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Sumário Executivo 

 

Neste estudo começa-se por fazer um diagnóstico do concelho em termos da 

sua população, educação, dinâmicas económicas, saúde, equipamentos 

sociais e grupos vulneráveis e a territorialização dos problemas sociais. A 

grande finalidade deste relatório é poder criar mecanismos de resposta a 

esses problemas tendo em consideração os recursos e as potencialidades 

locais existentes. 

Desta forma, em termos da população residente conclui-se que existe uma 

tendência para a estabilização demográfica protagonizada em grande parte 

pela comunidade imigrante presente no concelho, e ainda, um aumento do 

envelhecimento populacional.  

Quanto às qualificações da população residente no concelho, continuaram a 

aumentar à semelhança do que se passou no anterior diagnóstico social. A 

taxa de analfabetismo continua a diminuir e aumentou o número de pessoas 

que concluiu o ensino secundário e o ensino superior. 

Quanto às dinâmicas em termos de emprego e desemprego conclui-se que as 

qualificações da mão-de-obra continuam a aumentar, esta está mais 

envelhecida e continua a observar-se um aumento da inserção das mulheres 

no mercado de trabalho, no entanto, estas continuam a ganhar, em média, 

menos que os homens. Conclui-se que o desemprego aumentou muito ao 

longo dos últimos anos. A crise na construção civil contribuiu para que a partir 

de 2008 o número de desempregados do sexo masculino se tornasse superior 

ao do sexo feminino. Vê-se o aumento do desemprego de longa duração e o 

aumento nas dificuldades de inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

O sector da saúde começou por mostrar algumas melhorias em alguns dos 

indicadores no início da década de 2000. No entanto, desde que a crise 

económica se fez sentir com mais intensidade, o Centro de Saúde de São Brás 

de Alportel tem vindo a perder médicos e enfermeiros bem como certos 

serviços como o Serviço de Atendimento Permanente e Serviço de Urgência 

Básica. Estas perdas de serviços e de pessoal condicionam o serviço prestado 

que acaba por não conseguir responder às necessidades da população. 
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Em termos dos serviços e equipamentos disponíveis para as populações mais 

vulneráveis, conclui-se que relativamente ao apoio à infância e aos idosos é 

onde existe maior capacidade instalada. As lacunas existentes situam-se ao 

nível da população portadora de deficiência, se bem que a capacidade 

instalada nos concelhos vizinhos não está totalmente aproveitada.  

Existe um conjunto diversificado de respostas sociais destinadas a situações de 

maior vulnerabilidade social e económica. A Loja Social tem tido um papel 

importante para suprimir carências alimentares estando atualmente 

responsável pela distribuição de cabazes a 220 famílias. A comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens desde a sua criação já acompanhou cerca de 

78 situações de risco. 

Uma das conclusões mais importante é a do aumento das situações de 

pobreza e vulnerabilidade sociais. Os públicos mais suscetíveis são os 

reformados, pensionistas, idosos, beneficiários do rendimento social de 

inserção e desempregados. Estas situações de vulnerabilidade são muitas 

vezes agravadas pelos baixos rendimentos e/ou cortes sucessivos nas reformas, 

pensões e prestações sociais em geral. 

Existem no concelho zonas mais propensas a situações de pobreza e 

vulnerabilidade tais como o bairro social. Por outro lado, os lugares que se 

situam na zona serrana do concelho encontram-se mais vulneráveis a 

problemas de isolamento, envelhecimento e risco de despovoamento. 

O ritmo de construção de novos edifícios e alojamentos destinados a 

habitação reduziu-se nos últimos anos. No que toca ao aumento de oferta 

para habitação social, esta foi quase inexistente, levando a que se acumule 

uma extensa lista de espera para a qual não existe neste momento resposta. 

Em termos do plano de desenvolvimento social para o concelho de São 

Brás de Alportel para o período 2014 a 2020, definiram-se as suas linhas 

orientadoras em torno de três eixos estratégicos: promover e estimular o 

empreendedorismo, a economia e o emprego local; atuar de forma 

integrada sobre grupos e territórios de exclusão; consolidar as respostas 

sociais existentes.  
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Introdução 

 

A Carta Social de São Brás de Alportel tem como objetivo uma reflexão sobre 

a realidade vivida no concelho. Com base no diagnóstico mais facilmente se 

podem traçar eixos de atuação prioritários para resolver os problemas que 

afetam a população local. 

Este estudo está estruturado em vários capítulos. No primeiro apresentam-se as 

grandes tendências a nível demográfico bem como uma reflexão sobre o 

perfil dos imigrantes e a problemática do envelhecimento demográfico. 

O tema da educação é abordado no segundo capítulo. Caracteriza-se a 

população do concelho quanto aos seus níveis de educação e a sua 

evolução ao longo dos vários períodos censitários. 

No terceiro capítulo abordam-se as dinâmicas do mercado de trabalho, ou 

seja, emprego, desemprego e também de novas tendências de 

empreendedorismo local. Apresentam-se dados sobre as habilitações literárias, 

estrutura etária e género quer da população empregada quer 

desempregada em São Brás de Alportel. 

A saúde é também avaliada tendo em conta alguns indicadores como por 

exemplo o número de enfermeiros e médicos por cada mil habitantes e a sua 

evolução ao longo do tempo. Esta análise é apresentada no capítulo quatro. 

De seguida reflete-se sobre quais os equipamentos sociais que existem ao 

dispor da população e qual a sua utilização. Deste modo pode-se identificar 

quais as necessidades para as quais existem maiores respostas e quais as que 

ainda necessitam de investimento. 

No sexto capítulo apresenta-se uma análise das situações de vulnerabilidade, 

como por exemplo, o envelhecimento e o isolamento social, a existência de 

bolsas de pobreza concentradas na população beneficiária de rendimento 

social de inserção e de subsídios de desemprego, e ainda as situações de 

crianças e menores em risco e a população portadora de deficiência. 
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Uma das preocupações retratadas neste estudo é o isolamento territorial de 

alguns lugares que compõem o território de São Brás de Alportel. Faz-se uma 

caracterização da sua população do ponto de vista socioeconómico no 

capítulo sete. 

Em termos do parque habitacional traçam-se as novas tendências e analisa-se 

em que medida a oferta de habitação social corresponde ou não às 

necessidades atuais. Estes são os temas tratados no oitavo capítulo. 

Por fim, ao nível do diagnóstico apresenta-se uma reflexão em termos das 

principais conclusões deste estudo, classificando-as em termos de pontos 

fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. 

Na segunda parte deste documento, desenvolve-se o plano de 

desenvolvimento social do concelho (para o período de 2014 a 2010), com 

base em três eixos estratégicos que foram delineados tendo em conta as 

necessidades emergentes identificadas com recurso aos indicadores 

apresentados no diagnóstico. Dentro de cada eixo estratégico foram definidos 

objetivos gerais, específicos e temáticos, e ainda, identificadas as várias ações 

a desenvolver. Para cada ação identificada definem-se as metas a atingir, os 

indicadores a utilizar para medir o progresso e sucesso de cada ação bem 

como a situação de partida. 
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PARTE I. Diagnóstico Social de São Brás de Alportel (situação 

em 2014) 

  



 

 
15 

1. Alterações no perfil demográfico do concelho: a 

estabilização da população e tendência de envelhecimento 

populacional 

 

De 1991 a 2001 São Brás de Alportel foi um dos concelhos com maior 

crescimento ao nível nacional tendo a sua população crescido 33,3%. Em 

apenas dez anos, passou de uma população de 7526 para 10032 habitantes. 

Este crescimento não deixou de ser assimétrico, pois verificou-se apenas na 

área urbana e sua envolvente. Em 2001 apenas se contavam 335 habitantes 

na zona serrana, sendo esta a que representa a maior parte da área do 

concelho. 

A oferta de habitação a preços muito competitivos foi um dos fatores 

apontados como captadores de novos moradores para o concelho, a par da 

qualidade ambiental e da localização central do concelho face a outros com 

maior atratividade em termos de empregabilidade.  

O último período intercensitário veio revelar novas tendências demográficas 

que apontam para outros desafios ao nível do desenho das políticas sociais 

locais.  

 

1.1  A estabilização demográfica 

 

A população residente em São Brás de Alportel continua a crescer a um ritmo 

superior à média nacional, mas com um abrandamento do ritmo por 

comparação ao anterior período censitário. O crescimento de 6,3% da 

população de 2001 a 2011 contrasta com os 33,3% verificados de 1991 para 

2001.  
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Gráfico 1: População Residente em São Brás de Alportel de 1991 a 2011 

 

Fonte: INE – Recenseamentos gerais da população. 

 

Apesar da população residente no concelho ter aumentado de 2001 para 

2011, ao analisar os valores das estimativas da população conclui-se que de 

2010 para 2011 se começou a registar uma diminuição na população de 

cerca de 113 pessoas. Desde 2011 a população tem vindo a diminuir ainda 

que de uma forma muito ligeira. 
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Gráfico 2: População residente em São Brás de Alportel de 2002 a 2013 

 

Fonte: INE – Estimativas da população 

 

A desaceleração do ritmo de crescimento demográfico pode ter origem em 

diferentes tendências. Há dimensões que são mais complexas de analisar 

através das estatísticas disponíveis, nomeadamente no que respeita a fluxos 

migratórios locais e que podem justificar parte das tendências demográficas. 

No entanto, no último período intercensitário a região começou a ressentir-se 

da crise económica por que o país tem vindo a atravessar.  

Obviamente que a perda de atratividade regional na criação de emprego e 

o desemprego elevado em sectores de atividade económica com fracas 

condições de serem reabilitados ao ritmo existente antes desta crise (de que é 

exemplo o sector da construção civil) gera um contexto igualmente 

potenciador de perda de população, que só é compensada com estruturas 

demográficas mais dinâmicas. 

No caso de São Brás de Alportel, registamos um conjunto de indicadores que 

justificarão um ritmo de crescimento da população diferente do existente no 

anterior período intercensitário. 

No que respeita à evolução da taxa de mortalidade, destacam-se três fases 

distintas. De 1996 a 1999 os valores da taxa de mortalidade eram bastante 
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elevados e em tendência ascendente. A partir de 1999 esta sofreu uma 

diminuição para quase metade do ano anterior conservando uma tendência 

decrescente até ao ano de 2008. A partir de 2008 a taxa de mortalidade volta 

a registar uma tendência crescente. Estes comportamentos da taxa de 

mortalidade podem ser explicados pelas melhorias nos cuidados de saúde. De 

acordo com o plano de desenvolvimento social anterior, os novos residentes 

que se fixaram no concelho eram jovens casais que procuravam habitação a 

preços competitivos. Esta população mais jovem pode ter tido um impacto 

significativo na quebra da taxa de mortalidade ao ter aumentado a 

população residente e contribuído para o rejuvenescimento da população. 

Historicamente, em São Brás de Alportel, a taxa de mortalidade tem-se 

revelado mais elevada do que a taxa de natalidade. Esta última tem tido um 

comportamento claramente decrescente a acompanhar a tendência 

verificada no país e na região do Algarve, apenas contrariada com ténues 

aumentos nos anos de 2004 e 2009. Estas dinâmicas da mortalidade e 

natalidade resultam numa taxa de crescimento natural negativa no período 

em análise (1996 a 2012). 

A diminuição da taxa de natalidade e o aumento da taxa de mortalidade 

implica que se registem mais óbitos que nascimentos, resultando na 

fragilização da capacidade de renovação geracional.   
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Gráfico 3: Evolução da Taxa de Natalidade (‰) em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

Gráfico 4: Evolução da Taxa de Mortalidade (‰) em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

Apesar da taxa de crescimento natural ser negativa, ainda assim, a 

população residente cresceu 6,3% entre 2001 e 2011. Deste modo, torna-se 

necessário observar as dinâmicas dos movimentos migratórios na exata 
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crescimento demográfico local. A existência de uma taxa de crescimento 

migratório positiva tem permitido contrabalançar a evolução negativa 

registada ao nível do crescimento natural. Esse reforço positivo, com exceção 

do ano de 2011 em que a taxa de crescimento migratório foi negativa, 

contribuiu para atenuar a perda em termos de crescimento natural. 

Gráfico 5: Taxa de Crescimento Migratório em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

Em 2011, segundo os censos da população, aproximadamente, uma em cada 

10 pessoas residente em São Brás de Alportel era de nacionalidade 

estrangeira. Em 1991, o número de residentes de nacionalidade estrangeira 

era muito pouco expressivo. Nas décadas seguintes o crescimento da 

população estrangeira foi evidente, isto é, de 1991para 2001 cresceu 784,3%. 

Já o crescimento de 2001 para 2011 foi de 49,3%. Em apenas duas décadas 
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São Brás de Alportel, não se tratando apenas de captação de população dos 

concelhos vizinhos mas também de população estrangeira. O contacto com 

cidadãos de outros países é algo relativamente recente colocando maior 

pressão e desafios na criação de políticas que promovam a interculturalidade 
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escolas e todo o tipo de serviços colocados ao serviço dos cidadãos têm que 

se adaptar para receber estes novos residentes. 

 

Gráfico 6: População estrangeira residente em São Brás de Alportel, em número absoluto e em 

% do total de população residente 

 

Fonte: INE – Censos 2011 e SEF 

 

No entanto, apesar do crescimento verificado quando se compara o ano de 

2001 com o ano de 2011, é necessário analisar as tendências mais recentes. 

De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o 

número de estrangeiros residentes no concelho tem vindo a diminuir desde o 

ano de 2008 até ao ano de 2013 (último ano para o qual existe informação 

disponível). Esta tendência explica também o comportamento da taxa de 

crescimento migratório que de 2010 para 2011 sofre uma grande quebra. A 

crise económica que se instalou desde o ano de 2008 e se agravou a partir de 

2010 poderá ser um fator explicativo para a inversão da tendência de 

aumento do número de residentes com nacionalidade estrangeira. 
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Tabela 1: Evolução da População Estrangeira residente em São Brás de Alportel (2008 – 2013) 

Ano População Estrangeira (Nº) 

2008 1195 

2009 1158 

2010 1115 

2011 1096 

2012 1031 

2013 978 

Fonte: Sefstat – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 

As nacionalidades com maior representatividade no concelho, em 2013, eram 

o Reino Unido, Ucrânia, Brasil e Alemanha, contribuindo para que o perfil de 

emigração do concelho seja distinto do observado no país, em que as maiores 

comunidades são constituídas por pessoas oriundas do Brasil, Ucrânia e Cabo 

Verde. 

Gráfico 7: Estrutura da população estrangeira residente em S. Brás de Alportel e Algarve pelas 5 

nacionalidades mais presentes em 2013 

 

Fonte: Sefstat – Serviço de Estrangeiros e fronteiras (tratamento próprio dos dados) 
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Através dos dados da tabela 2 chega-se à conclusão que número de 

imigrantes tem vindo a diminuir nos últimos anos. Essa alteração tem também 

vindo a mudar a representação das várias nacionalidades, ou seja, de 2001 

para 2013 aumenta a importância de imigrantes vindos do Reino Unido e do 

Brasil enquanto a importância dos PALOP’s, Alemanha e França sofre uma 

grande redução. 

Tabela 2: Estrutura da população estrangeira residente em S. Brás de Alportel e Algarve, em 2001 

e 2013 

 
Alemanha Espanha França 

Reino 

Unido 

Outros 

UE 

Outros 

Europa 
PALOP's 

Outros 

África 
Brasil Outros TOTAL 

2001 

Algarve 10,6 1,9 3,6 18,2 8,8 19,3 16,1 1,8 7,2 12,4 100 

São 

Brás de 

Alportel 

16,1 0,7 5,2 20,4 10,5 24,3 6,3 1,1 4,4 11,2 100 

 
Alemanha Espanha França 

Reino 

Unido 

Outros 

UE 

Outros 

Europa 
PALOP's 

Outros 

África 
Brasil Outros TOTAL 

2013 

Algarve 5,3 1,2 1,5 16,9 23,1 19,9 7,2 2,3 14,7 7,9 100 

São 

Brás de 

Alportel 

10,8 0,8 2,6 32,2 12,5 22,0 1,7 0,9 9,7 6,7 100 

Fonte: Sefstat – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (tratamento próprio dos dados) 

 

Da análise aos nascimentos em São Brás de Alportel tendo em conta a 

nacionalidade da mãe, vemos que sempre que há um decrescimento de 

nascimentos de mães portuguesas, este é, de certo modo, compensado por 

aumentos nos nascimentos de mães estrangeiras. Verifica-se, deste modo, a 

importância das famílias jovens na estabilização da população no concelho. 

Uma vez mais, o ano de 2011 representa uma grande quebra nos nascimentos 

tanto de mães de nacionalidade portuguesa quer estrangeira. No entanto, 

apesar do número de estrangeiros ter vindo a diminuir desde 2008 (ver tabela 
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2), o número de nascimentos de mães estrangeiras tem-se mantido 

relativamente estável (com a exceção do ano de 2011) desde 2003, 

apresentando uma média de 11 nascimentos por ano. No ano de 2003, os 

nados-vivos nascidos de mães estrangeiras representavam 7,4% do total de 

nascimentos, em 2012 esse valor passa para 17,9% do total de nascimentos.  

Gráfico 8: Nados-vivos segundo o local de residência e a nacionalidade da mãe (São Brás de 

Alportel) 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

1.2 O perfil da comunidade imigrante em São Brás de Alportel e o seu 

papel na estrutura demográfica 

 

De forma a compreender melhor o perfil deste novo tipo de residentes do 

concelho, apresentam-se de seguida algumas conclusões retiradas do 

“Diagnóstico da população imigrante no concelho de São Brás de Alportel”1. 

No estudo realizado com base numa amostra representativa das várias 

nacionalidades presentes no concelho, composta por 103 imigrantes, várias 

são as conclusões retiradas. Em relação à caracterização dos agregados 

                                                           
1

 Este estudo foi redigido para dar resposta a uma proposta incluída no anterior plano de 
desenvolvimento social. 
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familiares, conclui-se que a imigração tem de facto um contributo positivo no 

rejuvenescimento do concelho, algo que já se havia referido com base nos 

indicadores anteriormente apresentados. Esse contributo é dado, não só pelo 

facto dos imigrantes que vêm viver para o concelho estarem em idade  ativa, 

mas também por trazerem os filhos do país de origem ou pelos que nascem já 

em território nacional. Os agregados familiares são compostos na sua grande 

maioria por famílias nucleares e famílias nucleares com filhos.  

Tabela 3: Famílias segundo a região de origem e a tipologia do agregado 

Nacionalidade 

por regiões 

continentais 

Tipologia do agregado 

Total Elementos 

isolados 

Família 

nuclear 

Família 

nuclear 

com filhos 

Família 

monopa-

rental 

Família 

alargada 

Europa 

Ocidental 

Nº 8 24 20 4 0 56 

% 14,3 42,9 35,7 7,1 0,0 100,0 

Europa do 

Leste 

Nº 7 8 13 0 3 31 

% 22,6 25,8 41,9 0,0 9,7 100,0 

América do 

Norte 

Nº 1 3 0 1 0 5 

% 20,0 60,0 0,0 20,0 0,0 100,0 

América do 

Sul 

Nº 1 1 7 0 0 9 

% 11,1 11,1 77,8 0,0 0,0 100,0 

África 
Nº 0 0 2 0 0 2 

% 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Total 

 

Nº 17 36 42 5 3 103 

% 16,5 35,0 40,8 4,9 2,9 100,0 

Fonte: Diagnóstico da População Imigrante no Concelho de São Brás de Alportel, questionário 

realizado entre Novembro de 2007 e Junho 2008 

 

Na tabela seguinte está bem patente a diferença em termos de 

envelhecimento e índice de dependência de jovens, existente no concelho ou 

tendo em conta apenas a população imigrante. Enquanto no concelho 

existiam 161 idosos por cada 100 jovens, na população imigrante esse valor 

era apenas de 43. Estes resultados implicam um índice de envelhecimento 

muito menor no seio da população imigrante. Por outro lado, o índice de 
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dependência de jovens é superior na comunidade imigrante, ou seja, 32 

jovens por cada 100 adultos entre os 15 e os 65 anos de idade por oposição a 

22 registado no concelho. 

Tabela 4: Indicadores demográficos no concelho e na população imigrante em São Brás de 

Alportel 2007/2008 

 
Índice de 

envelhecimento 

Índice de 

dependência 

de idosos 

Índice de 

dependência 

de jovens 

Índice de 

dependência 

total 

Europa Ocidental 88,9 29,6 33,3 63,0 

Europa do Leste 0,0 0,0 23,9 23,9 

América do Norte 100,0 14,3 14,3 28,6 

América do Sul 0,0 0,0 45,0 45,0 

África 0,0 0,0 71,4 71,4 

Total nas famílias com 

imigrantes 
43,1 13,7 31,9 45,6 

Concelho de S. Brás 

(2008) 
161,3 35 21,7 56,8 

Fonte: Diagnóstico da População Imigrante no Concelho de São Brás de Alportel, questionário 

realizado entre Novembro de 2007 e Junho 2008 

 

De acordo com o país de proveniência, verificam-se perfis etários distintos. 

Normalmente, os mais jovens vêm da Europa de Leste e Brasil retratando 

percursos migratórios mais recentes. Os vários elementos que compõem os 

agregados familiares destes imigrantes são naturais do país de origem dos 

inquiridos. 

Quanto à ocupação espacial e habitacional, os imigrantes provenientes da 

Europa de Leste têm preferência pela sede do concelho enquanto os da 

Europa Ocidental optam por viver em locais mais afastados e em povoações 

mais dispersas. 

Os percursos migratórios mais recentes pertencem aos imigrantes vindos da 

Europa de Leste e Brasil, na sua maioria direcionados para o concelho 

permitindo concluir a existência de um conhecimento prévio da realidade 

local. Já os imigrantes da Europa Ocidental e América do Norte apresentam 

percursos migratórios mais longos que implicam a passagem por outros países 

antes da sua fixação em Portugal. 
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Tabela 5: Elementos dos agregados familiares segundo o número e média de anos em que 

residem em São Brás de Alportel 

Nacionalidade por 

regiões continentais 

N.º de anos que está em S. Brás de Alportel 

Total 

Média 

de anos 

em que 

reside 

em 

Portugal 

<= 5 6 - 10 
11 - 

15 

16 - 

20 

21 - 

25 

26 e 

mais 

anos 

Europa 

Ocidental 

Nº 48 32 11 6 4 1 102 7,59 

 % 47,1 31,4 10,8 5,9 3,9 1,0 100,0 

Europa do 

Leste 

Nº 39 33 0 0 0 0 72 

5,06 

% 54,2 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

América do 

Norte 

Nº 1 2 0 0 1 1 5 14,20 

 % 20,0 40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 100,0 

América do 

Sul 

Nº 7 6 4 0 0 0 17 

6,35 

% 41,2 35,3 23,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

África 

Nº 1 0 2 2 0 0 5 11,80 

 % 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 100,0 

Total 

Nº 96 73 17 8 5 2 201 

6,85 

% 47,8 36,3 8,5 4,0 2,5 1,0 100,0 

Fonte: Diagnóstico da População Imigrante no Concelho de São Brás de Alportel, questionário 

realizado entre Novembro de 2007 e Junho 2008 

 

Os imigrantes da Europa Ocidental e da América do Norte têm como principal 

motivação relacionada com a escolha de São Brás de Alportel para residir, a 

procura de melhor qualidade de vida e bem-estar. São normalmente 

agregados familiares do tipo nuclear com médias etárias mais elevadas, os 

seus rendimentos são provenientes, na grande maioria, de reformas. Estes 

procuram residir nos sítios mais isolados e dispersos do concelho. Tratam-se de 

características que determinam um perfil do tipo de “imigração de elite”. 
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Já os imigrantes provenientes da Europa de Leste, África e América do Sul 

apresentam uma estrutura etária mais jovem, normalmente são famílias com 

filhos a cargo. Têm preferência por residir no interior da vila. A motivação 

apresentada para a migração é essencialmente económica e devido à 

escassez de trabalho. Estes imigrantes correspondem ao perfil do tipo 

“imigração de sobrevivência”. São importantes no rejuvenescimento da 

população ativa pois são jovens, vêm acompanhados pelos filhos ou os filhos 

acabam por nascer já em Portugal, sendo assim importantes para a dinâmica 

da natalidade. 

 

Tabela 6: Inquiridos segundo os motivos que estão na origem da opção pela residência no 

concelho de São Brás de Alportel 

Motivos que estão na origem da opção pela residência 

no concelho de São Brás de Alportel 

1º motivo 2º motivo 3º motivo 

Nº % Nº % Nº % 

Localização - espaço com qualidade para viver 22 21,4 18 17,5 5 4,9 

Proximidade face ao local de emprego 21 20,4 6 5,8 4 3,9 

Proximidade face a familiares ou amigos 16 15,5 7 6,8 6 5,8 

Pelas suas características - por ser um espaço pequeno e 

acolhedor 

11 10,7 16 15,5 7 6,8 

Preços mais baixos na habitação 10 9,7 5 4,9 1 1,0 

Existência de propriedade(s) familiar(es) no concelho 6 5,8 1 1,0 2 1,9 

Localização - proximidade dos grandes centros urbanos 2 1,9 5 4,9 4 3,9 

Qualidade mais elevada nas habitações existentes 1 1,0 2 1,9 2 1,9 

Pelos bens e serviços que oferece 1 1,0 2 1,9 5 4,9 

Bons acessos viários 0 0,0 0 0,0 3 2,9 

Outro motivo 13 12,6 1 1,0 3 2,9 

Total 103 100,0 63 61,2 42 40,8 

Fonte: Diagnóstico da População Imigrante no Concelho de São Brás de Alportel, questionário 

realizado entre Novembro de 2007 e Junho 2008 

 

Muitas mais conclusões interessantes se reportam no estudo, nomeadamente 

referentes ao domínio do português e das taxas de atividade registadas 
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consoante a nacionalidade. Por exemplo, os elementos dos agregados 

familiares provenientes da Europa do Leste são os que apresentam o melhor 

domínio da língua portuguesa. Já entre os elementos dos agregados 

provenientes da Europa Ocidental, 40% não domina outras línguas. 

Relativamente às taxas de atividade, estas encontram-se relacionadas com os 

perfis de imigração. Os imigrantes provenientes da Europa Ocidental e 

América do Norte, na sua grande maioria vivem das reformas dos seus países 

de origem. Já os imigrantes provenientes da Europa de Leste e América do Sul 

vivem essencialmente do trabalho. Este perfil perante o trabalho demarca 

obviamente o tipo de necessidade relacionada com a aprendizagem da 

língua portuguesa. 

É importante também salientar que este estudo foi realizado no ano de 2008, 

pelo que nos dias de hoje o perfil da população imigrante poderá ter-se 

alterado. A crise económica resultou numa diminuição da população 

imigrante (consultar dados constantes na tabela 1) a partir do ano de 2008, 

esta terá afetado particularmente o perfil de “imigrante de sobrevivência“ que 

conta essencialmente com rendimentos provenientes de trabalho assalariado.  

Alguns dados importantes que também sugerem essa diminuição são os dados 

do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII). Este centro tem 

como objetivo promover a integração dos imigrantes na comunidade. Apesar 

da flutuação em termos dos atendimentos é visível a tendência decrescente. 

Em termos anuais, durante o ano de 2012 foram efetuados 161 atendimentos, 

em 2013 apenas 108. Nos primeiros seis meses de 2014 os atendimentos 

realizados foram 50 o que representa uma diminuição relativamente ao 

mesmo período em 2012 e 2013.  
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Gráfico 9: Número de atendimentos no CLAII, em São Brás de Alportel, de Janeiro de 2012 a 

Junho de 2014 

 

Fonte: Dados cedidos pelo Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII) de São 

Brás de Alportel 

 

Apesar da população estrangeira ser muito importante para o concelho em 

termos de renovação populacional, não deixa de haver uma quebra no 

número de nascimentos a partir do ano de 2011. Também as últimas 

tendências evidenciam uma diminuição da população imigrante. O 

envelhecimento populacional continua a ser uma tendência no concelho 

criando a necessidade de políticas sociais para responder às necessidades 

deste perfil de população. 

 

1.3 A tendência de envelhecimento populacional 

 

Apesar do relativo crescimento populacional, o concelho acompanha a 

grande tendência verificada no país, o envelhecimento.  

São Brás de Alportel não só não é exceção, como revela tendências de 

envelhecimento mais acentuado do que a média registada ao nível nacional. 
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Em apenas dez anos é possível observar o estreitamento da base da pirâmide 

etária e o alargamento a partir das faixas etárias acima dos 35 anos. O 

estreitamento da base traduz-se numa incapacidade de renovação da 

população em idade ativa, que por sua vez tem cada vez mais pessoas 

potencialmente dependentes (população em idade de inatividade). A 

observação das pirâmides etárias nos dois períodos censitários vem reforçar as 

tendências registadas ao nível da evolução das taxas de mortalidade e de 

natalidade. Bases da pirâmide cada vez mais estreitas têm repercussão nas 

taxas de fecundidade e por sua vez no número de nascimentos que acabam 

por ser cada vez menos. 

Gráfico 10: Pirâmides etárias da população de São Brás de Alportel em 2001 e 2011 

 

Fonte: INE – tratamento próprio dos dados 

 

O envelhecimento da população pode ser percetível através da relação 

entre a população ativa e inativa. Os indicadores que podem ser usados para 

avaliar essas relações são os índices de dependência de idosos e de jovens. O 

índice de dependência de idosos mostra a relação entre a população idosa 

(com mais de 65 anos de idade) e a população em idade ativa (entre os 15 e 
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os 65 anos. Já o índice de dependência de jovens mede a relação entre a 

população jovem (com idades até aos 14 anos) e a população ativa (entre os 

15 e os 64 anos de idade), também medido por cada 100 pessoas entre os 15 

e os 65 anos. Ao somatório dos dois índices anteriores corresponde o índice de 

dependência total que indica a relação entre a população jovem e idosa 

pela população em idade ativa. Segue-se uma análise mais detalhada destes 

indicadores. 

Da observação da evolução dos índices de dependência em São Brás de 

Alportel conclui-se que estes se têm mantido estáveis de 1998 a 2012. No 

entanto, o índice de dependência total (somatório do índice de dependência 

de jovens e idosos) aumentou de 1998 para 2012. Em 2012, por cada 100 

pessoas entre os 15 e os 64 anos existem cerca de 57 pessoas com idades até 

aos 14 anos e com mais de 65 anos, o que nos diz que em São Brás já existem, 

em média, menos de duas pessoas ativas por cada inativa.  

Já o índice de dependência de jovens aumentou ligeiramente de 1998 até 

2009 e a partir daí voltou a entrar numa tendência decrescente até 2012, 

diminuição que se explica devido à redução da taxa de natalidade. No último 

ano em análise, por cada 100 indivíduos em idade ativa existiam 23 jovens até 

aos 14 anos de idade. O aumento da longevidade acentuou o 

envelhecimento da população e consequentemente conduziu ao 

agravamento do índice de dependência de idosos. No período em análise, o 

índice de dependência de idosos apresentou o valor mais elevado no ano de 

2010 (35,9), diminuindo ligeiramente até ao ano 2012, mas ainda superior ao 

início da série. Em 2012, por cada 100 pessoas em idade ativa existiam 34 

idosos. 
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Gráfico 11: Evolução dos índices de dependência de idosos, jovens e total em São Brás de 

Alportel (1998 – 2012) 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

Em São Brás de Alportel o envelhecimento da população dá-se especialmente 

nas faixas etárias mais avançadas. Ou seja, quando observamos o 

comportamento do índice de envelhecimento este teve um desagravamento 

entre 2010 e 2012, passando de 164,1 para 147,6. No ano de 2012, por cada 

100 pessoas menores de 15 anos existiam cerca de 147 com mais de 65 anos. 

No entanto, o índice de grande envelhecimento agravou-se ao longo do 

tempo. O índice de grande envelhecimento mede a relação entre a 

população jovem (com menos de 15 anos) e a população idosa com mais de 

85 anos. Em 1998 por cada 100 pessoas menores de 15 anos tínhamos cerca 

de 11 com mais de 85 anos, em 2011 cerca de 24 e em 2012 uma ligeira 

diminuição passando para cerca de 20. 
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Gráfico 12: Índice de envelhecimento e Índice de grande envelhecimento em São Brás de 

Alportel 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 
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população para menos de metade em 2011, algo que não acontece de uma 

forma tão acentuada nos restantes contextos em análise. Por outras palavras, 
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Gráfico 13: Proporção da população com menos de 30 anos no conjunto da população 

residente, 1991 - 2011 

 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

A perda de população jovem e a diminuição da natalidade resultam numa 

incapacidade de renovação da população em idade ativa. De 1998 a 2012 o 

comportamento do índice de renovação da população em idade ativa é 

decrescente em Portugal, no Algarve e em São Brás de Alportel. Este indicador 

traduz a relação entre a população que potencialmente está a entrar no 

mercado de trabalho e a que está a sair.  
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entre os 55 e os 64 anos havia cerca de 85 com idades compreendidas entre 

os 20 e 29 anos. No contexto do concelho, a população inativa tem cada vez 

mais peso. 

Gráfico 14: Evolução do Índice de renovação da população em idade ativa em Portugal, 

Algarve e São Brás de Alportel (1998-2012) 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 
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2. Aumento continuado das qualificações da população 

 

O concelho tinha manifestado uma performance positiva no período de 1991 

a 2001, no respeitante à evolução da qualificação da sua população 

residente. O último período intercensitário é marcado por um reforço de 

investimento da população residente no aumento das suas habilitações 

literárias.  

