

Nº de idosos 
Nº Equipas 

Fraca sensibilização 
para o voluntariado 
de proximidade  

População 
sénior  

Fortalecer as 
redes de 
proximidade de 
vizinhança  

- Nº de ações de 
sensibilização  
- Nº de inscritos  

Insuficiência de 
atividades 
diversificadas e 
promotoras do 
envelhecimento 
ativo  

População 
sénior  

Criação de 
atividades 
intergeracionais 
promotoras do 
envelhecimento 
ativo e que 
promovam a 
identidade local 

- Nº de idosos 
envolvidos  
- Nº de 
entidades 
envolvidas  
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Idosos – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

 

Problemas  

- População Envelhecida em situação de Isolamento Social; 

- Insuficiência de atividades diversificadas e promotoras do Envelhecimento Ativo nas 

Freguesias Rurais; 

- Barreiras Arquitetónicas.  

 

 

Recursos e Medidas  

- Criação de atividades intergeracionais; 

- Fortalecer as redes de proximidade e vizinhança;  

- Formação de equipas multidisciplinares de acompanhamento a utentes em situação de 

isolamento social; 

- Sensibilização e recolha de informação acerca de atividades lúdicas a desenvolver 

(Criação de Oficina de Artes e Atividades Culturais). 
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6 – Ação Social 

 

Tem sido significativo ao longo dos últimos anos o empenho e a intervenção que a Câmara 

Municipal de Castro Verde tem desenvolvido nesta matéria, não só no apoio individual 

aos munícipes em situação de maior vulnerabilidade social, como também na parceria 

com Entidades e Associações que desenvolvem atividades no Concelho contribuindo para 

uma sociedade mais responsável, com maior sentido de justiça e coesão social, de forma 

a minimizar a pobreza e a exclusão social. Neste sentido a Câmara Municipal dispõe de 

algumas medidas de apoio à população, nomeadamente: 

 

O Cartão Social do Município é um instrumento disponível desde 2004, que visa apoiar 

famílias em situação economicamente desfavorecida, através de uma intervenção 

multifacetada, ao nível das condições de bem-estar, condições económico-sociais e 

habitacionais, facilitando a construção de um percurso individual e coletivo de plena 

cidadania. É importante salientar que o Município apoia 334 agregados familiares 

beneficiários de Cartão Social do Município (dados de janeiro de 2019). 

 

Os beneficiários de Cartão Social do Município e respetivas famílias beneficiam de apoio 

económico, através de Apoio a Medicamentos, de acordo com o estabelecido pelo 

Regulamento específico para o efeito, no fornecimento de bens e serviços identificados 

no Regulamento de Tabela de Licenças, Taxas e Tarifas Municipais em vigor no Município 

e ainda apoio na área da habitação – Limpezas Habitacionais e Melhorias Habitacionais. 

Estas medidas, pretendem dar uma resposta aos munícipes, proporcionando-lhes 

condições de higiene e salubridade contribuindo para a promoção do seu bem-estar. 

 

Na área da educação, a Câmara Municipal de Castro Verde tem vindo a intervir de acordo 

com as suas competências e numa lógica de melhoria do sucesso escolar e na valorização 

das competências escolares através da Ação Social Escolar. Este apoio traduz-se num 

conjunto de medidas destinadas a garantir a igualdade de oportunidades de acesso e 

sucesso escolares a todos os alunos dos Ensinos Básico e Secundário. Estes apoios 

refletem-se nas refeições escolares, transporte escolar e material escolar.  
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Os Apoios aos Estudos no Ensino Superior integram uma medida de apoio económico a 

jovens do Concelho, com o intuito de impulsionar a continuação de estudos no ensino 

superior.  

 

O Município de Castro Verde contribui também, através do estabelecimento de 

protocolos ou através de apoios pontuais, com Organizações Não Governamentais, 

Associações, Instituições Particulares de Solidariedade Social, numa lógica de 

intervenção concertada de âmbito social no Concelho. Neste contexto, as entidades com 

as quais o Município mantém parcerias são:  

 

- APADIJ – Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil; 

- Associação de Solidariedade Social Seara de Abril; 

- Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 

- Associação Sénior Castrense; 

- CERCICOA; 

- Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores do Município; 

- Cruz Vermelha Portuguesa, Núcleo de Castro Verde; 

- ESDIME – Protocolo Violência Doméstica; 

- Fundação Joaquim António Franco e seus Pais; 

- Lar Frei Manoel das Entradas; 

- Lar Jacinto Faleiro. 

 

Numa lógica de participação ativa e de desenvolvimento de uma política de proximidade 

com a população, a Câmara Municipal de Castro Verde criou o serviço de Atendimento 

nas Freguesias. São objetivos do mesmo, facilitar a comunicação e o serviço prestado pelo 

Município no âmbito do apoio social, criando proximidade e conhecimento das reais 

necessidades da população residente nas Freguesias de Entradas, Santa Bárbara de 

Padrões, São Marcos da Ataboeira, bem como, na localidade de Casével e povoações 

próximas.  

 

O atendimento pretende colmatar as dificuldades da população inerentes à distância 

existente até à sede de concelho, nomeadamente: pouca mobilidade, falta de transporte 
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próprio, ou mesmo a falta de retaguarda familiar que os acompanhe nessas deslocações.  

Acresce ainda a inexistência de rede de transportes públicos na Freguesia de São Marcos 

da Ataboeira e insuficiência da mesma nas restantes Freguesias. 

 

Numa lógica de participação ativa no Combate ao Desemprego e em parceria com o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Autarquia realiza candidaturas no 

âmbito dos contratos Emprego Inserção, Emprego Inserção + e contratos de Emprego 

Inserção para pessoas com deficiência e incapacidade, com o objetivo de facilitar a 

integração de pessoas no mercado de trabalho.   

 

O Município em parceria com Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais tem vindo 

ao longo dos anos a integrar pessoas cuja pena decretada pelo tribunal passou para 

Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade, que consiste na “prestação de serviços 

gratuitos ao Estado, a outras pessoas coletivas de direito público ou a entidades privadas 

cujos fins o Tribunal considere de interesse para a comunidade.”    
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Quadro  29 - Problema Prioritário / Ação Social  

Problema Prioritário Interação com 
outros problemas 

Grupo Prioritário Impacto 
Desejável 

Indicador de 
impacto 

Famílias em situação 
de 

Vulnerabilidade Social 

- Falta de 
conhecimento de 
programas de 
apoio 

- Famílias em 
situação de 
vulnerabilidade 
social  

- Melhorar as 
condições de 
vida das 
famílias  

- Nº de famílias 
abrangidas  

- Baixa 
competência de 
organização e 
gestão doméstica  
- Fracas 
competências 
Parentais   

- Famílias 
referenciadas  

- Capacitar as 
famílias sobre 
noções básicas 
de gestão do 
orçamento 
doméstico  
- Estimular 
competências 
parentais em 
famílias 
referenciadas  
  

- Nº de famílias 
abrangidas  

- Fraca cultura de 
voluntariado  

- População em 
Geral 

- Criação de 
um banco de 
voluntariado  
- Criação de 
uma Loja Social 

- Nº de ações 
de 
sensibilização 
para o 
voluntariado  
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Ação Social – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

 

Problemas  

- Famílias em situação de vulnerabilidade social; 

- Fraca cultura de voluntariado; 

- Insuficientes competências básicas: gestão doméstica, parentalidade positiva.  

 

 

Recursos e Medidas  

- Promover o acesso de pessoas/ famílias vulneráveis a apoios diretos; 

- Criação de um Banco de Voluntariado; 

- Criação de uma Loja Social; 

- Ações de sensibilização para voluntários e publico alvo; 

- Formação, qualificação e apoio familiar na organização da gestão doméstica e de 

competências parentais.  
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7 - Igualdade de Género  

 

Apesar da existência de respostas nesta área, a violência doméstica continua a assumir 

contornos preocupantes em todo o território, com um aumento de casos de violência no 

namoro e de violência principalmente a mulheres, idosos e crianças.  

