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Glossário de conceitos 

Actor Qualquer pessoa, grupo ou organização cujas acções influenciem, directa 

ou indirectamente, o projecto. Por vezes também se designa por 

“interveniente” ou “agente”. 

Causa O que produz um efeito ou consequência. 

Consequência Aquilo que é despoletado ou provocado por uma determinada causa. 

Diagnóst ico Processo de analisar a situação, o problema, o grupo ou a organização 

que o projecto terá como objecto. Trata-se de um instrumento que permite 

a caracterização de uma situação, a detecção de necessidades, a 

identificação de problemas, a inventariação de recursos e a determinação 

dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças de uma 

determinada unidade de análise (situação, problema, grupo ou 

organização). Existem muitas formas de diagnóstico que podem ser 

utilizadas alternativa ou complementarmente. 

Empowerment Condição emancipadora expressa através de auto-afirmação individual, 

mobilização colectiva, resistência e/ou protesto, desafiando as relações de 

poder existentes. Envolve um processo destinado a mudar a natureza e, 

por consequência, a distribuição de poder. 

Indicador Elemento observável e objectivo que fornece informação sobre aspectos 

específicos da realidade. Dados, qualitativos ou quantitativos, que 

fornecem informações sobre contextos, organizações, grupos, pessoas, 

dinâmicas ou actividades. Quando um indicador resulta da síntese ou da 

agregação de vários indicadores singulares, designa-se por “índice”.  

Necessidade Aquilo que um grupo-alvo necessita de acordo com as suas próprias 

perspectivas ou segundo uma apreciação dos seus interesses feita por 

terceiros. 
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Parcer ia Acordo de colaboração entre duas ou mais organizações de modo a 

articular as suas intervenções. Envolve, dependendo da sua profundidade, 

a partilha de informação, recursos humanos, materiais e financeiros. As 

parcerias podem ser mais ou menos formais. Por vezes é utilizado, 

alternativamente, o termo “partenariado”. Porém, alguns autores 

distinguem entre os dois termos utilizando a designação “parceria” para 

acordos de parceria informais e “partenariado” para acordos de parceria 

formais. 

Recursos Meios – humanos, materiais ou financeiros – disponíveis e mobilizáveis para 

a concretização de determinadas actividades, determinados objectivos ou 

objectivos gerais. 

Stakeholder Qualquer grupo ou indivíduo que é, directa ou indirectamente, afectado 

pelo projecto ou pelos resultados de uma dada intervenção. Qualquer 

agente que possui um interesse no projecto: o grupo-alvo, a comunidade 

local, os beneficiários indirectos, os gestores de projecto, as organizações 

financiadoras, entre outros. Por vezes, é também designado por 

“interessado” ou “detentor de interesses”. 

SWOT Procedimento analítico que pretende auxiliar no diagnóstico de um dado 

grupo, organização, situação ou território, por meio da explicitação dos 

seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. A 

designação SWOT é uma sigla anglo-saxónica da expressão”strengths, 

weaknesses, opportunities, threats”. Tradicionalmente, a SWOT apresenta-

se sob a forma de uma matriz com as quatro componentes mencionadas. 

Workshop Evento, sob a forma de sessão ou reunião de trabalho, em que um grupo 

de pessoas se reúne com o propósito, por exemplo, de analisar um 

assunto, debater um tema ou elaborar um documento. Tradicionalmente, o 

termo workshop é utilizado quando se recorre a métodos e técnicas 

participativos ou activos e o número de pessoas envolvidas no evento é 

relativamente reduzido.  

FONTE: Schiefer e al (2006) MAPA - Manual de Planeamento e Avaliação de Projectos, São João do Estoril: Principia (pp.233-270). 
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Introdução 

O presente documento de diagnóstico social do concelho de Palmela resulta do trabalho de 

colaboração entre a Logframe – Consultoria e Formação, Lda e o Conselho Local de Acção Social de 

Palmela (CLASP). 

Este Diagnóstico Social é produto de um processo de maturação da Rede Social de Palmela 

que após dar os primeiros passos e ter passado por uma primeira fase em que centrou os seus 

esforços numa única problemática, ligada à população idosa, decidiu alargar o âmbito do diagnóstico 

a outras problemáticas. 