Quanto ao nível de escolaridade, em 2001, a grande maioria da população 

com mais de 15 anos tinha apenas o primeiro ciclo do ensino básico 

representando 33,7% do total. A segunda maior representação, com 19,5%, 

era daqueles que não tinham concluído qualquer nível de ensino. Registava-se 

ainda 15,4% da população com o terceiro ciclo do ensino básico concluído. A 

população com ensino superior representava apenas 6,8% do total. 

No entanto, em 2011, existem mudanças estruturais em termos de 

escolaridade da população com mais de 15 anos. A maior representação 

com 31,5 % continua a ser o primeiro ciclo do ensino básico, mas seguida da 

população com ensino secundário que representava 23,2% do total. A 

população residente com ensino superior era de 16%. 

Conclui-se desta forma que no conjunto da população residente no concelho 

com mais de 15 anos de idade, reduziu-se significativamente aqueles que não 

tinham qualquer nível de ensino, registando uma diminuição de 69%. Houve 

também uma redução da população com apenas o primeiro e o segundo 

ciclo do ensino básico. É principalmente nos escalões de ensino mais 

avançados em que o aumento é mais significativo, ou seja, de 2001 para 2011 

o número de pessoas com ensino secundário aumentou 89,9% e com ensino 

superior aumentou 148,3%. 
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Tabela 7: População residente em São Brás de Alportel com mais de 15 anos, por nível de 

escolaridade 

 
2001 2011 Variação 

2001 – 2011 (%) Nº %  Nº % 

São Brás de Alportel 8621 100 9126 100 - 

Sem nível de 

escolaridade 
1683 19,5 521 5,7 

-69,0 

1º ciclo do ensino 

básico 
2906 33,7 2879 31,5 

-0,9 

2º ciclo do ensino 

básico 
939 10,9 686 7,5 

-26,9 

3º ciclo do ensino 

básico 
1327 15,4 1338 14,7 

0,8 

Ensino secundário 1117 13,0 2120 23,2 89,8 

Ensino médio 61 0,7 123 1,3 101,6 

Ensino superior 588 6,8 1460 16,0 148,3 

Fonte: INE – Censos da População. Tratamento próprio dos indicadores 

 

Outro indicador ilustrativo da melhoria das qualificações da população é a 

taxa de analfabetismo. Este indicador caiu de 11% em 1991 para 4,3% em 

2011. A melhoria em termos da diminuição da taxa de analfabetismo é 

comum em todos os contextos em análise, mas em 2011, São Brás de Alportel 

é a região que apresenta o melhor resultado. Este indicador reflete a 

importância que se deu à educação e também o investimento que se fez em 

termos da educação de adultos. 
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Gráfico 15: Taxa de Analfabetismo em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel 

 

Fonte: INE – Censos da População 
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2012/2013. A população escolar do secundário também regista uma 

diminuição importante, de 305 alunos no ano letivo de 2011/2012 para apenas 

260 em 2012/2013 o que representa uma diminuição de cerca de 15%. Parte 

desta quebra ao nível dos alunos do ensino secundário, poderá ser explicada 

pelas regras impostas quanto ao número mínimo de alunos por turma exigidos 

pelo Ministério da Educação para que se possa abrir um curso, como foi 

explicado pelo agrupamento durante o fórum sobre solidariedade e inclusão. 

Esta regra implica que muitos alunos tenham que ir estudar para outro 

concelho por falta de oferta de determinados cursos. 
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Gráfico 16: Evolução do número de alunos por ciclo de ensino (2004 a 2013) 

 

Fonte: DREALG 

 

Apesar da diminuição verificada ao nível da população estrangeira residente 

em São Brás de Alportel nos últimos anos, o número de alunos estrangeiros 

aumentou. No ano letivo de 2004/2005 contavam-se 55 alunos quando no ano 
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estrutura da população estrangeira residente no concelho que foi 

apresentada anteriormente. 
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Gráfico 17: População escolar estrangeira no ano letivo de 2011/2012 segundo o país de origem 

 

Fonte: DREALG 
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performance foi atingido no ano de 2008/2009, com uma taxa de transição de 

88,8%. 

Já no ensino profissional e outros verificam-se grandes flutuações em termos de 

taxas de transição. O melhor período em termos deste indicador foi sem 

dúvida entre os anos letivos de 2007/2008 com 83,6% até 2010/2011 com 90,4%. 

O pior ano letivo durante todo o período em análise foi o de 2011/2012 com 

apenas 35,6%.  

Gráfico 18: Taxas de transição pelos diferentes níveis de escolaridade (2004 – 2012) 

 

Fonte: DREALG 
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3. Fragilização da inserção no mercado de trabalho local 

acompanhada de novas tendências de empreendedorismo 

 

O período que se vive atualmente no concelho de São Brás de Alportel 

contrasta com a realidade vivida no período e 1991 a 2001. De acordo com o 

anterior Diagnóstico Social de São Brás de Alportel de 2006, o desemprego era 

relativamente baixo embora revelasse uma tendência crescente, que quando 

comparado com os concelhos vizinhos, não evidenciava motivos para 

preocupação de maior.  

A taxa de atividade geral aumentou de 38,1% em 1991 para 45,5% em 2001, 

segundo dados dos Censos. Este aumento deveu-se sobretudo a uma 

contínua entrada das mulheres no mercado de trabalho, o que de resto 

acompanha as tendências regionais e nacionais. No nosso país, este 

crescimento da taxa de atividade feminina não pode ser imediatamente 

associada a uma maior igualdade de género no acesso ao mercado de 

trabalho. Se tal pode justificar uma parte do crescimento, também é 

igualmente importante sublinhar a necessidade de recurso ao trabalho como 

forma de garante de rendimentos para a subsistência das famílias.  

A acompanhar a tendência do país, o sector terciário era em 2001, o maior 

empregador do concelho com 69% do trabalho total. Quando se tem em 

conta a Classificação da Atividade Económica (CAE), os ramos com maior 

importância eram o comércio por grosso e a retalho, a construção, as 

indústrias transformadoras e o alojamento e restauração.  

Todos estes fatores são importantes para explicar a mudança estrutural que se 

deu em termos do desemprego no concelho. Em 2001, o desemprego era 

sobretudo feminino e jovem.  

Nos últimos anos registaram-se mudanças significativas na estrutura de 

emprego e de desemprego que cabe analisar em profundidade. 
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3.1 Envelhecimento da população ativa  

 

Começando pela análise das dinâmicas do emprego e da população ativa, 

verifica-se que a taxa de atividade geral teve um crescimento de 2001 para 

2011 a um ritmo superior ao do Algarve e do país embora com valores 

inferiores. 

Este comportamento da taxa de atividade geral é compatível com a 

progressiva integração das mulheres no mercado de trabalho. De facto, a 

taxa de atividade masculina tem tido um ligeiro decréscimo ao longo do 

tempo. Em 1991 situava-se nos 52,4% enquanto em 2011 era de 50,7%. Já a 

taxa de atividade feminina continua a revelar um comportamento crescente, 

embora a um ritmo inferior ao observado de 1991 para 2001. Este ritmo de 

crescimento é também superior ao observado ao nível da região do Algarve e 

do país. Deste modo, de uma taxa de atividade feminina de apenas 24,5% em 

1991, verificou-se um aumento para 39,2 % em 2001 e atingiu os 44% em 2011. 

Gráfico 19: Taxa de atividade geral em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel (1991, 2001 e 

2011) 

 

Fonte: INE – Censos 1991, 2001 e 2011 – Tratamento próprio dos dados 
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Por outro lado, no que concerne à taxa de atividade jovem, o seu decréscimo 

é bastante evidente quando analisamos os dados disponíveis dos censos. A 

taxa de atividade jovem era de 45,7% em 2001 e, em 2011, ficou-se apenas 

pelos 34,5%. Os jovens investem cada vez mais em percursos formativos mais 

longos, para melhorar as suas capacidades de inserção no mercado de 

trabalho, contribuindo desta forma para uma entrada na vida ativa mais 

tardia, o que justifica uma menor atividade neste grupo populacional. 

Tabela 8: Taxas de Atividade Masculina, feminina e Jovem em Portugal, Algarve e São Brás de 

Alportel (2001, 2011) 

 

Taxa de Atividade 

Masculina (%) 

Taxa de Atividade 

Feminina (%) 

Taxa de Atividade 

Jovem (%) 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 54,8 51,6 42,0 43,9 49,4 37,6 

Algarve 55,1 52,1 42,4 46,1 46,9 38,1 

S. Brás de 

Alportel 
51,9 50,6 39,2 44,0 45,7 34,5 

Fonte: INE – Censos de 2001 e 2011 – Tratamento próprio dos dados 

 

Ao observar a estrutura da população inativa em São Brás de Alportel 

corroboram-se algumas das tendências que já foram referidas. Em 10 anos 

aumentou o número de reformados, sintoma do envelhecimento da 

população. Em 2001 os reformados representavam 57,1% da população 

inativa em São Brás de Alportel enquanto em 2011 passaram a representar 

63,3%. Também o peso dos reformados é superior no concelho do que no 

Algarve e em Portugal.  

O número de pessoas que se ocupam dos trabalhos domésticos caiu 

fortemente, sendo uma ocupação maioritariamente do sexo feminino, esta 

quebra pode ser explicada pela sua contínua inclusão no mercado de 

trabalho. Esta diminuição no concelho foi de quase metade, ao passar de 

16,1% em 2001 para 8,9% em 2011.  

O número de estudantes aumentou, no concelho, ainda que de forma ligeira, 

comprovando a aposta na educação e a entrada mais tardia no mercado de 
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trabalho. Estas tendências, como se pode comprovar no gráfico 18 são 

semelhantes em todos os contextos em análise. 

 

Gráfico 20: Estrutura da População Inativa em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel (2001, 

2011) 

 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 – Tratamento próprio dos dados 
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distintas. Em 2001, a maioria da população residente ativa detinha apenas o 

primeiro ciclo do ensino básico representando 34,4% do total. Em segundo 

lugar com 22,7% estava a população ativa que detinha o ensino secundário e 
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população residente que já detinha o ensino secundário representava 28,5% 

do total. Seguia-se a população ativa com o ensino superior representando 

21,8% do total. As pessoas que detinham o terceiro ciclo do ensino básico 

perfaziam um total de 19%. 

Desta forma, salienta-se o grande crescimento da população residente ativa 

que detinha o ensino secundário e pós-secundário, registando aumentos de 

38,5% e 438,9 % respetivamente. Salienta-se o aumento da população 

residente ativa com ensino superior, em 2001 eram 656 e em 2011 totalizavam 

1101 o que representa um crescimento de 67,8%. 

Tabela 9: População Residente ativa (com mais de 15 anos) por nível de escolaridade em São 

Brás de Alportel (2001, 2011) 

 

2001 2011 Variação 

2001 – 2011 

(%) 
Nº % Nº % 

Nenhum 69 1,5 58 1,2 -15,9 

1º Ciclo EB 1570 34,4 888 17,6 -43,4 

2º Ciclo EB 602 13,2 502 10,0 -16.6 

3º Ciclo EB 618 13,5 960 19,0 55,3 

Ensino 

Secundário 
1036 22,7 1435 28,5 38,5 

Ensino Pós- 

Secundário 
18 0,4 97 1,9 438,9 

Ensino 

Superior 
656 14,4 1101 21,8 67,8 

Total 4569 100,0 5041 100,0 - 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 – Tratamento próprio dos dados 

 

Se a mudança na estrutura das qualificações da população residente é 

importante na exata medida em que evidencia o perfil demográfico existente, 

é igualmente necessária a análise da estrutura de emprego local que não se 

pode confundir com a primeira, na exata medida em que essa não 

contempla o conjunto dos trabalhadores locais. 

A melhoria das qualificações dos trabalhadores por conta de outrem ao 

serviço dos estabelecimentos é também bastante evidente. De 2006 para 2011 
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torna-se claro o aumento dos trabalhadores que detêm o ensino secundário e 

o aumento dos trabalhadores com licenciatura. No período em análise 

aumenta a importância do ensino secundário na estrutura das habilitações 

literárias dos trabalhadores e diminui a importância do ensino básico. Há 

também uma diminuição dos trabalhadores que não tinham concluído 

qualquer nível de ensino.  

As estratégias locais de desenvolvimento da educação de adultos terão tido 

um papel relevante na reestruturação do perfil de habilitações, em particular 

daqueles que detinham qualificações mais baixas. Tal foi conseguido nas 

várias ações de validação de competências, preconizadas através da 

Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente e de Educação Extra-Escolar 

(CCEREE), do Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências da Serra do Caldeirão (CRVCC) e mais tarde pelo Centro de 

Novas Oportunidades (CNO) da responsabilidade da In Loco. Não é possível 

medir diretamente o impacto que tais medidas terão tido no reconhecimento 

de competências escolares da população local. 

Gráfico 21: Trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos segundo o 

nível de habilitações literárias, em São Brás de Alportel (2006 – 2011) 

 

Fonte: GEP - Ministério do Trabalho e da Solidariedade – Tratamento Próprio dos dados 
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3.3 Estrutura do emprego local 

 

Apesar de historicamente o número de trabalhadores por conta de outrem ao 

serviço dos estabelecimentos2 do sexo masculino, em São Brás de Alportel, ser 

superior ao de trabalhadores do sexo feminino dá-se uma tendência de 

convergência a partir do ano de 2010. De facto, de 2010 para 2011 o número 

de trabalhadores do sexo feminino aumenta ligeiramente de 784 para 794 

enquanto no sexo masculino a quebra ocorre desde o ano de 2009 sem sinal 

de recuperação, pelo menos com base nos dados analisados. 

Gráfico 22: Trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos segundo o sexo 

em São Brás de Alportel (2002 – 2011) 

 

Fonte: GEP - Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

 

Mais uma vez, também com base nos dados anteriores, no que concerne ao 

género é necessário referir a mudança na estrutura do emprego. As mulheres 

têm cada vez mais peso no total dos trabalhadores. Mas, apesar de grandes 

conquistas em termos de direitos, as mulheres continuam a auferir menos que 

os homens ao exercer as mesmas funções, pelo que neste ponto as 
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Os dados deste capítulo são baseados em estabelecimentos e não em empresas. Ou seja, um 

estabelecimento corresponde a uma empresa ou parte de uma empresa, que exerce um só tipo de 
atividade económica em um só local ou a partir de um só local. Ficam desta forma excluídas filiais de 
empresas cuja sede se localiza no exterior do concelho, bem como o sector público. 
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desigualdades persistem. Apesar de em 2011 um trabalhador do sexo 

masculino ganhar em média mais 75,8€ mensais que uma mulher, em 2002 

essa diferença era superior, 82,3€, o que reflete uma melhoria. Neste contexto 

a evolução em São Brás de Alportel foi positiva, ao contrário da região do 

Algarve em que essa diferença passou de 148 euros em 2002 para 184 euros 

em 2011.  

Gráfico 23: Ganho médio dos trabalhadores por conta de outrem segundo o sexo em São Brás 

de Alportel (2002 – 2011) 

 

Fonte: GEP - Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
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uma grande quebra e passam a representar apenas 12,6% do total dos 

trabalhadores por conta de outrem. 

Quanto ao sector primário, no período em análise, representou valores quase 

sempre inferiores a 1%. No entanto, demonstra a partir do ano de 2008 um 

ligeiro aumento de 0,5% para 1% em 2010 e 0,9% em 2011. 

Gráfico 24: Proporção de trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos 

segundo o sector de atividade económica (2002 – 2011)

 

Fonte: GEP - Ministério do Trabalho e da Solidariedade – Tratamento próprio dos dados 
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2011, o sector com maior importância passa a ser o comércio por grosso e a 

retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos com 23,8%, seguido 

da construção com 20%. Segue-se o sector de atividades de saúde humana e 

apoio social empregando16,4% do total dos trabalhadores por conta de 

outrem. 

 Em termos gerais, os sectores que mais perderam trabalhadores foram a 

educação, construção civil, transportes, imobiliárias, alojamento/restauração 

e comércio. 
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Tabela 10: Número de trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos 

segundo o sector de atividade, proporção e taxas de variação (2002, 2007 e 2011) 

CAE 

2002 2007 2011 
Taxa de 

variação 

Nº % Nº % Nº % 
2002-

2011 

2007-

2011 

Total 1 553 - 2 109 - 1 757  13,1 -16,7 

A - Agricultura, Produção 

Animal, Caça, Floresta E 

Pesca 

12 0,8 11 0,5 15 0,9 25,0 36,4 

B - Indústrias Extrativas - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

C - Indústrias 

Transformadoras 
311 20,0 279 13,2 253 14,4 -18,6 -9,3 

D - Eletricidade, Gás, Vapor, 

Água Quente e Fria e Ar Frio 
- 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

E - Captação, Tratamento e 

Distribuição De Água; 

Saneamento, Gestão De 

Resíduos e Despoluição 

- 0,0 - 0,0 1 0,1 - - 

F - Construção 425 27,4 511 24,2 351 20,0 -17,4 -31,3 

G - Comércio por Grosso e 

a Retalho; Reparação de 

Veículos Automóveis e 

Motociclos 

352 22,7 493 23,4 419 23,8 19,0 -15,0 

H - Transportes e 

Armazenagem 
61 3,9 64 3,0 36 2,0 -41,0 -43,8 

I - Alojamento, Restauração 

e Similares 
158 10,2 197 9,3 151 8,6 -4,4 -23,4 

J - Atividades de 

Informação e de 

Comunicação 

- 0,0 7 0,3 8 0,5 - 14,3 

K - Atividades Financeiras e 

de Seguros 
36 2,3 48 2,3 51 2,9 41,7 6,3 

L - Atividades Imobiliárias 56 3,6 18 0,9 4 0,2 -92,9 -77,8 

M - Atividades de 

Consultoria, Científicas, 

Técnicas e Similares 

- 0,0 56 2,7 51 2,9 - -8,9 

N - Atividades 

Administrativas e dos 

Serviços de Apoio 

- 0,0 38 1,8 36 2,0 - -5,3 

O - Administração Pública e 

Defesa; Segurança Social 

Obrigatória 

- 0,0 18 0,9 22 1,3 - 22,2 

P - Educação 4 0,3 74 3,5 5 0,3 25,0 -93,2 

Q - Atividades de Saúde 

Humana e Apoio Social 
90 5,8 214 10,1 289 16,4 221,1 35,0 

R - Atividades Artísticas, de 

Espetáculos, Desportivas e 

Recreativas 

- 0,0 10 0,5 10 0,6 - 0,0 

S - Outras Atividades de 

Serviços 
48 3,1 71 3,4 55 3,1 14,6 -22,5 

Fonte: GEP - Ministério do Trabalho e da Solidariedade – Tratamento Próprio dos dados 

 

No que respeita à distribuição dos trabalhadores pelas diferentes tipologias de 

estabelecimentos segundo a sua dimensão, algumas diferenças ressaltam de 

2002 para 2011. Deixam de existir estabelecimentos de 50 a 99 trabalhadores, 

bem como de 250 a 499 e de 500 e mais trabalhadores. O tecido empresarial 
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local é sobretudo composto por pequenas e microempresas com 1 a 9 

trabalhadores. As empresas com menos de 10 trabalhadores concentram 

52,2% do total de trabalhadores por conta de outrem no concelho, no ano de 

2011. O maior crescimento deu-se na categoria de estabelecimentos com 20 

a 49 trabalhadores. Em 2002, esta categoria representava apenas 9,5% dos 

trabalhadores, em 2012 contava com 21,6%. 

Gráfico 25: Trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos segundo a 

dimensão do estabelecimento em São Brás de Alportel (2002, 2011) 

 

Fonte: GEP - Ministério do Trabalho e da Solidariedade – Tratamento Próprio dos dados 
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concelho em termos de emprego segundo a dimensão dos estabelecimentos 

é de facto diferente da média da região e do Continente. 

Gráfico 26: Taxa de trabalhadores por conta de outrem em estabelecimentos com menos de 10 

trabalhadores no Continente, Algarve e São Brás de Alportel em 2002 e 2011 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 
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Gráfico 27: Trabalhadores por conta de outrem ao serviço dos estabelecimentos e número de 

estabelecimentos, em São Brás de Alportel de 2002 a 2011 

 

Fonte: GEP - Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
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diminuição, as empresas individuais apresentam a grande maioria do total de 

empresas no concelho de São Brás de Alportel. 

Relativamente à distribuição das empresas quanto à sua forma jurídica pelas 

várias atividades económicas podem-se enfatizar alguns aspetos. No setor da 

construção, dá-se um aumento das empresas individuais de 2004 até 2008. A 

partir de 2008 regista-se uma quebra acentuada neste tipo de empresas até 

ao ano de 2012, passando de 168 para apenas 104, ou seja, uma perda de 64 

empresas individuais. A crise do setor da construção já havia sido referida em 

dados anteriores, algo que se reflete também na forma jurídica das empresas, 

com a penalização das empresas individuais do setor da construção. 

Relativamente ao setor do “comércio por grosso e a retalho, reparação de 

veículos automóveis e motociclos” salienta-se uma diminuição das empresas 

individuais de 2008 para 2012 e um aumento das sociedades durante esse 

período. 

No que concerne ao setor do “alojamento, restauração e similares” regista-se 

uma diminuição da 101 empresas individuais em 2004 para 81 em 2012 

enquanto as sociedades aumentam de 13 para 26 nesse mesmo período, ou 

seja, para o dobro. 

Nas “atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” regista-se mais 

uma vez um aumento no número das empresas individuais de 2004 para 2008 

e uma redução a partir desse ano para 2012. Salienta-se neste setor um 

crescimento de 75% nas sociedades desde 2004 para 2012, ou seja, de 5 

sociedades passou-se para 20 em termos absolutos.  

O cenário anteriormente descrito (aumento de empresas individuais de 2004 

para 2008, redução de 2008 para 2012 e crescimento das sociedades de 2004 

para 2012) repete-se no setor “atividades administrativas e dos serviços de 

apoio” e nas “atividades de saúde humana e apoio social”. 

Em termos de empresas individuais, os setores que apresentam o maior número 

de empresas individuais em 2012 são o comércio por grosso e a retalho com 

245, as atividades administrativas com 106 e a construção com 104. Em 2004 

era também o setor do comércio por grosso e a retalho que detinha o maior 
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número de empresas individuais com 283, seguido da construção com 202 e 

do setor do alojamento e restauração com 101. 

Relativamente às sociedades no ano de 2012, os setores com maior número 

eram o comércio por grosso com 79, a construção com 61 e o alojamento e 

restauração com 26. Já no ano de 2004 também os setores do comércio e 

construção detinham o maior número com respetivamente 69 e 54, seguidos 

dos setores dos transportes e indústrias transformadoras ambos com 22. 

 

Gráfico 28: Número de empresas segundo a forma jurídica, em São Brás de Alportel, de 2004 a 

2012 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) – Tratamento próprio dos dados 
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Tabela 11: Número de empresas segundo a forma jurídica e a classificação da atividade 

económica (CAE – Rev. 3), em São Brás de Alportel, em 2004, 2008 e 2012 

CAE 

2004 2008 2012 

Emp. 

Ind 
Soc Total 

Emp. 

Ind 
Soc Total 

Emp. 

Ind 
Soc Total 

A - Agricultura, 

Produção Animal, 

Caça, Floresta E 

Pesca 

32 1 33 36 1 37 40 2 42 

B - Indústrias 

Extrativas 
2 0 2 9 1 10 3 0 3 

C - Indústrias 

Transformadoras 
69 22 91 63 23 86 50 25 75 

D - Eletricidade, Gás, 

Vapor, Água Quente 

e Fria e Ar Frio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E - Captação, 

Tratamento e 

Distribuição De Água; 

Saneamento, Gestão 

De Resíduos e 

Despoluição 

0 1 1 0 1 1 0 2 2 

F - Construção 148 54 202 168 64 232 104 61 165 

G - Comércio por 

Grosso e a Retalho; 

Reparação de 

Veículos Automóveis 

e Motociclos 

285 69 354 293 74 367 245 79 324 

H - Transportes e 

Armazenagem 
1 22 23 2 20 22 2 17 19 

I - Alojamento, 

Restauração e 

Similares 

101 13 114 98 19 117 81 26 107 

J - Atividades de 

Informação e de 

Comunicação 

7 3 10 7 5 12 8 3 11 

L - Atividades 

Imobiliárias 
14 17 31 14 31 45 12 20 32 

M - Atividades de 

Consultoria, 

Científicas, Técnicas 

e Similares 

64 5 69 80 13 93 56 20 76 

N - Atividades 

Administrativas e dos 

Serviços de Apoio 

65 8 73 133 10 143 106 12 118 

P - Educação 39 4 43 59 4 63 57 2 59 

Q - Atividades de 

Saúde Humana e 

Apoio Social 

43 12 55 61 17 78 54 22 76 

R - Atividades 

Artísticas, de 

Espetáculos, 

Desportivas e 

Recreativas 

15 2 17 26 3 29 21 4 25 

S - Outras Atividades 

de Serviços 
69 5 74 77 5 82 66 6 72 

Total 954 238 1192 1126 291 1417 905 301 1206 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) – Tratamento próprio dos dados. 

Legenda: Emp. Ind. – Empresa Individual / Soc. - Sociedade 

 
 



 

 
60 

3.4  Perda de atratividade em termos de empregabilidade local 

 

Foi possível verificar anteriormente que há uma variação negativa do pessoal 

ao serviço dos estabelecimentos locais, o que pode justificar a procura externa 

de trabalho, num quadro agravado pela tendência de crescimento da 

população residente (mesmo que mais ligeiro do que no anterior período 

intercensitário). 

Em relação às mobilidades quotidianas essa procura do exterior do concelho 

para o desenvolvimento de atividades de trabalho e de estudo tem vindo a 

aumentar. Mais de 34% da população trabalhava ou estudava fora do 

concelho. A estrutura das deslocações tem vindo a alterar-se ao longo dos três 

anos em análise, tendo havido uma alteração na proporção da população 

que trabalha ou estuda dentro do concelho/freguesia. Quando comparamos 

com a média da região, apesar de se registar uma ligeira diminuição, cerca 

de 78% dos residentes ainda trabalhava ou estudava localmente em 2011. 

Neste contexto, São Brás está claramente abaixo da média tendo registado 

uma diminuição na proporção da população que trabalha ou estuda no 

concelho. Ou seja, o concelho perde atratividade em termos de 

empregabilidade local. Em 1991, 78% da população trabalhava ou estudava 

no concelho, em 2001 66%, enquanto em 2011 esse valor é apenas de 65%. Em 

termos absolutos, em 2001, 3796 pessoas trabalhavam localmente e 1892 

noutro concelho que não o de residência. Em 2011, 4120 pessoas trabalhavam 

ou estudavam localmente e 2169 exerciam essas atividades fora do concelho. 



 

 
61 

Gráfico 29: Proporção da população segundo o local de trabalho e/ou estudo, em São Brás de 

Alportel e no Algarve (1991, 2001 e 2011) 

 

Fonte: INE. Recenseamentos Gerais da População 

 

Vários fatores poderão estar na origem para esta perda de empregabilidade 

local. Por um lado, há uma menor atratividade monetária, devida ao facto do 

ganho médio mensal dos trabalhadores segundo a atividade económica ser 

inferior no concelho por comparação com a média da região, com a única 

exceção do sector terciário no ano de 2011. Tal não pode ser visto, no 

entanto, de forma determinante pois há um conjunto de fatores que justificam 

igualmente a escolha de um posto de trabalho e a remuneração não é 

suficiente para explicar essa perda de pessoal ao serviço dos 

estabelecimentos locais. De resto, essa situação colocaria o problema do lado 

da procura, quando é claramente visível um problema do lado da oferta. Não 

havendo oferta local, a procura tende a fazer-se fora. Mais do que a 

remuneração do trabalho, estará em causa a ausência de ofertas locais que 

fazem adensar os movimentos pendulares. 

O que parece ser evidente é que as remunerações mais baixas que se fazem 

sentir no concelho poderão estar a contribuir para um menor poder de 

compra no concelho, o que fragiliza igualmente a sua capacidade de 

atratividade. 
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No que concerne ao poder de compra per capita em São Brás de Alportel, 

este tem sido historicamente mais baixo quando comparando com o Algarve 

e Portugal. Contudo, existe uma tendência de aproximação entre 2009 e 2011, 

mesmo em contexto de crise. Essa aproximação decorre, por um lado de um 

aumento do poder de compra no concelho, mas também da diminuição 

desse poder de compra por parte da região do Algarve. É preciso referir que 

este indicador é calculado tendo por base a estandardização do poder de 

compra nacional ao nível 100, sendo que o aumento do poder de compra 

local também se pode justificar por uma posição relativa mais favorável por 

comparação seja com a região, mas também com a realidade nacional.  

 

Gráfico 30: Poder de compra per capita em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel (1993 – 

2011) 

 

Fonte: INE – Anuários estatísticos 
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2011 em São Brás de Alportel, ou seja, passou de 6,2% para 12,16%. Ainda assim 

esse valor é bastante inferior aos 15,74% registados no Algarve e também 

abaixo do valor de 13,18% registado no país no ano de 2011.  

No caso do emprego, torna-se mais fácil avaliar o emprego local, já no caso 

do desemprego, como é normalmente registado no local de residência 

padece de uma certa “importação” de desemprego vindo do exterior do 

concelho. Este aumento acelerado do desemprego é também fruto da 

estrutura do emprego e da captação de residentes que exercem as suas 

profissões fora do concelho.  

Gráfico 31: Taxa de Desemprego (%) em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel (2001 e 2011) 

 

Fonte: INE – Censos da população 
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no centro de emprego, no entanto, estes permanecem abaixo dos valores de 

Dezembro de 2011 e 2012. 

A estrutura do desemprego segundo o género verificada em São Brás de 

Alportel merece um enfoque especial. A partir de Dezembro de 2008 dá-se 

uma inversão no número de desempregados homens e mulheres, ou seja, a 

partir dessa data o número de desempregados do sexo masculino passa a ser 

superior ao sexo feminino. Este facto acaba por ser uma particularidade do 

concelho, pois o comportamento registado em Portugal traduz a existência de 

uma taxa de desemprego feminino superior à masculina. Aqui é visível o forte 

impacto da crise nos sectores que tradicionalmente são empregadores de 

mão-de-obra masculina, como por exemplo, a construção civil. Quando 

anteriormente se referiram os sectores segundo a CAE que vinham a perder 

maior número de trabalhadores em São Brás, um desses era o sector da 

construção. Deste modo, a importância deste sector no concelho é 

reveladora pelo seu impacto na estrutura do desemprego. 

Gráfico 32: Número total de desempregados e segundo o género em São Brás de Alportel 

 

Fonte: Instituto de Emprego e Formação Profissional 
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inscritos nesta situação, em Dezembro de 2013 totalizavam 40 e em Abril de 

2014, perfaziam um total de 43. A sua importância aumentou de 4,1% para 

9,8% do total de inscritos no centro de emprego. 

Relativamente ao número de desempregados que possuem apenas o primeiro 

ciclo do ensino básico concluído registou-se também um aumento 

especialmente a partir de Dezembro de 2009. O peso destes desempregados 

manteve-se aproximadamente nos 20% e reduziu-se para 12,3% em Dezembro 

de 2013. No entanto, em Abril de 2014 voltou a aumentar ficando nos 16,1 % 

do total. O aumento é válido também em termos absolutos, 53 inscritos no final 

de 2013 face a 71 no último período em análise. 

A proporção de desempregados que concluiu o segundo ciclo do ensino 

básico demonstrou alguma tendência a diminuir a partir de Dezembro de 

2011, altura em que representava 15,2% do total de desempregados, até 

Dezembro de 2013 altura em que estes desempregados perfaziam 9,5% do 

total de inscritos. No entanto, os dados mais recentes evidenciam uma nova 

subida em termos absolutos, de 41 para 61 inscritos, e em proporção, 

representando 13,8% do total. 

 O número de pessoas inscritas que tinham como habilitações literárias o 

terceiro ciclo do ensino básico aumentou de 26 inscritos em Dezembro de 2006 

para 111 em Dezembro de 2013, caindo de seguida para 93 em Abril de 2014. 

Em termos de peso no total ocorreram algumas oscilações. Em Dezembro de 

2006 representava 22,4% tendo aumentado até Dezembro de 2010 para 26,7%. 

Em Dezembro de 2011 a proporção de inscritos com este nível de escolaridade 

foi de 20,6 % voltando a aumentar até Dezembro de 2013 com 25,8% e 

diminuindo novamente em Abril de 2014 para 21,1%. 

O número de inscritos com o ensino secundário aumentou quando se 

comparam os 37 inscritos em Dezembro de 2006 com os 118 em Abril de 2014. 

Em termos de proporção conclui-se que os desempregados com este nível de 

ensino têm tido uma proporção na estrutura do desemprego que oscila entre 

os 22,9% e os 28,9%. No entanto, de Dezembro de 2013 para Abril de 2014 

aumentou de 25,1% para 26,8 % do total de inscritos. 
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Quanto aos desempregados que concluíram o ensino superior apesar de 

algumas oscilações, o seu peso no total tem vindo a aumentar em especial a 

partir de Dezembro de 2010, quando representavam 7,6 %, para Dezembro de 

2013 com um peso de 17,9 %. No entanto, regista-se uma diminuição nos 

primeiros meses de 2014, sendo que em Abril de 2014 a sua representação na 

estrutura de desemprego era de 12,5%. Em termos absolutos tal equivaleu a 

uma diminuição nos inscritos de 77 para 55. 