 

Como forma de resposta a esta problemática, foi criado o “Gabinete VERA”, sendo uma 

estrutura de atendimento integrada na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência 

Doméstica por via do Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica 

e de Género celebrado a 7 de julho de 2016 que abrange os Concelhos de Aljustrel, 

Almodôvar, Castro Verde, Ferreira do Alentejo e Ourique. Na perspetiva de dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido, foi assinado o Protocolo Territorialização da 

Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica no dia 27 de fevereiro de 

2019.  

 

O Protocolo Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência 

Doméstica foi assinado entre a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, a 

Câmara Municipal de Aljustrel, a Câmara Municipal de Almodôvar, a Câmara Municipal 

de Castro Verde, a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, a Câmara Municipal de 

Ourique, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, o Centro Distrital de 

Segurança Social de Beja, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Direção-geral 

dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Alentejo, a Direção 

Geral da Administração Escolar, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo E.P.E., a 

Procuradoria da República da Comarca de Beja, o Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses, I.P., a Direção Geral da Reinserção Social e serviços Prisionais, a 

Comissão para a Proteção de Crianças e Jovens de Aljustrel, a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Almodôvar, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro 

Verde, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ferreira do Alentejo, a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Ourique, o Comando Territorial da Guarda Nacional 

Republicana de Beja, o Instituto Politécnico de Beja, a Federação de Bombeiros de Beja e 

por último a ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste. 

O Gabinete tem como objetivos: 
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- Proteger e promover a integração social de vítimas de violência de género, através da 

continuação da implementação de um modelo de intervenção integrada; 

- Assegurar, de forma integrada, com carácter de continuidade, o atendimento, o 

diagnóstico, o apoio e encaminhamento personalizado a vítimas tendo em vista a sua 

proteção; 

- Assegurar o encaminhamento para o apoio jurídico, psicológico e social imediato e/ou 

continuado; 

- Sensibilizar para a problemática da Violência Doméstica e Igualdade de Género. 

  

O espaço físico do Gabinete VERA fica localizado numa sala do Gabinete de Educação e 

Ação Social da Câmara Municipal de Castro Verde.  

 

Pretende-se com este serviço garantir uma resposta especializada ao nível do 

atendimento e acompanhamento de vítimas de violência doméstica, traduzida em duas 

tipologias de apoio: a intervenção direta e de suporte à vítima com base no Apoio 

Psicossocial e a mobilização de Respostas Complementares, adequadas às necessidades 

identificadas no diagnóstico, nomeadamente Apoio Psicológico, Grupos de Ajuda Mútua 

e Informação Jurídica. 

 

Paralelamente a esta intervenção direta com as vítimas de violência doméstica o Gabinete 

VERA trabalha no âmbito da parceria, nomeadamente pela Dinamização da Comissão 

Técnica de Acompanhamento do Protocolo, constituída por todas as entidades signatárias 

do mesmo. 

 

Por último, ao nível da comunidade, realizam-se Ações de Sensibilização para a 

problemática da Violência Doméstica e Igualdade de Género.  
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Quadro  30 - Número de Atendimentos do Gabinete VERA 

 setembro – 

dezembro 2016 

Ano 

2017 
Ano 2018 

janeiro 

2019 

Nº de Pessoas 
Sinalizadas 

Mulheres 3 7 8 0 

Homens 0 1 0 0 

Nº de Pessoas que 
Iniciaram 

Acompanhamento 

Mulheres 2 7 5 0 

Homens 0 1 0 0 

Nº de Pessoas em 
Acompanhamento 

que transitaram para 
o ano seguinte 

Mulheres 2 2 8 10 

Homens 0 0 1 0 

Nº total de pessoas 
em 

Acompanhamento 

Mulheres 2 9 14 10 

Homens 0 1 1 0 

Fonte: Gabinete VERA, janeiro 2019.  

 

Em 2010, foi definido o estatuto das conselheiras para a igualdade com a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 39/2010, a 25 de maio, que integra de forma transversal a 

perspetiva da igualdade de género em todos os domínios da política, enquanto requisito 

de boa governação.  

 

A Conselheira Municipal presta apoio ao nível da informação e encaminhamento e está 

integrada no serviço e atividades promovidas pela Câmara Municipal de Castro Verde, em 

parceria com entidades locais e outras de âmbito mais alargado.  

 

A existência da Conselheira Municipal para a Igualdade é um passo dado e assente no 

Município, colaborando para a realização do Plano Intermunicipal para a Igualdade que 

inclui os Concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Ferreira do Alentejo e Ourique.  

 

Sendo que este é um Plano Intermunicipal e o primeiro a esta escala no território em que 

se insere, a sua intervenção visa respeitar as individualidades, privilegiando a 

sensibilização, tendo sido considerada a área em que todos beneficiarão de um trabalho 

conjunto e concertado próximo da população. 
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Este Plano teve a sua implementação em maio de 2018 e terminará a sua vigência em 

junho de 2019. Esta decisão estratégica passa por avaliar a execução do mesmo e 

ponderar a sua continuidade ou reformulação, nomeadamente pela integração de outros 

eixos que se considerem estruturantes. 

 

O Plano Intermunicipal para a Igualdade de Género estrutura-se em 3 Eixos Temáticos, 

sendo eles o Desporto, a Educação e a Cultura. 

 

O Eixo do Desporto tem como objetivos principais desmistificar os preconceitos de género 

associados à prática desportiva e sensibilizar dirigentes, chefias e executivos camarários 

para a Igualdade de Género.  

 

O Eixo da Cultura passa por sensibilizar através da oferta diversificada de atividades de 

cariz e de raiz cultural local as questões relacionadas com a Igualdade de Género. 

 

Finalmente o Eixo da Educação tem como principal objetivo realizar ações de 

sensibilização para a comunidade escolar, bem como, através de ações lúdicas e didáticas 

direcionadas aos alunos com o intuito de criar uma consciencialização para as questões 

relacionadas com a Igualdade de Género.  
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Quadro  31 - Problema Prioritário / Igualdade de Género 

Problema Prioritário Interação com 
outros 

problemas 

Grupo Prioritário Impacto 
Desejável 

Indicador de 
impacto 

Desconhecimento  
face às questões de 

violência e igualdade 
de género  

- Falta de 
sensibilização 
dos dirigentes 
locais e da 
comunidade em 
geral para as 
questões da 
violência 
doméstica e de 
género 
 
 

- Comunidade 
em geral 
- Dirigentes 
locais  

- Minimizar a 
violência e as 
desigualdades de 
género 

- Nº de ações de 
sensibilização  
- Nº de entidades 
envolvidas 
- Nº de situações 
identificadas 

- Insuficiente 
formação 
especializada dos 
técnicos de 
atendimento de 
primeira linha 
 
 
 
 
 

- Técnicos 
especializados 

- Garantir uma 
resposta 
especializada às 
vítimas de 
violência 
doméstica 

- Nº de 
Formações 
- Nº de Técnicos 
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Igualdade de Género – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

 

Problemas  

- Inexistência de Plano Municipal para a Igualdade de Género;  

- Necessidade de formação especifica dos técnicos/as de atendimento de primeira linha 

que prestam atendimento a vítimas de violência doméstica; 

- Escassez de respostas ao nível de habitação para que as vítimas de violência doméstica 

possam autonomizar-se e refazer a sua vida na comunidade; 

- Necessidade de programas de emprego que contribuam para a integração de vítimas de 

violência doméstica no mercado laboral; 

- Falta de sensibilização da população sobre as questões da violência doméstica e de 

género; 

- Desconhecimento da realidade do Concelho face a indicadores de género.  