Esta maior abrangência resultou num desafio de proporções significativas mas estimulantes 

e, mais importante, resultou do desejo expresso e consciente dessa necessidade por parte do 

Núcleo Executivo da Rede Social de Palmela e restantes parceiros do CLASP. 

Sendo que um documento desta natureza nunca encerra um processo mas antes “abre” 

outros, este é um processo de diagnóstico que se pretende dinâmico e permanentemente aberto a 

novos inputs, embora este momento de registo seja importante. 

O que temos neste Diagnóstico Social de Palmela, é o resultado dos contributos dos diversos 

actores locais que foram mobilizados para este processo, cruzados e complementados por um 

conjunto alargado de indicadores que foi possível recolher junto dos parceiros do CLASP. A 

abordagem foi eminentemente participativa, valorizando a experiência daqueles que mais próximo 

estão dos problemas e de quem os vive, as instituições locais e os seus técnicos. 

Palmela é um concelho que é já conhecido e reconhecido como um território onde a 

participação é mais que uma palavra vaga ou um conceito a implementar e mais uma vez isso foi 

notório neste processo. Foram realizados diversos workshops temáticos de âmbito concelhio e 

fóruns comunitários em todas as freguesias que procuraram mobilizar o maior número de actores 

locais e recolher o máximo de perspectivas e leituras da realidade social do concelho. 

Sabendo que este é um processo sempre em construção e que nenhum documento ou 

procedimento é isento de falhas e sempre passível de ser melhorado, a verdade é que o facto de 

tanto se ter procurado incluir a diversidade de visões da realidade acima descrita nos dá, pelo 
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menos, o conforto de saber que tudo foi feito para conseguir uma leitura da realidade o mais fiel 

possível e um instrumento capaz de sustentar um planeamento eficaz para a intervenção social a 

curto e médio prazo no concelho de Palmela. 
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Enquadramento programático 

O Conceito de Rede na governança dos terr i tór ios locais 

 

O conceito de rede, não sendo um termo novo no léxico político e científico, surgiu no final do 

século XX como um conceito bastante atractivo, quer para políticos quer para cientistas sociais (geó-

grafos, sociólogos, politólogos, economistas, entre outros). 

De facto, vivemos numa fase de profunda alteração do papel do Estado e da própria 

Sociedade Civil e da forma como estes dois componentes do binómio Estado-Sociedade se rela-

cionam entre si.  

A emergência de redes inter-organizacionais de base local está profundamente associada a 

um conjunto de fenómenos sociais, dos quais se destacam a diminuição das capacidades do 

Estado, nomeadamente no que se prende com os seus recursos financeiros, durante as últimas 

décadas do século XX. Aliado a esta realidade, surge ainda um novo contexto demográf ico, de 

envelhecimento populacional e não reposição das gerações, o que acarreta em si mesmo impli-

cações financeiras desconhecidas para o Estado até então.  

Também a global ização, enquanto processo e resultado, acarretou desafios claros aos 

Estados apelando, mais uma vez, à sua capacidade de adaptação a novos contextos externos, 

fortemente voláteis e incertos. Os instrumentos tradicionais de gestão e controlo parecem apresentar 

dificuldades evidentes de ajuste a este novo contexto, onde o tempo e o espaço são fortemente 

relativizados pelas Tecnologias de Informação (TI), pelos novos meios de comunicação e transporte, 

pelos mercados únicos, pela abertura de fronteiras, etc. 

