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MEMORANDO 

Fórum Comunitário “Emprego e Empreendedorismo” 
22 de Janeiro de de 2014 | Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

 

A sessão foi formalmente aberta pelo Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

Vítor Guerreiro, que começou por agradecer a participação de todos os empreendedores do 

concelho que aderiram ao evento, quiseram vir em pessoa deixar o seu testemunho e dar 

soluções e pistas sobre o que consideram ser necessário para melhorar no concelho. Deste 

modo, o presidente agradeceu a todos a sua presença e pediu para que dessem um breve 

testemunho da sua experiência, deixando também bem claro que a Câmara Municipal estará 

sempre disponível para os receber e para poder resolver alguns problemas ou mesmo 

aproveitar sinergias. 

De seguida a Vereadora Marlene Guerreiro explicou o propósito do fórum, ou seja, a 

actualização da Carta Social, um instrumento importante para a definição das linhas 

orientadoras para a promoção do desenvolvimento social do concelho, que se pretende 

realizar numa lógica participada, ouvindo a população e as forças vivas do território. 

Para fomentar o debate, procedeu-se à apresentação de dados estatísticos entretanto 

recolhidos, relativos à temática do Emprego e do Empreendedorismo. Esta tarefa ficou ao 

cuidado do Presidente da Associação In Loco, Nelson Dias. Salientam-se de seguida algumas 

das principais conclusões: 

Tendência de crescimento da população activa a um ritmo superior à realidade regional e 

nacional, embora ainda com níveis mais baixos. Em 2011, a taxa de actividade geral situa-se 

nos 47,3% em São Brás de Alportel, ou seja, 47% produzem riqueza e cerca de 53% de pessoas 

são dependentes (aposentados, menores, etc…). A leitura destes dados não pode ser 

estanque, pois sabemos que muitos aposentados, entre outras categorias de dependentes, 

continuam a contribuir para a dinamização da economia e a produção de riqueza.  
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De 2001 para 2011 assiste-se a uma diminuição da taxa de actividade jovem em Portugal, 

Algarve e São Brás de Alportel. Neste último regista-se a taxa mais baixa. Estes dados vão ao 

encontro da distribuição dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO) ao serviço dos 

estabelecimentos segundo a idade, onde os mais jovens perdem peso. Revela a tendência para 

uma entrada mais tardia dos jovens no mercado de trabalho (muitas vezes aliada a percursos 

formativos mais longos como estratégia de prevenção face ao risco de desemprego).  

 

Quanto à tendência de envelhecimento da população ao serviço dos estabelecimentos locais, 

pode-se referir uma mudança na base da pirâmide etária dos estabelecimentos. Em 2011, por 

100 trabalhadores com menos de 30 anos existem 105 com mais de 50 anos. Em 2002, 31,3% 

do pessoal ao serviço dos estabelecimentos tinha menos de 30 anos. Em 2011, esse valor baixa 

para 20,8%. Existe uma dificuldade de rejuvenescimento da mão de-obra local. 
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SBA tem maior % de população empregada no sector terciário social e secundário (em 

comparação com a região do Algarve). O sector secundário é o que perde maior % de 

população empregada ao serviço. Em maior detalhe, os sectores com maiores perdas são: a 

educação, construção civil, transportes, imobiliárias, alojamento/restauração e comércio. 

 

 

 

Quanto aos níveis de habilitações literárias dos TCO existe um crescimento do nº de 

trabalhadores com ensino secundário e licenciatura. Cerca de 60% dos TCO ao serviço dos 

estabelecimentos apenas tem o ensino básico. 
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Quanto à dimensão dos estabelecimentos, no concelho, os que possuem entre 1 e 19 

trabalhadores representam cerca de 70% do emprego privado no concelho. Entre 2002 e 2011 

há um aumento da representação dos trabalhadores ao serviço dos estabelecimentos entre 

20-49 trabalhadores. 

 

 

Na relação entre nº de trabalhadores e nº de empresas, estes nem sempre andam de mãos 

dadas. Por exemplo, de 2002 a 2004 diminui o nº de estabelecimentos mas aumenta o nº de 

trabalhadores. De 2005 a 2008 aumenta o nº de estabelecimentos e nº de trabalhadores. Em 
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2009 aumenta o nº de trabalhadores mas diminui o nº de estabelecimentos. Em 2010 e 2011 

diminui o nº de trabalhadores com variações positivas e negativas no nº de estabelecimentos. 