 

 

Recursos e Medidas   

- Protocolo de cooperação para a prevenção e o combate à Violência contra as mulheres 

e a Violência Doméstica; 

- Atendimento do Gabinete VERA – Vítimas Em Rede de Apoio; 

- Plano Intermunicipal para a Igualdade; 

- Ações conjuntas em rede (grupos de trabalho); 

- Plano de capacitação dirigido às entidades/dirigentes; 

- Diagnóstico sobre a Igualdade de Género; 

- Elaboração do Plano Municipal para a Igualdade.  
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8 - Minorias Étnicas  

 

Segundo um estudo da Associação de Mediadores Ciganos de Portugal (AMEC) em 

parceria com o Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti Pobreza e 

apoio das redes sociais da região e com o jornal Público, durante o mês de julho de 2018, 

a população de etnia cigana no distrito de Beja aumentou 79,4%, comparativamente a 

um estudo realizado em 2010 pelo Centro Distrital de Segurança Social, o qual contava 

2048 pessoas. O estudo atual contabiliza no distrito de Beja mais de 3600 habitantes de 

etnia cigana.  

 

O Concelho de Castro Verde tem atualmente 21 famílias de etnia cigana que estão 

distribuídas pela zona periférica da vila de Castro Verde e pela sede da Freguesia de 

Entradas.  

 

Quadro  32 - Número de Famílias de Etnia Cigana residentes no Concelho de Castro 
Verde 

 
Número de Famílias Adultos Jovens/ Crianças 

Castro Verde 16 22 32 

Entradas 5 10 8 

TOTAL 21 32 40 

 Total de Cidadãos 72 

Fonte: Câmara Municipal de Castro Verde e Junta de Freguesia de Entradas, janeiro de 2019  

 

As famílias enunciadas no quadro anterior caracterizam-se pelo sedentarismo, estando 

fixadas no concelho há vários anos, sendo que na sua maioria são constituídas por 

indivíduos descendentes dos primeiros cidadãos de etnia cigana que se fixaram neste 

território.  

 

Em relação às habilitações literárias, apesar de as crianças frequentarem os 

estabelecimentos de ensino desde o Jardim de Infância há uma elevada tendência para a 

falta de assiduidade e apenas para a conclusão do 1º Ciclo do Ensino Básico. Atualmente, 
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estão matriculados 14 alunos no 1º Ciclo do Ensino Básico, ocorrendo poucas situações 

em que os jovens atingem outros níveis de escolaridade, conforme dados do 

Agrupamento de Escolas de Castro Verde em janeiro de 2019. Regista-se ainda uma 

elevada taxa de analfabetismo nesta comunidade. 

 

Apesar dos esforços desenvolvidos pelas instituições de ensino e dos acordos de inserção 

ao nível do Rendimento Social de Inserção (RSI) que implicam que as crianças e jovens 

frequentem a escola, há uma grande tendência para a falta de assiduidade e insucesso 

escolar, principalmente quando ingressam no 2º Ciclo do Ensino Básico, como 

demonstram os únicos 7 alunos matriculados neste ciclo de ensino. 

 

Estas famílias são, na totalidade, beneficiárias de Rendimento Social de Inserção, embora 

sejam constituídas, em grande parte por cidadãos em idade jovem e ativa. 

 

Quanto às condições de habitabilidade, a maioria das famílias de etnia cigana residem em 

habitações de alvenaria, no entanto, sem rede de água, esgotos e instalação de luz 

elétrica. Algumas destas construções foram cedidas pelo Município e no que diz respeito 

às famílias que vivem em barracas, apesar de ser em número reduzido, os terrenos que 

ocupam são também propriedade do Município excetuando apenas as famílias que 

residem na sede de Freguesia de Entradas que vivem em habitação própria. 
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Quadro  33 - Problema Prioritário / Minorias Étnicas 

Problema 
Prioritário 

Interação com 
outros problemas 

Grupo 
Prioritário 

Impacto 
Desejável 

Indicador de 
impacto 

 
 
 
Dificuldade de 
integração da 
etnia cigana na 
comunidade e no 
mercado de 
trabalho 

- Analfabetismo, 
Insucesso escolar e 
falta de 
assiduidade  

- Comunidade 
cigana 

- Combater o 
analfabetismo, 
insucesso 
escolar e falta 
de assiduidade 

- Nº de faltas  
- Nº retenções  

- Desemprego de 
longa duração 

- Comunidade 
cigana 

- Combater o 
Desemprego  

- Nº de 
desempregados  

- Dependência do 
Rendimento Social 
de Inserção 

- Comunidade 
cigana 

- Diminuição da 
dependência do 
Rendimento 
Social de 
Inserção 

- Nº de famílias  

- Dificuldade de 
integração dos 
elementos da 
comunidade cigana 
em ações de 
formação e no 
mercado de 
trabalho 

- Comunidade 
cigana  

-Envolvimento 
em atividades 
desenvolvidas 
com parceiros 
formais com 
vista à sua 
integração 

- Nº de formações 
- Nº de elementos  

- Existência de 
preconceitos entre 
comunidade cigana 
e não cigana 
(Desconhecimento 
da cultura cigana) 

- Comunidade 
cigana  
- Comunidade 
em geral  

 

- Formar um 
mediador como 
facilitador de 
integração da 
comunidade 
cigana  

- Não se aplica  

- Fracas 
competências 
básicas na 
organização e 
gestão doméstica  

- Comunidade 
cigana 

- Aumentar as 
competências  

- Não se aplica  

- Ausência de 
condições de 
habitabilidade  
 
 
 

- Condições 
mínimas de 
qualidade de vida  

- Comunidade 
cigana  

- Garantir 
condições de 
habitabilidade 
condignas 

- Nº de habitações 
intervencionadas  
- Nº de famílias  

  



 

Rede Social 
 

63 Diagnóstico Social do Concelho de Castro Verde 

Minorias Étnicas – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

 

Problemas 

- Analfabetismo, insucesso e desvalorização do papel da escola; 

- Desemprego de longa duração; 

- Dependência do Rendimento Social de Inserção; 

- Dificuldades de integração dos elementos da comunidade cigana em ações de formação 

e no mercado de trabalho; 

- Dificuldades de integração da comunidade cigana no meio; 

- Existência de preconceitos entre comunidade cigana e não cigana; 

- Desconhecimento da cultura cigana; 

- Fracas competências básicas na organização e gestão doméstica; 

- Famílias de Etnia Cigana sem condições mínimas de habitabilidade, na sede de Concelho. 

 

 

Recursos e Medidas 

- Criar percurso curricular alternativo; 

- Ações de sensibilização para alunos e famílias de etnia cigana; 

- Formação de Mediador/a de etnia cigana; 

- Ações de integração com parcerias formais; 

- Formação de competências básicas na organização e gestão doméstica. 
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9 – Qualificação, Emprego e Empreendedorismo 

9.1 – Emprego e Formação Profissional 

Fruto da sua especificidade geológica, o Concelho alberga uma das mais importantes 

indústrias extrativas do país, razão fundamental para o acréscimo de população nas 

décadas de 80 e 90, contrariando a tendência geral das regiões do interior e invertendo a 

situação de crescimento populacional negativo em que se encontrava desde a década de 

40.  

 

O Concelho de Castro Verde é atravessado por uma das províncias metalogénicas de 

maior relevância a nível mundial, a Faixa Piritosa Ibérica, que pela sua dimensão e pelos 

teores em metais nele contidos podem situar-se, dentro do seu tipo, entre os mais 

importantes à escala mundial, originando um crescimento económico associado ao 

Complexo Mineiro de Neves-Corvo que alterou a conjuntura laboral e empresarial do 

Concelho. 

 

Assim, o quadro que se segue demonstra a evolução das taxas de emprego por setor de 

atividade entre os anos de 2001 e 2011, no qual é possível verificar um crescimento no 

setor terciário, seguidamente pelo setor secundário e por último o setor primário. 