Pode-se concluir que existe uma maior penalização em termos de aumento do 

desemprego, ao longo do tempo, das pessoas com menores habilitações e 

também das mais qualificadas. No entanto, as tendências mais recentes, de 

Dezembro de 2013 para Abril de 2014 revelaram um aumento no peso de 

desempregados que não terminaram o primeiro ciclo do ensino básico, que 

completaram o primeiro e segundo ciclos do ensino básico, bem como o 

ensino secundário. Neste período registou-se uma ligeira diminuição dos 

desempregados com terceiro ciclo do ensino básico e ensino superior. 

Uma das preocupações atuais é a falta de cursos de alfabetização para 

adultos. Olhando para os dados do número de desempregados segundo as 

habilitações literárias parece ser uma medida justificada, uma vez que o 

aumento do desemprego de pessoas com menor escolaridade ou que não 

concluíram qualquer nível de ensino é uma realidade. De momento não 

existem respostas que permitam atender às necessidades desta população 

específica, uma vez que seria fundamental para a sua reintegração no 

mercado de trabalho. 
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Tabela 12: Número de desempregados em São Brás de Alportel segundo as habilitações 

literárias 

 Total 
< 1º CEB 1º CEB 2º CEB 3º CEB 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Dez 

06 
147 6 4,1 24 16,3 26 17,7 33 22,4 37 25,2 21 14,3 

Dez 

07 
146 5 3,4 25 17,1 25 17,1 26 17,8 42 28,8 23 15,8 

Dez 

08 
137 2 1,5 25 18,2 17 12,4 29 21,2 39 28,5 25 18,2 

Dez 

09 
288 8 2,8 61 21,2 50 17,4 72 25,0 66 22,9 31 10,8 

Dez 

10 
329 8 2,4 65 19,8 48 14,6 88 26,7 95 28,9 25 7,6 

Dez 

11 
462 16 3,5 107 23,2 70 15,2 95 20,6 122 26,4 52 11,3 

Dez 

12 
549 34 6,2 120 21,9 68 12,4 117 21,3 130 23,7 80 14,6 

Dez 

13 
430 40 9,3 53 12,3 41 9,5 111 25,8 108 25,1 77 17,9 

Abr 

14 
441 43 9,8 71 16,1 61 13,8 93 21,1 118 26,8 55 12,5 

Fonte: IEFP – tratamento próprio dos dados 

 

Em termos proporcionais, as classes etárias mais afetadas pelo desemprego 

correspondem às classes dos 35 aos 54 anos e com mais de 55 anos. É sabido 

que o desemprego nestas faixas etárias pode compreender situações de 

maior vulnerabilidade, seja pela dificuldade em reintegrar novas ofertas de 

emprego, mas também pelo facto de retratarem um perfil populacional 

autónomo e que pode comprometer as condições de vida de agregados 

familiares inteiros. 
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Tabela 13: Número de desempregados e sua proporção em São Brás de Alportel segundo o 

escalão etário 

 Total 
< 25 anos 25 - 34 anos 35 - 54 anos 55 e + anos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Dez 06 147 31 21,1 53 36,1 49 33,3 14 9,5 

Dez 07 146 27 18,5 47 32,2 52 35,6 20 13,7 

Dez 08 137 29 21,2 35 25,5 56 40,9 17 12,4 

Dez 09 288 57 19,8 74 25,7 104 36,1 53 18,4 

Dez 10 329 55 16,7 76 23,1 151 45,9 47 14,3 

Dez 11 462 61 13,2 110 23,8 221 47,8 70 15,2 

Dez 12 549 65 11,8 137 25,0 269 49,0 78 14,2 

Dez 13 430 42 9,8 94 21,9 218 50,7 76 17,7 

Abr 14 441 60 13,6 86 19,5 212 48,1 83 18,8 

Fonte: IEFP – tratamento próprio dos dados 

 

Ao analisar o número de desempregados quanto à sua situação face à 

procura de emprego verifica-se o aumento da percentagem de pessoas que 

procuram ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez. Em termos 

absolutos, corresponde a 14 pessoas inscritas à procura do primeiro emprego 

em Dezembro de 2006, valor que passou para 51 em Dezembro de 2013. 

Também a tendência mais recente foi a do aumento uma vez que em Abril de 

2014 existiam 60 inscritos nessa situação. Este dado contribui para reforçar as 

dificuldades que os jovens enfrentam na procura do primeiro emprego e 

consequente inserção no mercado de trabalho. No entanto, ambas as 

situações sofrem aumentos. O número de inscritos que procura o primeiro 

emprego aumentou 264%, já os que procuram novo emprego aumentou 185%. 

Verifica-se um forte crescimento do desemprego de longa duração. Em 

Dezembro de 2006, cerca de 18% do total de desempregados, procurava 

emprego há mais de um ano, esse valor aumentou para 41% em Dezembro de 

2013. Em termos absolutos, representa um aumento de 27 desempregados 

inscritos para 177, e 202 em Abril de 2014. 
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Tabela 14: Desempregados em São Brás de Alportel segundo o tempo de inscrição e situação 

face à procura de emprego 

 Total 

Situação face à procura de emprego Tempo de inscrição 

1º Emprego Novo Emprego < 1 ano 1 ano e mais 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Dez 06 147 14 9,5 133 90,5 120 81,6 27 18,4 

Dez 07 146 17 11,6 129 88,4 111 76,0 35 24,0 

Dez 08 137 19 13,9 118 86,1 117 85,4 20 14,6 

Dez 09 288 18 6,3 270 93,8 231 80,2 57 19,8 

Dez 10 329 18 5,5 311 94,5 246 74,8 83 25,2 

Dez 11 462 30 6,5 432 93,5 340 73,6 122 26,4 

Dez 12 549 55 10,0 494 90,0 351 63,9 198 36,1 

Dez 13 430 51 11,9 379 88,1 253 58,8 177 41,2 

Abr 14 441 60 13,6 381 86,4 239 54,2 202 45,8 

Fonte: IEFP – Tratamento próprio dos dados 

 

A sazonalidade continua a ser um fator importante na estrutura do 

desemprego em São Brás de Alportel. Apesar da tendência crescente 

observa-se que desde Janeiro de 2006 até Abril de 2014, ao mês de Julho está 

associado um menor número de inscritos no centro de emprego. Essa 

diminuição no número de desempregados ocorre normalmente a partir de 

Abril até Agosto e/ou Setembro evidenciando que a inserção no mercado de 

trabalho é normalmente mais fácil durante esse período. No entanto, esse 

efeito de sazonalidade parece ter-se atenuado durante o ano de 2013, pois, 

apesar da diminuição de Abril até Julho em 2013, a maior quebra em termos 

de número de desempregados deu-se nos meses de Inverno, de Novembro de 

2013 para Dezembro de 2013. Os dados que detemos são ainda insuficientes 

para se poder averiguar se o efeito da sazonalidade está a diminuir, 

considerando que de acordo com as últimas estatísticas disponíveis verifica-se 

novamente uma quebra no número de inscritos, de Março de 2014 para Abril 

de 2014. 
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Gráfico 33: Nº de desempregados inscritos no centro de emprego, mensalmente, em São Brás 

de Alportel 

 

Fonte: IEFP 

 

3.6 Novas dinâmicas empreendedoras 

 

Na secção anterior falou-se do fenómeno do crescimento do desemprego 

que se verifica não só no concelho de São Brás de Alportel, mas também na 

região do Algarve e por todo o país. 

A taxa de natalidade de pessoas coletivas e entidades equiparadas está de 

certa forma relacionada com a taxa de desemprego. Quando a taxa de 

desemprego sobe também o nascimento de pessoas coletivas e entidades 

equiparadas se torna maior. Este fator sugere uma maior propensão para o 

empreendedorismo de necessidade, ou seja, criação do próprio emprego ou 

de empresas quando se torna impossível a inserção no mercado de trabalho 

pela via do trabalho por conta de outrem. Todavia, não se pode aferir a partir 

dos dados disponíveis acerca do tipo de empreendedorismo que ocorre no 

concelho, apenas identificar relações evidentes. 

Apesar de nascerem muitas empresas e também morrerem muitas, a taxa de 

natalidade é sempre superior à taxa de mortalidade o que acaba por se 
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revelar num saldo positivo. Muitas empresas acabam por sobreviver e ter 

sucesso e podem ter surgido após a identificação de novas oportunidades de 

negócio ou de rentabilização de saberes desenvolvidos noutros momentos de 

integração no mercado de trabalho.  

A taxa de natalidade de pessoas coletivas aumentou de 2,8% em 2008 para 

3,4% em 2011. Relativamente à taxa de mortalidade esta também aumentou 

ao longo do período em análise de 0,5% em 2008 para 2% em 2011. É no ano 

de 2010 em que a diferença entre a natalidade e mortalidade é menor. O 

balanço é, no entanto, sempre positivo, considerando que há sempre uma 

taxa de natalidade superior à mortalidade. Contudo, estes dados são apenas 

referentes a pessoas coletivas e entidades equiparadas, uma vez que não se 

dispõe de informações relativas aos profissionais liberais. 

 

Gráfico 34: Taxa de Natalidade e Taxa de Mortalidade de pessoas coletivas e entidades 

equiparadas em São Brás de Alportel 

 

Fonte: INE – tratamento próprio dos dados 

 

Durante o fórum comunitário dedicado ao tema do emprego e 

empreendedorismo, procurou-se ouvir as opiniões de alguns dos 

empreendedores que têm vindo a apostar em novas áreas de negócio no 

concelho. Chegou-se à conclusão que a chave do sucesso de alguns deles é 
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usar a inovação, reconhecendo que a adoção de novas estratégias nos 

serviços prestados pode fazer toda a diferença. O garante no cumprimento 

de prazos é um fator muito valorizado pelos clientes, correspondendo a uma 

aposta na melhoria da qualidade dos serviços que se assume como fator 

diferenciador. Procuram-se novos clientes face à diminuição da procura por 

parte dos públicos tradicionais.  

Uma área em desenvolvimento refere-se à oferta de alojamento turístico e à 

animação turística, potenciando as valias do património construído e 

paisagístico existente.  

Os empreendedores do concelho referiram que o seu mercado é na maior 

parte dos casos exterior à região de São Brás de Alportel. Tal deve ser visto 

como um fator positivo na exata medida em que os faz depender menos de 

um território e expande as possibilidades de negócio. 
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4. O acesso aos cuidados de saúde 

 

É irrefutável que desde que o Sistema Nacional de Saúde foi criado em 1979, o 

panorama nacional de saúde registou alterações qualitativamente 

assinaláveis. Este facto torna-se particularmente evidente quando se observa a 

melhoria em termos de mortalidade infantil e perinatal e o aumento da 

esperança média de vida à nascença que se verificam nos dias de hoje em 

Portugal. 

No concelho de São Brás de Alportel, ao analisar o número de enfermeiros por 

cada mil habitantes conclui-se que este indicador teve uma ligeira melhoria 

ao longo do período em análise. Em 2012, o concelho dispunha apenas de 1,3 

enfermeiros (enfermeiras) por cada 1000 habitantes, já em 2012 esse valor 

aumentou para 2,9. 

Quando se compara os números do concelho em termos do número de 

enfermeiros por cada mil habitantes, com as médias para a região do Algarve 

e Portugal, chega-se à conclusão que na região o indicador é mais baixo. De 

facto, no ano de 2012, o Algarve detinha 5,4 enfermeiros por cada mil 

habitantes e em Portugal esse valor era de 6,2. 

Convém reforçar que este indicador é baseado no local de trabalho e 

também em estabelecimentos de saúde. Desta forma estão englobados todos 

os enfermeiros que exercem a sua atividade em São Brás de Alportel (e 

também no Algarve e Portugal) quer seja no centro de saúde ou outros 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, podendo ser empresas 

privadas cujo objetivo é o lucro. 
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Gráfico 35: Número de enfermeiros por cada mil habitantes, por local de trabalho, em São Brás 

de Alportel, Algarve e Portugal 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

De forma a desconstruir os dados do indicador anterior, recorreu-se ao número 

de enfermeiros ao serviço apenas nos centros de saúde nos três contextos 

regionais em análise. 

Decorrente das análises anteriores, constatou-se que o concelho de São Brás 

de Alportel teve um grande crescimento demográfico que se verificou até ao 

ano de 2010 tendo a partir daí estabilizado e registado uma ligeira diminuição 

de acordo com as últimas estimativas demográficas. Este crescimento 

populacional gera pressões em certos equipamentos como o centro de 

saúde, que de certa forma, num cenário ideal, teria que aumentar o pessoal 

ao serviço para fazer face a esse aumento. 

Relativamente ao número de enfermeiros por cada mil habitantes referentes 

apenas àqueles que estão ao serviço dos centros de saúde existem algumas 

flutuações no concelho enquanto no Algarve e Portugal esses vão 

aumentando de uma forma mais constante. Os anos de maior quebra no 

indicador no concelho foram 2006 e 2010. Confrontando os dados disponíveis, 

ou seja, o número de enfermeiros por cada mil habitantes (gráfico 35), com o 

número de enfermeiros ao serviço do centro de saúde (tabela 14) e os dados 
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sobre a população (gráfico 2) conclui-se que a redução do número de 

enfermeiros de 14 para 13 conjugado com o crescimento populacional que se 

verificou de 2005 para 2006 resultou numa quebra do número de enfermeiros 

por cada mil habitantes no ano de 2006. O mesmo cenário ocorreu em 2010, 

com a redução do número de enfermeiros de 18 no ano de 2009 para apenas 

13 e um aumento populacional de 2009 para 2010.  

Apesar do concelho aparecer com melhores resultados neste indicador, 

quando se compara com a região do Algarve e Portugal, é necessário 

enfatizar que apenas existe um centro de saúde no concelho, já no Algarve e 

Portugal o número de enfermeiros por cada mil habitantes será superior, pois 

terão também aqueles que trabalham em hospitais, isto considerando apenas 

o sector público. Verifica-se que a partir do ano de 2009, o concelho começa 

a ter serviços de outros estabelecimentos de saúde para além do centro de 

saúde, pois o indicador do número de enfermeiros torna-se bastante mais 

favorável. No que concerne a este diagnóstico convém avaliar os serviços a 

que todos os residentes possam ter acesso independentemente das suas 

condições económicas e de saúde, daí a importância de recorrer aos dados 

tendo em conta apenas o centro de saúde. 
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Gráfico 36: Número de enfermeiros por cada mil habitantes, ao serviço de centros de saúde, em 

São Brás de Alportel, Algarve e Portugal 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos e Estimativas da População. Tratamento próprio dos dados. 

 

Tabela 15: Número de enfermeiros e médicos ao serviço do Centro de Saúde de São Brás de 

Alportel, de 2002 a 2012  

Ano Nº de Enfermeiros Nº de Médicos 

Nº 

Enfermeiros/1000 

Hab. 

Nº 

Médicos/1000 

Hab. 

2002 14 8 1,37 0,79 

2003 14 8 1,37 0,78 

2004 16 8 1,56 0,78 

2005 14 8 1,36 0,77 

2006 13 7 1,25 0,67 

2007 14 6 1,33 0,57 

2008 20 7 1,90 0,66 

2009 18 7 1,70 0,66 

2010 13 6 1,22 0,56 

2011 17 6 1,61 0,57 

2012 17 7 1,61 0,66 

2014 14* 5* 1,33** 0,47** 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

*Dados provenientes de fontes locais (Centro de Saúde de São Brás de Alportel) 

** Cálculo baseado na população residente no concelho em 2013 segundo as mais recentes 

estimativas da população que indicam um valor de 10538 habitantes. 
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No que concerne ao número de médicos ao serviço de centros de saúde por 

cada mil habitantes, conclui-se que de 2002 a 2005 São Brás de Alportel 

detinha um melhor resultado neste indicador. A partir dessa data fica em clara 

desvantagem relativamente à média da região do Algarve e de Portugal. O 

número de médicos não tem variado muito desde 2002, no entanto, um ou 

dois médicos a menos podem fazer toda a diferença num contexto de 

aumento populacional. Esse facto é bem visível no ano de 2007, em que o 

centro de saúde passou a contar com apenas 6 médicos quando de 2002 a 

2005 tinha 8 e em 2006 contava com 7. No ano de 2010 volta a ocorrer a 

mesma situação, uma vez que o número de médicos volta a ser de apenas 6. 

As médias regionais e nacionais são necessariamente mais elevadas devido 

ao pessoal ao serviço nos estabelecimentos hospitalares. 

Gráfico 37: Número de médicos por cada mil habitantes, ao serviço de centros de saúde, em 

São Brás de Alportel, Algarve e Portugal 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos e Estimativas da População. Tratamento próprio dos dados. 
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de 2014, o número de médicos disponíveis é de apenas 5. Considerando a 

estimativa mais recente da população teremos um valor aproximado de 0,47 
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Ainda de acordo com as últimas informações do Centro de Saúde, no 

presente ano, este tem um total de 14 enfermeiros. Conclui-se que existem 

cerca de 1,33 enfermeiros por cada mil habitantes no concelho em 2014, o 

que corresponde a um retrocesso face aos números de 2012. 

O Centro de Saúde de São Brás de Alportel está integrado no Agrupamento 

de Centros de Saúde Algarve I – Central e detém duas extensões de saúde, 

nomeadamente Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados São Brás de 

Alportel e Unidade de Cuidados na Comunidade All-Portellus. A primeira tem 

como objetivo prestar cuidados globais e personalizados aos utentes inscritos, 

contando neste momento com 6 médicos e 5 enfermeiros. A segunda tem 

como objetivo um trabalho junto dos grupos de saúde para dessa forma 

desenvolver tarefas relacionadas com a saúde pública, promoção da saúde, 

proteção da doença, acompanhamento de doenças crónicas, prevenção de 

maus-tratos e apoio à saúde escolar. Esta unidade conta com 9 enfermeiros. 

Pode-se concluir através dos dados fornecidos pelo INE que o número de 

enfermeiros total corresponde à soma dos dois serviços. 

De 2002 para 2006 houve um ligeiro decréscimo no número de consultas por 

habitante, ou seja, de 2,4 para 2,2 respetivamente. Seguiu-se uma 

recuperação no ano de 2007 para 2,8 consultas por habitante, voltando 

novamente a diminuir até ao ano de 2010 onde o valor se ficou novamente 

pelos 2,4. Finalmente, o valor de consultas volta a melhorar de 2010 para o ano 

de 2011 situando-se nas 2,9 consultas por habitante. De um modo geral, este 

indicador melhorou ao longo do tempo em todos os contextos regionais, no 

entanto, São Brás de Alportel aparece com os valores mais baixos quando 

comparado com a região do Algarve e Portugal. 
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Gráfico 38: Consultas médicas nos estabelecimentos de saúde por habitante em Portugal, 

Algarve e São Brás de Alportel 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

Outro indicador importante na área da saúde é a taxa quinquenal de 

mortalidade infantil. Os dados disponíveis indicam também melhorias 

significativas neste indicador nos três contextos territoriais em análise. Partindo 

de uma situação muito semelhante no quinquénio de 2002 a 2006, São Brás de 

Alportel consegue obter os melhores resultados nos dois últimos períodos 

quinquenais em análise. No entanto, o concelho viu a sua taxa quinquenal de 

mortalidade infantil aumentar substancialmente nos períodos intermédios (de 

2004-2008 a 2006-2010). No período em análise, conseguiu-se uma redução 

para metade do período inicial, ou seja, cerca de 4 mortes por cada mil 

nados-vivos de 2002-2006 para apenas 2 no período de 2008-2012.  
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Gráfico 39: Taxa quinquenal de mortalidade infantil por mil habitantes em Portugal, Algarve e 

São Brás de Alportel 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

Para melhor atender às necessidades da população das zonas mais isoladas 

do concelho, na sua maioria mais idosa e com maiores dificuldades de 

deslocação, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel colocou à 

disposição da população uma unidade móvel de saúde que funciona desde 

Maio de 2003. Esta percorre as áreas do concelho quatro vezes por semana, 

permitindo fazer o rastreio básico às populações (nomeadamente ao nível da 

medição de tensão e da diabetes). Mais do que o apoio de enfermagem, 

esta unidade tem um contributo fundamental na minimização das condições 

de isolamento físico e social em que se encontra a população que reside nos 

lugares por onde passa a carrinha. 

Acresce o trabalho de parceria realizado entre a Câmara Municipal e o 

Centro de Saúde, no âmbito do projeto “Mais viver, mais aprender” que conta 

já com três anos de vida. Este trabalho visa sensibilizar as populações isoladas 

para hábitos de vida mais saudáveis e estimula a uma relação mais ativa entre 

as populações e os serviços de apoio à comunidade. No corrente ano o 

projeto estendeu-se da zona serrana, onde vinha a desenvolver um trabalho 

de proximidade com a população desde o seu lançamento, para outras 

zonas isoladas do concelho.  
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Recentemente, o centro de saúde, além da perda de médicos e enfermeiros 

perdeu também alguns serviços fundamentais para a população do 

concelho, como o Serviço de Atendimento Permanente (SAP), o Serviço de 

Urgência Básica (SUB) e o serviço de internamento. Estas reduções que o único 

serviço de saúde público do concelho tem sofrido resultam dos cortes 

orçamentais registados nos últimos anos um pouco por todo o país. O reduzido 

número de médicos e enfermeiros que se encontram hoje ao serviço do 

centro de saúde implica que haja população sem médico de família e pessoal 

suficiente para dar resposta às necessidades da população. 
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5. Serviços e equipamentos de apoio a situações de 

vulnerabilidade 

 

No concelho de São Brás de Alportel são vários os equipamentos e serviços 

que estão ao dispor da população na tentativa de suprir as principais 

necessidades que vão surgindo de acordo com as mudanças 

sociodemográficas.  

No fórum “Solidariedade e Inclusão” que teve como ordem de trabalhos a 

discussão sobre o tipo de públicos mais vulneráveis e as respostas existentes no 

concelho para fazer face às mesmas, chegou-se à conclusão que a 

constituição da Rede Social deu um forte contributo para a melhoria das 

respostas sociais e para a criação da rede de voluntariado local. No entanto, 

o número de IPSS locais é reduzido, o que obriga a recorrer a instituições que 

são de fora do concelho. Reconhece-se ainda que as equipas técnicas 

instaladas são insuficientes para responder às necessidades crescentes. Parece 

ser consensual a necessidade de afetar não somente recursos técnicos, mas 

também recursos financeiros para a área social.  

Apesar das fragilidades que se identificam a este nível, entendem-se as 

respostas locais como recursos a potenciar numa futura intervenção pelo que 

se segue uma análise mais pormenorizada desses serviços e equipamentos.  

                                           

5.1 Serviços sociais integrados e parcerias locais para a inclusão 

                                                                                                                                                       

Apresentam-se de seguida os vários serviços e algumas das iniciativas fruto de 

parcerias locais que estão à disposição da população do concelho. 

- Centro de Apoio à Comunidade 

Aberto ao público desde 2006, é um espaço da Câmara Municipal de 

carácter multifuncional, que procura concentrar um conjunto de serviços de 

apoio aos munícipes, na área social. Os serviços colocados ao dispor da 

comunidade são: 
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 CLAII - Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes 

 SIM-PD - Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com 

Deficiência 

 Conselho Local de Ação Social de São Brás de Alportel, no âmbito do 

Programa Nacional Rede Social 

 Núcleo de Alojamento Temporário de Emergência3 

 Equipa de protocolo de RSI 

 Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso 

 Gabinete de Inserção Profissional 

O CLAII presta atendimento a imigrantes e resulta de uma parceria da 

Câmara Municipal com a Associação In Loco e o Alto Comissariado para as 

Migrações (anteriormente denominado por Alto Comissariado para a 

Imigração e Diálogo Intercultural). O município tem vindo a desenvolver 

iniciativas específicas no domínio da interculturalidade de modo a promover 

um maior conhecimento e socialização entre as diferentes culturas em 

presença no território. Este é um dos serviços que funciona no Centro de Apoio 

à Comunidade e tem como objetivo facilitar a integração da comunidade 

imigrante no concelho através da disponibilização de informação com o 

intuito de responder às questões que surgem no dia-a-dia. 

O Conselho Local de Ação Social traduz-se num fórum local constituído por 

parceiros que procuram promover, em conjunto, estratégias e ações para o 

desenvolvimento social. É parte integrante da Rede Social, ainda constituída 

pelo núcleo executivo (grupo de técnicos de entidades locais que procuram 

garantir a execução das diferentes propostas de ação, assim como analisam 

propostas de interesse para o Conselho Local de Ação Social. É no seio deste 

conselho que se enquadra esta carta social. 

A Equipa de protocolo de RSI tem como tarefa a gestão processual 

continuada dos percursos de inserção dos beneficiários do Rendimento Social 

de Inserção (RSI). Desta forma, a Equipa de RSI tem a responsabilidade da 

elaboração dos programas de inserção, a organização dos meios inerentes à 

sua prossecução e ainda o acompanhamento e avaliação da respetiva 

execução.  

                                                           
3
 Trata-se de uma estrutura que, apesar de criada, ainda não foi possível colocar em funcionamento. 
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O Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso que visa potenciar o bem-estar 

psicológico do idoso, promover a sua autonomia, independência e qualidade 

de vida. Pretende ainda identificar principais problemas dos idosos, ajudar a 

lidar com as transformações psicossociais inerentes ao processo de 

envelhecimento e combater o isolamento e a exclusão social da pessoa 

envelhecida. 

O Gabinete de Inserção Profissional, que resulta de uma parceria entre a 

Câmara Municipal, o Centro de Cultura e Desporto de São Brás de Alportel e o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), traduz-se num polo local 

do IEFP prestando apoio e aconselhamento direto a desempregados e a todos 

os que procurem outras informações relacionadas com o acesso à formação 

e ao emprego. 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

Em instalações cedidas pela Câmara Municipal localiza-se a equipa de apoio 

à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens foi criada no final do ano de 2012 para responder a 

situações de menores em risco. São vários os mecanismos usados para reportar 

casos que necessitam de intervenção. Durante o ano de 2013 foram 

sinalizadas 63 crianças e jovens em situação de risco.  

- Centro de Férias e Lazer “Sítio dos Graúdos” 

Este espaço é da responsabilidade do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel (CCD). Surgiu para colmatar uma necessidade em termos de resposta 

social para crianças dos 3 aos 6 anos que era inexistente no concelho. Os 

encarregados de educação viviam com a preocupação de não ter um local 

para ocupar o período de férias das crianças que frequentam a pré-escola. O 

centro de férias iniciou recentemente o seu funcionamento, tendo acolhido 25 

crianças. 
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- Parcerias para o desenvolvimento social local 

Em termos de serviços e equipamentos sociais existe uma maior oferta na 

resposta às necessidades dos mais idosos. Para além dos serviços já 

mencionados existem ainda mais algumas iniciativas.  

A Universidade Sénior – fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia – é um espaço de aprendizagem, troca de conhecimentos 

e partilha de saberes. Trata-se de uma resposta socioeducativa, que visa criar 

e dinamizar, regularmente, em regime informal, atividades culturais, formativas 

e de convívio, num contexto de formação ao longo da vida. 

O Programa “Coração Ativo”, nascido também de uma parceria entre a 

Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel e a Saúde, 

tem como objetivo a reabilitação cardíaca, destinada a todos os interessados 

com mais de 40 anos, que pertençam ao Concelho de São Brás de Alportel e 

que tenham uma doença cardiovascular estável e com baixo risco de 

episódio cardíaco perante o exercício físico e que para os devidos efeitos 

sejam recomendados pelo seu médico. Para além da componente física e 

motora este programa tem procurado proporcionar atividades socioculturais 

(ex. bailes, passeios, visitas, ações de formação, etc.) para o desenvolvimento 

social e psicológico de quem quer participar. Todos os participantes têm ainda 

uma avaliação periódica da tensão arterial, composição corporal, 

capacidade funcional e aptidão física. 

Existe ainda o Programa “Séniores em Movimento” desenvolvido pela Junta de 

Freguesia com o apoio da Câmara Municipal. É destinado à população com 

mais de 55 anos e visa promover hábitos saudáveis através da participação, 

duas vezes por semana, em aulas de educação física, contribuindo, deste 

modo, para melhorar o bem-estar físico, psicológico e social. 

Na área da promoção da saúde comunitária, é desenvolvido o Projeto “Mais 

Viver Mais Aprender”, promovido pelo Gabinete Municipal de Psicologia do 

Idoso, da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, em parceria com a 

Unidade de Cuidados Continuados – All Portelus. Tem como objetivo  a 

promoção de um envelhecimento Ativo, atuando sobre as mais diversas áreas 

relacionadas com a autonomia e independência desta comunidade, como 
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por exemplo, promover a atividade física, estimular as funções cognitivas, 

incentivar a boa nutrição, promover cuidados de saúde, entre outros, através 

da realização de sessões informativas, mensais, dirigidas à população idosa, 

residente na zona serrana do concelho, tendo recentemente alargado a sua 

implementação para o Sítio do Peral. 

De modo a dar resposta a situações socioeconómicas mais frágeis e 

potenciando a responsabilidade social das empresas e das instituições locais, 

nasceu o Cartão Sénior Municipal de São Brás de Alportel. Devido ao contexto 

de crise económica, optou-se por criar uma resposta que procura minimizar as 

situações de carência em que alguns idosos se encontram e que os limita no 

acesso a dados bens e serviços. O Cartão Sénior tem como objetivo combater 

as situações de isolamento e exclusão social, fomentar a sua maior 

participação na vida ativa da comunidade e a melhor ocupação dos seus 

tempos livres. 

Por fim, o Projeto “Séniores em Segurança” nasceu de uma iniciativa da Junta 

de Freguesia que visa promover a saúde apostando na prevenção e 

segurança. A atuação deste Projeto socorre-se da organização de sessões de 

esclarecimento sobre temas variados normalmente na área da saúde, 

prevenção e segurança. O número de presenças por sessão ronda 

normalmente a meia centena. 

- Programa “Mão Amiga” 

Na área da habitação existe o Programa “Mão Amiga” que tem como 

objetivo melhorar as condições de habitabilidade de agregados em maior 

fragilidade económica e social. Desde o seu início em 2009, e até ao ano de 

2013, prestou auxílio a 21 famílias num valor global de apoio de 94 900 Euros.  

A sinalização das situações é feita por técnicos sociais que trabalham no 

concelho em respostas às situações de maior fragilidade económica. O 

município disponibiliza o seu técnico de ação social e de obras para avaliarem 

cada caso, seja do ponto de vista da análise das necessidades sociais de 

cada agregado, como da previsão da intervenção no edificado por forma a 

melhorar as condições de habitabilidade. A intervenção pode ser feita pelos 

beneficiários ou por técnicos da Câmara Municipal. Os materiais são sempre 
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da responsabilidade da Câmara Municipal, entidade promotora do 

programa. 

Tabela 16: Balanço Global do Programa “Mão Amiga” (2009 – 2013) 

Ano Agregados Valor Total (€) 

2009 4 21.000,00 

2010 1 4.941,34 

2011 2 16.126,00 

2012 1 1.814,25 

2013 11 30.771,18 

Total 21 94.900,00 

Fonte: Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

 

- Loja Social 

A Loja Social nasceu de uma parceria desenvolvida pela Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia. Pretende prestar auxílio através da distribuição de 

alimentos, vestuário, livros, mobiliário e todo um conjunto de bens e serviços, e 

simultaneamente, potenciar o envolvimento da comunidade e a prática do 

voluntariado. 

Para fazer face a carências alimentares, a Loja Social disponibiliza cabazes 

alimentares às famílias mais carenciadas a que se juntou recentemente a 

Cáritas. De acordo com os últimos dados existentes, são apoiadas 220 famílias 

que traduzem um universo de 561 pessoas. Tendo em conta que segundo os 

anuários estatísticos existiam 10552 residentes no ano de 2012 (dado mais 

recente disponível), são apoiadas no concelho, com cabazes alimentares 

cerca de 5,3% da população total. 

 

5.2 Equipamentos e Respostas sociais  

 

Ao nível dos equipamentos e respostas sociais, verifica-se que grande parte 

das respostas que visam suprir necessidades sociais mais recorrentes são 

oferecidas no concelho. É na área da deficiência que não se encontra 
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qualquer resposta local. Nos concelhos que fazem fronteira com o de São Brás 

de Alportel só existem vagas em Lar Residencial. No que respeita a 

intervenção precoce e centro de atividades ocupacionais toda a 

capacidade instalada está a ser utilizada o que pode demonstrar a 

necessidade de intervir a este nível. 

De seguida são sintetizadas as respostas locais existentes, a sua capacidade e 

utilização. 

 

- Serviço de Apoio Domiciliário 

O serviço de Apoio Domiciliário é da responsabilidade da Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel. Tem neste momento capacidade para 20 

utentes sendo a sua taxa de utilização de 100%. No entanto, a sua taxa de 

cobertura efetiva e potencial na população é bastante reduzida. 

Na zona serrana, acima da Cova da Muda, o serviço de apoio domiciliário é 

prestado pela Instituição de Solidariedade da Serra do Caldeirão. Esta 

instituição tem o seu serviço no concelho de Loulé, pese embora estenda a 

sua área de intervenção para a zona da serra em São Brás de Alportel. 