Paralelamente a estes fenómenos outros irromperam, designadamente: 

• A crescente preocupação com as questões ambientais e que teve como consequência o 

aumento da pressão sobre o Estado no sentido de demonstrar o impacte ambiental da 

legislação produzida, das políticas desenhadas e dos projectos implementados (sobretudo os 

projectos de investimento); 
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• As mudanças tecnológicas potenciadoras de formas inovadoras de desenho e 

implementação de políticas públicas mais interactivas e de novos métodos de prestação de 

serviços (como por exemplo o governo electrónico); 

• O crescente poder dos media, traduzido em novas formas de escrutínio e validação de 

políticas públicas e novas formas de mobilização social; 

• As percepções mais exigentes sobre os mínimos de qualidade de vida humana, com 

especial enfoque nos grupos mais vulneráveis ou temáticas mais sensíveis (pobreza infantil, 

violência doméstica, processos de envelhecimento, direitos das pessoas com mobilidade, 

orientação e comunicação condicionadas, etc.); 

• A perda de influência das fontes tradicionais de autoridade e controlo social e a mudança 

de significado e de forma das instituições até então centrais na Sociedade como a família e a 

classe social; 

• A insistência na necessidade de novos níveis de accountability (obrigação de responder 

pelas acções e resultados correspondentes) e transparência públicas; 

• A mudança de expectativas sobre a qualidade e adaptabilidade dos serviços públicos, 

potenciada pelos já mencionados processos de globalização, que facilitaram o contacto com 

outras realidades sociais proporcionando, por essa via, novas possibilidades e termos de 

comparação. 

 

Os desafios surgem também ao nível da crescente complexidade dos fenómenos 

socia is, a qual exige novas formas de conhecimento especializado, tornando o Estado mais 

dependente de fontes externas de informação. Na fase de desenvolvimento societal imediatamente 

anterior, o Estado estava essencialmente preocupado com questões associadas à distribuição e 

redistribuição; actualmente, vê-se forçado a debater outro tipo de assuntos, ditos “pós-materiais”, 

dos quais são exemplo a protecção da natureza, a eficiência energética, a igualdade de 

oportunidades ou a temática da multiculturalidade, para os quais necessita de contratualizar 

conhecimento externo sendo, mais uma vez, forçado a intensificar as suas relações com os sectores 

privado e social.  

Da conjugação de todos estes factores resulta uma clara necessidade de novas ideias sobre 

o envolvimento da Sociedade e do sector privado nos processos de governação. A resposta a esta 
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necessidade tem-se traduzido numa mudança das relações entre estes actores e o Estado, no 

crescimento de instrumentos políticos menos coercivos, numa maior articulação de interesses 

colectivos e na coordenação de novos actores sociais (contexto multi-stakeholder).  

A necessidade de novas formas de governança pública advém, ainda, de um outro conjunto 

de factores, estes marcadamente políticos e cuja importância e complexidade justifica que sejam 

mencionados isoladamente nesta reflexão: a crítica ao modelo de governança baseado numa 

democracia representativa. Esta crítica assenta em diversas variáveis, designadamente: 

• Dimensão e consequente peso, inércia e ineficiência de muitas das estruturas da 

democracia representativa; 

• Afastamento das estruturas dos cidadãos que representam e servem, motivado, em grande 

parte, pelas suas dimensões que, para alguns críticos, são insustentáveis. Neste contexto, 

argumenta-se que os cidadãos encontram claras dificuldades em influenciar as políticas ou 

colocar determinados assuntos na agenda. Aliada a esta dificuldade, surge um sentimento de 

não-representatividade, ou seja, os cidadãos tendem a não se rever nas soluções políticas 

propostas por aqueles que elegeram. 

 

Resultante dos problemas gerados no seio do sistema representativo, emergem três grandes 

mudanças no poder político e que marcam, também elas, indelevelmente os novos modelos de 

governança pública. Por um lado, tem-se assistido a uma significativa delegação de competências e 

responsabilidades da Administração Central para a Administração Local, tornando esta última 

potencialmente mais atractiva para outros stakeholders da Sociedade Civil; por outro lado, tem-se 

assistido a uma transferência de diversos poderes nacionais para organizações supranacionais, das 

quais a União Europeia é o exemplo mais “próximo” de nós. 

Por fim, uma última alteração, já não ao nível da transferência de competências no sentido 

vertical, mas no sentido horizontal, de dentro para fora, isto é, com organizações não estatais o que 

tem favorecido a emergência de um conjunto muito significativo de novas organizações da sociedade 

civil (ONG’s, IPSS’s, etc.) e de novos movimentos sociais. Todas estas transformações no poder 

político e na estrutura organizacional do Estado têm vindo a facilitar novos modelos de governança 

pública, dos quais as redes inter-organizacionais são exemplos paradigmáticos. 