 
Quadro  34 - Taxas de Emprego por setor de atividade 

Taxas de Emprego por setor de atividade (%) 2001 2011 

Taxa de emprego no setor primário 11,1% 7,4% 

Taxa de emprego no setor secundário 32,7% 29,5% 

Taxa de emprego no setor terciário 56,2% 63,2% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

 

Com base nos Censos, o Concelho de Castro Verde apresenta uma percentagem de 

analfabetismo preocupante, conforme o quadro seguinte demonstra: 
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Quadro  35 - Taxa de Analfabetismo por Freguesia 

Freguesia População 
Nenhum Nível de 

Escolaridade 
Taxa de 

Analfabetismo 

União de 
Freguesias de 
Castro Verde e 
Casével 

Casével 448 93 19,52% 

Castro Verde 4898 428 5,98% 

Entradas 649 104 13,39% 

Santa Bárbara de Padrões  943 137 13,42% 

São Marcos da Ataboeira 338 50 13,46% 

TOTAL 7276 812 8,84% 
Fonte: INE, Censos 2011  

No que diz respeito aos níveis de escolaridade é ainda notório um défice de resposta 

formativa destinada a jovens e adultos que pretendam terminar e prosseguir os seus 

estudos, com a forte agravante de não existir por parte do IEFP e empresas de formação 

privada planos de formação solidamente implementados com base nas necessidades do 

sector empresarial local. Desta forma continuam a existir graves lacunas no que respeita 

à mão de obra qualificada em áreas inerentes à indústria mineira, bem como, ao sector 

do comércio e de apoio à terceira idade. 

 

A tabela seguinte espelha de forma clara a percentagem de população residente no 

Concelho com nível secundário e superior, que apesar de ter sofrido um evidente 

aumento, continua claramente a baixo da média nacional. 

 

Quadro  36 - População residente com 15 e mais anos com ensino secundário e ensino 
superior 

 2001 2011 

Castro 

Verde 

Portugal Castro Verde Portugal 

População residente 

com 15 e mais anos, 

com ensino 

secundário (%) 

9,5% 13,3% 13,8% 15,7% 

População residente 

com 15 e mais anos, 

com ensino superior 

(%) 

4,1% 7,6% 9,9% 13,8% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 



 

Rede Social 
 

66 Diagnóstico Social do Concelho de Castro Verde 

Quadro  37 - Desemprego registado no Concelho no final do mês de dezembro de 2018, 
segundo os níveis de escolaridade 

 

Níveis de 

Escolaridade 

 

< 1º Ciclo 

Ensino 

Básico 

 

1º Ciclo 

Ensino 

Básico 

 

2º Ciclo 

Ensino 

Básico 

 

3º Ciclo 

Ensino 

Básico 

 

Nível 

Secundário 

 

Nível 

Superior 

 

 

Total 

Concelho de 

Castro 

Verde 

 

21 

 

45 

 

10 

 

27 

 

46 

 

31 

 

180 

Fonte: IEFP  

 

Com base na tabela anterior devemos compreender que contrariamente a anos 

anteriores a maior parte dos desempregados do Concelho de Castro Verde possui 

escolaridade entre o nível secundário e níveis superiores. Nestes grupos inserem-se 

obviamente jovens que não estudam, não trabalham e não frequentam qualquer 

formação, são eles os denominados Jovens NEET. Por outro lado, muitos deles não se 

encontram sequer inscritos nos Serviços de Emprego, sendo por isso de uma maior 

dificuldade a sua contabilização.  

 

Estima-se que em Portugal sejam mais de 160 mil os Jovens NEET (Fonte: IEFP), entre os 

15 e os 29 anos que não estudam, não trabalham e nem sequer frequentam qualquer 

formação. No Concelho de Castro Verde são 52 os desempregados que se encontram 

nesta situação, (dados do IEFP em fevereiro de 2019), no entanto, prevê-se que o número 

de jovens NEET possa ser muito superior, dada a sua falta de proximidade com serviços e 

instituições que inerentemente perdem o rasto da situação e das suas opções de vida. 

 

Desta forma o IEFP implementou a medida “Garantia Jovem”, que tem como objetivos 

principais aumentar as qualificações dos jovens, facilitar a transição para o mercado de 

trabalho e reduzir o desemprego jovem, medida esta destinada a jovens até aos 29 anos 

de idade inclusive, que não se encontrem a trabalhar, nem a estudar, nem a frequentar 

qualquer formação ou estágio profissional. É notória a falta de respostas a jovens NEET 

no Concelho de Castro Verde e os principais motivos prendem-se com a inexistente e 

desadequada oferta formação, com a ausência de medidas de aproximação destes jovens 
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aos serviços, com a deficiente resposta laboral do Concelho de Castro Verde destinada 

maioritariamente à indústria mineira que não vai ao encontro das áreas de formação da 

grande maioria dos jovens.  

 

Por outro lado, a formação profissional destinada a jovens e adultos que ambicionam 

trabalhar na indústria mineira está presente apenas no Serviço de Formação Profissional 

de Aljustrel, o que na verdade tem sido motivo de discórdia constante por não existir uma 

rede de transportes eficiente que permita a todos os jovens das freguesias deslocarem-

se até esse serviço para realizarem o seu percurso de formação profissional que tanto 

ambicionam. 

 

Quadro  38 - Jovens NEET no Concelho de Castro Verde 

 

 

Jovens NEET no 

Concelho 

 

Género 
Situação Face ao 

Emprego 
Tempo de Inscrição 

 

TOTAL  

Masculino 

 

Feminino 

 

1ºEmprego 

Novo 

Emprego 

<12 

meses 
>12meses 

 

23 

 

29 

 

25 

 

27 

 

34 

 

18 

 

52 

Fonte: IEFP – fevereiro de 2019 

 

 

Outro dado fundamental a reter prende-se com o desemprego feminino de longa duração 

que continua a emergir no Concelho de Castro Verde e que ultimamente tem sido 

minimizado em particular pelos estabelecimentos comerciais na área da restauração. 

Contrariamente o desemprego masculino do Concelho é habitualmente absorvido pelo 

tecido económico e empresarial da região, principalmente pela empresa Somincor e 

empresas subcontratadas na exploração mineira de Neves Corvo. 
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Gráfico 1 - Desemprego registado no Concelho de Castro Verde segundo o Género 

durante o ano de 2018. 

 

Fonte: IEFP  

 

 

Quadro  39 - Evolução da situação de desemprego no Concelho de Castro Verde no final 
dos meses de Dezembro de 2013 a 2018 

Desemprego nos meses de 

Dezembro 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homens Inscritos 117 119 113 125 114 69 

Mulheres Inscritas 240 162 180 133 164 111 

Inscritos há menos de 1 ano 198 144 146 140 148 89 

Inscritos há 1 ano ou mais 159 137 147 118 130 91 

À procura de primeiro emprego 59 50 44 34 49 31 

À procura de novo emprego 298 231 249 224 229 149 

Total de desempregados do 

Concelho inscritos no IEFP 

357 281 293 258 278 180 

Fonte: IEFP 
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Quadro  40 - Percentagem de desempregados inscritos no IEFP 

 

 

Percentagem de 

desempregados 

inscritos no IEFP com 

base na população 

residente entre 15 e 

64 anos 

 

2001 2011 2017 

Castro 

Verde 

Portugal Castro 

Verde 

Portugal Castro 

Verde 

Portugal 

 

7,7% 

 

4,7% 

 

6,9% 

 

7,9% 

 

5,8% 

 

6,5% 

Fontes: INE, Censos 2001, 2011, Pordata 2017 e IEFP 

 

Quadro  41 - Beneficiários de Rendimento Social de Inserção e de Subsídio de 
Desemprego no Concelho 

 2011 2017 

Castro Verde Portugal Castro Verde Portugal 

Beneficiários de 

Rendimento 

Social de 

Inserção / 

Percentagem 

 

272 

 

4,3% 

 

 

448.107 

 

5% 

 

142 

 

2,3% 

 

288.112 

 

3,2% 

Beneficiários de 

Subsídio de 

Desemprego / 

Percentagem 

120 

 

1,9% 

261.093 

 

2,9% 

94 

 

1,5% 

150.806 

 

1,7% 

Fontes: INE, Censos 2011, Pordata 2017 e IEFP 
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Gabinete de Inserção Profissional de Castro Verde (GIP) 

 

Uma vez que o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mais próximo do 

Concelho está presente em Ourique no Serviço de Emprego, o Município de Castro Verde 

assegura o funcionamento do GIP enquanto uma estrutura de apoio ao emprego que, em 

estreita cooperação com o Serviço de Emprego de Ourique contribui para a inserção e 

reinserção profissional de desempregados. 