 

 

 

Na análise da população segundo o local de trabalho e/ou estudo salienta-se uma diminuição 

da população a trabalhar localmente. Ou seja, o concelho perde atractividade em termos de 

empregabilidade local. De 2001 a 2011 verificou-se uma menor % de população a trabalhar 

localmente (de 78% para 65%). 

 

 



 

 
 

6 

Regista-se um aumento dos trabalhadores com uma carga laboral semanal inferior a 35 horas 

(cenário que ocorre em Portugal, Algarve e SBA). Este dado por evidenciar uma maior 

precarização das condições oferecidas aos trabalhadores. 

 

 

Quanto ao ganho médio mensal, este é mais baixo para todos os sectores em SBA, quando 

comparado com o Algarve, excepto no terciário, no ano de 2011. É de salientar que os salários 

médios no sector primário são substancialmente mais baixos em SBA. 

 

No que concerne ao poder de compra per capita, este tem sido historicamente mais baixo em 

SBA quando comparando com o Algarve e Portugal. Contudo, existe uma tendência de 

aproximação entre 2009 e 2011, em contexto de crise. 
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No contexto de SBA, a taxa de natalidade das empresas é sempre superior à taxa de 

mortalidade. 

 

Quanto à evolução do nível de desemprego no concelho, verifica-se que de Nov. 2006 a Nov. 

de 2013, este aumentou 274%. Contudo, assiste-se a uma tendência de desemprego no último 

ano. Verifica-se pela primeira vez uma maioria de desempregados homens. 
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Após a apresentação dos dados estatísticos passou-se a palavra aos empreendedores 

presentes. 

O primeiro testemunho foi dado pela representante de uma papelaria, que pela sua 

experiência diz que é necessário muito trabalho e apostar na diferença e na novidade, pois, 

existem cinco papelarias, logo é necessário ser inovador. 

Do sector do gás, a solução encontrada foi combater a questão da falta de pontualidade que se 

verifica no mercado português. Uma aposta na qualidade e rapidez na satisfação das 

necessidades dos clientes é algo fundamental. Gostaria de ter melhores acessibilidades ao 

concelho, pois é importante para os negócios e uma boa forma de abrir o mercado para não 

depender apenas da economia local. 

Quanto ao negócio dos doces regionais, este vai muito bem, fornece os melhores restaurantes, 

sendo o mercado maioritariamente fora de SBA, nomeadamente no litoral. No entanto, 

salienta-se a falta de divulgação das fábricas que produzem doces regionais no concelho, pelo 

que se sugere uma aposta do concelho na divulgação desta especialidade junto dos postos de 

turismo e na sinalética, uma vez que São Brás é reconhecido nessa valência mas as pessoas 

têm dificuldade em chegar aos locais. 

A representante do escritório de contabilidade salienta a tendência para a recuperação 

económica e uma maior inserção profissional nos últimos tempos. Quanto às novas empresas 

que surgem, estas são na sua grande maioria na área do turismo rural. Considera também que 

existe actualmente uma maior divulgação dos apoios existentes. 

No sector bancário (Crédito Agrícola), a procura de serviços é na sua grande maioria para 

resolver problemas de incumprimento de crédito. De um modo geral, assiste-se a uma menor 

procura de apoio crédito para investimento nas actividades económicas. 
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Da Universidade do Algarve, em concreto do CRIA, chega-nos a ideia do empreendedorismo 

por necessidade, ou seja, do aumento do número de empresas para fazer face ao desemprego. 

Estas empresas acabam, na sua maioria, por ter uma estrutura muito débil. É necessário 

apostar em iniciativas de coworking e numa desburocratização das áreas de acolhimento 

industrial e apoiar ao licenciamento industrial. Refere ainda que o próximo quadro de apoio 

prevê uma aposta nos recursos endógenos e nas competências internas. 

Do ponto de vista da ACRAL, podemos salientar alguns conselhos que foram transmitidos. A 

união faz a força, logo os comerciantes ao invés de serem individualistas deveriam unir-se. É 

necessário incentivar o uso dos serviços das empresas regionais, de outra forma, a riqueza 

gerada sai da região. Pela primeira vez, a ACRAL está a alargar os seus serviços para o sector 

primário, pois quer ajudar na certificação de produtos regionais, juntar produtos e produtores 

para criar escala, apostar na alfarroba, no mel, na azeitona. Considera que é necessário 

observar com atenção o próximo quadro comunitário de 2014-2020 e aproveitar as 

oportunidades. Há muito potencial ainda por explorar, como por exemplo, turismo de saúde, 

de educação, entre outros. 