Atualmente, dão cobertura deste serviço a 9 utentes, tendo capacidade para 

40. Face à atual utilização, a população de São Brás de Alportel que utiliza os 

serviços desta instituição já abrange 34,6% do total de utentes em SAD. 
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Tabela 17: Utilização e Cobertura do Serviço de Apoio Domiciliário 

Resposta 
Instituição Utentes Capacidade 

Taxa de 

Utilização 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Efetiva na 

população 

de 

referência 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Potencial na 

população 

de 

referência 

(%) 

Serviço de 

Apoio 

Domiciliário 

Santa Casa 

da 

Misericórdia 

20 20 100 0,8 0,8 

Instituição de 

Solidariedade 

Social da 

Serra do 

Caldeirão 

26 40 65 -4 - 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social – Tratamento Próprio dos dados 

 

 - Lar – Estrutura residencial para idosos 

Nesta valência existem dois equipamentos, um da Santa Casa da Misericórdia 

de carácter não lucrativo, e outro de caráter lucrativo denominado de Casa 

de Repouso de São Brás, localizado no sítio dos Machados. O lar da Santa 

Casa foi alvo de obras recentemente para requalificação de alguns dos 

espaços pelo que perdeu 10 camas. Anteriormente possuía capacidade para 

85 utentes e de momento só tem capacidade para receber 75. De acordo 

com a própria Santa Casa da Misericórdia, a sua taxa de utilização é de 100% 

e a lista de espera continua a aumentar. De qualquer forma, compreende-se 

que o equipamento de caráter lucrativo não seja usado a 100% uma vez que 

nem todos terão meios económicos para aceder ao mesmo. 

O concelho tem um potencial de cobertura em Lar de 6,9% da população 

idosa, mas atualmente só está a dar cobertura a 5,3%. Não se pode no 

entanto concluir que ambos os equipamentos servem a mesma população, 

porque isto não seria verdade, uma vez que um dos equipamentos tem como 

                                                           
4
 Não se contabiliza a taxa de cobertura efetiva e potencial dado que a instituição não desenvolve a sua 

ação exclusivamente no concelho de São Brás de Alportel.  



 

 
90 

objetivo o lucro pelo que as pessoas de baixos recursos económicos nunca 

poderão suportar o custo associado a esse equipamento. 

Recentemente tem havido procura específica para pessoas acamadas e que 

necessitam de cuidados permanentes. Denota-se também um aumento da 

incidência de problemas neurológicos (Alzheimer, Parkinson,…) que deixam as 

pessoas a necessitar de cuidados permanentes. Neste momento, a Santa 

Casa não tem resposta para este tipo de procura, pelo que se pode concluir 

que o concelho necessita de uma Unidade de Cuidados Continuados. 

 

Tabela 18: Utilização e Cobertura de Equipamento de Lar – Estrutura Residencial para Idosos 

Resposta 
Instituição Utentes Capacidade 

Taxa de 

Utilização 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Efetiva na 

população 

de 

referência 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Potencial 

na 

população 

de 

referência 

(%) 

Lar de 

Idosos 

 

Santa Casa 

da 

Misericórdia 

75 75 100 3,2 3,2 

Casa de 

Repouso e 

Saúde de S. 

Brás 

50 88 57 2,1 3,7 

Total  125 163 77 5,3 6,9 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social e Santa Casa da Misericórdia – Tratamento Próprio 

dos dados 

 

- Centro de Dia 

O centro de dia é também disponibilizado pela Santa Casa da Misericórdia 

para a população mais idosa. Tem capacidade para 30 utentes mas é 

utilizado apenas por 11, desta forma, a sua taxa de utilização é de apenas 

14%.  
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A Instituição de Solidariedade da Serra do Caldeirão também dá apoio à 

população serrana nesta valência, mas à semelhança da Santa Casa da 

Misericórdia, tem uma utilização aquém da sua capacidade (apenas 40%). 

Atualmente não há nenhum residente de S. Brás a utilizar esta valência. 

Considerando a existência de uma população idosa que justifica esta 

valência mas que não recorre a essa, esta situação leva-nos a crer que o tipo 

de serviço criado não é adaptado ao público. Apontamos como hipótese o 

facto de se tratar de um serviço que é pago e dado que muitos idosos terão 

pensões baixas dificilmente poderão recorrer a serviços que ultrapassem o 

patamar do suprimento das necessidades sociais básicas. 

A Câmara Municipal, em parceria com a ISSS do Caldeirão, tem vindo a 

desenvolver esforços para garantir que o Centro de Convívio de Parises possa 

ser utilizado para servir de polo de suporte à equipa responsável pelo serviço 

de apoio domiciliário na zona serrana. O objetivo é o de garantir um espaço 

de socialização e de convívio da população local. Até ao momento não foi 

possível assegurar a abertura do espaço com esse fim dada a inexistência de 

utentes, situação esta que já está a ser ultrapassada em resultado da 

divulgação feita sobre o serviço na zona serrana. Por outro lado, a existência 

da intervenção do Contrato Local de Desenvolvimento Social – “Projeto LARA” 

adiou a urgência de abertura do espaço, por dispor de uma equipa técnica 

responsável por apoio e acompanhamento psicológico, social e comunitário5.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Este projeto surge em resposta aos problemas sociais e habitacionais gerados pelos incêndios de Julho 

de 2012, altura em que se estavam a terminar as obras de reabilitação da Escola de Parises para a 
criação do Centro de Convívio. 
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Tabela 19: Utilização e cobertura do equipamento de Centro de Dia  

Resposta 
Instituição Utentes Capacidade 

Taxa de 

Utilização 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Efetiva na 

população 

de 

referência 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Potencial na 

população 

de 

referência 

(%) 

Centro de 

Dia 

Santa Casa 

da 

Misericórdia 

11 77 14 0,5 3,2 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social – Tratamento Próprio dos dados 

 

- Centro de Atividades de Tempos Livres 

No concelho existe um equipamento de resposta para ocupação dos tempos 

livros das crianças. O Centro Infantil “António Calçada” (da responsabilidade 

da Santa Casa da Misericórdia) tem capacidade para 120 crianças e é 

utilizado por 100, o que corresponde a uma taxa de utilização de 83%. 

Este centro dá resposta às atividades de tempos livres das crianças a partir dos 

6 anos de idade. 
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Tabela 20: Utilização e Capacidade de Centro de Atividades de Tempos Livres 

Resposta 
Instituição Utentes Capacidade 

Taxa de 

Utilização 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Efetiva na 

população 

de 

referência 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Potencial 

na 

população 

de 

referência 

(%) 

Centro de 

Atividades de 

Tempos Livres 

Centro 

Infantil 

“António 

Calçada” – 

Santa Casa 

da 

Misericórdia 

100 120 83 6,5 7,8 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social – Tratamento Próprio dos dados 

 

- Creche 

Os serviços de creche são disponibilizados por dois equipamentos, Centro 

Infantil “António Calçada”, que como já foi referido pertence à Santa Casa da 

Misericórdia, e pela Creche “Sítio do Bebé” da responsabilidade do Centro de 

Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel. No seu conjunto, têm capacidade 142 

crianças. No entanto, o seu número de utentes é de 133 correspondendo a 

uma taxa de utilização de 94%. 

No anterior Plano de Desenvolvimento Social havia-se delimitado como 

prioridade a criação de resposta de creche. Verifica-se que essa foi 

conseguida e que hoje o concelho tem capacidade para suprir as 

necessidades nesta valência. 
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Tabela 21: Utilização e Cobertura em equipamento de Creche 

Resposta Instituição Utentes Capacidade 

Taxa de 

Utilização 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Efetiva na 

população 

de referência 

(%) 

Taxa de 

Cobertura 

Potencial na 

população 

de referência 

(%) 

Creche 

Centro 

Infantil 

“António 

Calçada” 

51 58 88 13,2 15 

Creche 

“Sítio do 

Bebé” 

82 84 98 21,3 21,8 

Total  133 142 94 34,5 36,8 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social – Tratamento Próprio dos dados 

 

- Refeitório Social 

O serviço de refeitório social é também da responsabilidade da Santa Casa 

da Misericórdia. Este tem capacidade para 36 utentes mas é usada apenas 

por 11. A taxa de utilização do refeitório social é de apenas 31%. 

Este é um equipamento destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade 

social e económica e visa o fornecimento de refeições para suprir 

necessidades sociais básicas. 

O refeitório social mudou de instalações recentemente e encontra-se neste 

momento a funcionar nas instalações da Santa Casa da Misericórdia. 

Tabela 22: Utilização do Refeitório Social  

Resposta Instituição Utentes Capacidade Taxa de Utilização (%) 

Refeitório Social 
Santa Casa da 

Misericórdia 
11 36 31 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social – Tratamento Próprio dos dados 
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Para além do refeitório social existe ainda a cantina social que surgiu como 

uma medida de combate à crise. As pessoas que dela necessitem podem 

dirigir-se à Santa Casa da Misericórdia e levar a comida necessária para casa. 

Existem ainda vagas neste serviço. No entanto, o maior problema será a 

deslocação, pois, com a exceção de quem vive no interior da vila, muitas 

pessoas que necessitam deste serviço, não têm os meios necessários para se 

deslocarem. 

 

- Apoio Domiciliário Integrado 

Este serviço é assegurado pela Administração Regional de Saúde do Algarve 

em parceria com a Santa Casa da Misericórdia e consiste na prestação de 

cuidados de saúde, nomeadamente, a doentes crónicos acamados e com 

dificuldades de mobilidade, através de tratamentos programados. Em São 

Brás este serviço é assegurado de Segunda a Domingo. Neste momento a sua 

capacidade é de 5 utentes e é utilizado a 100%. 

Tabela 23: Utilização do Serviço de Apoio Domiciliário Integrado 

Resposta Instituição Utentes Capacidade Taxa de Utilização (%) 

Apoio 

Domiciliário 

Integrado 

Administração 

Regional de 

Saúde do Algarve 

e Santa Casa da 

Misericórdia 

5 5 100 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social – Tratamento Próprio dos dados 

 

Após o levantamento do tipo de equipamentos e serviços existentes chega-se 

à conclusão que é na valência de creche que o concelho apresenta 

melhores resultados ao nível da cobertura face à população de referência. No 

conjunto das outras valências, percebe-se que o apoio domiciliário (com 

exceção da zona serrana) e apoio domiciliário integrado que a taxa de 

utilização é de 100% podendo justificar-se uma maior cobertura a este nível. 

No primeiro caso, a ausência de resposta por parte da Santa Casa da 

Misericórdia pode ser feita pela reafectação territorial da área de intervenção, 
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considerando que ainda há vagas por ocupar em Serviço de Apoio 

Domiciliário na Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão. O 

mesmo não se verifica no centro de dia e refeitório social, onde a utilização 

fica aquém da capacidade.  
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6. Aumento das situações de pobreza e de vulnerabilidade 

social 

 

A crise económica tem contribuído para o aumento das situações de pobreza 

e de vulnerabilidade socioeconómica. Tal é visível, por exemplo, ao nível das 

mudanças registadas no mercado de trabalho local com o acentuado 

crescimento do desemprego. No entanto, também sabemos que não é só a 

este nível que se adensam as situações de vulnerabilidade social. As famílias 

têm-se confrontado com dificuldades acrescidas e as políticas sociais 

existentes não são suficientes para suprir as necessidades. É ao nível local que 

essas dificuldades mais se fazem sentir e o quotidiano da intervenção social 

tem de ser reinventado para responder aos novos desafios societais.  

 

6.1 A população idosa e dependente em crescendo 

 

Há grupos sociais que estão tendencialmente numa situação de maior 

vulnerabilidade. Esse é o caso dos pensionistas, cuja perda de rendimentos na 

fase da reforma faz com que as suas condições de vida sejam uma 

preocupação constante. Acresce o facto de se registar uma tendência de 

aumento da esperança de vida. Este aumento da longevidade da população 

acarreta custos e aumenta a pressão sobre certos equipamentos e novas 

valências nos serviços têm que ser criadas para responder a novos tipos de 

necessidades que uma população mais envelhecida enfrenta. 

De facto, apresenta-se de seguida dois indicadores que demonstram o 

aumento da longevidade da população. Um desses é o próprio índice de 

longevidade que exprime a relação entre a população mais idosa e a 

população idosa. Conclui-se pelo comportamento ascendente nos três 

contextos em análise: Portugal, Algarve e São Brás de Alportel. No concelho 

de São Brás, no ano de 2012, por cada 100 pessoas com mais de 65 anos 

existiam cerca de 53 com mais de 75 anos. Essa relação era menor no ano de 

1998. 
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Gráfico 40: Evolução do índice de Longevidade em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel 

(1998 – 2012) 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

Outro dado indicador do aumento da longevidade, ou que pelo menos indica 

que a população residente está a envelhecer é a idade média da 

população. Segundo dados dos Censos, torna-se claro o aumento da idade 

média da população em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel de 2001 

para 2011. O concelho apresenta a idade média mais elevada tanto em 2001 

como em 2011. Neste último ano, a idade média da população residente era 

de quase 44 anos de idade. 
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Gráfico 41: Idade média da população residente em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel, à 

data dos Censos 

 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 

 

Desde 2004, o peso dos pensionistas no total da população tem vindo a 

aumentar, com maior intensidade a partir de 2009. Em São Brás de Alportel, 

mais de um quarto da população é pensionista. Apenas os pensionistas por 

invalidez diminuem ligeiramente (valor estatisticamente não significativo), 

enquanto em todos os outros tipos de pensão há um aumento do número de 

beneficiários (por velhice e por sobrevivência). Este cenário não é exclusivo do 

concelho, uma vez que esse aumento de pensionistas no total da população 

ocorre também na região do Algarve e em Portugal. 
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Gráfico 42: Pensionistas da Segurança Social em % da população total 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos (tratamento próprio dos dados) 

 

A par da representação importante dos pensionistas na população, é de 

sublinhar que os valores médios das pensões são baixos e, em termos médios, 

as pensões no concelho são mais baixas do que as registadas ao nível da 

região e do país. Por comparação com o concelho, no Algarve as pensões 

anuais eram, em 2012, superiores em 488€ e em Portugal essa diferença era de 

925€. De 2011 para 2012 há um agravamento das condições de vida dos 

pensionistas, considerando a diminuição do valor médio registado ao nível do 

concelho, que acompanha a tendência do país.  

A redução das pensões é algo que pode ser preocupante, uma vez que pode 

causar maiores dificuldades às populações mais idosas no suprimento das suas 

necessidades básicas. Sendo uma população mais dependente de cuidados 

médicos, os baixos rendimentos fazem aumentar a situação de 

vulnerabilidade em que se encontram. 

De resto, os valores médios das pensões em 2012, para S. Brás de Alportel, 

eram de 3749€, o que perfazia uma média mensal de 312€, sendo um valor 

25,8 
26,2 

26,5 
26,8 

27,1 
27,5 

27,8 
28,3 

28,8 

24,1 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,4 

25,2 
25,8 26,0 26,1 26,1 

25,7 25,8 26,1 26,3 
26,9 

27,5 

21,0 

22,0 

23,0 

24,0 

25,0 

26,0 

27,0 

28,0 

29,0 

30,0 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

P
en

si
o

n
is

ta
s 

(%
) 

Portugal Algarve São Brás de Alportel



 

 
101 

significativamente baixo (considerando ainda para mais que se trata de uma 

média6) 

 

Gráfico 43: Valor médio anual das pensões (€) 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

No que concerne ao Complemento Solidário para Idosos (CSI) – uma medida 

indireta de pobreza na velhice - verificou-se um grande aumento de 2008 para 

2009 e um decréscimo a partir de 2010 com uma tendência de estabilização 

do número de beneficiários. O que se pode inferir acerca destes valores é que 

1 em cada 10 idosos tem necessidade de recorrer a este complemento 

monetário. Tal significa dizer que as suas pensões os colocam em situação de 

pobreza e só com o CSI se minimizam as fragilidades monetárias desta 

população. A tendência poderá ser agravada caso se verifique um cenário 

de contínuo corte nas reformas, nas pensões e em todos os mecanismos de 

Proteção social em geral. Verifica-se uma diminuição dos beneficiários de CSI, 

no entanto, essa diminuição ocorre devido a cortes nas prestações sociais 

resultantes de políticas de contenção de gastos públicos e não por a 

população-alvo deixar de ter necessidade de recorrer às mesmas. 

                                                           
6
 Infelizmente, os dados disponíveis não nos permitem aferir das disparidades nos valores das pensões, 

indicador que seria fundamental para melhor perceber as situações de vulnerabilidade que aqui se 
descrevem. 
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Gráfico 44: Proporção de beneficiários de CSI no total da população idosa 

 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social 

 

6.2 Um aumento significativo dos beneficiários do Rendimento Social 

de Inserção 

 

No que concerne aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) 

regista-se uma tendência de aumento no período em análise, embora se 

registe um decréscimo de 2012 para 2013. De 2004 a 2012 regista-se um 

incremento de 387%, passando de 69 beneficiários em 2004 para 336 em 2012. 

Dentro deste período apenas se regista uma quebra de 2010 para 2011, que 

em termos absolutos correspondeu a uma diminuição de 323 beneficiários 

para 308. No ano de 2012, o número de beneficiários voltou a aumentar e no 

ano de 2013 voltou a diminuir. Os dados são ainda insuficientes para se poder 

concluir se a tendência de aumento dos beneficiários de RSI foi quebrada. 

Apesar do RSI não ser o único indicador de aferição da pobreza, certo é que 

quem o recebe é formalmente pobre. O aumento significativo destes 

beneficiários evidencia o aumento importante da pobreza ao nível local que 

exige uma ação concertada entre as várias instituições locais responsáveis 

pela promoção da coesão social.  
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Tabela 24: Proporção de beneficiários de RSI na população em São Brás de Alportel (2004 - 

2010) 

 
Nº Beneficiários RSI População Total 

% Beneficiários de 

RSI 

2004 69 10284 0,7 

2005 129 10329 1,2 

2006 184 10375 1,8 

2007 239 10449 2,3 

2008 277 10533 2,6 

2009 282 10604 2,7 

2010 323 10671 3,0 

2011 308 10558 2,9 

2012 336 10552 3,2 

2013 329 10538 3,1 

Fonte: CDSS e INE (Anuários) – Tratamento próprio dos dados 

 

No conjunto dos beneficiários merece especial destaque o grupo de jovens 

com menos de 25 anos. Desde 2010 que a sua representação no conjunto dos 

beneficiários tem vindo a aumentar. Em 2012, do total de 336 beneficiários de 

RSI em São Brás de Alportel, 174 tinham menos de 25 anos de idade, o que 

corresponde a 51,8% do total. 

Quanto aos idosos beneficiários de RSI, estes situam-se nos 8,6% em 2012, ou 

seja, do total de 336 pessoas, 29 são idosos. Nota-se, no entanto um ligeiro 

decréscimo nos idosos beneficiários do RSI. A representação residual dos 

idosos no quadro de fragilidade económica em que muitos se encontram 

deve-se ao facto destes recorrerem, cada vez mais, ao Complemento 

Solidário de Idosos – uma medida especificamente direcionada para 

combater a pobreza na velhice.  

Nos beneficiários do RSI segundo o género a tendência acaba por revelar que 

o sexo feminino está normalmente ligeiramente acima dos 50%, excetuando os 

anos de 2004, 2010 e 2011 em que os beneficiários do sexo masculino 

representavam a maioria. 
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Gráfico 45: Proporção de mulheres, jovens com menos de 25 anos e idosos no total de 

beneficiários do RSI  

 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social 

 

A maior parte das famílias beneficiárias do RSI têm rendimentos, o que 

contraria a ideia de senso comum que associa este perfil de beneficiários à 

subsidiodependência. O que está em causa é que os rendimentos que têm 

não são suficientes para suprir as necessidades económicas das famílias. Em 

2012, 109 agregados tinham rendimentos próprios e apenas 19 não dispunham 

de quaisquer rendimentos. 
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Gráfico 46: Famílias beneficiárias de RSI com e sem rendimentos 

 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social 

 

Os dados relativos à distribuição do RSI e do CSI evidenciam a necessidade de 

priorização de grupos sociais tradicionalmente mais penalizados pelo flagelo 

da pobreza, a saber, as mulheres, os jovens e os idosos.  

 

6.3 Crianças e Jovens em risco: grupo que apela a monitorização 

 

Os dados da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são 

importantes para traçar um panorama acerca dos problemas que afetam 

esta classe etária e perceber quais as ameaças a que estão mais expostas. 

São dados importantes para traçar perfis de exclusão social local, pese 

embora estejam muitas vezes associados a situações cumulativas de pobreza 

e de exclusão social.  

Durante o ano de 2013 a CPCJ contou com a identificação de 63 crianças e 

jovens em situação de risco, que representarão aproximadamente 3% da 

população deste grupo etário7. As entidades que mais sinalizaram ocorrências 

foram as autoridades policiais, a equipa do Rendimento Social de Inserção, a 

                                                           
7
 Esta representação foi calculada tendo por base a população residente deste grupo etário, registada 

nos Censos de 2011. Considerando que não terão havido alterações significativas nos dois anos 
seguintes optou-se por esta estimativa aproximada. 
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CPCJ de São Brás de Alportel e os estabelecimentos escolares. O meio de 

contacto mais utilizado para sinalizar casos é por escrito seguido do presencial.  

As idades com maior incidência de casos pertencem à classe etária dos 11 

anos aos 14 com o total de 18 casos, e dos 15 anos aos 21 foram 17 casos 

sinalizados. Curiosamente nas faixas etárias mais avançadas a maioria dos 

casos pertencem a crianças e jovens do sexo masculino, enquanto nas idades 

mais baixas o maior número de casos reportados dá-se em elementos do sexo 

feminino. A naturalidade da maioria das crianças e jovens sinalizadas 

corresponde a São Brás de Alportel.  

Considerando a caracterização socioeducativa, a maioria das crianças e 

jovens encontram-se respetivamente no 2º e 1º ciclo do ensino básico.  

No que concerne às situações de risco sinalizadas, as mais frequentes são 

negligência na supervisão e acompanhamento parental, exposição a 

modelos desviantes e violência doméstica e negligência na higiene e saúde. 

Quanto às medidas de promoção e Proteção aplicadas estas são as 

seguintes: apoio junto aos pais, apoio junto de outro familiar e por último 

acolhimento em instituição. 

O facto de a CPCJ ter iniciado recentemente o seu trabalho faz com que não 

se consiga ter a perceção da situação evolutiva dos fenómenos de risco na 

infância e juventude. No entanto, considera-se que o número de casos 

registado é, em si mesmo, merecedor de atenção especial ao nível das 

políticas sociais locais.  
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Entidade Sinalizadora 

Autoridades Policiais – 12 

Equipa de RSI – 12 

CPCJ de SBA – 10 

Estabelecimentos Escolares – 8 

Anónimo/Particulares – 7 

Junta de Freguesia – 3 

Outros CPCJ’s – 2 

Ministério Público – 2 

Grupo Social – 2 

Outros - 3 

 

Situações de perigo sinalizadas 

Negligência (Supervisão/acompanhamento parental) – 16 

Exposição a modelos desviantes – 11 

Exposição à violência doméstica – 11 

Negligência (higiene e saúde) – 9 

Absentismo escolar – 8 

Comportamentos desviantes – 7 

Abandono escolar – 4 

Maus tratos psicológicos – 4 

Consumo de estupefacientes – 4 

Abandono – 4 

Maus tratos físicos – 3 

Bullying – 3 

Modalidade de 

Contacto 

Escrito – 33 

Presencial – 18 

Telefónico – 7 

Correio Electrónico - 5 
Caracterização Sócio 

Educativa 

2º Ciclo – 17 

1º Ciclo – 16 

3º Ciclo – 9 

Jardim de Infância – 8 

Secundária – 4 

Em casa com a mãe – 4 

Sem ocupação - 2 

 
 

Naturalidade da 

Criança/Jovem 

São Brás de Alportel – 38 

Faro – 9 

Outras Nacionalidades – 6 

Lisboa – 4 

Barreiro – 2 

Outras - 4 
 

Fonte: Relatório da CPCJ de São Brás de Alportel 

Figura 1: Dados do Relatório Anual da CPCJ para 2013 
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6.4  Beneficiários do Subsídio de Desemprego 

 

Os beneficiários do subsídio de desemprego têm também vindo a aumentar 

ao longo do tempo. Em 2008 o número de desempregados que recebiam 

subsídio de desemprego era de 300 pessoas enquanto em 2012 era 617, o que 

representa um aumento de cerca de 105%. Analisando os beneficiários quanto 

ao seu perfil etário verifica-se uma concentração na faixa etária dos 30 aos 39 

anos, que em 2012 representavam 36,8% do total dos beneficiários em São 

Brás de Alportel. Obviamente que este aumento está diretamente associado 

ao aumento do número de desempregados. 

Gráfico 47: Número de beneficiários de subsídio de desemprego por escalão etário em São Brás 

de Alportel 

 

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Faro 

 

Analisando os diferentes perfis de vulnerabilidade facilmente se conclui pela 

sua contínua importância na estrutura da população local, exigindo respostas 

sistémicas para garantir uma melhor qualidade de vida para estes grupos 

sociais. O aumento das situações de RSI, de CSI e de beneficiários de 

prestações de subsídio de desemprego, a par das baixas pensões registadas, 

evidenciam que há vulnerabilidades económicas importantes que devem ser 
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equacionadas na priorização de uma estratégia local para o desenvolvimento 

social, para os próximos anos. 

 

6.5 População Portadora de Deficiência 

 

A população portadora de deficiência apesar de na maioria dos contextos ser 

relativamente pequena, e em minoria, não deve ser esquecida e as suas 

necessidades devem ser reconhecidas e atendidas. Não existem muitos 

indicadores relativamente ao tema e torna-se difícil fazer análises evolutivas, 

isto porque também nos Censos da população as questões relativas a esta 

temática sofreram uma mudança na metodologia de 2001 para 2011. 

A incidência de pessoas que sofrem de pelo menos uma dificuldade é de 

cerca de 14 pessoas em cada 100 em São Brás de Alportel, valor muito 

próximo do registado no Algarve e bastante inferior ao de Portugal. Este 

indicador não revela qual o tipo de dificuldade nem o tipo de incapacidade 

pelo que podem estar incluídas pessoas com diferentes graus de 

incapacidade. 
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Gráfico 48: Proporção da população com pelo menos uma dificuldade em Portugal, Algarve e 

São Brás de Alportel em 2011 

 

Fonte: INE – Censos da População 

 

Em São Brás de Alportel, as dificuldades com maior incidência no total da 

população residente estão relacionadas com dificuldades de locomoção e 

representam incapacidade total para tomar banho ou vestir-se sozinho, andar 

ou subir degraus e falta de memória ou concentração, estas representam 

1,3%, 1,1% e 1% respetivamente de casos no total da população.  

Tabela 25: População com incapacidade total por tipo de dificuldade em São Brás de Alportel 

à data dos Censos de 2011 

 Nº de casos % do total 
Incidência na População 

Residente (%) 

Não consegue ver 28 5,5 0,3 

Não consegue ouvir 30 5,9 0,3 

Não consegue andar ou subir degraus 119 23,5 1,1 

Não consegue concentrar-se ou ter memória 111 21,9 1,0 

Não consegue tomar banho ou vestir-se 

sozinho 
135 26,6 1,3 

Não consegue compreender os outros ou fazer-

se compreender 
84 16,6 0,8 

Total 507 100 - 

Fonte: INE – Censos da População (tratamento próprio dos dados) 
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Este tipo de dificuldades é compatível com incapacidades que surgem com o 

avançar da idade e vão ao encontro dos resultados demográficos que 

evidenciam uma população mais envelhecida. De acordo com os dados dos 

Censos de 2011, a maior proporção de pessoas com pelo menos uma 

dificuldade residente no concelho acontece nas idades acima dos 65 anos. 

Estes representam 63,7 % de todos os casos e corresponde a 980 pessoas com 

pelo menos uma dificuldade. 

Tabela 26: População residente em São Brás de Alportel, com pelo menos uma dificuldade, por 

grupo etário, 2011 

Grupo Etário 
São Brás de Alportel 

Número de Casos % do Total 

0 – 14 anos 38 2,5 

15 – 64 anos 520 33,8 

+ 65 anos 980 63,7 

Total 1538 100,0 

Fonte: INE – Censos 2011 – Tratamento Próprio dos dados 

 

Com o objetivo de aferir de que modo a população que sofre de algum tipo 

de incapacidade ou dificuldade vive, torna-se necessário tentar perceber 

qual o seu principal meio de vida. Através dos últimos Censos da população, 

chega-se à conclusão que em São Brás de Alportel, 77,8% da população que 

sofre de algum tipo de dificuldade é reformada ou pensionista, o que em 

termos reais representa um conjunto de 2613 pessoas. Sabendo que as médias 

de reformas são baixas, particularmente no concelho – situação que tivemos 

oportunidade de analisar previamente – estes resultados não deixam de 

preocupar por se saber as condições de vulnerabilidade económica a que 

podem estar sujeitos os que têm aliada a incapacidade ao rendimento 

provindo de reforma ou pensão.  

Apenas 10,2% aufere rendimentos provenientes do trabalho, ou seja, 344 

pessoas. A terceira situação mais frequente são as pessoas que vivem a cargo 

da família, no caso do concelho são 210 pessoas que equivalem a 6,3%. 

Também em Portugal e no Algarve o perfil é muito idêntico, não havendo 

diferenças substanciais a destacar. 
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Gráfico 49: População com dificuldades segundo o principal meio de vida (em %) em São Brás 

de Alportel em 2011 

 

Fonte: INE – Censos da População. Tratamento próprio dos dados. 

 

No concelho não existem respostas sociais específicas destinadas a situações 

de incapacidade ou deficiência. Apenas ao nível da reabilitação, quando se 

aplica, pode ser dada uma resposta por parte do Centro de Medicina de 

Reabilitação do Sul. As entidades que prestam apoio direto a situações de 

deficiência ou doença mental estão localizadas fora do concelho e, como se 

pôde constatar a capacidade instalada para a maioria das respostas sociais 

nesta área está totalmente preenchida.  
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7. Territorialização das vulnerabilidades sociais 

 

O concelho de São Brás de Alportel ocupa uma área de 153,4 km2 e localiza-

se no Barrocal e Serra do Caldeirão. Fora da zona urbana existem diversos 

lugares que vão sendo cada vez mais dispersos e isolados à medida que se 

caminha em direção à serra. A vila concentra 44,3% da população total do 

concelho. Os restantes 55,7 % da população distribuem-se por 42 lugares 

distintos. 

Pretende-se desta forma retratar a situação do concelho em termos de 

sustentabilidade populacional, isolamento e existência de eventuais bolsas de 

pobreza. 

 

7.1  Envelhecimento acentuado associado ao isolamento físico e 

social 

 

O grande problema dos lugares mais isolados é o despovoamento e o 

envelhecimento da sua população. Por exemplo, em Parises, segundo os 

Censos de 2011, 75,7 % da sua população residente tem mais de 65 anos, 

sendo que a sua população total era de apenas 37 pessoas. Os lugares com 

menos população de São Brás de Alportel são o Bengado e o Cerro do 

Botelho com apenas 13 habitantes. Os lugares da Chibeira e Lajes contam 

com apenas 25 habitantes. Alguns destes lugares não apresentam um único 

habitante com menos de 15 anos, como é o caso de Javali, Lajes e Parises 

sendo naturalmente os lugares mais envelhecidos do concelho (para estes 

não é possível apresentar a relação entre idosos e jovens, pois não têm 

população menor de 15 anos). Outros lugares em que o envelhecimento é 

mais evidente são Cabeça do Velho, Cova da Muda e o Bengado (com os 

valores de 35, 7 e 5 idosos por cada jovem, respetivamente). Os três lugares 

mais jovens do concelho, em que esta relação é inferior a 1 são o Bico Alto, a 

Portela e o Arimbo.  
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Parises apresenta uma percentagem de reformados de 81,1 % o que em 

termos absolutos significa que 30 residentes do seu total de 37 se encontram 

nessa situação. Os outros lugares com maior percentagem de pensionistas e 

reformados são as Lajes e o Bengado. 

Com base nos dados apresentados conclui-se que a população jovem é 

muito reduzida ou quase inexistente em muitos dos lugares dispersos do 

concelho. Alguns lugares já não contam com nenhum residente com menos 

de 15 anos. Desta forma conclui-se que alguns destes territórios correm sérios 

riscos de sustentabilidade demográfica, se não forem tomadas medidas que 

contrariem esta tendência. 

A outra característica que referimos relativamente à população residente nos 

lugares mais dispersos é o seu isolamento. Na análise à composição dos 

núcleos familiares por lugares, verifica-se que na maioria dos lugares as famílias 

são compostas por apenas uma ou duas pessoas o que indica que muitas 

pessoas vivem em situação de isolamento. Apenas dois lugares constituem 

uma exceção a esta regra, a saber, Arimbo e Fonte da Pedra.  