 

O GIP de Castro Verde tem como funções a informação profissional a jovens e adultos 

desempregados, apoio na procura ativa de emprego e acompanhamento personalizado 

de desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional. O GIP tem ainda as 

funções de encaminhamento para ofertas de qualificação, captação e divulgação de 

ofertas de emprego e colocação de desempregados nas ofertas disponíveis e adequadas, 

bem como, a visita e acompanhamento dos empresários locais no sentido de divulgar as 

medidas e programas de apoio ao emprego por parte do IEFP. 

 

Como funções surgem ainda a divulgação de programas comunitários que promovam a 

mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço europeu e ainda o apoio à 

participação em ocupações temporárias ou atividades em regime de voluntariado que 

facilitem a inserção no mercado de trabalho, funções estas expressas no art.º 2º da 

Portaria n.º127/2009 de 30 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º298/2010 de 1 de Junho. 

 

Apoia diretamente as situações de exclusão social e desemprego através da realização de 

documentos individualizados de apoio à procura de emprego, tais como, currículos, cartas 

de apresentação e de motivação, que desta forma facilitam e desenvolvem mecanismos 

céleres de reinserção social na vida ativa. 



 

Rede Social 
 

71 Diagnóstico Social do Concelho de Castro Verde 

CERCICOA – Emprego e Formação Profissional  

 

No âmbito do emprego e formação profissional a CERCICOA apresentada respostas 

fundamentais a portadores de deficiência e incapacidade, sendo elas o Centro de 

Recursos para o Emprego (CRE) e Formação Profissional. 

 

O Centro de Recursos para o Emprego funciona em parceria com o IEFP e com outras 

entidades publicas e privadas no apoio a pessoas com deficiência e incapacidade aos 

níveis da informação, avaliação e orientação para a qualificação e emprego (IAOQE), 

apoio à colocação (AC) e acompanhamento pós colocação (APC). Assim, através desta 

valência a CERCICOA dá resposta no Concelho de Castro Verde a 34 utentes no CRE, 6 em 

formação profissional e 3 inseridos em Contrato Emprego Inserção+. 
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9.2 – Promoção da Empregabilidade e Empreendedorismo 

No quadro seguinte representam-se os problemas em interação direta com os dois 

problemas prioritários considerados, para o grupo sócio problemático de mulheres e 

jovens desempregados dos 18 aos 45 anos, sendo ainda definidos os impactos desejáveis 

para uma futura intervenção e os respetivos indicadores. 

Quadro  42 - Problema Prioritário / Promoção da Empregabilidade 

Problema Prioritário 
Interação com outros 

Problemas 
Grupo Problemático Impacto Desejável Indicador De Impacto 

Insuficiência 

de 

competências sociais e 

pessoais 

Falta de iniciativa e 

empreendedorismo 

Mulheres e jovens 

Desempregados dos 18 

aos 45 anos 

Capacidade manifestada de 

iniciativa e 

empreendedorismo 

Nº de iniciativas 

candidatadas 

Nº de micro empresas 

criadas na área da 

economia social 

Baixo nível de escolarização 

Mulheres e jovens 

Desempregados dos 18 

aos 45 anos 

Nível médio de 

escolarização aumentado 
Nível de escolarização 

Baixo nível de qualificação 

profissional 

Mulheres e jovens 

Desempregados dos 18 

aos 45 anos 

Nível médio de qualificação 

profissional aumentado 

Nível de qualificação 

profissional 

Escassez de competências 

de inserção profissional 

Mulheres e jovens 

Desempregados dos 18 

aos 45 anos 

Competências profissionais 

adequadas à oferta de 

emprego existente 

Nº inserções em postos de 

trabalho 

Desemprego feminino 

elevado e de longa duração 

Mulheres e jovens 

Desempregados dos 18 

aos 45 anos 

Nível de empregabilidade 

feminino, aproximado ao 

nível de empregabilidade 

masculino 

Taxa de desemprego 

feminino e masculino 

Taxa de desemprego 

concelhio 

 

Baixo Nível de 

Empreendedorismo 

Falta de Estímulo ao 

Empreendedorismo 

Mulheres e jovens 

Desempregados dos 18 

aos 45 anos 

Dinâmica empreendedora 

no Concelho 

N.º de Ações de 

Sensibilização 

para o Empreendedorismo 

N.º de iniciativas de 

fomento do 

Empreendedorismo 

N.º de postos de trabalho 

criados 

Insuficiência de 

competências de 

Empreendedorismo 

Mulheres e jovens 

Desempregados dos 18 

aos 45 anos 

Competências de 

Empreendedorismo 

criadas 

N.º de Ações de Formação 

para o Empreendedorismo 

N.º de iniciativas 

empreendedoras criadas 

Falta de Cultura 

Empreendedora 

Mulheres e jovens 

Desempregados dos 18 

aos 45 anos 

Jovens em Idade Escolar 

Cultura Empreendedora 

instalada 

N.º de Ações de 

Sensibilização 

para o Empreendedorismo 

N.º de iniciativas de 

fomento do 

Empreendedorismo 
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Quadro  43 - Necessidades por Problema / Promoção da Empregabilidade 

Índices Estruturais Índices Estruturantes Índices Estruturantes 

Problemas 

Prioritários 
Necessidades Sociais Necessidades Das Respostas 

Falta de 

competências sociais 

e pessoais 

Falta de competências de empreendedorismo 
Falta de oportunidades práticas formativas 

na área 

Falta de competências de identificação e de 

acesso a oportunidades 

Falta de sistemas de acompanhamento 

personalizados 

Falta de competências de gestão de 

oportunidades 

Falta de oportunidades formativas de 

desenvolvimento pessoal 

Falta de motivação pessoal e social 
Falta de oportunidades de desenvolvimento 

pessoal 

Falta de experiências profissionalizantes 

motivadoras 

Falta de sistemas formativos personalizados 

e à medida das necessidades 

Falta de competências de gestão doméstica e 

parental 

Falta de sistemas formativos personalizados 

e à medida das necessidades 

Falta de competências de cidadania 
Falta de sistemas formativos personalizados 

e à medida das necessidades 

Falta de oportunidades de desenvolvimento 

pessoal 

Falta de sistemas formativos personalizados 

e à medida das necessidades 

Baixo Nível de 

Empreendedorismo 

Falta de competências de empreendedorismo 
Falta de oportunidades práticas formativas 

na área 

Falta de estímulo ao empreendedorismo 

Falta de reforço e alargamento de 

financiamentos e apoios para a criação de 

micro- empresas 

Falta de resposta de apoio ao 

empreendedorismo pré-projecto 

Falta de estímulos para enfrentar o risco e ter 

iniciativa 

Falta de equipamentos de suporte e apoio à 

iniciativa das pequenas e médias empresas 

 

Falta de resposta de apoio ao 

empreendedorismo pré-projecto 

Falta de oportunidades de 

aprendizagem/formação na área da economia 

social 

Falta de espaços para a instalação de 

empresas 

 

 

Da tabela apresentada, salientamos para os dois problemas prioritários, a existência de 

necessidades relacionadas com a falta de competências de empreendedorismo, a falta de 

sistemas formativos personalizados e à medida das necessidades, a falta de estímulo ao 

empreendedorismo e a falta de equipamentos de suporte e apoio à iniciativa das 

pequenas e médias empresas. 
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Quadro  44 - Empreendedorismo / Promoção da Empregabilidade 