Estes processos de mutação social têm uma tradução directa nos processos de 

desenvolvimento local.  
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Os contextos locais assumem hoje um papel fundamental nos processos macro-económicos, 

na medida em que se apresentam como os locais onde os fluxos económicos se condensam, 

descodificam e intensificam e onde é possível associar actores e problemáticas.  

De facto, o papel estratégico que os contextos locais desempenham no ambiente económico 

é indiscutível, afirmando-se cada vez mais como o lugar da globalização. Torna-se interessante 

verificar que o espectro da sua atractividade tende a ampliar-se, dependendo o desenvolvimento 

económico das comunidades locais cada vez mais dos seus capitais institucional, social e humano 

da paisagem organizacional (e a forma como eles se complementam e se articulam entre si), não 

descurando no entanto as questões infra-estruturais. Esta ampliação de enfoque é, ainda, 

corroborada pela forma como os governos locais entendem a gestão das suas instituições, 

apostando progressivamente numa abordagem de inovação (de descobrir e introduzir novas 

actividades) a par da tradicional abordagem racionalista. 

O desenvolvimento local depende, não apenas do desempenho económico-financeiro de 

uma comunidade, mas também da sua capacidade em manter elevados níveis de eficiência sem pôr 

em causa os seus sistemas ambiental e social, segundo uma perspectiva de sustentabilidade inter-

geracional e de justiça social inter-classes. Estes sistemas encerram em si desafios importantes ao 

nível da biodiversidade, da redução da pegada ecológica de cada comunidade, da regeneração 

urbana em termos do edificado, dos transportes, da segurança de pessoas e bens, da 

multiculturalidade, da integração social das minorias, da igualdade de oportunidades, etc. 

A gestão deste triângulo do desenvolvimento local (eficiência económica, sustentabilidade 

ambiental e coesão social) encerra em si desafios concretos ao sistema político local e às 

democracias representativas que o suportam, fazendo repensar a participação dos cidadãos 

(organizada em grupos ou a título individual) nos processos de tomada de decisão sobre os temas de 

interesse público.  

Estes três pilares do desenvolvimento urbano representam toda a complexidade e dinâmica 

dos sistemas sociais contemporâneos e colocam a tónica na necessidade de repensar os modelos 

de governança urbana, entendida “… não só como o mero governo da cidade, mas como um 

sistema de relações entre instituições, organizações e indivíduos, que assegura as escolhas 

colectivas e a sua concretização.” (Ascher, 1998: 103), sistema este que facilite a criação de energia 

social e institucional bem como uma diferente gestão dos processos de exercício do poder local. 

Todavia, estas mudanças de enfoque não exigem necessariamente que se pensem novas 

estruturas governativas. Exigem, acima de tudo, que se repensem as relações entre as já existentes e 
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se reconheça a fragmentação do governo dos territórios locais. Esta ideia traduz a necessidade de 

uma tripla capacidade: 1) a de integrar e dar forma às autoridades locais na base da sua relação com 

a sociedade civil; 2) a de formular estratégias (planear) consertadas e co-responsabilizadas com o 

estado, outras cidades, outros níveis de governo e outros actores públicos e privados; 3) a de 

adoptar novos métodos que complementem e/ou potenciem os tradicionais mecanismos de acção, 

tomada de decisão e negociação, mais interactivos e flexíveis e menos coercivos.  

Na nova governança dos territórios, as redes inter-organizacionais tendem a 

solucionar/minimizar os problemas de coordenação entre os elementos do trinómio, esbatendo 

fronteiras, optimizando recursos e, por essa via, contribuir activamente para a eficácia e eficiências 

das políticas públicas. 