Também o peso de famílias em que existem elementos com mais de 65 anos é 

revelador do envelhecimento da população nestes lugares. Em Parises, todas 

as famílias têm elementos com mais de 65 anos. Cabeça do Velho e Cova da 

Muda também apresentam valores muito elevados. 
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Tabela 27: Características socioeconómicas da população residente por lugar no concelho de 

São Brás de Alportel 

Lugar 
Nº Total de 

Residentes 

% de 

População com 

+ de 65 anos 

% de 

população com 

menos de 15 

anos 

Rácio de idosos 

e jovens 

% de 

Pensionistas e 

Reformados 

Almargens 350 26,0 9,7 2,7 30,3 

Alportel 262 29,8 11,1 2,7 29,0 

Barrabés 162 19,8 14,2 1,4 20,4 

Barracha 148 18,2 12,8 1,4 20,9 

Bengado 13 38,5 7,7 5,0 53,8 

Bico Alto 97 16,5 21,6 0,8 22,7 

Cabeça do Velho 80 43,8 1,3 35,0 43,8 

Calçada 227 16,7 12,3 1,4 21,1 

Campina 495 22,6 11,5 2,0 25,9 

Cerro de Alportel 48 35,4 8,3 4,3 39,6 

Cerro da Mesquita 205 17,6 11,7 1,5 22,0 

Chibeira 25 40,0 12,0 3,3 32,0 

Corotelo 156 30,1 9,6 3,1 39,7 

Cova da Muda 33 42,4 6,1 7,0 39,4 

Farrobo 75 25,3 10,7 2,4 29,3 

Fonte do Mouro 90 24,4 8,9 2,8 30,0 

Fonte da Murta 120 45,0 11,7 3,9 42,5 

Fonte do Touro 73 27,4 11,0 2,5 28,8 

Gralheira 224 19,6 13,4 1,5 20,5 

Javali 33 42,4 0,0 - 42,4 

Juncais 94 29,8 12,8 2,3 28,7 

Lajes 25 72,0 0,0 - 68,0 

Machados 247 28,7 12,6 2,3 28,3 

Mealhas 373 20,4 12,9 1,6 23,6 

Mesquita Alta 324 22,8 11,4 2,0 26,2 

Mesquita Baixa 102 18,6 6,9 2,7 25,5 

Parises 37 75,7 0,0 - 81,1 

Peral 150 28,0 12,0 2,3 32,7 

Poço dos Ferreiros 188 24,5 10,1 2,4 27,7 

Portela 56 17,9 21,4 0,8 17,9 

São Brás de 

Alportel 
4725 18,2 15,8 1,2 18,7 

São Romão 242 23,1 13,2 1,8 27,7 

Soalheira 117 30,8 11,1 2,8 35,0 

Tareja 34 32,4 14,7 2,2 47,1 

Tesoureiro 59 23,7 11,9 2,0 27,1 

Vilarinhos 215 35,8 10,7 3,3 38,6 

Vale da Galega 36 25,0 8,3 3,0 27,8 

Arimbo 37 8,1 13,5 0,6 10,8 

Cerro do Botelho 13 15,4 7,7 2,0 15,4 

Funchais 72 29,2 13,9 2,1 29,2 

Alcaria 77 20,8 15,6 1,3 24,7 

Fonte da Pedra 128 18,8 14,1 1,3 14,8 

Malhão 50 26,0 8,0 3,3 42,0 

Residual 345 28,1 11,9 2,4 33,3 

 
Fonte: INE – Censos 2011 – Tratamento próprio dos dados 
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Além do visível envelhecimento que ocorre nos lugares situados no território da 

Serra do Caldeirão, ressalta também outra característica que convém 

enfatizar. As famílias são normalmente reduzidas e na grande maioria dos 

casos compostas por apenas um ou dois elementos. Em quase todos os 

lugares, mais de 50% das famílias tem até dois elementos8. Estas características 

agravam ainda mais as condições de isolamento. 

Como se conclui através dos dados apresentados, a maioria das pessoas são 

reformadas ou pensionistas. Como vimos anteriormente, os valores médios das 

reformas e pensões são baixos, no entanto, estas populações acabam por 

não estar tão expostas a situações de pobreza como as que vivem em 

contexto urbano, isto porque, normalmente estas pessoas possuem pequenas 

hortas e dedicam-se também à criação de animais para consumo próprio, 

fatores que fazem com que sejam mais autossuficientes no que concerne à 

sua alimentação. Esta característica permite libertar uma parte do rendimento 

para fazer face a outro tipo de despesas, algumas mais dispendiosas de que 

são exemplo os medicamentos. 

Apesar da maioria da população ser reformada e estar numa faixa etária mais 

avançada existe também uma parte da população que retira os seus 

rendimentos do trabalho. Segundo os dados apresentados verifica-se a 

ocorrência de casos de desemprego, em alguns casos atingindo dois ou mais 

elementos numa mesma família, que acabam por gerar situações 

preocupantes. Estes dados são resultados dos Censos de 2011. Face à 

densificação do problema do desemprego no concelho não é de estranhar 

um aumento da incidência das situações anteriormente descritas. 

Estas situações são agravadas pela débil rede de transportes públicos o que 

obriga a uma autonomização da mobilidade, nem sempre compatível com 

frágeis condições económicas ou com o perfil etário característico daqueles 

lugares.  

 

                                                           
8
 Infelizmente, não existe desagregação dos dados estatísticos para se poder perceber quantas pessoas 

vivem na realidade sozinhas.  
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Tabela 28: Características socioeconómicas das famílias clássicas por lugar no concelho de São 

Brás de Alportel 

Lugar 
Nº de Famílias 

Clássicas 

% FC com 1 ou 

2 pessoas 

% FC com 

pessoas com 

mais de 65 anos 

% FC com 1 

desempregado 

% FC com 2 ou + 

desempregados 

Almargens 151 64,9 41,7 15,2 0,7 

Alportel 112 66,1 47,3 16,1 0,9 

Barrabés 69 58,0 33,3 10,1 0,0 

Barracha 55 43,6 30,9 14,5 1,8 

Bengado 7 85,7 42,9 0,0 0,0 

Bico Alto 36 50,0 25,0 5,6 0,0 

Cabeça do 

Velho 
32 65,6 71,9 6,3 0,0 

Calçada 93 58,1 30,1 11,8 2,2 

Campina 192 52,1 39,1 10,4 2,1 

Cerro de Alportel 24 70,8 58,3 4,2 0,0 

Cerro da 

Mesquita 
77 57,1 32,5 9,1 2,6 

Chibeira 12 75,0 58,3 8,3 0,0 

Corotelo 69 69,6 50,7 2,9 0,0 

Cova da Muda 15 66,7 73,3 13,3 0,0 

Farrobo 30 53,3 50,0 23,3 3,3 

Fonte do Mouro 40 65,0 42,5 17,5 2,5 

Fonte da Murta 53 66,0 66,0 11,3 0,0 

Fonte do Touro 26 50,0 42,3 11,5 3,8 

Gralheira 88 56,8 36,4 13,6 0,0 

Javali 15 73,3 66,7 6,7 0,0 

Juncais 40 65,0 50,0 7,5 2,5 

Lajes 15 86,7 86,7 6,7 0,0 

Machados 75 50,7 30,7 20,0 1,3 

Mealhas 145 55,9 36,6 13,1 2,1 

Mesquita Alta 126 53,2 41,3 11,9 0,8 

Mesquita Baixa 47 66,0 31,9 8,5 0,0 

Parises 17 64,7 100,0 5,9 0,0 

Peral 66 66,7 43,9 9,1 0,0 

Poço dos 

Ferreiros 
76 61,8 46,1 6,6 1,3 

Portela 22 50,0 31,8 9,1 0,0 

São Brás de 

Alportel 
1874 55,3 29,5 12,3 1,3 

São Romão 90 51,1 42,2 11,1 2,2 

Soalheira 46 56,5 56,5 6,5 0,0 

Tareja 16 81,3 43,8 0,0 0,0 

Tesoureiro 24 58,3 41,7 12,5 4,2 

Vilarinhos 96 65,6 54,2 4,2 1,0 

Vale da Galega 14 50,0 42,9 14,3 0,0 

Arimbo 13 38,5 15,4 30,8 7,7 

Cerro do Botelho 6 66,7 33,3 0,0 0,0 

Funchais 26 53,8 50,0 0,0 0,0 

Alcaria 31 61,3 38,7 16,1 6,5 

Fonte da Pedra 49 44,9 26,5 10,2 0,0 

Malhão 20 65,0 45,0 10,0 0,0 

Residual 156 64,7 44,2 11,5 2,6 

 
 Fonte: INE – Censos 2011 – Tratamento próprio dos dados 
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7.2 A territorialização das vulnerabilidades socioeconómicas 

 

Nos últimos anos, o concelho registou uma mudança significativa ao nível dos 

problemas sociais que se têm de enfrentar. Tal não deixa de ser paradoxal 

quando se verifica também que ao nível da Ação social local se tem registado 

uma mudança significativa, com o aumento e a diversificação das respostas e 

dos Projetos sociais. Procurando aferir da forma como as situações de 

vulnerabilidade se territorializam procedeu-se a uma análise da distribuição 

dos beneficiários do RSI e da resposta da Loja Social pelos vários lugares do 

concelho. Obviamente que estes dados não medem todos os problemas de 

pobreza existente no concelho, mas permitem ter uma perspetiva sumária 

sobre os locais do concelho onde as situações de maior fragilidade 

económica são mais visíveis. 

É dentro da vila que se registam mais casos de RSI, pois é o local onde se 

concentra a maior parte da população do concelho. Ao todo, são apoiadas 

22 famílias em sede de RSI totalizando 50 pessoas. 

No entanto, existem locais onde a incidência de famílias beneficiárias é 

significativo. O bairro social é um desses locais, albergando 8 famílias e 

abrangendo um total de 23 elementos. Em São Romão existem 6 famílias 

abrangidas por esta medida totalizando 11 elementos. 

Observando o número médio de elementos por família conclui-se que existem 

algumas famílias numerosas que beneficiam de RSI, mas no entanto, o número 

médio de elementos por família dos beneficiários é de 2,1. De salientar que na 

serra a média de elementos por família beneficiária é de apenas um, 

contrastando com famílias maiores em contexto urbano. 
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Tabela 29: Beneficiários de RSI por lugares do Concelho de São Brás de Alportel 

Local Nº Famílias 
Nº de 

Elementos 

Nº médio 

elementos/ 

família 

% famílias 

face ao 

total 

% 

indivíduos 

face ao 

total 

São Brás de 

Alportel 
22 50 2,3 23,7 25,4 

Bairro Social 8 23 2,9 8,6 11,7 

São Romão 6 11 1,8 6,5 5,6 

Corotelo 5 8 1,6 5,4 4,1 

Mealhas 5 6 1,2 5,4 3,0 

Gralheira 4 6 1,5 4,3 3,0 

Machados 4 7 1,8 4,3 3,6 

Bairro graças a 

Deus 
1 5 5,0 1,1 2,5 

Poço Largo 1 5 5,0 1,1 2,5 

Almargens 3 3 1 3,2 1,5 

Alportel 3 9 3 3,2 4,6 

Tesoureiro 3 7 2,3 3,2 3,6 

Farrobo 2 7 3,5 2,2 3,6 

Portela 3 11 3,7 3,2 5,6 

Poços Ferreiros 2 6 3 2,2 3,0 

Bairro João 

Rosa Beatriz 
1 1 1 1,1 0,5 

Campina 3 7 2,3 3,2 3,6 

Mesquita 1 1 1 1,1 0,5 

Vilarinhos 2 2 1 2,2 1,0 

Barrabes 2 4 2 2,2 2,0 

Bico Alto 1 1 1 1,1 0,5 

Barracha 1 2 2 1,1 1,0 

Calçada 2 5 2,5 2,2 2,5 

Fonte Murta 1 2 2 1,1 1,0 

Desbarato 1 4 4,0 1,1 2,0 

Serra 3 3 1 3,2 1,5 

Total no 

concelho 
93 197 2,1 100 100 

Fonte: Dados cedidos pela Segurança Social 
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Devido à maior concentração de população, é também no interior da vila 

que existe o maior número de pessoas apoiadas pela Loja Social, com 28,2% 

de famílias apoiadas. No Bairro Social existem 22 famílias a necessitar de apoio 

alimentar o que corresponde a 10% do total de famílias que recebem esta 

ajuda, o que equivale a 67 pessoas. 

Relativamente a agregados familiares, conclui-se que 11 agregados residentes 

na serra necessitam deste tipo de apoio, o que equivale a 5% do total de 

famílias. O número médio de elementos por família neste território que 

beneficiam de ajuda da Loja Social é de apenas 1,5. 

No que concerne ao maior número de famílias e de elementos que recebem 

a ajuda da Loja Social podem-se salientar alguns lugares com maior 

incidência de casos, como por exemplo a Gralheira, Poço dos Ferreiros, 

Barrabés, Mealhas e São Romão. 

Em termos de apoio a indivíduos por área de abrangência do apoio prestado, 

não há no entanto, diferenças assinaláveis face ao que se conclui em relação 

ao apoio a famílias, com a exceção da zona da serra em que as famílias são 

menores. 
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Tabela 30: Número de famílias e pessoas apoiadas com cabazes alimentares em São Brás de 

Alportel durante 2013. 

Local Nº Famílias Nº de Pessoas % de Famílias 
% de 

pessoas 

Nº médio de 

pessoas por 

família 

Almargens 7 15 3,2 2,7 2,1 

Alportel 5 18 2,3 3,2 3,6 

Arimbo 1 1 0,5 0,2 1 

Bairro Graças a 

Deus 
7 17 3,2 3,0 2,4 

Bairro João Rosa 

Beatriz 
5 13 2,3 2,3 2,6 

Bairro Social 22 67 10 11,9 3,0 

Barrabés 7 19 3,2 3,4 2,7 

Barracha 1 2 0,5 0,4 2 

Bengado 1 3 0,5 0,5 3 

Bico Alto 2 5 0,9 0.9 2,5 

Calçada 3 7 1,4 1,2 2,3 

Campina 8 14 3,6 2,5 1,8 

Corotelo 4 12 1,8 2,1 3 

Desbarato 2 4 0,9 0,7 2 

Farrobo 3 10 1,4 1,8 3,3 

Fonte da Murta 3 4 1,4 0,7 1,3 

Fonte do Mouro 5 9 2,3 1,6 1,8 

Fonte do Touro 3 4 1,4 0,7 1,3 

Gralheira 9 24 4,1 4,3 2,7 

Machados 6 12 2,7 2,1 2 

Mealhas 7 18 3,2 3,2 2,6 

Mesquita 3 7 1,4 1,2 2,3 

Peral 1 3 0,5 0,5 3 

Poço dos Ferreiros 9 24 4,1 4,3 2,7 

Poço Largo 2 7 0,9 1,2 3,5 

Portela 6 17 2,7 3,0 2,8 

São Romão 7 21 3,2 3,7 3 

Serra 11 16 5 2,9 1,5 

Tareja 2 3 0,9 0,5 1,5 

Tesoureiro 2 4 0,9 0,7 2 

Vila 62 172 28,2 30,7 2,8 

Vilarinhos 4 8 1,8 1,4 2 

Total 220 561 100 100 2,6 

Fonte: Dados cedidos pela Loja Social de São Brás de Alportel 

 



 

 
122 

Deve referir-se que por relação à população residente em cada um dos 

lugares é, sem dúvida, no Bairro Social que se regista o maior percentual de 

população em situação de vulnerabilidade económica e social. A criação 

recente do Espaço Multiusos no Bairro pode ser tomado como um recurso, mas 

não é suficiente para suprir necessidades objetivas que se mantêm e 

reproduzem na população residente naquele território. 

 

Em suma, dentro do tecido urbano do concelho as vulnerabilidades mais 

evidentes são naturalmente as económicas, caracterizam-se na sua maioria 

por famílias mais numerosas que dependem do rendimento social de inserção 

e outros tipos de ajuda para sobreviver. Por oposição, nos lugares mais 

dispersos e isolados são mais evidentes os problemas de envelhecimento e 

desertificação demográfica, acrescidos muitas vezes de carências 

económicas resultantes de pensões e reformas de baixo valor. 
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8. Novas dinâmicas do parque habitacional e aumento das 

necessidades de habitação social 

 

De acordo com o anterior Diagnóstico Social do concelho de São Brás de 

Alportel, o crescimento do parque habitacional foi uma das razões apontadas 

como tendo contribuído para o aumento populacional que ocorreu de 1991 

para 2001. Neste capítulo pretende-se analisar como tem sido a evolução da 

oferta de habitação no concelho nos últimos anos 

Ainda sobre o tema da habitação apresenta-se uma breve análise em termos 

da oferta e necessidade de habitação social. 

 

8.1 Novas dinâmicas do parque habitacional 

Quando se analisa a evolução de construção de novos edifícios e novos fogos 

destinados à habitação conclui-se que ao longo do período em análise se têm 

registado algumas oscilações mas a tendência geral tem sido a diminuição 

nas novas construções. Os anos de 2001, 2004 e 2007 representam quebras 

mas a partir de 2010 os valores estão muito abaixo dos registados no início da 

série. Quanto ao número de novos fogos para habitação, estes acompanham 

a tendência verificada nos edifícios. É de referir que nem sempre um maior 

número de edifícios representam um maior número de fogos, pois, tudo 

depende do número de fogos por edifício. Esta situação é visível por exemplo 

no ano de 2000 em que se regista um valor mais elevado no número de fogos 

mas o número de edifícios é relativamente baixo. Esta situação sucede-se 

novamente no ano de 2008, com um pico no número de fogos sem igual 

correspondência no número de edifícios. No entanto, de uma forma geral, 

relativamente ao número de novos fogos para habitação, também o seu 

número decresce a partir de 2010. 
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Gráfico 50: Evolução da construção de novos edifícios e novos fogos destinados à habitação 

em São Brás de Alportel (1995 – 2012) 

 

Fonte: INE – Anuários Estatísticos 

 

Quanto à evolução da densidade de edifícios nas três regiões em análise, 

nomeadamente, São Brás de Alportel, Algarve e Portugal, conclui-se que tem 

tido uma tendência crescente em todos os contextos regionais ao longo do 

período em análise. Em 1991, existiam cerca de 31 edifícios por km2 em 

Portugal, 28 no Algarve e 21 em São Brás de Alportel. Já em 2011, Portugal 

detinha cerca de 39 edifícios por km2, o Algarve 32 e São Brás de Alportel 32. E 

m termos de crescimento, em São Brás registou-se um crescimento mais 

acentuado de 1991 para 2001, já no Algarve, o crescimento foi mais elevado 

de 2001 para 2011. 
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Gráfico 51: Densidade dos edifícios em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel (1991,2001 e 

2011) 

 

Fonte: INE – Censos da População. Tratamento próprio dos dados. 

 

Também em São Brás de Alportel a densidade de alojamentos é menor, mas 

neste caso, a diferença é muito superior quando se compara a densidade de 

edifícios, algo que acaba por comprovar a menor incidência da construção 

em altura no interior do concelho. Desta forma, em 2011, o Algarve 

apresentava cerca de 76 alojamentos por km2, Portugal cerca de 68 e em São 

Brás de Alportel esse valor era de 43. 
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Gráfico 52: Densidade dos alojamentos em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel (1991, 2001 e 

2011) 

 

Fonte: INE – Censos da População. Tratamento próprio dos dados. 

 

Também o número médio de alojamentos por edifício tem vindo a aumentar 

em Portugal, Algarve e São Brás de Alportel. No entanto, de forma análoga 

aos dados anteriores, é também no concelho que se regista o menor número 

de alojamentos por edifício, como seria de esperar de um concelho em que o 

tecido urbano se encontra maioritariamente na vila, sendo os restantes lugares 

de caráter rural, onde predominam edifícios construídos que têm geralmente 

apenas a um alojamento. Em suma, é também no Algarve que predomina o 

maior número médio de alojamentos por edifício. No ano de 2011, existiam em 

média 1,7 alojamentos por edifício em Portugal, 1,9 no Algarve e 1,33 em São 

Brás de Alportel. 

45,5 
42,6 

24,7 

54,8 55,7 

35,3 

63,8 

76,3 

43,0 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Portugal Algarve S.Brás de Alportel

N
º 

al
o

ja
m

en
to

s/
K

m
2

 

1991 2001 2011



 

 
127 

Gráfico 53: Número médio de alojamentos por edifício em Portugal, Algarve e São Brás de 

Alportel (1991,2001 e 2011) 

 

Fonte: INE – Censos da População. Tratamento próprio dos dados. 

 

Relativamente ao número médio de pessoas por alojamento, o cenário é o 

oposto do registado nos dados anteriores, ou seja, de 1991 para 2011 tem-se 

registado uma diminuição em todos os contextos regionais em análise. Estes 

dados vão ao encontro das mais recentes dinâmicas populacionais, como por 

exemplo ao nível da diminuição na taxa de natalidade que gera famílias de 

menor dimensão. Quanto ao número médio de pessoas por alojamento, é no 

Algarve que se regista o menor valor, embora seja a região que detém o 

maior número de alojamentos por edifício. São Brás de Alportel regista valores 

muito próximos aos de Portugal. No ano de 2011, existiam em média 1,8 

pessoas por alojamento em Portugal, 1,6 em São Brás de Alportel e apenas 1,2 

no Algarve. 
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Gráfico 54: Número médio de pessoas por alojamento em Portugal, Algarve e São Brás de 

Alportel (1991, 2001 e 2011) 

 

Fonte: INE – Censos da População. Tratamento próprio dos dados. 

 

De acordo com os últimos dados pode-se concluir que o ritmo de construção 

de novos edifícios e alojamentos para habitação diminuiu principalmente a 

partir do ano de 2010. Tanto a densidade de edifícios e alojamentos por Km2 

aumentaram fruto do aumento da construção, bem como o número médio 

de alojamentos por edifício. No entanto, o número médio de pessoas por 

alojamento tem vindo a diminuir desde 1991, o que leva a concluir que as 

famílias têm cada vez menos elementos. Obviamente que estas tendências 

não podem ser desligadas do contexto de crise económica que teve um 

impacto muito significativo ao nível do setor da construção civil. 

 

8.2 Aumento das necessidades de habitação social 

 

Nos últimos anos, devido à crise económica e ao desemprego têm 

aumentado os casos de pobreza e de exclusão social, uma realidade que se 

verifica um pouco por todo o território português. 
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A oferta de habitação social é um dos serviços que o Município de São Brás de 

Alportel tem ao serviço da população. De acordo com os últimos dados 

fornecidos pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, não houve uma 

variação significativa em termos de oferta de habitação social. Isto quer dizer 

que de 2011 para 2014 apenas se conseguiu aumentar essa oferta em 5 novos 

fogos destinados a esse fim. 

Tabela 31: Número de fogos de habitação social por bairro em São Brás de Alportel (2011 e 

2014) 

 2011 2014 

Bairro Social 38 38 

Bairro “Graças a Deus” 10 11 

Habitação Social dispersa 10 14 

Total 58 63 

Fonte: Departamento de Ação Social da Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

Neste momento, segundo o departamento de Ação Social da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, estão 158 pessoas alojadas em habitação 

social, tendo registado um acréscimo de 6 pessoas relativamente ao ano de 

2011. Destas 158 pessoas, 133 foram alojadas pela Câmara Municipal e 25 pela 

Junta de Freguesia. Atualmente estão em lista de espera 72 agregados que na 

sua totalidade correspondem a 206 pessoas. A conclusão que se retira destes 

dados é que a resposta em termos de habitação social é insuficiente face às 

necessidades do concelho, pois, a taxa de cobertura é de apenas 43%, 

havendo mais de metade das pessoas a necessitar deste serviço e que não 

têm acesso ao mesmo. 
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Tabela 32: Número de habitantes residentes em habitação social em São Brás de Alportel (2011 

e 2014)  

 2011 2014 
Taxa de Cobertura 

em 2014 (%) 

Habitação Social 152 158 

43 Lista de Espera - 206 

Total - 364 

Fonte: Departamento de Ação Social da Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

 

A principal ideia a reter acerca da habitação social é que a oferta existente 

fica aquém das necessidades sentidas no concelho. A consequência deste 

facto é que existe uma extensa lista de espera, para a qual não há 

capacidade de resposta. 
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9. Fragilidades e Potencialidades Locais: Uma síntese 

 

Após a apresentação dos indicadores considerados como mais pertinentes 

para identificação das novas tendências existentes no concelho, elaborou-se 

uma síntese com base na análise SWOT9. Desta forma, pretende-se fazer uma 

reflexão mais profunda dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças com base nas principais conclusões. 

 

Pontos Fortes 

 

- A taxa de crescimento migratório é positiva o que contribui para atenuar as 

perdas em termos de crescimento natural; 

- Os nascimentos de mães estrangeiras permanecem estáveis e a sua importância 

no total de nascimentos aumentou, permitindo atenuar a diminuição dos 

nascimentos entre as mães portuguesas; 

- A população estrangeira contribui para o rejuvenescimento da população 

residente; 

- Aumento contínuo das qualificações da população e redução da taxa de 

analfabetismo; 

- Melhorias na taxa de transição no ensino secundário; 

- Aumento da taxa de atividade feminina e em consequência da taxa de atividade 

geral que resultou num aumento de trabalhadores por conta de outrem do sexo 

feminino; 

- Aumentos das qualificações na população ativa (maior representação de 

trabalhadores com ensino secundário, pós-secundário e superior); 

- Algum empreendedorismo no concelho – taxa de natalidade de entidades 

coletivas e equiparadas é superior à taxa de mortalidade; 

- Redução da taxa quinquenal de mortalidade infantil; 

- Surgimento de serviços e equipamentos para atenuar isolamento e promover a 

saúde dos mais idosos, Unidade Móvel de saúde e “Mais Viver Mais Aprender” 

- Existência de boa oferta em termos de serviços e equipamentos sociais para 

crianças e para os mais idosos; 

- Existência de apoio para as comunidades imigrantes e para comunidades 

economicamente mais fragilizadas como o CLAII e Loja Social; 

- Menor densidade de edifícios e alojamentos por Km2. 

 
 
 
 
 

                                                           
9
 Esta sigla provém do Inglês e significa “Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats” que para 

efeitos deste documento se traduziu como pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. 
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Pontos Fracos 

 

- Desaceleração do ritmo de crescimento demográfico; 

- O aumento da taxa de mortalidade e diminuição da taxa de natalidade resultam 

numa taxa de crescimento natural negativa; 

- Diminuição do número de estrangeiros residentes no concelho, o que pode 

comprometer a sustentabilidade demográfica, na exata medida em que esta 

comunidade tem sido importante para o rejuvenescimento e para compensar o 

saldo natural negativo; 

- Envelhecimento populacional comprovado pelo aumento do índice de 

envelhecimento e de grande envelhecimento, do índice de dependência de idosos 

e do peso dos reformados na população total; 

- A quebra no número de nascimentos implica a redução do índice de 

dependência de jovens e redução do índice de renovação da população em 

idade ativa; 

- Ganho médio dos trabalhadores por conta de outrem do sexo masculino é superior 

ao do sexo feminino evidenciando discriminação baseada no género; 

- Maiores perdas em termos de trabalhadores por conta de outrem aconteceram na 

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

comércio; 

- Menor atratividade monetária (ganho médio mensal é menor que a média da 

região do Algarve); 

- O poder de compra é inferior à média da região e país; 

- Crise da construção civil implicou um maior número de desempregados do sexo 

masculino do que do sexo feminino o que leva a concluir a importância deste no 

concelho e do impacto da grave crise no sector; 

- Aumento do desemprego, desemprego de longa duração e de pessoas à procura 

do primeiro emprego; 

- Atenuação do efeito de sazonalidade durante o ano de 2013 - a sazonalidade 

diminuía o número de desempregados na Primavera e Verão algo que não se 

verificou neste ano; 

- Falta de médicos e enfermeiros no Centro de Saúde, bem como perda de serviços 

como SAP e SUB; 

- Falta de respostas sociais para a população portadora de deficiência; 

- Insuficiência de técnicos de ação social para conseguir dar resposta aos 

problemas sociais em crescendo, situação particularmente visível na autarquia;  

- Os transportes públicos não servem os lugares mais isolados do concelho; 

- Surgimento de zonas de pobreza e vulnerabilidades sociais como o bairro social e 

as populações em lugares isolados; 

- Oferta insuficiente de habitações do mercado social ou com apoio social. 
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Oportunidades 

 

- Aumento da importância da comunidade do Reino Unido no concelho 

correspondente ao perfil de imigração de Elite, esta é uma comunidade bem 

estruturada, com elevadas qualificações, bons rendimentos e com capacidade de 

intervir e participar no território (Exemplo dos “Amigos do Museu”); 

- Há novas áreas de investimento em desenvolvimento – de que são exemplo 

atividades de turismo, de interpretação da paisagem e do património, de inovação 

nos produtos locais – que têm o potencial de estimular as atividades tradicionais 

locais, de que é exemplo de dinâmica a doçaria; 

- Aumento da aposta na inovação nos serviços prestados aos clientes como fator de 

diferenciação e sucesso das empresas. 
 

Ameaças 

 

- A crise económica existente em todo o território português começou a sentir-se 

também no concelho; 

- “Importação” de desemprego doutros concelhos; 

- As regras do Ministério da Educação impossibilitam a abertura de alguns cursos e 

levam à diminuição de alunos do secundário; 

- Aumento de residentes que trabalham ou estudam no exterior do concelho 

sugerem perda de atratividade do concelho em termos de empregabilidade local 

e de estudo; 

- Aumento da dependência de subsídios do estado – subsídio de desemprego, 

rendimento social de inserção e complemento solidário de idosos – a par do 

aumento dos pensionistas.  

- Aumento do isolamento das populações que residem na serra e nos lugares 

dispersos do território, havendo mesmo o risco de despovoamento nalguns lugares. 

- Risco de perda de população se o desemprego continuar a apresentar o cenário 

atual – seja por fenómenos migratórios internos/ externos, mas também pela 

incapacidade de captar nova população. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
134 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II. Plano de Desenvolvimento Social 2014-2020 
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1. A estruturação do Plano e as linhas de orientação 2014-

2020 
 

O anterior Plano de Desenvolvimento Social situou-se num quadro político-

financeiro favorável ao desenvolvimento de novas respostas sociais para dar 

cobertura aos problemas emergentes. Tal perspetiva veio sedimentar um 

quadro de políticas sociais mais ativas que começavam a alimentar a 

expectativa de um Estado socialmente mais responsável e redistributivo. No 

entanto, o atual momento é marcado por um conjunto de circunstâncias 

completamente diferentes, para os quais urge criar novas perspetivas de 

intervenção territorial: 

 

i) Tem havido um retrocesso claro no apoio ao investimento em 

novos equipamentos sociais. O atual momento de crise 

financeira que se vive ao nível nacional não se coaduna com 

eventuais necessidades de investimento na política de «betão» 

pelo que novos desafios se colocam ao nível da rentabilização 

dos recursos locais existentes, na melhoria da eficiência dos 

serviços e na multivalência que alguns equipamentos podem 

fazer cumprir; 

 

ii) Não há ainda certezas claras quanto ao próximo período de 

programação financeira dos fundos comunitários. Se são 

percetíveis as orientações políticas genéricas não é ainda 

possível determinar o quadro das ações com carácter de 

elegibilidade, o que condiciona a programação operacional de 

ações para os diferentes territórios. Apesar disso, as propostas são 

apresentadas em função do contributo que podem ter para a 

execução dos objetivos e prioridades de investimento no seio do 

programa operacional regional; 

 

iii) Há novos desafios societais para os quais ainda não temos 

respostas estruturadas e sistémicas. Novas situações de pobreza, 

o acentuar das condições de vulnerabilidade, as dificuldades 
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sentidas no suprimento de necessidades básicas nomeadamente 

ao nível do acesso à habitação, à saúde, à educação.  

 

Por todas estas razões, a opção na construção das orientações estratégicas 

para o próximo período 2014-2020, baseou-se na criação de um programa 

cujas ações devem ser anualmente previstas e concertadas de acordo com 

os recursos dos atores locais e as disponibilidades financeiras que podem surgir 

através de fontes diversificadas. É ao nível do desenho dos diferentes Planos 

de Ação anuais que se devem ir estruturando metas quantificáveis e ações a 

desenvolver que permitam suprir os problemas mais estruturantes do concelho, 

e que permitam prevenir eventuais situações de risco de vulnerabilidade social 

que comecem a emergir e que não tenham sido previamente identificadas.  

Assim, orienta-se o programa a partir de uma finalidade, de eixos estratégicos 

de ação, objetivos gerais e específicos de intervenção e medidas, que se 

passam a descrever. 
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2. A Finalidade e os Eixos estratégicos de ação do Plano 

de Desenvolvimento Social 
 

Considerando os atuais cenários de risco de vulnerabilidade social, aliado 

ao aumento das situações de pobreza e de necessidades sociais no 

território, justifica-se uma intervenção que procure a estabilização dessas 

situações, a prevenção de outras, e a criação de intervenções 

estruturantes que permitam a diminuição dos problemas sociais no 

concelho. 

Por essa razão, considera-se ser finalidade do Plano de Desenvolvimento 

Social de São Brás de Alportel, para o período de 2014-2020:  

Garantir o bem-estar da população residente no concelho, 

através de uma atuação concertada entre os diferentes 

atores do território, que permita uma maior eficiência na 

utilização dos recursos e uma intervenção multidimensional 

que dê resposta à complexidade dos problemas sociais 

emergentes. 

 

O Programa orienta-se a partir dos seguintes Eixos Estratégicos de Ação: 

Eixo 1. Promover e estimular o empreendedorismo, a economia e o 

emprego local 

Eixo 2. Atuar de forma integrada sobre grupos e territórios de exclusão 

Eixo 3. Consolidar as respostas sociais existentes 

 

De seguida apresentam-se os objetivos gerais e específicos, assim como as 

metas e indicadores alusivos a cada um dos eixos estratégicos apresentados. 

 



 

 
138 

2.1. Eixo 1. Promover e estimular o empreendedorismo, 

a economia e o emprego local 
 

Face ao aumento significativo do desemprego na população residente, em 

muito devido à dependência do concelho face às ofertas existentes noutros 

concelhos, urge criar soluções locais para a criação de emprego que 

permitam a fixação da população e garantam as condições de subsistência 

às famílias que vivem atualmente em situação de maior vulnerabilidade social. 

Por outro lado, torna-se central assegurar a criação de um ambiente 

acolhedor e competitivo que estimule a fixação de empresas e garanta a 

manutenção daquelas que se localizam no concelho.  