Índices Estruturantes 
Estrutura da 

Resposta 
Incidência por Grupo 

Sócio Problemático 

Incidência Por 

Território Necessidades 

Prioritárias 
Respostas 

Falta de competências de 

empreendedorismo *a) 
Formação do IEFP 

Mulheres e jovens 

desempregados dos 18 aos 

45 anos 

Jovens em inserção na vida 

ativa 

Transversal 

Falta de estímulo ao 

empreendedorismo *b) 

Sistemas de 

incentivos 

Planos de Formação 

Mulheres e jovens 

desempregados dos 18 aos 

45 anos 

Jovens em inserção na vida 

ativa 

Transversal 

Falta de estímulos para 

enfrentar o risco e ter 

iniciativa *c) 

Dispositivos e 

estruturas de apoio à 

iniciativa 

Mulheres e jovens 

desempregados dos 18 aos 

45 anos 

Jovens em inserção na vida 

ativa 

Transversal 

Falta de sistemas formativos 

personalizados e à medida 

das necessidades do 

mercado de trabalho *d) 

Planos de Formação 

Profissional 

adaptados às reais 

necessidades do 

Concelho e da 

população 

Mulheres e jovens 

desempregados dos 18 aos 

45 anos 

Jovens em inserção na vida 

ativa 

Transversal 

Falta de Espaços para a 

instalação empresarial *e) 

Construção de zonas 

de atividades e 

adaptação de espaços 

existentes 

Mulheres e jovens 

desempregados dos 18 aos 

45 anos 

Jovens em inserção na vida 

ativa 

Transversal 
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a) Necessidade Prioritária - Falta de Competências de Empreendedorismo 

Recursos Institucionais:  

 - Oferta do InCastro – Centro de Ideias e Negócios; 

- Oferta Formativa do IEFP; 

- Oferta Formativa de empresas privadas. 

Parceiros:  

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- ESDIME; 

- IEFP; 

- Agrupamento de Escolas do Concelho de Castro Verde; 

- Lar Jacinto Faleiro. 

Tipologia de Intervenção: 

 - Ações de Formação Profissional; 

 - Ciclos Temáticos de Qualidade; 

 - Seminários; 

 - Medidas de Apoio ao Empreendedorismo. 

Intervenção Prioritária: 

 - Plano de Formação para Empreendedores. 

Efeito Esperado: 

 - Capacitação de Empreendedores. 

Indicadores: 

 - Taxa de Crescimento das iniciativas e projetos de pequenas e médias empresas. 
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b) Necessidade Prioritária - Falta de Estímulo ao Empreendedorismo 

Recursos Institucionais:  

- Incentivos para a criação empresarial; 

- Projetos Cofinanciados; 

Parceiros:  

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- Gabinete de Inserção Profissional; 

- ESDIME; 

- IEFP; 

- Agrupamento de Escolas do Concelho de Castro Verde; 

- Lar Jacinto Faleiro. 

Tipologia de Intervenção: 

 - Fomento do Empreendedorismo; 

 - Iniciativas de sensibilização e formação para a área empresarial; 

 - Criação de estruturas de apoio ao empreendedorismo; 

 - Criação de espaços para a instalação empresarial. 

Intervenção Prioritária: 

 - Iniciativas de sensibilização e formação para a área empresarial; 

 - Criação de dispositivos e estruturas de apoio à iniciativa; 

 - Empreendedorismo em contexto escolar. 

Efeito Esperado: 

 - Dinâmica empreendedora no Concelho. 

Indicadores: - Taxa de Crescimento das iniciativas e projetos de pequenas e médias 

empresas. 
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c) Necessidade Prioritária - Falta de Estímulos para enfrentar o risco e ter iniciativa 

Recursos Institucionais:  

- Incentivos para a criação empresarial; 

- Projetos Cofinanciados. 

Parceiros:  

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- Gabinete de Inserção Profissional; 

- ESDIME; 

- IEFP; 

- Agrupamento de Escolas do Concelho de Castro Verde; 

- Lar Jacinto Faleiro. 

Tipologia de Intervenção: 

 - Iniciativas de sensibilização e formação para a área empresarial; 

 - Criação de estruturas de apoio ao empreendedorismo; 

 - Criação de espaços para a instalação empresarial. 

Intervenção Prioritária: 

 - Iniciativas de sensibilização e formação para a área empresarial; 

 - Criação de dispositivos e estruturas de apoio à iniciativa; 

 - Empreendedorismo em contexto escolar. 

Efeito Esperado: 

 - Dinâmica empreendedora no Concelho 

Indicadores: 

 - Taxa de Crescimento das iniciativas e projetos de pequenas e médias empresas. 
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d) Necessidade Prioritária - Falta de sistemas formativos personalizados e à medida 

das necessidades do mercado de trabalho 

Recursos Institucionais:  

- Oferta Formativa do IEFP; 

- Oferta Formativa de empresas privadas. 

Parceiros:  

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- Gabinete de Inserção Profissional; 

- Juntas de Freguesia do Concelho de Castro Verde; 

- Instituto da Segurança Social; 

- ESDIME; 

- IEFP; 

- Agrupamento de Escolas do Concelho de Castro Verde; 

- Lar Jacinto Faleiro. 

Tipologia de Intervenção: 

 - Metodologias de Balanço de Competências adaptadas às necessidades; 

 - Estágios Profissionais; 

 - Ações de Formação concertadas entre os vários parceiros. 

Intervenção Prioritária: 

 - Plano de Formação adaptado às necessidades do Concelho e da população. 

Efeito Esperado: 

 - Percursos de inserção profissional mais sólidos. 

Indicadores: 

 - Grau de inserção da população nas ofertas de emprego do Concelho.  
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e) Necessidade Prioritária - Falta de espaços para a instalação empresarial 

Recursos Institucionais:  

- Projetos Cofinanciados.  

Parceiros:  

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- Associação Comercial do Distrito de Beja; 

- Juntas de Freguesia do Concelho de Castro Verde; 

- Instituto da Segurança Social; 

- ESDIME; 

- IEFP; 

- Agrupamento de Escolas do Concelho de Castro Verde; 

- Lar Jacinto Faleiro. 

Tipologia de Intervenção: 

 - Levantamento de necessidades; 

 - Estudo e análise de zonas disponíveis. 

Intervenção Prioritária: 

 - Diálogo e concertação entre os diversos parceiros. 

Efeito Esperado: 

 - Instalação empresarial mais rápida, sólida e eficaz. 

Indicadores: 

 - Taxa de instalação empresarial no Concelho de Castro Verde.  
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Uma vez que no Concelho de Castro Verde a industria mineira desempenha um papel 

preponderante quer economicamente, como na criação de emprego, influenciando 

inerentemente a evolução demográfica, bem como, a estrutura etária das populações, 

importa refletir acerca do futuro deste território uma vez que se tratam de recursos 

finitos. 

 

Desta forma, é fundamental que se criem mecanismos que conduzam a novas iniciativas 

empresariais que possam gerar dinâmica ao nível do tecido económico do Concelho, 

como tal, a Câmara Municipal de Castro Verde tem vindo a criar um conjunto de 

dispositivos municipais que visam uma preparação sustentada do futuro: 

 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento (GAD) 

Visa apoiar diretamente a atividade empresarial e promover as potencialidades do nosso 

território próximo de eventuais investidores externos, como também, daqueles que já se 

encontram instalados no Concelho e que pretendem expandir-se. Trata-se assim de um 

serviço municipal de apoio técnico especializado e de aconselhamento a quem pretenda 

abrir um negócio por conta própria, a quem queira obter informações acerca de apoios 

estatais e candidaturas a fundos comunitários ou simplesmente acerca de procedimentos 

administrativos inerentes ao funcionamento empresarial. 