A mais-valia das redes inter-organizacionais é indiscutível. Não obstante, existem alguns 

limites ou, se quisermos, desafios que importam recensear. O primeiro diz respeito ao processo de 

adaptação, isto é, ao processo de integração de sistemas de poder e tomada de decisão 

tendencialmente horizontais em estruturas governativas tradicionalmente verticais e burocráticas. O 

segundo desafio prende-se com a capacidade institucional das próprias estruturas da Administração: 

se a tradicional autoridade hierárquica obteve os seus resultados no passado, actualmente, e tendo 

em conta a natureza transversal dos problemas aos quais os governos locais pretendem dar 

resposta, há que encontrar novas formas de gestão da coisa pública que garantam significativos 

níveis de eficácia e eficiência. Ou seja, existe um claro desafio de reforço da capacidade institucional 

dos governos locais que passa, entre outras estratégias, pela captação de recursos (tangíveis e 

simbólicos) exógenos à sua própria organização.  

O conceito de capacidade institucional importa ser discutido não apenas à luz da estrutura 

administrativa, mas também à luz da paisagem organizacional de uma dada comunidade. De facto, 

quando se aborda o tema das redes inter-organizacionais, não se deve descurar a capacidade 

institucional instalada, bem como a capacidade para a acção dos diferentes actores sociais.  

Decorrente do descrito, surge o desafio de capacitar, por via do empowerment institucional, 

as comunidades locais para a acção, para o pensamento estratégico e para a 

colaboração/cooperação entre si. Se é necessidade e objectivo encontrar novas formas de gerir as 

relações entre estado e sociedade e assim potenciar o desenvolvimento dos territórios e das suas 

comunidades, é então incontornável que a paisagem organizacional seja dinâmica, densa e capaz de 

agir. 
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Uma outra questão que importa salientar diz respeito à transparência, credibilidade e, mais 

uma vez, accountability do processo de governança dos territórios. Já foi referido que este desafio se 

coloca de forma bastante acutilante aos governos locais, mas não deixa de se colocar, igualmente, 

aos demais actores sociais, os quais devem trabalhar estas questões, do ponto de vista interno da 

sua cultural organizacional, de forma a potenciar a sua participação nos processos de tomada de 

decisão sobre assuntos do foro colectivo. Remete, ainda, por um outro aspecto, o da inovação 

organizacional, no sentido de desenvolver novos métodos e procedimentos operacionais de forma a 

responder e potenciar problemas e oportunidades que são complexos, dinâmicos e transversais.  

 Associado a esta questão está um outro desafio que se prende com a descentralização de 

competências e de recursos da Administração Central para a Local, segundo uma perspectiva de 

subsidiariedade e de reforço do papel da Administração Local no desenvolvimento urbano. 

Neste contexto de complexos e dinâmicos desafios, o estabelecimento de redes inter-

organizacionais entre governos locais e entre estes e actores da sociedade civil e do tecido 

empresarial afigura-se como extremamente interessante e apelativa, na medida em que promove e 

facilita: 

• A inovação na gestão pública (procedimentos, produtos e serviços); 

• A flexibilidade das intervenções; 

• A co-responsabilização sobre os resultados. 

 

A emergência de redes inter-organizacionais é algo incontornável no sistema político 

contemporâneo, constituindo oportunidades reais de colaboração (formal ou informal) entre diversos 

actores envolvidos nos processos de desenvolvimento dos territórios e de governança dos mesmos.  

Esta realidade, que se prevê reforçada no futuro, advém de um conjunto de vantagens 

oriundas da utilização destes instrumentos de governança pública, são elas: 

• Especialização: já que permite que a cada organização envolvida se focalize na sua missão, 

deixando aos demais o cumprimento das suas; 

• Inovação: pelo facto de as parcerias permitirem aos governos locais a exploração de um 

conjunto de alternativas de política e intervenção, baseadas na variedade de parceiros 
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envolvidos. As parcerias facilitam, igualmente, processos de experimentação de novas 

soluções, imprescindíveis à inovação; 

• Rapidez e flexibilidade: pois é possível ultrapassar constrangimentos processuais de cariz 

burocrático, nomeadamente ao nível do tempo de resposta e da gestão de recursos 

(humanos, financeiros, etc.); 

• Alargamento do alcance da intervenção: facilitando a cooperação interterritorial, 

ultrapassando fronteiras político-administrativas. 