 

Objetivo Geral 1.1. Criar estímulos à fixação de empresas e à criação de 

emprego local 

Considerando uma maior dificuldade por parte das empresas na criação de 

novos empregos e na sua própria sustentabilidade, as autarquias e as 

organizações de base local podem ter um papel preponderante na geração 

de condições para a fixação de empresas e para a criação de emprego.  

Por outro lado, também se pode estimular à criação de um espírito 

empreendedor, seja pelo tipo de acompanhamento que se desenvolve como 

pelas informações que se prestam aos potenciais interessados em desenvolver 

ideias de negócio.  

 

Meta Diminuir o desemprego local em 10%. 

Indicador Nº de desempregados 

Situação de partida 446 desempregados (IEFP, Setembro 2014) 
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Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento10 

OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas 
e médias empresas e dos sectores agrícola, das 
pescas e da aquicultura 

3.1. Empreendedorismo (FEDER)  
3.2. Novos modelos empresariais (FEDER) 
3.3. Capacidades avançadas (FEDER) 

OT 8 - Promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral 

8.1. Acesso ao emprego (FSE) 
8.3. Criação de emprego (FSE) 
8.5. Adaptabilidade (FSE) 
8.8. Viveiros de empresas (FEDER) 

 

Objetivo específico 1.1.1. Garantir condições para o empreendedorismo local 

Para a concretização do objetivo geral apresentado anteriormente 

equacionou-se um objetivo específico que visa a promoção de condições de 

promoção do empreendedorismo local. Tal se conseguirá estimulando à 

criação de novos empregos, em particular para aqueles que se encontram 

atualmente excluídos do mercado de trabalho, como para a manutenção 

das atuais empresas criando um contexto de estímulo e de incentivo gerador 

de um ambiente de confiança para a sua manutenção no concelho. 

Meta Aumentar o número de estabelecimentos em nome individual e 
em sociedade em 10%.  

Indicadores Nº de estabelecimentos 

Situação de partida 1249 estabelecimentos (INE, SCIE, 2012) 

 

Para a concretização deste objetivo específico preveem-se as seguintes 

ações: 

 Ação 1.1.1.1. Criação do Gabinete do Empreendedor 

Gabinete que visa o apoio a potenciais empreendedores, 

encaminhamento para sistemas de crédito bonificados, de sistemas de 

incentivos e de apoios ao investimento, assim como a disponibilização 

de informação relevante que vise o estímulo de uma atitude 

empreendedora ao nível local. Este Gabinete teve o início da sua 

atividade com o Contrato Local de Desenvolvimento Social, tendo-se 

testado uma metodologia de acompanhamento que teve resultados e 

                                                           
10

 Utiliza-se a referência simplificada à prioridade de investimento que é apresentada 

no documento síntese Portugal 2020. Para informação detalhada deve consultar-se o 

site oficial onde o descritivo do CRESC Algarve 2020 é apresentado.  
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que se pretende disseminar e ampliar. O seu funcionamento ainda tem 

um caráter temporário, sendo urgente a criação de condições para a 

sua manutenção no futuro. 

 

 Ação 1.1.1.2. Incentivo ao desenvolvimento de espaços de co-working 

A partilha de recursos, em particular numa fase inicial de 

desenvolvimento de uma empresa, pode revelar-se como uma 

estratégia de eficiência com mais-valias económicas conhecidas nos 

espaços partilhados já existentes no país. Trata-se de potenciar a 

criação de espaços de co-working onde os empreendedores possam 

contar com uma logística, estrutura e recursos administrativos de apoio 

ao desenvolvimento do seu negócio.  

Esses espaços podem funcionar em organizações ou serviços existentes 

numa lógica de rentabilização dos recursos e que permitam ampliar o 

campo de ação dirigido à comunidade.  

 

 Ação 1.1.1.3. Promoção de estímulos à fixação de empresas locais  

A criação de um ambiente estimulante ao empreendedorismo 

apresenta-se como uma vantagem competitiva ao nível territorial. Os 

estímulos a criar tanto podem ser de caráter imaterial – proporcionando 

informação sobre sistemas de incentivos e de apoio ao financiamento, 

garantindo uma mediação para os serviços locais com os quais as 

empresas têm de estabelecer uma relação regular – mas também ao 

nível material – minimizando os custos de instalação, os custos de 

manutenção ou mesmo os custos ao nível de impostos locais (alguns 

destes que podem ser assegurados pelo apoio que o Gabinete de 

Empreendedorismo possa vir a criar).  

De resto, o próprio município já garante espaços gratuitos de 

divulgação das iniciativas das empresas, seja na agenda municipal 

como através da disponibilização de espaços outdoors. Tal permite 
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diminuir os custos de marketing e publicidade que nem sempre são 

passíveis de suportar pelas empresas, em particular as de reduzida 

dimensão ou que se pretendem lançar no mercado. 

 

 Ação 1.1.1.4. Desenvolvimento de parcerias com os privados detentores 

de espaços de localização de empresas, para a dinamização e 

ocupação desses espaços 

No anterior Plano de Desenvolvimento Social propunha-se a criação de 

novos espaços para a localização de empresas. Na verdade, tais 

espaços vieram a ser criados, mas alguns estão abandonados dado 

que foram de iniciativa privada e os custos elevados para a aquisição 

ou arrendamento tem impedido as empresas da sua localização ao 

nível do concelho. Assim, mais do que criar novos espaços para a 

localização das empresas, torna-se urgente negociar com os privados 

detentores desses espaços, a fim de garantir a fixação de novas 

empresas no território. 

Essa é uma forma de rentabilização dos recursos locais sem exigência 

de novos investimentos, o que requererá, no entanto, uma vontade por 

parte dos privados em abdicar de alguns dos rendimentos previstos 

para assegurar a viabilidade futura desses mesmos espaços. 

 

 Ação 1.1.1.5. Capacitação dos empreendedores locais sobre sistemas 

de incentivos e procedimentos de legalização e de licenciamento de 

diferentes atividades económicas  

Associado ao Gabinete do Empreendedor, considera-se fundamental a 

dotação de informação alargada sobre sistemas de incentivos e de 

apoios ao investimento. No atual quadro em que se lança este Plano de 

Desenvolvimento Social, que coincide com o início da implementação 

da estratégia 2020 por parte do Governo português, as ações de 

comunicação sobre estes apoios devem ser realizadas imediatamente 

após o conhecimento do lançamento de candidaturas para garantir 
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que as empresas locais conseguem beneficiar dos apoios existentes. Tal 

torna-se fundamental no contexto atual em que as empresas passam 

por sérias dificuldades e esta estratégia se manifesta como uma 

oportunidade ímpar para a recuperação das atividades económicas 

locais.  

Paralelamente, torna-se urgente o apoio à legalização e licenciamento 

das atividades económicas, em particular daquelas de pequena escala 

económica e que abrangem públicos em situação de maior 

vulnerabilidade. Na verdade, as diferentes obrigações burocráticas 

associadas à legalização e ao licenciamento das atividades têm 

desmotivado aqueles que pretendem criar as suas próprias iniciativas 

de emprego. Acredita-se que através do Gabinete do Empreendedor, 

em mediação com os serviços responsáveis pelos vários domínios de 

licenciamento e de legalização, sejam camarários ou outros, seja 

possível viabilizar mais iniciativas económicas de base local. 

 

 Ação 1.1.1.6. Ativação do Prémio «Inovação e Empreendedorismo 

Local» de São Brás de Alportel 

Este prémio assume uma dimensão simbólica, que visa a valorização 

daqueles que apostam em soluções criativas e empreendedoras ao 

nível local. Trata-se de premiar empresas ou empresários que criem 

emprego local, que apostem nos recursos locais, que criem valor 

acrescentado nos produtos criados. O Prémio pode ter associado a 

oferta de bens e/ou serviços que se venham a alcançar com a 

angariação de patrocínios e terá uma edição anual. 

 

Objetivo Geral 1.2. Valorizar a produção e o comércio local 

Num contexto em que cada vez mais se discute a capacidade dos territórios 

para a geração de riqueza e para a criação de autonomia económica, a 

valorização das produções e comércio locais torna-se fundamental. Por um 

lado, porque criam capacidade de emprego e de geração de receitas, mas 
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também porque sublinham a necessidade de criação de um contexto de 

soberania e de segurança evitando situações de dependência externa face 

aos consumos. 

No entanto, a produção e o comércio local devem ser igualmente vistas 

como estratégias de animação de um território, na exata medida em que o 

mantém vivo e garante uma relação de proximidade entre os seus habitantes. 

Estratégias que são igualmente válidas quando aliadas à promoção de 

atividades que lhe são complementares, nomeadamente ao nível do 

desenvolvimento de um turismo sustentável e de qualidade. 

O facto de São Brás de Alportel se enquadrar na rede de «Cidades Lentas» e 

de estar igualmente associado à promoção da Dieta Mediterrânica, 

sustentam ainda mais a necessidade de apostar ao nível do que é local e que 

reforça a identidade e a cultura deste concelho. 

 

Meta Garantir a manutenção do comércio local existente. 
Aumentar e diversificar a produção e a comercialização dos 
produtos locais de excelência. 

Indicador Nº de novos produtores locais (agrícolas ou industriais) 
Nº de empresas da área comercial 

Situação de partida 343 estabelecimentos de comércio por grosso e a retalho (INE, 
SCIE, 2012) 
124 estabelecimentos do setor agrícola e de indústria 
transformadora (INE, SCIE, 2012) 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 1 - Reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação 

1.2. Investimento nas empresas (FEDER) 

OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas 
e médias empresas e dos sectores agrícola, das 
pescas e da aquicultura 

3.1. Empreendedorismo (FEDER) 
3.2. Novos modelos empresariais (FEDER) 
3.3. Capacidades avançadas (FEDER) 

OT6 – Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos 

6.3. Património natural e cultural (FEDER) 

OT 8 - Promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral 

8.1. Acesso ao emprego (FSE) 
8.3. Criação de emprego (FSE) 
8.9. Potencial endógeno (FEDER) 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.6. e 9.10. DLBC (FSE e FEDER) 
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Objetivo específico 1.2.1. Desenvolver ações conjuntas entre produtores e 

prestadores de serviços que incentivem o consumo local 

Um dos problemas com que têm de lidar os produtores locais respeita aos 

circuitos de distribuição e de comercialização. É fundamental que os 

comerciantes locais ou outros prestadores de serviços, nomeadamente de 

animação turística e de promoção do território, trabalhem diretamente com 

os produtores locais e valorizem esta produção na sua estratégia comercial. A 

sensibilização para o consumo local também se faz pela presença dos 

produtos nos circuitos comerciais locais. 

Obviamente que a criação desta relação não deve limitar a comercialização 

dos produtos ao concelho, mas sim potenciar a ampliação dos circuitos 

existentes ou a criar, sem que tal comprometa a sustentabilidade das 

iniciativas empresariais existentes e que garanta uma remuneração justa seja 

para os produtores como para os mediadores da venda dos produtos locais. 

 

Meta Potenciar o aumento do consumo de produtos locais. 

Indicador Volume de negócios dos estabelecimentos de comercialização e de 
produção local. 

Situação de partida Em 2012, os estabelecimentos agrícolas tinham registado um 
volume de negócios de 672.400€, as indústrias transformadoras de 
15.253.580€ e o comércio por grosso um valor de 58.826.728€ 
(dados INE, SICAE). 

 

Este objetivo contempla a realização das ações a seguir mencionadas: 

 

 Ação 1.2.1.1. Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação 

sobre os produtos locais de excelência 

Já existe algum trabalho ao nível local sobre os produtos de excelência, 

seja pela existência de produção, seja pela via da comunicação. No 

entanto, tal tem sido de iniciativa pontual e não sistémica. De forma a 

promover o concelho, esta ação visa construir uma estratégia de 

divulgação e de valorização assente em diferentes mecanismos de 

comunicação sobre o que é produzido no concelho. Tal tanto pode ser 
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desenvolvido através de diferentes modalidades de divulgação, como 

pela valorização daqueles que produzem localmente, atribuindo, por 

exemplo selos de qualidade aos produtores e comerciantes que 

apostam na valorização dos produtos locais.  

 

 Ação 1.2.1.2. Dinamização do Banco de Serviços e de Ofícios 

O Banco de Serviços e de Ofícios foi criado no âmbito do Contrato 

Local de Desenvolvimento Social de São Brás de Alportel e visava 

aproximar produtores, artesãos e outros prestadores de serviços à 

comunidade. Foi especialmente criado para garantir um espaço de 

divulgação e para potenciar a iniciativa empresarial no conjunto de 

pessoas que desenvolvendo uma atividade económica não dispõem 

de um espaço físico aberto ao público. Assim, atualmente este Banco já 

conta com uma página de internet onde estes serviços e produtos são 

apresentados, mas cabe dar continuidade à sua divulgação, assim 

como à mobilização de novos prestadores de serviços que garantam 

uma maior proximidade face aos consumidores. 

 

 Ação 1.2.1.3. Criação de um diretório virtual para a divulgação de todas 

as empresas locais  

Procurando valorizar as iniciativas económicas locais e 

complementarmente ao trabalho desenvolvido ao nível do Banco de 

Serviços e de Ofícios, assim como do Espaço Colaborativo de artesãos 

e produtores, este diretório visa aproximar os residentes da comunidade 

empresarial do concelho. É especialmente destinado a todas as 

empresas que têm um espaço aberto ao público para venda de bens e 

serviços. Esta ação visa prestar informação e divulgação sobre os 

serviços e produtores locais. Pode igualmente contribuir para uma maior 

relação de proximidade entre as empresas locais. 
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 Ação 1.2.1.4. Criação de um Espaço Colaborativo de artesãos e de 

produtores 

No âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social de São Brás 

de Alportel foi lançado um espaço onde produtores locais – seja ao 

nível da produção agro-alimentar, mas também de produção artesanal 

– podem apresentar e vender os seus serviços. Falta ainda pensar num 

modelo de gestão e de venda dos produtos a conter no espaço para 

que se possam mobilizar mais produtores e artesãos e para que se 

proceda ao escoamento dos produtos existentes. Esse espaço foi criado 

no Centro de Artes e Ofícios, um local de passagem de muitos turistas 

locais. O objetivo é o de valorizar a produção local, a partir de um 

modelo de rotatividade que permita a vários produtores e artesãos 

apresentarem os seus bens e serviços à comunidade. 

 

 Ação 1.2.1.5. Desenvolvimento dos circuitos curtos de produção e 

consumo 

Todas as ações consideradas anteriormente são contributivas de uma 

relação de maior proximidade entre consumidores e produtores ou 

prestadores de serviços. Por outro lado, o concelho faz igualmente 

parte da rede de circuitos curtos PROVE, sendo possível a aquisição de 

cabazes de alimentos hortícolas diretamente aos produtores locais. Esta 

ação visa potenciar e aumentar este circuito assim como diversificar os 

tipos de produtos comercializados e os espaços de comercialização, 

considerando que nem sempre os cabazes alimentares respondem às 

necessidades de todos os consumidores. 
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Objetivo específico 1.2.2. Sensibilizar a comunidade para o consumo de 

produtos e para a valorização dos saberes locais  

Promover o consumo local está intrinsecamente associado à necessidade de 

sensibilizar a comunidade para esse mesmo consumo. Na verdade, a 

massificação do consumo não contribuiu positivamente para a valorização 

dos saberes e das produções endógenas. Por essa razão, há que demonstrar o 

valor acrescentado que esses saberes e produções têm ao nível económico, 

mas também para a promoção de territórios autossustentáveis. Por outro lado, 

essa sensibilização tem necessariamente de incluir a consciencialização da 

população para o impacto ambiental positivo que tem o consumo de bens e 

serviços que diminuem a pegada ecológica.  

Só será possível assegurar a viabilidade do objetivo anterior que visa a criação 

de uma maior relação de proximidade entre produtor e consumidor, se se 

desenvolverem estratégias diferenciadas de sensibilização da população, o 

que se pretende atingir com a realização deste objetivo. 

Meta Realizar iniciativas e eventos mensais que visem o estímulo ao 
consumo de produtos locais. 

Indicador Nº de iniciativas realizadas (contabilizadas a partir da agenda 
municipal e solicitadas aos vários agentes locais que trabalham a 
este nível) 

Situação de partida Mensalmente a Câmara Municipal de São Brás realiza uma sessão 
gastronómica no Mercado, onde são apresentadas formas 
inovadoras de trabalho com os alimentos, a partir de produtos 
locais. 
Anualmente a Câmara Municipal de São Brás de Alportel dinamiza 
vários eventos que visam a animação sociocultural aliada ao 
consumo local. 

 

Este objetivo contempla as ações a seguir enunciadas: 

 Ação 1.2.2.1. Criação de uma «oficina das artes» 

A valorização dos saberes locais passa também pela realização de 

iniciativas onde as pessoas possam experimentar os ofícios e os saberes 

tradicionais. Sabe-se que «o regresso às origens» constitui um elemento 

cada vez mais presente que une diferentes gerações e que permite a 
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partilha de saberes essenciais à preservação da identidade e da 

cultura de um território. 

Esta oficina constituir-se-á como um espaço vivo de artes locais, 

promovendo diferentes workshops dirigidos à comunidade, reforçando 

o trabalho lançado no Centro de Artes e Ofícios, onde algumas destas 

atividades são desenvolvidas, mas ainda sem uma programação 

regular. 

 

 Ação 1.2.2.2. Desenvolvimento de um programa de valorização dos 

produtos locais no mercado municipal 

Atualmente o Mercado Municipal já conta com atividades regulares 

mensais que visam a valorização dos produtos locais – seja através de 

sessões com a presença de artesãos, como através da presença de 

empresas locais e ainda com a demonstração gastronómica mensal 

que visa a valorização do consumo de produtos endógenos. Mais 

recentemente, a Associação In Loco também abriu ao público uma 

loja que visa divulgar os produtos dos produtores e artesãos do território 

com quem têm vindo a trabalhar.  

Esta ação visa dar continuidade ao trabalho em curso, a par da 

realização de um programa que procure agregar diferentes parceiros e 

que permita desenhar um conjunto de iniciativas que sigam o mesmo 

objetivo e que sejam construídas com vários parceiros locais. 

 

 Ação 1.2.2.3. Dinamização de eventos que estimulem o consumo local 

(ex. noites temáticas, stock out…) 

Existem já várias ações anuais que são desenvolvidas pelo município em 

parceria com diferentes agentes locais e que procuram valorizar os 

saberes locais e o consumo de produtos do/ no território. Disso são 

exemplo a Quinzena Gastronómica Sabores do Caldeirão associada à 

Festa das Tochas Floridas, Feira da Serra de São Brás de Alportel, Stock 
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Out, Noite Vermelha, residência artística Design e Ofícios, e mais 

recentemente a Noite Prata e a iniciativa Calçadas. Esta ação 

pretende reforçar a importância da continuidade deste tipo de 

iniciativas, para além de estimular o aumento das empresas e 

organizações aderentes às iniciativas existentes, mas também do 

número de participantes. 

 

Objetivo geral 1.3. Promover a capacitação da população adulta como de 

forma a reforçar o seu potencial de integração no mercado de trabalho 

É por demais evidente que o problema do desemprego atingiu de uma forma 

muito rápida o concelho e a região, sem que houvesse a possibilidade de 

pensar e atuar estrategicamente para a integração das pessoas no mercado 

de trabalho. No entanto, continua a ser evidente que o domínio de 

qualificações e de competências básicas aos mais diversos níveis deve ser 

considerada uma prioridade, considerando que tais podem apoiar numa 

procura ativa de emprego e na preparação dos públicos para o mercado de 

trabalho. 

Por essa razão, continua a considerar-se como prioritária a intervenção ao 

nível da capacitação dos públicos desempregados ou para aqueles que se 

encontram numa situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. 

Essa intervenção deve ser adequada ao perfil do território, mas deve 

igualmente ser orientada em função das prioridades estratégicas pensadas ao 

nível do Plano de Desenvolvimento Social, de forma a que se consiga 

alcançar uma coerência entre as competências a desenvolver e o futuro 

pretendido para o concelho de São Brás de Alportel. 

Apesar de se considerar como prioritária a formação dirigida a 

desempregados, tal não deve excluir outro tipo de capacitação que envolva 

empreendedores locais ou empregados que procurem melhorar as suas 

competências nas áreas consideradas estratégicas para o concelho. Essa 

formação deve ser entendida como mecanismo de prevenção de risco de 
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vulnerabilidades que possam surgir face a uma menor preparação da 

população para novas exigências colocadas pelo mercado.  

 

Meta Aumentar as qualificações e as competências da população 
desempregada ou em situação de vulnerabilidade no acesso ao 
mercado de trabalho 

Indicadores Nº de ações de formação realizadas 
% de desempregados segundo as qualificações 
% de desempregados segundo o grupo etário 

Situação de partida Estão em desenvolvimento ofertas formativas por parte do IEFP e 
Associação In Loco, neste domínio. 
Valores modais por qualificação: 28,7% da população 
desempregada com escolaridade igual ou inferior ao 1º ciclo de 
ensino básico; 21,3% com o 3º ciclo de ensino básico; e, 20,9% com 
o ensino secundário. (Setembro de 2014, IEFP) 
Em Setembro de 2014, os jovens com menos de 34 anos 
representavam 30% da estrutura de desemprego. (IEFP) 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 8 - Promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral 

8.1. Acesso ao emprego (FSE) 
8.4. Igualdade de género (FSE) 
8.5. Adaptabilidade (FSE) 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.1. Inclusão ativa (FSE) 
9.6. DLBC (FSE) 

OT 10 – Investir no ensino, nas competências e 
na aprendizagem ao longo da vida 

10.1. Abandono escolar (FSE) 
10.3. Aprendizagem ao longo da vida 
(FSE) 
10.4. Orientação para o mercado de 
trabalho (FSE) 

 

Este objetivo geral concretiza-se com um objetivo específico proposto, a 

saber: 

 

Objetivo Específico 1.3.1. Desenvolver ações de formação que visem contribuir 

para a integração laboral da população desempregada e dos jovens em 

transição para a vida ativa 

Face ao crescimento acentuado do desemprego no concelho e na região, 

torna-se fundamental a concretização de uma estratégia formativa local que 
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envolva os diferentes agentes formativos e educativos que operam ao nível do 

concelho, de forma a adotar estratégias preventivas de vulnerabilidades no 

mercado de trabalho e de forma a procurar corrigir situações de 

descoincidência entre os perfis de competências e as oportunidades que 

possam surgir ou a criar.  

 

Meta Desenvolver ações de formação que estimulem a integração da 
população desempregada ou em situação de vulnerabilidade no 
mercado de trabalho, com especial enfoque para os jovens 
desempregados ou em situação de risco.  

Indicadores Nº de formandos participantes em ações de formação que visem a 
integração no mercado de trabalho 
Nº de jovens envolvidos em ações educativas que visem melhorar 
as competências no acesso ao mercado de trabalho 

Situação de partida Localmente apenas existe uma entidade formadora acreditada 
para formação, sedeada em São Brás, apesar dessa formação 
poder vir a ser ministrada igualmente por Escolas, Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou outras entidades 
externas. Neste momento está a dar-se início a um projeto no 
âmbito da medida Vida Ativa do IEFP que visa a formação de 180 
desempregados de Novembro de 2014 a Abril de 2015. 
O IEFP tem igualmente em desenvolvimento ações de formação 
em São Brás de Alportel que visam o público desempregado e que 
preveem abranger mais de 100 pessoas. 

 

Este objetivo específico contempla uma única ação, nomeadamente: 

 Ação 1.3.1.1. Organização de cursos de formação para jovens e 

desempregados 

Privilegiam-se ações de formação direcionadas a desempregados e a 

jovens, considerando que este público em particular tem vindo a 

aumentar na estrutura de emprego local. No caso dos jovens, tanto se 

devem desenvolver ações de formação para os casos de 

desempregados como para aqueles que apresentam risco de 

integração no mercado de trabalho, potenciando a sua transição para 

a vida ativa. 
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2.2. Eixo 2. Atuar de forma integrada sobre grupos e 

territórios de exclusão 
 

O diagnóstico social realizado permite situar novos problemas sociais 

decorrentes do agravamento das condições de vida gerados pelo cenário 

económico atual. A pobreza e as condições de vulnerabilidade estendem-se 

a grupos tradicionalmente não pobres. As diversas situações de 

vulnerabilidade face ao mercado de trabalho conduzem ao aumento das 

necessidades sociais. Por outro lado, por parte daqueles que dão suporte de 

ação social também se multiplica a dificuldade para dar resposta aos novos 

problemas emergentes. Num quadro em que a crise passa a ser estrutural, 

urge a criação de soluções que providenciem condições de autonomização e 

algum garante de patamares mínimos de autossustentação que as atuais 

políticas sociais não estão a ser capazes de proporcionar. 

Em paralelo, há que assegurar outras condições objetivas que têm impacto 

direto sobre a qualidade de vida das populações. Tal é particularmente válido 

ao nível da habitação. O parque público habitacional é escasso. Nos últimos 

anos não houve nova construção de habitação social, mas hoje são visíveis 

novas procuras que criam urgência na procura de soluções de baixo custo e 

que permitam dar resposta às necessidades em crescendo. Também é 

importante o desenvolvimento de estratégias preventivas da procura, 

apoiando os casos de maior vulnerabilidade ao nível das suas condições 

habitacionais. 

Este eixo incide precisamente sobre estas dimensões, procurando criar uma 

prioridade de ação para todos os grupos em situação de pobreza e de 

vulnerabilidade, com particular enfoque sobre territórios que apresentam 

bolsas de vulnerabilidade social e económica. 
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Objetivo Geral 2.1. Desenvolver estímulos à autonomização de grupos em 

situação de vulnerabilidade e de exclusão 

No atual contexto em que escasseiam as oportunidades de trabalho, há que 

gerar condições para que haja uma menor dependência das condições do 

mercado e uma maior capacidade de autossustentação por parte das 

famílias. Tal só é possível gerar se as famílias tiverem acesso a recursos que lhes 

permitam produzir. A perda da importância da agricultura nos modos de vida 

de algumas famílias faz aumentar o risco de vulnerabilidade, pelo facto de 

limitar o recurso a bens alimentares.  

Este objetivo centra-se precisamente no estímulo à auto produção aliado à 

sensibilização das famílias para consumos mais saudáveis e sustentáveis. 

 

Meta Aumentar os espaços de produção agrícola, aumentando o 
número de hortas urbanas comunitárias e incentivando o uso de 
espaços agrícolas não utilizados.   

Indicadores % de Superfície agrícola utilizada 
Nº de hortas urbanas públicas 
Nº de hectares disponíveis na bolsa de terras 

Situação de partida Atualmente existe apenas uma horta urbana comunitária. 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 4 – Apoiar a transição para uma economia 
com baixas emissões de carbono em todos os 
setores 

4.5. Mobilidade urbana sustentável 
(FEDER) 

OT 6 – Proteger o ambiente e promover a 
eficiência de recursos 

6.3. Património natural e cultural (FEDER) 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.6. e 9.10 DLBC (FSE  e FEDER) 
9.8. Regeneração de comunidades 
desfavorecidas 

 

Objetivo Específico 2.1.1. Alargar os meios de subsistência de grupos em 

situação de vulnerabilidade económica 

Torna-se fundamental apostar na pluriatividade dos residentes como forma de 

prevenir situações de risco em situação de desemprego da atividade 

principal. Tal é particularmente válido ao nível da articulação entre emprego e 
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atividades que visem a subsistência nomeadamente a partir da produção 

agrícola de base familiar. Obviamente que tal é característica dos meios rurais 

e há muitos residentes que conciliam a sua atividade profissional que 

providencia os rendimentos a par da atividade agrícola que permite dar 

apoio à subsistência familiar. A perda de hábitos de produção familiar é 

geradora de maiores dificuldades quando o mercado de trabalho se torna 

mais instável.  

Considerando a necessidade de utilização do espaço disponível para 

produção agrícola, central à manutenção de uma estrutura ambiental 

equilibrada, mas também para garante de uma paisagem natural que é 

apropriada pelos locais, este objetivo procura promover as práticas agrícolas 

familiares e os consumos alimentares saudáveis. 

 

Meta Aumentar o número de famílias que utiliza o espaço agrícola para 
sua auto produção 

Indicadores Nº de famílias e pessoas envolvidas na produção agrícola, nos 
novos espaços agrícolas urbanos ou em bolsa de terras 

Situação de partida Atualmente existe apenas uma horta urbana comunitária. A bolsa 
de terras nacional não está a ter a adesão expectável. 

 

Este objetivo será concretizado através das seguintes ações: 

 Ação 2.1.1.1. Ativação de uma bolsa de terras local. 

Constitui prioridade a sensibilização dos proprietários para a 

disponibilização de terras que não são por si utilizadas, para assegurar 

que outros que queiram produzir o possam fazer. Tal deve ser visto tanto 

como um estímulo para a produção familiar como para a geração de 

novos rendimentos pela profissionalização crescente da atividade 

agrícola a desenvolver. O Estado português lançou a iniciativa nacional 

referente à Bolsa de Terras, pelo que cabe estimular a adesão à 

iniciativa. No entanto, percebendo que a disponibilização de terras 

também passa pelo estabelecimento de redes de confiança entre 

quem disponibiliza a terra e quem a utiliza, considera-se importante a 
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realização de um trabalho mais localizado no conjunto dos 

interessados. 

 

 Ação 2.1.1.2. Ampliar a capacidade de espaços disponíveis para hortas 

sociais e comunitárias 

Os últimos anos têm sido marcados pelo crescendo das iniciativas 

municipais que visam a criação de espaços de produção agrícola nos 

centros urbanos. A existência de hortas urbanas não é uma novidade, 

na exata medida em que as populações tradicionalmente ligadas aos 

modos de produção agrícolas sempre foram utilizando os espaços 

disponíveis nas áreas urbana para a sua subsistência. No entanto, é 

uma verdade que o acesso à terra é cada vez mais escasso e, por 

outro lado, a produção agrícola nos centros urbanos nem sempre tem 

sido acompanhada do garante de condições de segurança alimentar. 

Por essa razão continua a ser fundamental dar continuidade à 

estratégia de criação de espaços agrícolas no centro urbano. A 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel já havia iniciado este 

trabalho há uns anos atrás, mas com este plano constitui prioridade a 

continuação deste trabalho alargando o número de famílias que 

conseguem aceder a estes espaços de produção. 

 

 Ação 2.1.1.3. Sensibilização e formação de grupos em situação de 

vulnerabilidade para o desenvolvimento de estilos de vida mais 

saudáveis e sustentáveis 

A transição de um modelo centrado na produção para um modelo 

centrado no consumo, conduziu muitas famílias ao distanciamento 

sobre a importância dos modos de vida sustentáveis e da forma como 

tais podem ter impacto ao nível da sua saúde e do ambiente. Consumir 

passou a ser mais importante do que produzir e, aos poucos, foi-se 

valorizando mais o que se comprava do que o que se produzia. No 

entanto, as tendências atuais e mesmo as políticas ao nível 
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internacional demonstram a necessidade de reorientação dos modos 

de vida para estilos mais saudáveis e sustentáveis.  

Por estas razões, este objetivo surge intrinsecamente associado aos 

anteriores, procurando que as famílias menos sensibilizadas para estes 

estilos de vida possam associar-se a estratégias de auto-produção 

alimentar, que lhes conduzam a uma situação de menor dependência 

face a apoio das entidades locais, mas que também lhes permita 

melhorar a sua qualidade de vida.  

Tal pode passar por atividades de sensibilização sobre hábitos 

alimentares saudáveis, técnicas de produção agrícola, sobre comércio 

justo e sustentável, sobre agricultura biológica, entre outros. Sendo 

prioritários os grupos em situação de maior vulnerabilidade social, esta 

ação deve ter uma orientação comunitária.  

 

Objetivo Geral 2.2. Providenciar o acesso a habitação condigna para a 

população em situação de carência económica 

O aumento das situações de carência económica tem vindo a conduzir a um 

aumento da procura de habitação social, seja pela incapacidade de 

aquisição de habitação, seja pelas frágeis condições habitacionais por que 

passam algumas famílias. Em paralelo, o parque municipal habitacional é 

muito reduzido para suprir as necessidades existentes. Por essa razão, a 

procura atual está muito além da capacidade de resposta.  

 Para cumprir este objetivo procura-se atuar em dois sentidos distintos, a 

saber: i) ao nível das famílias com dificuldades económicas e com frágeis 

condições habitacionais; ii) ao nível da criação de novas soluções 

habitacionais considerando a dificuldade que as autarquias enfrentam ao 

nível financeiro, mas oferecendo a possibilidade de envolver proprietários de 

espaços devolutos como parceiros na resolução dos problemas existentes. 
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Meta Aumentar o acesso a habitação condigna por parte de população 
em situação vulnerável 

Indicadores Nº de famílias beneficiárias de apoio ao nível habitacional 

Situação de partida Existência do Programa Mão Amiga que permite apoios pontuais a 
situações habitacionais com prioridade de intervenção. 
63 fogos de habitação social 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 6 – Proteger o ambiente e promover a 
eficiência de recursos 

6.3. Património natural e cultural 
(FEDER) 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a serviços (FSE) 
9.8. Regeneração de comunidades 
desfavorecidas (FEDER) 

 

Objetivo Específico 2.2.1. Melhorar as condições de habitabilidade da 

população em situação de carência económica 

Como estratégia preventiva da procura de nova habitação, prevê-se a 

atuação sobre as habitações que apresentam necessidades de intervenção e 

que se reportam a famílias com maiores fragilidades económicas. Tal apoio 

incide tanto ao nível estrutural, como na intervenção sobre pequenas 

reparações domésticas que podem melhorar a qualidade de vida das 

famílias. 