 

IN Castro – Centro de Ideias e Negócios 

Espaço criado pela autarquia que visa o acolhimento de novas iniciativas empresariais 

através do fornecimento de espaços de trabalho, sejam eles gabinetes, salas de formação 

ou coworking. É coordenado pelo GAD que através do In Castro presta os diferentes 

serviços anteriormente enunciados. Tem como missão e objetivo principal criar condições 

para que novas ideias de negócio possam surgir e crescer (chamadas Startup), mas 

também apoiar empresas já consolidadas no mercado. A procura por serviços do IN Castro 

tem sido uma constante e os 20 gabinetes físicos encontram-se completamente 

ocupados. É um mecanismo importante que dá resposta a lacunas em diferentes sectores 

de negócio, tais como, empresas de cariz tecnológico, consultoras, profissionais liberais, 
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entre outros. No entanto, é insuficiente para as reais necessidades empresariais das 

empresas que procuram o Concelho de Castro Verde para desenvolverem a sua atividade 

de negócio. Torna-se necessário complementar o IN Castro com outro tipo de serviço que 

ofereça espaços de maiores dimensões e com outro género de características. Na 

verdade, o estímulo ao empreendedorismo é fundamental para fomentar a criação de 

riqueza e emprego, porém, por si só não consegue ser o único instrumento para resolver 

problemas como o desemprego de longa duração ou a escassez de emprego qualificado. 

Será necessária uma estratégia concertada entre os diversos mecanismos municipais para 

o efeito e os agentes socioeconómicos do Concelho. 

 

Zona de Atividades Económicas (ZAE) (Projetada) 

Poderá ser a resposta relativa aos constrangimentos identificados no ponto anterior. Na 

verdade, algumas empresas que desenvolvem o seu negócio no IN Castro – Centro de 

Ideias e Negócios atingem níveis de crescimento elevados, no entanto, existe uma 

evidente dificuldade na continuidade dos seus projetos devido à insuficiente falta de 

espaços que consigam responder às características da sua atividade. Por outro lado, 

existem empresas externas que procuram uma zona onde seja possível a sua instalação 

de negócio de forma efetiva e operacional. A futura ZAE de Castro Verde irá 

complementar os serviços existentes no IN Castro e criará condições para que outras 

empresas se possam fixar no Concelho. Através do plano de pormenor de projeto, 

podemos verificar que o parque terá uma área total de implantação de 53.722m2 e que 

contará com 39 lotes destinados às entidades interessadas. É por isso uma zona de 

atividades económicas com grandes potencialidades para o desenvolvimento empresarial 

no Concelho. 
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Qualificação, emprego e empreendedorismo – Síntese de Problemas / 

Recursos e Medidas 

Problemas 

- Elevada percentagem de analfabetismo; 

- Baixo nível de escolarização; 

- Dificuldade de contabilização de Jovens NEET e de jovens à procura do primeiro 

emprego; 

- Desemprego feminino de longa duração; 

- Baixo nível de qualificação profissional; 

- Desadequação entre a oferta e a procura de emprego; 

- Desadequação entre a necessidade e a oferta de formação profissional; 

- Barreiras Arquitetónicas no mercado de trabalho; 

- Baixa mobilidade feminina; 

- Insuficientes competências sociais e pessoais; 

- Falta de formação/educação cívica; 

- Falta de competências profissionais; 

- Escassez de oportunidades de emprego; 

- Fragilidade do tecido empresarial; 

- Insuficiência de incentivos de apoio ao empreendedorismo. 

- Falta de Competências de Empreendedorismo; 

- Falta de Estímulo ao Empreendedorismo; 

- Falta de Estímulos para enfrentar o risco e ter iniciativa; 
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- Falta de sistemas formativos personalizados e à medida das necessidades do mercado 

de trabalho; 

- Insuficiência de espaços para a instalação empresarial. 
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Recursos e Medidas  

- Criação de um programa de sinalização, contabilização e acompanhamento de Jovens 

NEET; 

- Medidas de apoio ao emprego articuladas e adaptadas às necessidades das 

competências e formação profissional dos interessados; 

- Oferta de Formação Profissional mais diversificada; 

- Motivar as empresas e associações a criarem oportunidades de integração de 

trabalhadores no mercado; 

- Criação de uma rede concertada e articulada entre Município, Serviço de Emprego de 

Ourique, Serviço de Formação Profissional de Aljustrel e entidades privadas de formação; 

- Criação da zona de atividades económicas; 

- Maior diversidade de apoios no estudo do mercado local e de análise de ideias de 

negócio no Centro de Ideias e Negócios – IN Castro. 
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10 - Associativismo 

 

A Câmara Municipal de Castro Verde, no âmbito da política de apoio que sempre 

protagonizou tem privilegiado a celebração de diversos protocolos de cooperação, a 

construção e a disponibilização de infraestruturas e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento da sua atividade. 

 

Todavia estas deparam-se com algumas dificuldades a nível financeiro, uma vez que na 

sua maioria não conseguem autossustentar-se e dinamizar as suas atividades sem o apoio 

financeiro, logístico e técnico das autarquias locais. Por outro lado, a inexistência de 

apoios financeiros estatais ao associativismo em territórios de baixa densidade 

populacional, somado ao débil tecido empresarial local, contribui para um maior 

constrangimento no desenvolvimento das suas atividades. 

 

Verifica-se que a fraca cultura associativa impede a renovação dos seus corpos dirigentes 

e a entrada de jovens que tragam novas dinâmicas/iniciativas às associações.  

 

No Concelho de Castro Verde existe uma diversidade de associações: sociais, desportivas, 

culturais e recreativas, desenvolvimento local, IPSS´s entre outras, a desenvolver 

atividade. 

 

O Concelho de Castro Verde apresenta um tecido Associativo que para além de contribuir 

para a dinamização dos diversos equipamentos culturais é um elemento determinante 

para o fortalecimento da identidade local. 

 

O tecido associativo do Concelho de Castro Verde é constituído por diversas Associações 

de cariz cultural, desportivo, recreativo e de solidariedade social. 
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Associações e Coletividades Culturais: 

- Associação “Os Rafeiros do Alentejo”; 

- Associação A Dobadoira; 

- Associação do Povo dos Aivados; 

- Associação Moços D`Uma Cana; 

- Associação Amigos das Piçarras; 

- Associação da Cerca dos Pinheiros; 

- Associação de Cante Alentejano - Os Cardadores; 

- Associação de Cante Alentejano - Os Ganhões; 

- Associação de Cante Alentejano - Vozes das Terras Brancas; 

- Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros; 

- Cortiçol - Cooperativa de Informação e Cultura; 

- Grupo Coral - As Atabuas; 

- Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro. 

 

Associações e Coletividades Desportivas: 

- Associação “Lunáticos do Pedal”;  

- Associação 100 Trilhos - Clube BTT de Castro Verde; 

- Associação de Caçadores das Sesmarias; 

- Associação de Caçadores de Entradas; 

- Associação de Caçadores e Pescadores do Concelho de Castro Verde; 

- Associação de Jiu-Jitsu Brasileiro de Castro Verde; 

- Associação Recreativa e Desportiva “Peixe Voador”; 
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- AVAL - Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve; 

- Casa do Benfica de Castro Verde; 

- Clube de Caçadores de Casével; 

- Clube Ornitológico de Castro Verde; 

- Confraria dos Cavaleiros de S. Pedro; 

- Futebol Clube Castrense; 

- Futebol Clube de S. Marcos da Ataboeira; 

- Grupo Desportivo e Cultural da Sete; 

- Grupo Motard de Castro Verde; 

- Moto Clube de Castro Verde “Abetardas da Planície”; 

- Núcleo do Sporting de Castro Verde; 

- Sociedade Columbófila “Asas Verdes”; 

- Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense. 