Do sector imobiliário é de referir que o principal mercado tem sido constituído por 

estrangeiros que querem vir para Portugal, beneficiando de uma isenção de impostos a 10 

anos. Este tipo de negócio está em crescimento. 

O senhor Abílio trabalha na reparação de máquinas, é também um inventar e refere que é 

muito complicado conseguir registar marcas e patentes devido aos custos. O sector do blocos 

perdeu mais de 60% da quota de mercado.  

Dois jovens empreendedores na área da fisioterapia partilharam a sua experiência. O gosto 

pela área fê-los tornarem-se empreendedores “à força”, ou seja, para seguirem a vocação 

tiveram que criar a sua empresa, caso contrário teriam que enveredar por outra área que não 

a da sua formação. Da sua experiência salientam as relações de proximidade no concelho 

como algo muito positivo. Decidiram inovar na forma de fazer fisioterapia e tem resultado. 

Salientam que é difícil relacionarem-se com as instituições públicas (escolas, centro de 

saúde,…). Sugerem que se crie um Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo e consideram 

que este tipo de reuniões são óptimas para criar sinergias. 

A representante do agrupamento de escolas falou na dificuldade em contratar as empresas 

locais, pois para isso é necessário que estas se inscrevam na plataforma (algo que o 

agrupamento encoraja), para que as escolas, via contratação pública, possam usar os seus 

produtos e serviços. Referiu as limitações impostas, devido ao número mínimo de alunos por 

turma vêm-se impossibilitados de abrir uma turma de artes. No entanto tentam especializar-se 

em alguns cursos, nos quais já têm uma certa notoriedade. Têm apostado também na 

educação para o empreendedorismo. 
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Do sector da cortiça chega-nos uma empreendedora que aposta no uso da pele de cortiça. 

Trata-se de um trabalho artesanal e que vive essencialmente do turismo. Tem apostado 

também em passeios turísticos com burros, como forma de preservar a espécie e ter uma 

actividade complementar. Diz que com muito trabalho é possível ter sucesso. Ainda assim é 

necessário apostar na excelência da cortiça e fazer uso da notoriedade que São Brás possui em 

relação a este produto para captar público para o concelho. 

O vereador Acácio Martins falou também da importância da comunidade estrangeira e do 

aumento de fenómenos migratórios do Barlavento para São Brás. 

De uma parceria entre a Câmara e o IEFP surgiu o GIP (Gabinete de Inserção Profissional), que 

tenta fazer um encaminhamento e o aconselhamento das pessoas consoante as suas 

necessidades, prestando-lhes o máximo de apoio e informação possível. A representante do 

GIP referiu também a diminuição do nº de desempregados inscritos que se verificou de 

Novembro para Dezembro. 

O representante da SIIPEMOR refere que é necessário traçar um plano de acção e que os 

empresários não devem sentir vergonha de pedir apoios. Considera que isso é algo bom e que 

deve ser aproveitado. Na sua opinião faz falta uma associação de empresários em São Brás, 

algo que de momento não existe. Ficou feito o convite aos empresários, por parte da ACRAL, 

para se associarem. 

Na área dos jardins a facturação duplicou mas a margem diminui devido ao aumento de 

impostos. Trata-se de um negócio familiar que conseguiu expandir-se e passar do cluster do 

turismo também para o sector empresarial, por exemplo o tratamento dos jardins em 

shoppings e grandes superfícies. Fala no problema da concorrência desleal e na fuga aos 

impostos por parte de outras pessoas que acabam por realizar dessa forma os serviços de 

forma mais barata. 

O Vereador Rui Eusébio pediu a palavra para falar da sua experiência no sector bancário (BES). 

Referiu que a situação tem vindo a mudar de ano para ano. Tem que haver uma mudança de 

atitude e aposta na qualidade. Refere que o BES conseguiu apoiar uma jovem empreendedora, 

recorrendo ao Microcrédito. 

Quase no final, foi dada a sugestão de criar um mecanismo que ajude os empreendedores, 

sobretudo na fase inicial, pois ao abrir uma actividade implica imediatamente o pagamento de 

impostos à Segurança Social, ou seja, mesmo sem facturação, já existem encargos que muitas 

vezes acabam por resultar no insucesso. A sugestão é a criação de uma associação em que as 

pessoas podem trabalhar como voluntários e após algum tempo, depois de adquirida a 

capacidade e experiência necessárias, dar o salto para a criação do próprio negócio. 
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Por último, Dora Barradas, da Câmara Municipal referiu que é sempre complicado concretizar 

após conversar. Terminou salientando as palavras-chave de cada um dos testemunhos. 

 