 

Meta Dar continuidade ao apoio às famílias vulneráveis com 
necessidades de melhoria das condições habitacionais. 
Reforçar a intervenção sobre as condições habitacionais através da 
prestação de serviços de proximidade. 

Indicadores Nº de famílias beneficiárias do Programa Mão Amiga e da Oficina 
Móvel Solidária 

Situação de partida Nº de famílias beneficiárias do Programa Mão Amiga em 2014: 9 
famílias (o que corresponde a um apoio de 41.000€) 
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Para a realização deste objetivo preveem-se as seguintes ações:  

 Ação 2.2.1.1. Melhoria das condições habitacionais de famílias em 

situação de carência económica, através do reforço do Programa Mão 

Amiga 

De forma a melhorar as condições habitacionais das famílias que têm 

carências económicas, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

criou o Programa Mão Amiga que visa a realização de pequenas 

intervenções nas habitações. Essas intervenções são essenciais para a 

melhoria da qualidade de vida e para a promoção das condições de 

bem-estar nas famílias beneficiárias, e previne a procura de habitação 

social. Com esta ação pretende-se dar continuidade e reforçar a 

intervenção do Programa no concelho. 

 

 Ação 2.2.1.2. Criação de uma Oficina Móvel Solidária para apoio a 

pequenas reparações domésticas, em complemento à Loja Social 

Existem ainda outras intervenções necessárias nas habitações que são 

essenciais para a melhoria das condições de vida, para as quais ainda 

não foi possível obter resposta. Contempla-se a criação de uma Oficina 

Móvel Solidária que possa dar resposta à necessidade de pequenas 

reparações ao domicílio e que permita ampliar o campo de resposta 

da Loja Social. 

 

Objetivo Específico 2.2.2. Aumentar a oferta de habitação de caráter social  

A procura de habitação social no concelho ultrapassa em muito o atual 

parque habitacional municipal existente obrigando à criação de novas 

soluções habitacionais para assegurar as melhores condições de vida para a 

população em situação de maior carência económica. Com este objetivo 

visa-se ampliar a oferta existente e criar novas ofertas habitacionais a custos 

sociais. 
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Meta Aumentar a oferta de habitação social. 
Criar soluções habitacionais a custos sociais, que derivem da 
parceria com proprietários de espaços devolutos. 

Indicadores Nº de famílias beneficiárias de habitação social. 
Nº de famílias beneficiárias de novas soluções habitacionais a 
custos sociais. 

Situação de partida Nº de famílias em habitação social: 63. (dados CMSBA, 2014) 
Nº de famílias em lista de espera para habitação social: 72. 
(dados CMSBA, 2014) 

 

Preveem-se as seguintes ações para a concretização deste objetivo 

específico: 

 Ação 2.2.2.1. Criação de novos fogos de habitação social 

Face à inexistência de oferta de habitações sociais para dar cobertura 

à procura crescente, ter-se-ão de criar novos fogos para habitação 

social no concelho.  

 

 Ação 2.2.2.2. Promover novas ofertas habitacionais a custos sociais ou 

controlados através de parcerias 

Os elevados custos de arrendamento e de aquisição de habitação têm 

levado muitas famílias a viverem em condições de maior 

vulnerabilidade e muitos jovens a adiarem a constituição da sua própria 

família. Por essa razão, considera-se necessária a criação de soluções 

mais económicas para acesso à habitação, cuja resposta poderá não 

passar pela construção de mais habitação, mas sim pela reabilitação 

de espaços devolutos, em particular no núcleo histórico da vila. Tal 

obrigará à negociação com os proprietários, que se entendem como 

parceiros fundamentais na procura de soluções para o abandono de 

espaços urbanos, e simultaneamente como corresponsáveis no apoio à 

promoção de uma comunidade local mais coesa.  
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Objetivo Geral 2.3. Desenvolver estratégias de ação multidisciplinar nos grupos 

e territórios em situação de exclusão social 

O caráter estruturante e multiplicador das condições de exclusão por que 

passam as famílias mais vulneráveis obriga, cada vez mais, a uma atuação 

que faça convergir os diferentes recursos locais na solução para os problemas 

existentes. Exige-se uma atuação multidisciplinar porque os problemas 

existentes remetem igualmente para causalidades complexas que obrigam a 

respostas integradas. Não se trata apenas de rentabilização de recursos, mas 

também de uma ação concertada e da construção de respostas 

coletivamente assumidas, que permitam o alcance de soluções que possam 

atuar de forma determinante ao nível da melhoria das condições de vida das 

populações mais vulneráveis. 

De resto, o município de São Brás de Alportel tem já vindo a desenvolver um 

conjunto de ações que se orientam neste sentido, pese embora interesse 

reforçar a intervenção existente e ampliar o campo de respostas, 

considerando o crescendo das situações de pobreza e de exclusão que hoje 

se verificam. 

 

Meta Garantir soluções multidisciplinares para as famílias em situação 
de pobreza e de exclusão social 

Indicadores Nº de famílias beneficiárias de apoio multidisciplinar 

Situação de partida Existência da rede social, com uma parceria consolidada ao nível 
local. 
Trabalho de proximidade institucional realizado mensalmente no 
Grupo Social, estando representados todos os serviços de ação 
social direta do concelho. 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.1. Inclusão ativa (FSE) 
9.4. Acesso a serviços (FSE) 

OT 10 – Investir no ensino, nas competências e 
nas aprendizagens ao longo da vida 

10.1. Abandono escolar (FSE) 
10.3. Aprendizagem ao longo da vida 
(FSE) 

OT 11 – Reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente 

11.1. Capacidade institucional (FSE) 
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Objetivo Específico 2.3.1. Melhorar a atuação interdisciplinar 

A atuação para a minimização das situações de pobreza e de exclusão no 

concelho de São Brás de Alportel tem sido caracterizada por uma procura de 

atuação multidimensional, que procura acionar e mobilizar os recursos locais 

para a solução dos problemas. Considerando esta atuação como uma boa 

prática, cabe dar continuidade a esse trabalho neste plano de 

desenvolvimento social. Para além disso deve-se ampliar o campo de 

conhecimento sobre as respostas e a atuação sobre outras dimensões ainda 

não tão exploradas, como é o caso das Acessibilidades.  

Recentemente, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel construiu o seu 

projeto «São Brás Acessível para todos» tornando-se importante a articulação 

das suas ações com os objetivos e intervenção prevista neste plano. 

 

Meta Dar continuidade ao apoio multidisciplinar a famílias em situação 
de pobreza e de exclusão social. 
Desenvolver estratégias de comunicação e de divulgação sobre o 
apoio social existente no concelho. 
Articular a ação multidisciplinar em curso com o projeto «São 
Brás acessível a todos» 

Indicadores Nº de famílias beneficiárias de apoio multidisciplinar 
Nº de iniciativas de divulgação dos apoios sociais existentes 
Ações desenvolvidas no âmbito do projeto «São Brás Acessível a 
Todos» 

Situação de partida Trabalho multidisciplinar realizado no âmbito do Grupo Social, 
que reúne mensalmente e procura dar respostas integradas aos 
problemas sociais emergentes. 

 

Este objetivo específico terá as seguintes concretizações:  

 Ação 2.3.1.1. Reforço das relações de rede para o atendimento 

integrado, tendo em vista o desenvolvimento de atividades à medida 

das necessidades das famílias. 

Esta ação visa reforçar o trabalho já em curso pelo Grupo Social, que 

reúne mensalmente os diferentes serviços que desenvolvem ação social 

direta sobre a população. No entanto, para além deste trabalho que é 

feito em articulação interinstitucional, propõe-se a adoção de 
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estratégias de atendimento integrado que procurem dar resposta 

sistémica aos problemas apresentados pelas pessoas e que exigem 

uma resposta multidisciplinar. 

 

 Ação 2.3.1.2. Divulgação ativa das iniciativas de apoio social existentes 

no concelho 

A população que carece de algum apoio social nem sempre tem a 

noção exata sobre o tipo de suportes institucionais existentes ao nível 

local. Tal é mais relevante no conjunto de pessoas que não tiverem 

necessidade prévia de recurso aos serviços ou que não têm um 

enraizamento no concelho. Assim, de forma a garantir o acesso 

universal aos serviços e aos recursos locais, é importante o 

desenvolvimento de estratégias de comunicação e de informação 

sobre as iniciativas de apoio social existente. Tal pode ser feito com 

apoio das organizações sociais locais, que devem disponibilizar 

informação relevante para que seja sistematizada e divulgada, mas 

também pela possibilidade que têm em disseminar a informação sobre 

os recursos institucionais locais.  

A Câmara Municipal produz mensalmente a Agenda Municipal que se 

apresenta como um instrumento importante de comunicação, mas 

considerando que nem todas as pessoas acedem a este documento, é 

igualmente fundamental diversificar as estratégias de divulgação, 

nomeadamente através dos sites das instituições e produção de 

material informativo específico sobre o tema em apreço. 

 

 Ação 2.3.1.3. Desenvolvimento de ações de melhoria das 

acessibilidades, em consonância com o Projeto «São Brás Acessível 

para todos» 

De forma a assegurar a articulação entre os diversos projetos 

municipais, e considerando a criação recente do projeto «São Brás 

Acessível a todos» procura-se que esta ação possa assegurar a 
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realização de ações de melhoria de acessibilidades prevista no projeto 

e que tal possa contribuir para a ampliação da atuação multidisciplinar 

que se pretende alcançar com este objetivo. 

 

Objetivo Específico 2.3.2. Promover percursos integrados de formação/ 

inserção para famílias em situação de vulnerabilidade económica e social 

 O desenvolvimento da ação sobre grupos em situação de 

vulnerabilidade económica e social no concelho permite perceber que as 

respostas institucionais existentes não são suficientes para apoiar na mudança 

de práticas que permitiriam a alteração estruturante nos modos de vida desta 

população e, em particular, nas suas condições de autonomização. É central 

uma atuação que vise a melhoria de competências sociais e pessoais, mas 

que se complemente com a qualificação para o acesso ao emprego e para o 

alcance de melhores condições de vida. Considera-se que a melhoria da 

qualidade de vida e do bem-estar também pode ser construído através de 

práticas cotidianas mais sustentáveis e que tal exige estratégias de 

sensibilização sobre a população mais carenciada e vulnerável. 

 

Meta Melhorar as competências pessoais e sociais da população em 
situação de maior vulnerabilidade económica e social. 

Indicadores Nº de beneficiários de ações de sensibilização sobre práticas 
cotidianas mais inclusivas. 
Nº de beneficiários de ações de formação em alfabetização e 
literacia. 

Situação de partida Nem sempre as práticas de consumo das famílias em situação de 
vulnerabilidade social e económica se coadunam com as suas 
possibilidades económicas, evidenciando dificuldades ao nível da 
gestão do orçamento familiar, mas também ao nível da escolha de 
consumos mais saudáveis e equilibrados para garante do bem-
estar de todos os elementos dos agregados. Tal resulta de 
fragilidades ao nível de competências sociais, pessoais e escolares 
que cabe minimizar. 

 

Serão realizadas as seguintes ações para assegurar a concretização deste 

objetivo específico: 
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 Ação 2.3.2.1. Capacitação das famílias para práticas cotidianas mais 

inclusivas (ao nível dos consumos, das estratégias de procura de 

emprego, das competências pessoais e sociais…) 

Algumas das situações de vulnerabilidade existentes decorrem ou 

acentuam-se em resultado da dificuldade de desenvolvimento de 

estratégias emancipatórias por parte das pessoas que vivem essas 

mesmas situações. Tal fica a dever-se a fragilidades ao nível de 

competências pessoais e sociais que levam ao desenvolvimento de 

práticas cotidianas pouco sustentáveis e nem sempre adequadas às 

condições objetivas de vida das famílias. Por essa razão considera-se 

necessário o desenvolvimento de ações de curta duração, que podem 

ter um caráter de formação formal ou informal, e que visam a melhoria 

de competências que visem a inclusão social.  

 

 Ação 2.3.2.3. Desenvolvimento de atividades de alfabetização e de 

promoção da literacia. 

Os baixos níveis de escolaridade, a existência de algumas pequenas 

bolsas de analfabetismo, e principalmente a predominância de baixos 

níveis de literacia na população vulnerável em termos 

socioeconómicos, obriga ao desenvolvimento de ações educativas e 

formativas que visem a melhoria de competências a este nível. 

 

Objetivo Geral 2.4. Reforçar a democracia local 

Os contextos municipais tomam um papel cada vez mais preponderante ao 

nível da decisão sobre o futuro da vida das populações. Por outro lado, 

vivendo uma realidade em que os cidadãos se distanciam cada vez mais da 

esfera política – seja porque desacreditados da sua efetiva capacidade na 

resolução dos problemas das pessoas, seja porque preocupados com 

estratégias de sobrevivência individual – é fundamental criar um ambiente 

favorável à aproximação dos cidadãos à gestão municipal. Tal é 

particularmente relevante no atual contexto de crise por que passa o país, 
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que obriga a respostas estruturantes que sejam de baixo custo e à 

necessidade de priorizar a ação em função das necessidades mais 

emergentes. No entanto, a prática demonstra que a promoção de uma 

cultura de diálogo pode ser facilitadora de soluções baseadas na 

rentabilização dos recursos locais, que permitem minimizar gastos e que, 

principalmente, colocam as pessoas e os agentes que operam num território a 

pensar coletivamente a ação.  

Promover um reforço da democracia local significa criar esses espaços de 

diálogo, e tomar posições ativas na redistribuição do poder garantindo que 

todos os que vivem e que intervêm num dado contexto podem ter um papel 

ativo no futuro desse. A cidadania ativa permite capacitar os indivíduos para 

uma nova forma de atuar perante os serviços, mas tal também tem impactos 

diretos na forma como passam a viver a sua própria vida, promovendo uma 

maior autonomia e potenciando um maior sentido crítico. 

 

Meta Criar instrumentos de participação institucional e cidadã 

Indicadores Espaços de participação institucional e cidadã criados 

Situação de partida Existem já espaços de participação institucional sedimentados, 
nomeadamente ao nível da Rede Social e do Conselho Municipal 
de Educação. 
O município tem vindo a desenvolver algumas edições de 
orçamento participativo consultivo.  

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 11 – Reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente 

11.1. Capacidade institucional 

 

Objetivo Específico 2.4.1. Promover a participação dos munícipes no 

desenvolvimento do concelho   

Localmente já existem implantados vários campos de trabalho 

interinstitucional que vão desde a Rede Social, ao Conselho Municipal de 

Educação, ao grupo social. Não raras vezes são desenvolvidas iniciativas que 

juntam as diferentes organizações locais, contribuindo para um diagnóstico 

ativo e uma solução conjunta dos problemas que vão sendo identificados. 
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Trata-se então de estimular a participação cidadã, seja a partir de iniciativas 

de consulta como através da sua participação mais empenhada e regular nas 

organizações de base local da sociedade civil. Uma sociedade informada, 

auscultada e participante é, sem dúvida, uma sociedade mais ativa e 

empenhada sobre a política local e sobre o território em que vive. 

 

Meta Mobilizar munícipes de diferentes áreas do território são-brasense 
a participarem nos fóruns a desenvolver. 
Mobilizar associações de base local a participarem ativamente nas 
respostas a criar para o concelho. 

Indicadores Nº de munícipes envolvidos nas ações de participação a criar. 
Nº de associações locais mobilizadas para fóruns participativos. 

Situação de partida Existem atualmente mecanismos de participação institucional, 
onde as associações de base local não se vão representando. 
Tem vindo a ser desenvolvido um modelo de orçamento 
participativo consultivo, apesar de se ter deixado de realizar uma 
abordagem de proximidade que marcou o início deste modelo no 
concelho. 

 

Para concretização deste objetivo específico serão desenvolvidas as seguintes 

ações: 

 Ação 2.4.1.1. Desenvolvimento do orçamento participativo  

O orçamento participativo traduz-se num modelo de participação dos 

munícipes ao nível da decisão sobre o orçamento municipal. Existem 

diferentes metodologias e escalas territoriais de implementação. O 

município de São Brás de Alportel foi um dos pioneiros ao nível nacional 

na implementação desta metodologia, apesar de ter sido 

descontinuada. Na última edição, traduziu-se num processo de consulta 

à população sobre algumas das prioridades do executivo. Pretende-se 

com esta ação que esta metodologia possa ter continuidade e que 

possam sedimentar-se novas abordagens metodológicas que permitam 

ampliar o campo de participação dos munícipes nas decisões sobre o 

futuro do seu concelho. 

 

 



 

 
167 

 Ação 2.4.1.2. Criação de um Fórum Municipal de Juventude 

Considerando ser central a mobilização dos jovens para a vida política 

local, pretende-se a criação de um fórum que permita a discussão 

sobre ações futuras a desenvolver para este público-alvo em 

específico. Tal será feito através do envolvimento das organizações 

locais que congregam muita população juvenil e através do apelo a 

jovens líderes locais que se sintam motivados a pensar coletivamente 

políticas locais para a juventude. O formato de funcionamento será 

definido posteriormente com a participação daqueles que se 

pretendem mobilizar para este fórum. 

 

 Ação 2.4.1.3. Desenvolvimento de ações de auscultação da população 

sobre projetos para o município 

É fundamental gerar um trabalho de proximidade entre quem tem 

responsabilidades executivas e os cidadãos. Por essa razão, pretendem-

se criar espaços de diálogo direto entre o município e os seus munícipes, 

assegurando que os projetos desenvolvidos no concelho vão ao 

encontro das necessidades que são sentidas nos vários locais. Tal é 

particularmente válido na fase de definição do orçamento municipal, 

pese embora se perceba que nem tudo tenha de vir a ser desenvolvido 

através da ação do município. No entanto, os resultados destas 

auscultações poderão ser partilhados nos vários fóruns locais, 

possibilitando que outros atores locais possam pensar em respostas a 

partir dos recursos passíveis de mobilizar por parte de cada um e em 

conjunto. 

 

2.3. Eixo 3. Consolidar as respostas sociais existentes 
 

O anterior Plano de Desenvolvimento Social permitiu situar um conjunto de 

necessidades de respostas institucionais para as quais o concelho não estava 
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preparado para dar resposta. O período para o qual se programa este novo 

plano, parte de uma situação muito distinta, seja pelas condições conjunturais 

que são muito menos favoráveis ao investimento em novos equipamentos, 

mas também pelo facto das várias instituições locais terem dado respostas 

centrais permitindo transformar o concelho de São Brás num espaço promotor 

do desenvolvimento social. A forma de diálogo interinstitucional que se pratica 

de forma sistémica, e o trabalho coletivo para a resolução dos problemas 

sociais são, sem dúvida, recursos a potenciar no futuro.  

Para este plano propõe-se fundamentalmente um alinhamento das 

respostas existentes – seja na melhoria dos serviços prestados, no aumento da 

cobertura das respostas face à procura registada, como na sua adaptação a 

novas necessidades sociais. O investimento em novas respostas justifica-se em 

casos muito específicos e que se relacionam com o novo contexto de 

necessidades a que as sociedades modernas estão sujeitas e que São Brás 

não constitui exceção – o aumento das situações de demência, de 

dependência e o seu prolongamento no tempo. 

 

Objetivo Geral 3.1. Adequar a oferta de respostas existentes para os idosos, às 

necessidades e possibilidades socioeconómicas 

Os baixos níveis socioeconómicos de parte importante da população idosa do 

concelho obriga a que se criem respostas solidárias e de baixo custo. Há 

necessidade objetiva de ampliação de resposta em Lar e de combater a 

situação de isolamento dos idosos a partir de iniciativas imateriais que lhes 

permita aumentar o sentimento de conforto e de bem-estar. 
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Meta Aumentar a capacidade instalada de respostas sociais e de 
animação para idosos 

Indicadores Taxa de cobertura de respostas sociais destinadas a idosos 
% de idosos em programas de animação sociocultural 

Situação de partida Existem respostas locais institucionalizadas para idosos com 
diferentes níveis de procura. A resposta de Lar no setor solidário é 
aquela que apresenta maior discrepância entre a oferta e a 
procura, sendo esta substancialmente superior à primeira. A 
resposta de Centro de Dia não é muito procurada, apesar de haver 
uma resposta muito positiva dos idosos a programas gratuitos de 
animação sociocultural (subvalorização por parte destes dos custos 
inerentes a este tipo de programas). 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a Serviços (FSE) 
9.7. Saúde e infraestruturas (FEDER) 

 

 

Objetivo específico 3.1.1. Aumentar a capacidade instalada para resposta a 

idosos  

Há necessidade objetiva de aumento de resposta de Lar ao nível do setor 

solidário face à existência de uma procura que excede em muito a oferta 

existente. Tal aplica-se tanto à população idosa como à população 

dependente em geral. Por outro lado, há que criar respostas para os idosos 

que residem em locais rurais isolados do concelho. Estas não precisam de 

seguir uma lógica institucionalizada, podendo ser dinamizada através de 

parcerias locais entre as várias organizações locais e regionais que prestam 

apoio à população idosa. 
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Meta Aumentar a capacidade em Lar no setor solidário 
Criar um programa de animação sociocultural destinado aos idosos 
residentes em meios rurais isolados 

Indicadores Nº de novos lugares em Lar 
Existência de programa de animação sociocultural destinado aos 
idosos em meios rurais isolados 

Situação de partida A SCM de São Brás de Alportel tem um projeto para aumento da 
sua resposta de Lar. 
A CMSBA promove iniciativas de animação no Centro de Parises e 
Quinta do Peral, uma destas em parceria com o Centro de Saúde 
local. 

 

Preveem-se as seguintes ações: 

 Ação 3.1.1.1. Dinamização do Centro de Convívio de Parises  

O Centro de Convívio de Parises foi reabilitado recentemente 

prevendo-se o seu funcionamento em parceria entre o Município de 

São Brás de Alportel e a Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão. Foi inaugurado no início do ano de 2013, e a sua animação 

inicial foi assegurada pela equipa do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de São Brás de Alportel 2012-2014, Plano LARA. 

Após o término deste projeto e procurando assegurar outro tipo de 

trabalho que não o restrito à animação local, cabe complementá-lo 

com respostas concretas à população idosa, nomeadamente através 

da oferta do serviço de apoio domiciliário. Prevê a criação de dois 

postos de trabalho que garantirão o funcionamento do espaço. 

  

 Ação 3.1.1.2. Aumento da cobertura de Lar de idosos do setor solidário 

e ampliação da oferta de respostas para pessoas acamadas.  

A análise da distribuição da população idosa institucionalizada em lares 

no concelho, permite concluir que a necessidade mais sentida se reflete 

ao nível das respostas solidárias. A não ser que seja possível estabelecer 

acordos entre Estado-Setor Privado lucrativo para assegurar que as 

atuais vagas disponíveis possam ser ocupadas por pessoas mais 

carenciadas, o problema manter-se-á, com uma lista de espera para 

Lar do setor solidário e não preenchimento de vagas no setor lucrativo.  
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A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel tem um projeto 

de aumento da resposta em Lar, apesar de ainda não estar prevista a 

sua execução. Deve, no entanto, sublinhar-se, que estas necessidades 

não se restringem à população idosa, mas cada vez mais a situações 

de pessoas que sofrem de doenças que as conduzem a situações de 

dependência temporária ou continuada e que exigem um outro tipo 

de acompanhamento técnico e de apoio que não aquele que a 

resposta de Lar consegue oferecer. Trata-se de alargar o número de 

vagas em Lar e de ampliar o leque de serviços prestados nesta 

valência. 

  

 Ação 3.1.1.3. Desenvolvimento de projetos de animação comunitária 

dirigidos aos sítios rurais do concelho, mediante a dinamização de 

espaços de convívio, podendo aproveitar infraestruturas já existentes e 

que possam ser rentabilizadas para este efeito 

A situação de isolamento em que se encontram muitos idosos do 

concelho, em particular aqueles que vivem nos espaços rurais dispersos, 

obriga a respostas que procurem proporcionar um aumento da sua 

qualidade de vida, que lhes permitam ter uma vida o mais ativa 

possível. A experiência de animação desenvolvida em alguns projetos 

locais (várias iniciativas da Quinta do Peral, Projeto LARA, Projeto Mais 

Viver, Mais Aprender) permite concluir que esta estratégia tem impactos 

muito positivos ao nível da população idosa. O concelho dispõe de 

espaços públicos em vários locais do concelho, permitindo ampliar e 

sistematizar a oferta a desenvolver em cada um desses locais.  

 

Objetivo Geral 3.2. Criar respostas de apoio a situações de dependência 

extrema 

Trata-se de garantir resposta à população em situação de dependência 

extrema, que não encontra na resposta de Lar uma oferta adequada às suas 

necessidades. Não existe localmente qualquer oferta a este nível. 
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Considerando que o aumento da esperança de vida, aumenta o tempo de 

dependência e um maior cuidado na saúde das pessoas, torna-se importante 

criar uma resposta adequada às novas necessidades emergentes. Apesar de 

existirem ofertas nos concelhos vizinhos, é de esperar que com o aumento do 

envelhecimento, estas respostas não sejam suficientes para suprir as 

necessidades. Para além do mais, há que adaptar a procura de Lar 

canalizando-a em função das necessidades específicas dos utentes. 

 

Meta Garantir respostas para pessoas em situação de dependência e 
isolamento, assim como para situações de emergência 

Indicadores Nº de vagas existentes em resposta para situações de isolamento e 
emergência 
Nº de vagas existentes para apoios continuados à população 

Situação de partida Resposta institucional inexistente para situações de isolamento e 
de emergência. Respostas pontuais em função das necessidades 
vivenciadas e dos recursos institucionais passíveis de mobilizar 
aquando da identificação dessas mesmas necessidades. 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a Serviços (FSE) 
9.7. Saúde e infraestruturas (FEDER) 

 

Objetivo Específico 3.2.1. Garantir apoio à população, em situação de 

isolamento  

Localmente não existe uma resposta de acolhimento de emergência e de 

apoio a situações de isolamento social, que são cada vez mais frequentes e 

solicitadas. As soluções que vão sendo encontradas nem sempre respondem 

às necessidades existentes aumentando a situação de vulnerabilidade social 

das pessoas que as vivenciam. 
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Meta Criar um centro de acolhimento social para situações de 
isolamento e emergência 

Indicadores Centro de acolhimento social para situações de isolamento e 
emergência, criado 

Situação de partida Não existe qualquer resposta institucional a este nível. Não se 
conhecem respostas destas ao nível da região, a não ser 
respostas de emergência criadas por alguns municípios. As 
respostas de acolhimento temporário estão essencialmente 
vocacionadas para crianças e jovens. 

 

Para este objetivo prevê-se a realização de uma ação, nomeadamente:  

 Ação 3.2.1.1. Criação de um Centro de Acolhimento Social para 

situações de isolamento e emergência 

As situações de emergência social são cada vez mais frequentes sem 

que exista resposta para estas situações ao nível local. Também a 

dependência de pessoas em situação de isolamento social preocupa 

sem que se consiga assegurar uma resposta residencial de acolhimento, 

mesmo que temporária. Por essa razão justifica-se a criação deste 

Centro procurando dar resposta às necessidades que vão surgindo a 

este nível. 

 

Objetivo Específico 3.2.2. Garantir cuidados continuados à população 

Fruto do aumento de diversas situações de dependência, a par de uma 

dificuldade de encontrar suporte familiar ou comunitário para essas mesmas 

situações e da inexistência de respostas sociais suficientes para suprir as 

necessidades emergentes, há que garantir cuidados continuados à 

população. Trata-se de uma resposta que não suprirá as necessidades locais, 

mas que pode igualmente dar apoio a outros concelhos que se deparam com 

o mesmo tipo de problema, alargando a capacidade instalada ao nível da 

região. 
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Meta Criar uma unidade de cuidados continuados. 

Indicadores Unidade de cuidados continuados, criada 

Situação de partida Não existe qualquer resposta institucional a este nível no concelho. 
Na região existem 4 unidades de média duração e reabilitação, 11 
unidades de longa duração e manutenção. A procura continua a 
crescer apesar da resposta que tem vindo a ser aumentada ao 
nível da região. 

 

Este objetivo prevê a realização de uma ação: 

 Ação 3.2.2.1. Promover a criação de uma Unidade de Cuidados 

Continuados 

No concelho não existe qualquer unidade de cuidados continuados. 

Torna-se urgente a criação de lugares de internamento considerando 

que é, a esse nível, que maiores dificuldades de resposta vão surgindo. 

As unidades existentes na região não são suficientes para a crescente 

procura e, muitas vezes, são realizados encaminhamentos para 

respostas institucionalizadas cuja oferta de serviços não se adapta às 

necessidades que algumas situações de dependência exigem. Tal é 

particularmente válido nas situações que requerem apoios específicos 

na área da saúde. A opção pela tipologia de unidade a criar 

dependerá dos acordos locais e regionais a desenvolver, considerando 

que esta é uma resposta que têm impacto ao nível da região. 

 

Objetivo Geral 3.3. Desenvolver atividades de ocupação de tempos livres 

Nos últimos anos, a oferta de atividades de tempos livres tem vindo a ser 

alargada, sendo ainda insuficiente para suprir algumas necessidades 

específicas. Há três grupos específicos para os quais se requer resposta 

urgente. Por um lado, torna-se necessário aumentar a oferta para atividades 

de tempos livres para as crianças dos 3 aos 6 anos. Por outro lado, não existe 

qualquer oferta local para a população portadora de deficiência. 

Considera-se que o concelho tem condições acolhedoras para criar uma 

nova oferta ao nível nacional que se consolide como resposta às 

necessidades de ocupação das férias das crianças e jovens, em particular ao 
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nível das situações de risco. Não se trata especificamente de uma resposta 

local, mas sim de uma oferta inovadora que pretende acolher crianças e 

jovens de vários concelhos ao nível nacional. 

 

Meta Assegurar atividades de férias e de lazer para crianças e jovens e 
população portadora de deficiência 

Indicadores Nº de crianças e jovens e população portadora de deficiência 
ocupada em atividades de lazer e de férias. 

Situação de partida A resposta de atividades de férias e de lazer destinada a crianças 
e jovens é insuficiente face às necessidades. Não existe qualquer 
resposta local para a população portadora de deficiência. 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a Serviços (FSE) 
9.7. Saúde e infraestruturas (FEDER) 

 

Objetivo Específico 3.3.1. Aumentar a capacidade de resposta de Centro de 

Atividades de Férias e de Lazer 

Existe capacidade instalada para 25 crianças dos 3 aos 6 anos, no Centro de 

Férias e Lazer “Sítio dos Graúdos”. Esta oferta, disponibilizada pelo CCD de São 

Brás de Alportel, foi criada para dar resposta às interrupções letivas que 

obrigam as famílias a encontrar soluções de ocupação para as suas crianças. 

Considera-se fundamental aumentar a capacidade de resposta instalada, 

considerando que a procura deste tipo de valência é grande. 

No entanto, para além desta oferta considera-se ser possível a realização de 

campos de férias, aproveitando o potencial do concelho em termos 

paisagísticos e de recursos ambientais, que procurem captar crianças e jovens 

em situação de maior vulnerabilidade social, principalmente aqueles que 

vivem em situação de risco.  
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Meta Aumentar a capacidade de oferta de Centro de Atividades e 
Lazer para crianças dos 3 aos 6 anos. 
Criar um campo de férias para crianças e jovens, em particular 
para aquelas em situação de risco. 

Indicadores Taxa de cobertura do Centro de Atividades de Férias e Lazer 
Nº de crianças e jovens em risco envolvidas em campos de 
férias, por concelho 

Situação de partida Foi recentemente criada a resposta de Centro de Atividades de 
Férias e Lazer, para crianças dos 3 aos 6 anos, pelo CCD de São 
Brás de Alportel. No entanto, o número de vagas disponíveis fica 
aquém das necessidades. 
Apesar de existir localmente oferta ocupacional para crianças e 
jovens em risco, assume-se a vontade em desenvolver um 
projeto pioneiro ao nível nacional que vise a criação de campos 
de férias que possibilite novas experiências para as crianças e 
jovens, em particular para aquelas que vivem situações de risco. 
Pretendem-se captar públicos do concelho e de fora deste. 

 

Este objetivo será concretizado a partir das seguintes ações: 

 Ação 3.3.1.1. Aumento da capacidade instalada para atividades de 

férias e de lazer para crianças dos 3 aos 6 anos de idade 

A resposta de Centro de Férias e de Lazer entrou em funcionamento 

este ano. A experiência demonstra a necessidade de manutenção e 

alargamento da capacidade instalada face à ausência de outras 

respostas locais destinadas às crianças entre os 3 e os 6 anos de idade.  

 

 Ação 3.3.1.2. Criação de campos de férias destinados a crianças 

priorizando as situações de risco  

As crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade social e 

económica, nem sempre têm a oportunidade de disfrutar do acesso a 

condições de lazer que sejam estimulantes e que lhes permitam o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais. As dificuldades 

económicas limitam claramente as condições de acesso. Tais 

dificuldades adensam-se nas situações de risco. Considera-se então 

fundamental a criação da resposta de campos de férias para estas 

crianças e jovens, que possa servir de referência ao nível nacional e que 

permita ampliar o campo das oportunidades futuras para este público 
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em particular. Trata-se de uma resposta que não se restringe apenas 

para o concelho e região. 