 

Associações e IPSS´s: 

- Associação Agricultores do Campo Branco; 

- Associação de Respostas Terapêuticas – ART; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde; 

- Associação Sénior Castrense; 

- ESDIME - Centro de Apoio ao Desenvolvimento; 

- FAMSER - Associação de Apoio a Famílias Desfavorecidas; 

- Fundação Joaquim António Franco e seus Pais; 

- GPS - Gerir, Percorrer, Socializar; 
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- Lar Frei Manuel das Entradas; 

- Lar Jacinto Faleiro; 

- LPN - Liga para a Proteção da Natureza; 

- APADIJ - Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil; 

- Associação “Seara de Abril”; 

- CERCICOA; 

- Cofre Social e Cultural dos Trabalhadores Município; 

- Conservatório Regional do Baixo Alentejo; 

- Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo de Castro Verde. 
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Quadro  45 - Problema Prioritário / Associativismo 

   

Problema 
Prioritário 

Interação com 
outros 

problemas 
Grupo Prioritário Impacto 

Desejável 
Indicador de 

impacto 

Fraca cultura 
Associativa 

- Pouca 
envolvimento da 
população nas 
associações do 
concelho 

- Comunidade 
Escolar 
- Comunidade em 
Geral 

- Fomentar um 
maior espírito 
Associativo 

- Nº de ações de 
sensibilização  
- Nº de Associações 
constituídas  

- Inexistência de 
um Regulamento 
Municipal de 
Apoio ao 
Associativismo 

- Associações  
existentes no 
Concelho 

- Garantir um 
correto 
funcionamento 
legal das 
Associações 

-Nº de Atividades 
que vão de 
encontro dos 
Regulamentos 
Internos de cada 
Associação 
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Associativismo – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

 

Problemas 

- Pouco envolvimento dos jovens no dirigismo associativo; 

- Pouco envolvimento da população no movimento associativo; 

- Dependência financeira do Município; 

- Escassez de comunicação entre as Associações do Concelho; 

- Inexistência de apoios financeiros ao associativismo no âmbito do Programa Portugal 

2020.  

 

Recursos e Medidas  

- Criação do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo; 

- Formação destinada a dirigentes associativos; 

- Ações de sensibilização para a comunidade escolar e comunidade em geral sobre a 

importância do associativismo; 

- Maior acompanhamento das obrigações estatutárias por parte do Município às 

Associações.  
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11 -   Rede Social  

 

A Rede Social foi criada pela resolução do Conselho de Ministros nº197/97, de 18 de 

novembro e traduz-se na capacidade de congregar iniciativas, ativando a participação 

local e o envolvimento da comunidade, tendo em vista a realização dos instrumentos de 

planeamento (Diagnostico Social, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação). 

 

A Rede Social inscreve-se numa lógica de politica social ativa, que se orienta no sentido 

de potenciar a eficácia e eficiência das medidas de intervenção, sendo verdadeiramente 

impulsionadora do trabalho em parceria, incidindo na planificação estratégica da 

intervenção local, abrangendo atores sociais de diferentes naturezas e áreas de 

intervenção, nomeadamente a autarquia e entidades públicas e privadas sem fins 

lucrativos. 

 

A Câmara Municipal constituiu em 2002 o Conselho Local de Ação Social (CLAS), com o 

propósito de desenvolver o programa Rede Social, entendido como “ o conjunto das 

diferentes formas de entreajuda, bem como das entidades particulares sem fins lucrativos 

e dos organismos públicos que trabalham no domínio da ação social e articulem entre si e 

com o governo a respetiva atuação, com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e 

exclusão social e à promoção de desenvolvimento social.” 

 

Assim, a Rede Social assenta no trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica e visa o 

planeamento estratégico da intervenção social local, tendo subjacentes os princípios da 

subsidiariedade, integração, articulação, participação, inovação e igualdade de género. 

 

Os pressupostos da Rede Social assentam numa lógica preventiva e interventiva, tendo 

por base a utilização eficaz e eficiente das infraestruturas e respostas sociais existentes 

no Concelho de forma continua e sustentável.  

 

No entanto, existem algumas lacunas que persistem e que é necessário combater. A 

participação das entidades revela-se insuficiente relativamente à estruturação de 

contributos das necessidades prementes do Concelho.  
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Como consequência da pouca dinâmica, existe um desconhecimento, quer por parte da 

população, quer por parte das instituições locais, da efetiva e real resposta institucional 

presente no Concelho de Castro Verde.  

Salienta-se então a importância do fortalecimento da ligação entre os parceiros, por 

forma a melhorar a comunicação entre todos. 

 

A Rede Social de Castro Verde é composta pelo CLAS que integra 22 entidades que 

intervêm no Concelho ao nível de respostas sociais e pelo Núcleo Executivo com 7 

representantes nomeados por instituições. 

 

Assim, a Rede Social de Castro Verde é composta pelas seguintes entidades: 

- Agrupamento de Escolas de Castro Verde; 

- APADIJ – Associação para o Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil e Juvenil; 

- ART - Associação de Respostas Terapêuticas; 

- Associação Sénior Castrense; 

- Associação de Solidariedade Social “Seara de Abril”; 

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- CERCICOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e 

Solidariedade Social dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar; 

- CORTIÇOL;  

- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Castro Verde; 

- ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local; 

- FAMSER – Associação de Apoio a Famílias Desfavorecidas; 

- Fundação Joaquim António Franco e Seus Pais; 

- IEFP – Serviço de Emprego de Ourique; 

- Instituto da Segurança Social, I.P. Beja; 

- Junta de Freguesia de Entradas; 

- Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões; 

- Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira; 

- Lar Frei Manoel das Entradas; 

- Lar Jacinto Faleiro; 

- Regina Cordium – Associação de Apoio à Integração; 
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- União de Freguesias de Castro Verde e Casével; 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Castro Verde. 

 

O Núcleo Executivo é representado pelas seguintes entidades: 

- Câmara Municipal de Castro Verde; 

- Instituto da Segurança Social, I.P. Beja; 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Castro Verde; 

- ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste; 

- IEFP; 

- Representante das IPSS´s; 

- Representante das Juntas de Freguesia. 

 

Em suma, é fundamental intensificar as relações de proximidade entre os parceiros da 

Rede Social, aprofundando assim o conhecimento das respostas e dos recursos existentes 

de cada entidade parceira, surtindo numa profícua e dinâmica Rede Social.  
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Quadro  46 - Problema Prioritário / Rede Social 

Problema 
Prioritário 

Interação com outros 
problemas 

Grupo 
Prioritário 

Impacto Desejável Indicador de 
impacto 

Fraca 
Dinamização da 

Rede Social 

- Fraca participação 
das entidades 
parceiras 

- Parceiros do 
CLAS 

- Implementar um 
plano de trabalho 
por cada grupo 
temático 

- Nº de reuniões 
por grupos 
temáticos 

- Desconhecimento 
dos recursos e 
respostas das 
entidades do concelho 

- Parceiros do 
CLAS 

- Elaborar um Guia 
de Recursos 

- Nº de 
entidades 
envolvidas 
- Nº de respostas 
das entidades 

- Fraca comunicação e 
divulgação das boas 
práticas de trabalho 
entre os parceiros 

- Parceiros do 
CLAS 

- Implementar uma 
rede de divulgação 
e partilha de acesso 
a todos os parceiros 

- Nº de 
entidades 
envolvidas 
- Nº de acessos à 
rede 
- Nº de 
conteúdos 
partilhados 

- Pouca articulação das 
entidades no 
planeamento e 
concretização de 
projetos 

- Parceiros do 
CLAS 

- Manter atualizado 
o Diagnóstico 
Social, o Plano de 
Desenvolvimento 
Social e o Plano de 
Ação 

-Nº de 
documentos 
atualizados 
- Nº de parceiros 
envolvidos 
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Rede Social – Síntese de Problemas / Recursos e Medidas 

 

Problemas 

- Fraca participação das entidades parceiras da Rede Social; 

- Desconhecimento das respostas institucionais e dos recursos técnicos especializados; 

- Pouco conhecimento das dinâmicas das diferentes entidades e boas praticas do seu 

trabalho; 

- Necessidade de mais interação entre os parceiros da Rede Social. 

 

 

Recursos e Medidas  

- Melhorar a comunicação entre os parceiros da Rede Social; 

- Criação de grupos de trabalho temáticos; 

- Aprofundar o conhecimento de respostas e recursos existentes de cada entidade 

parceira (criação de um Guia de Recursos); 

- Promover a dinamização da Rede Social. 

 