Este futuro auspicioso da estrutura de rede, em termos abstractos, decorre do facto de esta 

se assumir como um verdadeiro instrumento de política, quer para governos nacionais quer para 

governos locais. As redes inter-organizacionais são o garante, em muitos casos, de melhores 

processos de planeamento (estratégico e operacional) bem como de implementações mais eficazes 

das políticas públicas locais.  

 

O Programa Rede Socia l 

O Programa Rede Social foi concebido pelo governo português à data de 1997 e formalizado 

através da Resolução de Conselho de Ministros (RCM) 197/97 de 18 de Novembro e enquadra os 

conceitos de rede descritos no ponto anterior. Mais, o Programa assume um contexto societal pós-

moderno, marcado por um novo entendimento dos processos de mudança e desenvolvimento social 

(descrito no ponto anterior), traduzido no conceito de “sociedade em rede” de Manuel Castells e 

tendo por base o teorema giddenesiano da dualidade da estrutura. 

 

Esta RCM designa por Rede Social “… o conjunto das diferentes formas de entreajuda, bem 

como das entidades particulares sem fins lucrativos e dos organismos públicos que trabalham no 

domínio da acção social e articulam entre si e com o governo a respectiva actuação, com vista à 

erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão social e à promoção do desenvolvimento social”, 

alicerçando o conceito na “… tradição secular de entreajuda familiar e de solidariedade mais 

alargada” do país. 

Tendo por base a ideia descrita, o Programa procura estimular a manifestação de redes 

locais de cooperação (de base concelhia ou infra-concelhia), que reconheçam a 

multidimensionalidade dos fenómenos e a complementaridade entre os sectores público e privado e 
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promovam a participação activa das populações e seus representantes nos processos de tomada de 

decisão sobre o desenvolvimento local. Deste modo, estas redes locais devem estar aptas a: 

• Unir os esforços das diversas organizações com intervenção na esfera social, de modo a 

obter ganhos sinergéticos; 

• Alinhar meios, procedimentos e agentes de resposta a nível local; 

• Rentabilizar os recursos endógenos aos territórios e, por conseguinte, às organizações que 

neles operam e às populações que neles habitam (ou trabalham); 

• Promover inovações na concretização das políticas sociais; 

• Fomentar relações de confiança e partilha com proveitos e mais-valias para todas as partes. 

 

Estes objectivos traduzem o reconhecimento da impossibilidade de trabalhar de forma 

fragmentada, não coordenada e, acima de tudo, não participada e o desperdício de reforços, 

recursos e sinergias dos actores sociais quando se desenvolvem acções isoladas. De modo a dar 

cumprimento a estes objectivos, o Programa privilegia um conjunto de princípios orientadores, a 

saber: 

Pr incípio da Integração 

Este princípio chama a atenção para a necessidade de uma actuação conjunta entre as 

diferentes organizações que operam num dado território, bem como entre os três grandes pilares do 

desenvolvimento territorial (economia, ambiente e social).  

“O desafio que se coloca à Rede Social é o de se ser capaz de integrar as várias medidas de 

política e os instrumentos existentes ao nível dos vários sectores numa acção concertada e coerente 

de desenvolvimento local.” (www.seg-social.pt/redesocial) 

Pr incípio da Art iculação 

Este princípio decorre do primeiro e concretiza a necessidade de articular a intervenção dos 

diferentes actores locais que operam num mesmo território, de forma horizontal, simplificada, 

participada e co-responsável. 

“Em consonância com este princípio, a Rede Social deve constituir um suporte da acção, permitir 

criar sinergias entre os recursos e as competências existentes na comunidade, fornecer uma logística 
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comum aos diferentes parceiros e contribuir para a promoção de projectos.” (www.seg-

social.pt/redesocial) 

Pr incípio da Subsidiar iedade 

O princípio da subsidiariedade traduz uma ideia de proximidade às populações, aos seus 

problemas, aos seus recursos e às suas capacidades, de modo a envolver os destinatários das 

intervenções na definição do seu próprio processo de desenvolvimento e de modo a obter ganhos 

efectivos em termos de eficácia, eficiência e impacte das medidas. 