 

Objetivo Específico 3.3.2. Criar respostas para pessoas com deficiência 

A população portadora de deficiência do concelho tem necessitado sempre 

do recurso a entidades e a respostas externas. Há uma área que não tem sido 

oferecida e que se considera uma mais-valia considerando as potencialidades 

do concelho, que é a referente à realização de atividades de férias e de lazer 

específicas para os beneficiários das respostas institucionalizadas existentes ao 

nível regional e nacional. 

 

Meta Criar resposta de atividades de ocupação dos tempos livres para 
população portadora de deficiência. 

Indicadores Taxa de cobertura de atividades de lazer para população portadora 
de deficiência 

Situação de partida Não existe qualquer oferta de atividades de lazer para a população 
portadora de deficiência. 

 

Será realizada a seguinte ação: 

 Ação 3.3.2.1. Desenvolvimento de atividades para pessoas com 

deficiência (em parceria com entidades que desenvolvem trabalho 

nesta área) 

Procurando potenciar as valias locais para a prática de atividades de 

lazer, prevê-se a criação de respostas que possam contribuir para o 

estímulo ao desenvolvimento de competências motoras e cognitivas na 

população com deficiência. Esta ação não está desligada da oferta a 

inscrever para a população jovem (ação 3.3.1.2) ao nível dos campos 

de férias, na exata medida em que pode haver uma resposta 

adaptada a este público em particular, desenhado e implementado 

através de parcerias com as entidades que ao nível regional e nacional 

desenvolvem a sua atividade especificamente orientada para a 

população portadora de deficiência. 
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Objetivo Geral 3.4. Aumentar a resposta de alimentação a famílias 

carenciadas do concelho 

De forma a assegurar que os recursos alimentares não são desperdiçados, é 

através da Loja Social que se centralizam todas as respostas concelhias. No 

entanto, apesar destes esforços, a crise veio aumentar, de forma significativa, 

as necessidades de alimentos. Os recursos existentes disponibilizados através 

do Banco Alimentar contra a Fome não são suficientes para suprir todas as 

necessidades, razão que justifica a disponibilização de uma verba da 

autarquia especificamente destinada a apoiar a população carenciada com 

alimentos. 

 

Meta Aumentar a capacidade de resposta alimentar face às situações de 
carência existentes. 

Indicadores Nº de famílias e indivíduos a beneficiar de apoio alimentar por 
parte da Loja Social 
Nº de cabazes alimentares distribuídos 

Situação de partida A Loja Social centraliza a distribuição de alimentos pelas famílias 
carenciadas do concelho, permitindo que não se desperdicem os 
parcos recursos alimentares existentes. A Loja recebe alimentos 
das campanhas do Banco Alimentar e é ainda reforçada com 
orçamento do município, que contratualiza com uma distribuidora 
para assegurar a distribuição regular de alimentos à população.  

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

Não há nenhuma prioridade onde o apoio 
necessário de assistência se enquadre. 
Existem outras fontes comunitárias de 
apoio ao nível da disponibilização de 
alimentos. 

 

Objetivo Específico 3.4.1. Diversificar as fontes de recolha de alimentos para 

apoio a famílias carenciadas 

O aumento da alimentação disponível passará pela procura de novas fontes 

de recolha de alimentos, considerando as necessidades crescentes e uma 

resposta insuficiente que tem de ser permanentemente suprida pela 

intervenção da autarquia. Recentemente foi estabelecido um acordo com a 
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Associação Humana que permite a entrada de recursos adicionais para a Loja 

Social. No entanto, considerando uma loja de não desperdício alimentar é 

possível trabalhar com várias empresas locais assegurando a disponibilização 

de mais alimentos.  

Meta Aumentar o número de parceiros que apoia a Loja Social ao nível 
de alimentos 

Indicadores Nº de parceiros que disponibilizam recursos alimentares (em 
espécie ou em dinheiro) para a Loja Social 
Quantidade de alimentos recebidos durante o ano 

Situação de partida Neste momento a Loja Social conta com apoio do Banco Alimentar, 
da própria Câmara Municipal, e mais recentemente dos recursos 
vindos de uma parceria estabelecida com a associação Humana. 
São poucas fontes de recursos para necessidades que têm vindo a 
aumentar. 

 

Para este objetivo prevê-se a concretização da seguinte ação: 

 Ação 3.4.1.1. Ampliar o campo de ação da Plataforma Local de Ajuda 

Alimentar – base da Loja Social 

Trata-se de ampliar parceiros para diversificar fontes de acesso a 

rendimentos e alimentos, e aumentar a quantidade de alimentos 

disponíveis para assegurar uma resposta mais alargada à população 

carenciada. 

 

Objetivo Geral 3.5. Garantir acompanhamento social e psicológico aos jovens 

O município tem vindo a disponibilizar apoio psicológico nas várias escolas do 

concelho. Se tal é central para uma intervenção imediata e em contexto 

educativo, as necessidades dos jovens ultrapassam bastante este contexto. De 

resto, a escola pode revelar-se como contexto inibidor de uma relação de 

maior proximidade e mais eficaz entre os serviços e os jovens. Trata-se de 

ampliar o campo de apoio atualmente existente. 
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Meta Garantir apoio e encaminhamento psicológico e social para os 
jovens 

Indicadores Nº de jovens apoiados/ encaminhados 

Situação de partida O município disponibiliza o serviço de apoio e acompanhamento 
psicológico nas escolas do concelho. 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a Serviços (FSE) 
9.7. Saúde e infraestruturas (FEDER) 

 

Objetivo Específico 3.5.1. Criar respostas de acompanhamento e de 

encaminhamento ao nível social e psicológico para os jovens 

Garantindo que o apoio social e psicológico a jovens não se restringe ao 

contexto educativo, justifica-se a ampliação da resposta permitindo uma 

atuação multidimensional sobre os problemas sentidos e vivido pelos jovens. 

Não se pretende apenas apoiar ao nível psicológico, mas também social e de 

potenciar um encaminhamento eficaz dos jovens para serviços que permitam 

dar resposta às necessidades por esses sentidos. 

 

Meta Criar o Gabinete Jovem 

Indicadores Gabinete Jovem criado 

Situação de partida O acompanhamento existente é realizado em contexto educativo. 
Torna-se necessária a realização de uma intervenção mais 
sistémica e que enfoque sobre as diferentes dimensões da vida dos 
indivíduos. 

 

Este objetivo prevê a realização da seguinte ação: 

 Ação 3.5.1.1. Criação do Gabinete Jovem 

O Gabinete Jovem consolida-se no espaço onde um 

acompanhamento social e psicológico se prevê realizar, procurando 

que os jovens possam aceder a estes recursos sem ser apenas no 

contexto educativo – que se trata da única resposta solidária existente 

atualmente. Para além de pretender-se criar um espaço onde os jovens 
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sintam confiança, visa-se ampliar a resposta atualmente existente para 

este público.  

 

Objetivo Geral 3.6. Reforçar o apoio técnico local ao nível da ação social 

Face às necessidades existentes e demais referenciadas, a resposta técnica 

pública é deveras insuficiente. A ação social do município conta com um 

assistente social e um psicólogo. A Junta de freguesia dispõe igualmente de 

uma técnica de animação e desenvolvimento comunitário que dá apoio a 

este nível. Todas as respostas protocoladas de assistência e de 

acompanhamento psicológico e social necessário e existente no concelho, 

são asseguradas pelo CCD (equipa de RSI, CPCJ, CLAII, GIP). Qualquer 

situação que ultrapasse este domínio de ação fica a cargo da parca equipa 

social existente no município e junta de freguesia. 

 

Meta Aumentar o número de técnicos de ação social local 

Indicadores Nº de técnicos que dão suporte à ação social local nas respostas 
protocoladas e nos serviços públicos locais 

Situação de partida Equipa técnica dos serviços públicos locais muito diminuta.  
Respostas locais ao nível das políticas sociais ativas estão neste 
momento a ser asseguradas pelo CCD. 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a Serviços (FSE) 
 

OT 11 – Reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente 

11.1. Capacidade Institucional (FSE) 

 

Objetivo Específico 3.6.1. Aumentar as equipas técnicas de ação social do 

concelho 

De uma forma simples não é possível fazer mais com os mesmos recursos 

técnicos existentes atualmente. As restrições orçamentais por que as entidades 

públicas têm passado contribuem para que a equipa de ação social local 

não tivesse sido reforçada. No entanto, as várias propostas realizadas neste 
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Plano dependem, em muito, da capacidade de contratação de técnicos que 

permitam consolidar a equipa de ação social do concelho. 

 

Meta11 Aumentar o número de técnicos de ação social local 

Indicadores Nº de técnicos que dão suporte à ação social local nas respostas 
protocoladas e nos serviços públicos locais 

Situação de partida Equipa técnica dos serviços públicos locais muito diminuta.  
Respostas locais ao nível das políticas sociais ativas estão neste 
momento a ser asseguradas pelo CCD. 

 

 

Este objetivo específico será concretizado através da seguinte ação: 

 Ação 3.6.1.1. Aumento do número de técnicos de apoio social seja na 

estrutura interna da autarquia ou através de parcerias realizadas com as 

instituições locais que assegurem o reforço do trabalho para a 

promoção do desenvolvimento social 

Prevê-se uma atuação a dois níveis: i) reforço da equipa interna da 

autarquia da área de ação social; ii) garante das condições para que 

as instituições locais possam reforçar as suas equipas – que tanto pode 

ser feito através de protocolos para a execução de metas e objetivos 

concretos, como potenciando acesso a recursos (nomeadamente no 

CRESC Algarve) que permitam a estas entidades garantir a execução 

dos vários desafios à ação previstos em plano de desenvolvimento 

social.   

 

Objetivo Geral 3.7. Mobilizar a sociedade civil para a solidariedade social 

Sabe-se que uma das formas de proteção face aos riscos sociais assenta na 

criação de redes sociais fortes. Por outro lado, a ligação social num território 

conduz a uma maior apropriação e uma relação ativa com a sua 

comunidade. Por essa razão faz sentido mobilizar organizações da sociedade 

                                                           
11

 Meta, indicadores e situação de partida deste objetivo específico, similares ao objetivo geral em que 
se enquadra.  
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civil e pessoas a título individual para que possam ser ativados múltiplos 

campos de ação voluntária para a promoção da solidariedade social. 

 

Meta Aumentar o número de voluntários ativos do Banco de 
Voluntariado Local de São Brás de Alportel 

Indicadores Nº de voluntários participantes em atividades para a comunidade 

Situação de partida Existe um Banco de Voluntariado Local que precisa de ser 
dinamizado para garantir uma participação de um maior número 
de voluntários e que essa participação seja mais frequente. 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.1. Inclusão Ativa (FSE) 
9.6. DLBC (FSE) 

OT 11 – Reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente 

11.1. Capacidade Institucional (FSE) 

 

Objetivo específico 3.7.1. Alargar a rede de voluntariado e o seu campo de 

ação 

A Rede de Voluntariado local tem-se focado essencialmente ao nível da Loja 

Social e da Universidade Sénior. Regista-se uma tendência de permanência 

do mesmo grupo restrito de voluntários, sendo difícil a mobilização de outros 

inscritos na rede. Considera-se que tal pode ser ultrapassado através da 

diversificação dos campos de ação em que a ação voluntária se pode 

enquadrar, potenciando assim o aumento dos voluntários ativos do concelho. 

 

Meta Aumentar o número de serviços que contam com apoio voluntário 

Indicadores Nº de serviços disponibilizados à comunidade com apoio de 
voluntários 
Nº de voluntários séniores mobilizados para serviços de apoio à 
comunidade 
Nº de voluntários desempregados mobilizados para serviços de 
apoio à comunidade 

Situação de partida Existe um Banco de Voluntariado local que tem sido dinamizado 
pela Junta de Freguesia com apoio da Câmara Municipal e que tem 
permitido a mobilização de pessoas voluntárias seja para a Loja 
Social como para a Universidade Sénior. 
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Para a prossecução deste objetivo serão realizadas as seguintes ações: 

 Ação 3.7.1.1. Estabelecimento de novas parcerias locais para 

alargamento do âmbito de ação e do número de voluntários locais 

Se é verdade que a rede existente ao nível da promoção do 

voluntariado carece de uma ampliação da participação, tal só será 

conseguido se se diversificarem os espaços onde esse pode vir a ser 

desenvolvido. Sabendo das dificuldades existentes ao nível dos escassos 

recursos técnicos locais, o voluntariado pode dar apoio à ação social 

local sem que tal se compreenda como uma substituição da força de 

trabalho necessária, mas tão somente como um complemento ao 

trabalho em curso. A ampliação das práticas de voluntariado pode ser 

feita através da consolidação de parcerias locais com organizações da 

sociedade civil, ou mesmo com outras organizações externas ao 

território, onde esse trabalho voluntário pode ser uma mais-valia para o 

desenvolvimento da comunidade. 

 

 Ação 3.7.1.2. Mobilização da população sénior para iniciativas de 

voluntariado. 

Com o aumento da esperança de vida e consequente melhoria dos 

padrões de vida, em geral, o tempo útil da inatividade vai-se alargando 

apesar da população sénior ter durante largos anos capacidades e 

competências que podem ser mobilizadas em prole da comunidade 

que a rodeia. Considera-se este público-alvo prioritário na mobilização 

para o trabalho voluntário, reconhecendo que um tempo de 

dedicação aos outros pode ser uma mais-valia seja na promoção de 

laços sociais como no reforço da autoestima. 

 

 Ação 3.7.1.3. Mobilização de população desempregada para iniciativas 

de voluntariado. 

Também ao nível da população desempregada se identifica um igual 

desperdício de recursos, considerando que o atual contexto tem 
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conduzido a longos períodos de desemprego sem que as pessoas 

perspetivem um reingresso no mercado de trabalho. O tempo de 

ausência do trabalho é também um tempo em que se reduzem as 

relações sociais e que se ampliam as «perdas de esperança» face ao 

futuro. Há um conjunto amplo de pessoas que têm competências para 

serem ativadas e tempo disponível. Preveem-se então mobilizar 

desempregados que se sintam interessados em atividades voluntárias.  

 

 Ação 3.7.1.4. Mobilização da rede de voluntários para o 

desenvolvimento de ações de combate ao isolamento e de apoio às 

situações de vulnerabilidade social, como por exemplo através do 

“apadrinhamento de famílias”.  

Esta ação compreende um âmbito específico de desenvolvimento das 

iniciativas de voluntariado, estimulando a realização de iniciativas de 

aproximação entre voluntários e comunidade. Consolida-se num 

voluntariado de proximidade, permitindo a cada voluntário a resolução 

de problemas concretos vividos pelas pessoas em situação de 

isolamento físico e social e que vivam em condições de vulnerabilidade 

social e económica.  

 

Objetivo Geral 3.8. Melhorar a mobilidade da população 

A forma de ocupação do espaço é determinante ao nível da rede de 

transportes existentes. Pensar os transportes coletivos de forma sustentável mas 

que garanta a mobilidade efetiva da população torna-se um exercício 

complexo. No entanto, a rede lucrativa de transportes coletivos é muito 

limitada centrando-se nas principais vias de acesso deixando a população 

isolada em grandes dificuldades para acesso a serviços e à aquisição de bens. 

Torna-se urgente melhorar a mobilidade da população tanto para assegurar a 

continuidade de atratividade do território para viver, como para promover o 

bem-estar da população que aqui reside. 
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Meta Melhorar a mobilidade da população no concelho 

Indicadores Nº de pessoas servidas pela rede de transporte coletivo no 
concelho 

Situação de partida Mobilidade entre os vários locais do concelho, em particular, os 
rurais, muito limitada. O transporte de táxi apresenta-se como a 
única solução em alguns locais mais isolados. A Câmara Municipal 
assegura o transporte semanal da população da serra de São Brás 
de Alportel dada a inexistência de qualquer meio de transporte 
para esta área do concelho. 

 

Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de Investimento 

OT 4 – Apoiar a transição para uma economia 
com baixas emissões de carbono em todos os 
setores 

4.5. Mobilidade urbana sustentável 
(FEDER) 

OT 9 – Promover a inclusão social e combater a 
pobreza 

9.8. Regeneração de comunidades 
desfavorecidas (FEDER) 
9.10. DLBC (FEDER) 

 

Objetivo Específico 3.8.1. Alargar o sistema de transporte seja em termos de 

áreas a abranger e horários 

Com este objetivo pretende-se assegurar que mais população local consegue 

aceder ao transporte coletivo, garantindo o suprimento de mais necessidades 

de mobilidade cotidiana. Propõe-se que tal seja feito pela ampliação dos 

horários como dos circuitos atualmente existentes, em particular no que 

respeita ao programa municipal «Vir à Vila».  

Meta Aumentar o número de circuitos de transporte coletivo municipal 
atualmente existente 
Diversificar o horário nos circuitos de transporte coletivo municipal  

Indicadores Nº de novos horários e circuitos criados pelo município. 

Situação de partida Circuitos e horários de transporte coletivo insuficientes para suprir 
as necessidades de mobilidade da população no concelho.  

 

Este objetivo será concretizado através da seguinte ação: 

 Ação 3.8.1.1. Adequação permanente do serviço de transporte 

municipal “Vir à Vila”. 

A Câmara Municipal desenvolve semanalmente o transporte de 

pessoas residentes na serra de S. Brás. Com esta ação reconhece-se a 
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necessidade de compromisso na criação de novos circuitos e de novos 

horários para melhorar a mobilidade da população, sabendo que a 

empresa privada de transporte coletivo existente não assegurará uma 

ampliação da sua rede. Tais percursos e horários serão ajustados em 

função das necessidades existentes nos vários locais e da população 

beneficiária destes serviços de transporte.  
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3. Síntese do Plano de Desenvolvimento Social 

  



 
Eixo Estratégico de 
Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Ações Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de 
investimento 

Eixo 1. Promover e estimular 
o empreendedorismo, a 

economia e o emprego local 
 

1.1. Criar estímulos 
à fixação de 

empresas e à 
criação de 

emprego local 

1.1.1. Garantir condições 
para o 

empreendedorismo local 

1.1.1.1. Criação do Gabinete do 
Empreendedor 

OT 3 - Reforçar a 
competitividade das pequenas e 
médias empresas e dos sectores 

agrícola, das pescas e da 
aquicultura 

OT 8 - Promover o emprego e 
apoiar a mobilidade laboral 

 
 
 

3.1. 
Empreendedorismo 

(FEDER) 
3.2. Novos modelos 

empresariais (FEDER) 
3.3. Capacidades 

avançadas (FEDER) 
 

8.1. Acesso ao 
emprego (FSE) 
8.3. Criação de 
emprego (FSE) 

8.5. Adaptabilidade 
(FSE) 

8.8. Viveiros de 
empresas (FEDER) 

 
 

1.1.1.2. Incentivo ao desenvolvimento de 
espaços de co-working 

1.1.1.3. Promoção de estímulos à fixação 
de empresas locais 

1.1.1.4. Desenvolvimento de parcerias com 
os privados detentores de espaços de 

localização de empresas, para a 
dinamização e ocupação desses espaços 

1.1.1.5. Capacitação dos empreendedores 
locais sobre sistemas de incentivos e 
procedimentos de legalização e de 

licenciamento de diferentes atividades 
económicas 

1.1.1.6. Ativação do Prémio «Inovação e 
Empreendedorismo Local» de São Brás de 

Alportel 
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Eixo Estratégico de Intervenção Objetivos 
Gerais 

Objetivos Específicos Ações Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de 
investimento 

Eixo 1. Promover e estimular o 
empreendedorismo, a economia 

e o emprego local 
 

1.2. Valorizar a 
produção e o 

comércio local 
 

1.2.1. Desenvolver ações 
conjuntas entre produtores e 
prestadores de serviços que 
incentivem o consumo local 

 

1.2.1.1. Desenvolvimento de uma 
estratégia de comunicação sobre 
os produtos locais de excelência 

OT 1 - Reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a 

inovação 
OT 3 - Reforçar a competitividade 

das pequenas e médias empresas e 
dos sectores agrícola, das pescas e 

da aquicultura 
OT6 – Proteger o ambiente e 

promover a eficiência dos recursos 
OT 8 - Promover o emprego e apoiar 

a mobilidade laboral 
 
 
 

OT 9 – Promover a inclusão social e 
combater a pobreza 

1.2. Investimento nas 
empresas (FEDER) 

 
 
 

3.1. Empreendedorismo 
(FEDER) 

3.2. Novos modelos 
empresariais (FEDER) 

3.3. Capacidades 
avançadas (FEDER) 

 
6.3. Património natural 

e cultural (FEDER) 
 
 

8.1. Acesso ao emprego  
(FSE) 

8.3. Criação de 
emprego (FSE) 
8.9. Potencial 

endógeno (FEDER) 
9.6. e 9.10. DLBC (FSE e 

FEDER) 

1.2.1.2. Dinamização do Banco de 
Serviços e de Ofícios 

1.2.1.3. Criação de um diretório 
virtual para a divulgação de todas 

as empresas locais 

1.2.1.4. Criação de um Espaço 
Colaborativo de artesãos e de 

produtores 

1.2.1.5. Desenvolvimento dos 
circuitos curtos de produção e 

consumo 

 

1.2.2. Sensibilizar a 
comunidade para o consumo 

de produtos e para a 
valorização dos saberes locais 

 

1.2.2.1. Criação de uma «oficina 
das artes» 

1.2.2.2. Desenvolvimento de um 
programa de valorização dos 
produtos locais no mercado 

municipal 

1.2.2.3. Dinamização de eventos 
que estimulem o consumo local 

(ex. noites temáticas, stock out…) 
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Eixo Estratégico de 
Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Ações Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de 
investimento 

Eixo 1. Promover e estimular 
o empreendedorismo, a 

economia e o emprego local 
 

1.3. Promover a capacitação 
da população adulta como de 

forma a reforçar o seu 
potencial de integração no 

mercado de trabalho 
 

1.3.1. Desenvolver ações de 
formação que visem contribuir 

para a integração laboral da 
população desempregada e dos 
jovens em transição para a vida 

ativa 
 

1.3.1.1. Organização de cursos de 
formação para jovens e 

desempregados 
 

OT 8 - Promover o 
emprego e apoiar a 
mobilidade laboral 

 
 

OT 9 – Promover a 
inclusão social e 

combater a pobreza 
 

OT 10 – Investir no 
ensino, nas competências 

e na aprendizagem ao 
longo da vida 

8.1. Acesso ao 
emprego (FSE) 

8.4. Igualdade de 
género (FSE) 

8.5. Adaptabilidade 
(FSE) 

9.1. Inclusão ativa 
(FSE) 

9.6. DLBC (FSE) 
10.1. Abandono 

escolar (FSE) 
10.3. Aprendizagem 

ao longo da vida 
(FSE) 

10.4. Orientação 
para o mercado de 

trabalho (FSE) 

Eixo 2. Atuar de forma 
integrada sobre grupos e 

territórios de exclusão 

2.1. Desenvolver estímulos à 
autonomização de grupos em 
situação de vulnerabilidade e 

de exclusão 
 

2.1.1. Alargar os meios de 
subsistência de grupos em 
situação de vulnerabilidade 

económica 
 

2.1.1.1. Ativação de uma bolsa de 
terras local. OT 4 – Apoiar a transição 

para uma economia com 
baixas emissões de 

carbono em todos os 
setores 

OT 6 – Proteger o 
ambiente e promover a 
eficiência de recursos 

OT 9 – Promover a 
inclusão social e 

combater a pobreza 

4.5. Mobilidade 
urbana sustentável 

(FEDER) 
 
 

6.3. Património 
natural e cultural 

(FEDER) 
 

9.6. e 9.10 DLBC 
(FSE  e FEDER) 

9.8. Regeneração 
de comunidades 
desfavorecidas 

2.1.1.2. Ampliar a capacidade de 
espaços disponíveis para hortas 

sociais e comunitárias 

2.1.1.3. Sensibilização e formação 
de grupos em situação de 

vulnerabilidade para o 
desenvolvimento de estilos de vida 

mais saudáveis e sustentáveis 
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Eixo Estratégico de 
Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Ações Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de 
investimento 

Eixo 2. Atuar de forma 
integrada sobre grupos e 

territórios de exclusão 

2.2. Providenciar o acesso a 
habitação condigna para a 
população em situação de 

carência económica 

2.2.1. Melhorar as condições de 
habitabilidade da população em 
situação de carência económica 

 

2.2.1.1. Melhoria das condições 
habitacionais de famílias em situação de 
carência económica, através do reforço 

do Programa Mão Amiga OT 6 – Proteger o 
ambiente e 

promover a eficiência 
de recursos 

OT 9 – Promover a 
inclusão social e 

combater a pobreza 

6.3. Património natural 
e cultural (FEDER) 

 
 
 

9.4. Acesso a serviços 
(FSE) 

9.8. Regeneração de 
comunidades 

desfavorecidas (FEDER) 

2.2.1.2. Criação de uma Oficina Móvel 
Solidária para apoio a pequenas 

reparações domésticas, em 
complemento à Loja Social 

2.2.2. Aumentar a oferta de 
habitação de caráter social 

 

2.2.2.1. Criação de novos fogos de 
habitação social 

2.2.2.2. Promover novas ofertas 
habitacionais a custos sociais ou 
controlados através de parcerias 
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Eixo Estratégico de 
Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Ações Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de 
investimento 

Eixo 2. Atuar de 
forma integrada 
sobre grupos e 
territórios de 

exclusão 

2.3. Desenvolver estratégias 
de ação multidisciplinar nos 

grupos e territórios em 
situação de exclusão social 

2.3.1. Melhorar a atuação 
interdisciplinar 

 

2.3.1.1. Reforço das relações de rede para 
o atendimento integrado, tendo em vista o 
desenvolvimento de atividades à medida 

das necessidades das famílias. OT 9 – Promover a 
inclusão social e 

combater a pobreza 
OT 10 – Investir no 

ensino, nas competências 
e nas aprendizagens ao 

longo da vida 
OT 11 – Reforçar a 

capacidade institucional 
e uma administração 

pública eficiente 

9.1. Inclusão ativa 
(FSE) 

9.4. Acesso a 
serviços (FSE) 

10.1. Abandono 
escolar (FSE) 

10.3. 
Aprendizagem ao 

longo da vida (FSE) 
 

11.1. Capacidade 
institucional (FSE) 

2.3.1.2. Divulgação ativa das iniciativas de 
apoio social existentes no concelho 

2.3.1.3. Desenvolvimento de ações de 
melhoria das acessibilidades, em 

consonância com o Projeto «São Brás 
Acessível para todos» 

2.3.2. Promover percursos 
integrados de formação/ inserção 

para famílias em situação de 
vulnerabilidade económica e social 

 

2.3.2.1. Capacitação das famílias para 
práticas cotidianas mais inclusivas (ao nível 
dos consumos, das estratégias de procura 
de emprego, das competências pessoais e 

sociais…) 

2.3.2.3. Desenvolvimento de atividades de 
alfabetização e de promoção da literacia. 

2.4. Reforçar a democracia 
local 

 

2.4.1. Promover a participação dos 
munícipes no desenvolvimento do 

concelho 
 

2.4.1.1. Desenvolvimento do orçamento 
participativo 

OT 11 – Reforçar a 
capacidade institucional 

e uma administração 
pública eficiente 

11.1. Capacidade 
institucional 

2.4.1.2. Criação de um Fórum Municipal de 
Juventude 

2.4.1.3. Desenvolvimento de ações de 
auscultação da população sobre projetos 

para o município 
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Eixo Estratégico 
de Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Ações Alinhamento com o CRESC Algarve 
2020 

Objetivo 
Temático 

Prioridade de 
investimento 

Eixo 3. Consolidar 
as respostas 

sociais existentes 
 

3.1. Adequar a oferta de 
respostas existentes para os 

idosos, às necessidades e 
possibilidades socioeconómicas 

 

3.1.1. Aumentar a 
capacidade instalada para 

resposta a idosos 
 

3.1.1.1. Dinamização do Centro de Convívio de Parises 

OT 9 – Promover 
a inclusão social e 

combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a 
Serviços (FSE) 
9.7. Saúde e 

infraestruturas 
(FEDER) 

3.1.1.2. Aumento da cobertura de Lar de idosos do setor 
solidário e ampliação da oferta de respostas para pessoas 

acamadas. 

3.1.1.3. Desenvolvimento de projetos de animação 
comunitária dirigidos aos sítios rurais do concelho, 

mediante a dinamização de espaços de convívio, podendo 
aproveitar infraestruturas já existentes e que possam ser 

rentabilizadas para este efeito 

3.2. Criar respostas de apoio a 
situações de dependência 

extrema 
 

3.2.1. Garantir apoio à 
população, em situação 

de isolamento 

3.2.1.1. Criação de um Centro de Acolhimento Social para 
situações de isolamento e emergência 

OT 9 – Promover 
a inclusão social e 

combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a 
Serviços (FSE) 
9.7. Saúde e 

infraestruturas 
(FEDER) 

3.2.2. Garantir cuidados 
continuados à população 

3.2.2.1. Promover a criação de uma Unidade de Cuidados 
Continuados 

3.3. Desenvolver atividades de 
ocupação de tempos livres 

 

3.3.1. Aumentar a 
capacidade de resposta 
de Centro de Atividades 

de Férias e de Lazer 
 

3.3.1.1. Aumento da capacidade instalada para atividades 
de férias e de lazer para crianças dos 3 aos 6 anos de idade 

OT 9 – Promover 
a inclusão social e 

combater a 
pobreza 

9.4. Acesso a 
Serviços (FSE) 
9.7. Saúde e 

infraestruturas 
(FEDER) 

3.3.1.2. Criação de campos de férias destinados a crianças 
priorizando as situações de risco 

3.3.2. Criar respostas 
para pessoas com 

deficiência 
 

3.3.2.1. Desenvolvimento de atividades para pessoas com 
deficiência (em parceria com entidades que desenvolvem 

trabalho nesta área) 
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Eixo Estratégico 
de Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Ações Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de investimento 

Eixo 3. 
Consolidar as 

respostas sociais 
existentes 

 

3.4. Aumentar a resposta 
de alimentação a famílias 
carenciadas do concelho 

 

3.4.1. Diversificar as fontes 
de recolha de alimentos para 
apoio a famílias carenciadas 

 

3.4.1.1. Ampliar o campo de ação da 
Plataforma Local de Ajuda Alimentar – base 

da Loja Social 

OT 9 – Promover a 
inclusão social e 

combater a pobreza 

Não há nenhuma prioridade onde 
o apoio necessário de assistência 

se enquadre. Existem outras fontes 
comunitárias de apoio ao nível da 

disponibilização de alimentos. 

3.5. Garantir 
acompanhamento social 
e psicológico aos jovens 

 

3.5.1. Criar respostas de 
acompanhamento e de 

encaminhamento ao nível 
social e psicológico para os 

jovens 

3.5.1.1. Criação do Gabinete Jovem 
OT 9 – Promover a 

inclusão social e 
combater a pobreza 

9.4. Acesso a Serviços (FSE) 
9.7. Saúde e infraestruturas 

(FEDER) 

3.6. Reforçar o apoio 
técnico local ao nível da 

ação social 
 

3.6.1. Aumentar as equipas 
técnicas de ação social do 

concelho 
 

3.6.1.1. Aumento do número de técnicos de 
apoio social seja na estrutura interna da 

autarquia ou através de parcerias realizadas 
com as instituições locais que assegurem o 

reforço do trabalho para a promoção do 
desenvolvimento social 

OT 9 – Promover a 
inclusão social e 

combater a pobreza 
OT 11 – Reforçar a 

capacidade 
institucional e uma 

administração pública 
eficiente 

9.4. Acesso a Serviços (FSE) 
 

11.1. Capacidade Institucional  
(FSE) 
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Eixo Estratégico 
de Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Ações Alinhamento com o CRESC Algarve 2020 

Objetivo Temático Prioridade de 
investimento 

Eixo 3. Consolidar 
as respostas 

sociais existentes 
 

3.7. Mobilizar a 
sociedade civil para a 
solidariedade social 

 

3.7.1. Alargar a rede de 
voluntariado e o seu 

campo de ação 
 

3.7.1.1. Estabelecimento de novas parcerias locais para 
alargamento do âmbito de ação e do número de 

voluntários locais 
OT 9 – Promover a inclusão 
social e combater a pobreza 

OT 11 – Reforçar a capacidade 
institucional e uma 

administração pública 
eficiente 

9.1. Inclusão Ativa 
(FSE) 

9.6. DLBC (FSE) 
 

11.1. Capacidade 
Institucional (FSE) 

3.7.1.2. Mobilização da população sénior para 
iniciativas de voluntariado. 

3.7.1.3. Mobilização de população desempregada para 
iniciativas de voluntariado. 

3.7.1.4. Mobilização da rede de voluntários para o 
desenvolvimento de ações de combate ao isolamento 

e de apoio às situações de vulnerabilidade social, como 
por exemplo através do “apadrinhamento de famílias”. 

3.8. Melhorar a 
mobilidade da 

população 
 

3.8.1. Alargar o sistema 
de transporte seja em 

termos de áreas a 
abranger e horários 

 

3.8.1.1. Adequação permanente do serviço de 
transporte municipal “Vir à Vila”. 

OT 4 – Apoiar a transição para 
uma economia com baixas 
emissões de carbono em 

todos os setores 
OT 9 – Promover a inclusão 
social e combater a pobreza 

4.5. Mobilidade 
urbana sustentável 

(FEDER) 
 
 
 
 

9.8. Regeneração de 
comunidades 

desfavorecidas 
(FEDER) 

9.10. DLBC (FEDER) 

 
 
 
 
 