“A aplicação deste princípio implica que só depois de serem explorados os recursos e 

competências locais é que se deverá apelar para outros níveis de decisão sucessivamente superiores 

de resolução dos problemas.” (www.seg-social.pt/redesocial) 

Pr incípio da Inovação 

Este princípio representa o reconhecimento do tipo de sociedade actual, caracterizada pela 

volatilidade e por um ritmo de mudança sem precedentes na história da Humanidade, o que acarreta 

novas exigências às organizações e aos indivíduos, no sentido de se adaptarem e criarem repostas 

organizacionais inovadoras e em conformidade com estas exigências. 

“Ao apostar na descentralização da intervenção social e na responsabilização conjunta dos 

agentes locais, no desenvolvimento de uma nova forma de parceria estratégica baseada numa ampla 

democracia participativa e no planeamento intersectorial da intervenção social local, a Rede Social 

coloca-se na vanguarda do processo de inovação da intervenção social e da transformação de 

mentalidades.” (www.seg-social.pt/redesocial) 

Pr incípio da igualdade de género 

 O planeamento e a intervenção integram a dimensão de género quer nas medidas e acções 

quer na avaliação do impacte. 

 

No plano metodológico, o Programa situa-se no quadro de desenvolvimento de novas formas de 

pensar a intervenção social, tendendo à superação definitiva do paradigma assistencialista, com as 

suas lógicas de intervenção centradas em situações pontuais e individualizadas. 

Correspondendo ao reconhecimento do carácter multidimensional das situações de pobreza e 

exclusão social, algumas ideias têm vindo progressivamente a impor-se, designadamente a co-
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responsabilização do Estado e da Sociedade Civil no combate dos fenómenos de pobreza e 

exclusão, traduzida no desenvolvimento de culturas de parceria e de trabalho em rede e de 

responsabilidade social. 

É com base nesta perspectiva que é proposto aos concelhos que implementam o Programa que 

concretizassem os seguintes produtos: 

• Formalização das estruturas de parcerias: Conselhos Locais de Acção Social (CLAS) e 

Comissões Sociais de Freguesia (CSF) ou Comissões Sociais Inter Freguesias (CSIF) 

Os CLAS e as CSF/CSIF são as formas organizativas que materializam a Rede Social, enquanto 

plataformas de planeamento e coordenação da intervenção social, respectivamente, a nível concelhio 

e a nível de freguesia. Estas estruturas de adesão livre (remete para o aspecto funcional das redes no 

que se refere à vontade de adesão e permanência) são formalizadas através de Regulamentos 

Internos próprios e autónomos, que devem no entanto contemplar os princípios e orientações gerais 

do Programa. Quanto à sua natureza, ambos os órgãos não possuem personalidade jurídica, 

assumindo a figura de órgãos de concertação entre os seus membros. 

 

• Diagnóstico Social e Sistema de Informação Local 

A elaboração do diagnóstico concorre para um maior conhecimento dos recursos existentes 

(endógenos e exógenos) e das capacidades dos territórios, para o recenseamento dos problemas, o 

esclarecimento das carências, a determinação de prioridades e as estratégias a adoptar. 

O desenho e implementação de um sistema de informação local apoia-se no trabalho 

desenvolvido para elaborar o diagnóstico social. Trata-se de construir um sistema de recolha de 

informação permanente que permita a actualização periódica do conhecimento da realidade social 

nas freguesias e no concelho, servindo de base à actualização e aprofundamento do diagnóstico 

social. 

 

• Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 

Estes planos desenvolvem-se a partir dos diagnósticos elaborados e da consequente definição 

de prioridades e linhas estratégicas para a intervenção local. Eles devem apoiar-se nas forças e 

recursos endógenos existentes, devendo focalizar-se na utilização desses mesmos recursos. 
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A elaboração do PDS deve ser um processo participado, negociado e contratualizado entre os 

parceiros, assim como o processo de elaboração do diagnóstico social. Desta forma, garante-se a 

representação de sensibilidades diversificadas quanto aos problemas e objectivos em presença e, 

por outro lado, assegura-se a viabilidade e concretização do plano. 

É, desta forma, possível aumentar a capacidade de identificação e resolução de problemas, 

gerando respostas concretas, incrementar o número de projectos locais com base na reunião de 

recursos e capacidades das organizações, melhorar os níveis de participação dos destinatários dos 

programas e projectos de intervenção social que lhes dizem respeito, numa lógica de empowerment 

(individual, colectivo e organizacional). 

 

• Modelo de articulação entre as parcerias existentes no território concelhio 

Este modelo tem por objectivo equacionar propostas locais de articulação entre as parcerias que 

já existem no terreno, assumindo a Rede Social o papel de parceria-chapéu. Este desafio pretende 

dar resposta ao problema da multiplicação de parcerias de diversos âmbitos no plano local, as quais 

por vezes contribuem para a multiplicação de reuniões e para a dispersão de esforços dos técnicos 

das várias entidades. Este modelo deverá ter como impactes: 1) rentabilização da acção dos agentes 

locais pertencentes às diferentes entidades locais com intervenção social; 2) transformação da 

cultura e práticas dos serviços e instituições locais, no sentido de uma maior transparência e da 

abertura às outras entidades e às populações. Esta articulação deverá traduzir-se, ainda, numa 

simbiose entre instrumentos de planeamento local (PDM, Planos Estratégico, etc.) e nacional (PNAI, 

PNI, Plano Nacional de Emprego, Plano Nacional de Saúde, etc.) com vista à promoção das 

dinâmicas de desenvolvimento local. 

 

A metodologia de implementação do Programa Rede Social foi faseada, tendo início com a fase 

piloto em 2000 à qual se seguiram várias fases de alargamento. No início de 2006, o Programa 

estava implementado em 276 concelhos, distribuídos da forma que se segue: 
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Quadro 1 – Concelhos com o Programa da Rede Socia l implementado (2006) 

 

 

 

O Plano Nacional de Acção para a Inclusão 

O Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI), inserido na Estratégia Nacional para a 

Protecção Social e Inclusão Social 2008-2010, apresenta uma estratégia global assente na análise 

do contexto socioeconómico e dos seus reflexos sobre a pobreza e a exclusão social, o que 

conduziu à definição de prioridades políticas de intervenção, com vista à concretização de objectivos 

comuns europeus. Esta definição teve por base um diagnóstico nacional que salienta seis grandes 

riscos que afectam fortemente a inclusão em Portugal: 

• pobreza infantil e pobreza dos idosos; 

• insucesso escolar e abandono escolar precoce; 

• baixos níveis de qualificação; 

• participação diminuta em acções de aprendizagem ao longo da vida; 

• info-exclusão; 

• desigualdades e discriminação no acesso aos direitos das pessoas com deficiência e dos 

imigrantes. 
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Decorrente destes riscos, foram consagradas três prioridades nacionais de política:  

 Combate à pobreza dos idosos e das crianças, através de medidas que assegurem os seus 

direitos básicos sociais de cidadania;  

 Correcção das desvantagens na educação, formação e qualificação;  

 Necessidade de ultrapassar as discriminações, reforçando a integração das pessoas com 

deficiência e dos imigrantes. 

Sendo a Rede Social considerada como o instrumento por excelência da operacionalização do 

PNAI, por congregar as diferentes políticas sociais que visam a promoção do desenvolvimento social, 

pretendeu-se na elaboração do Diagnóstico Social, conhecer as prioridades do PNAI ao nível do 

concelho de Palmela. 

 

Por conseguinte, definiram-se como áreas temáticas a incluir no Diagnostico Social: 

 Crianças; 

 Jovens; 

 Idosos; 

 Imigração; 

 Deficiência.
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Metodologia 

A metodologia seleccionada e desenvolvida para o processo de Diagnóstico Social do 

Concelho de Palmela procurou articular objectivos claros de rigor e exactidão da informação, com 

objectivos de utilidade e participação alargada por parte dos vários stakeholders envolvidos nos 

processos de desenvolvimento social local.  

A escolha de métodos e técnicas, articulados e consequentes, que permitam cumprir os 

referidos objectivos foi um desafio, que foi possível de superar através de uma colaboração estreita 

entre a equipa técnica de diagnóstico da Logframe, a equipa da Câmara Municipal de Palmela e o 

Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de Palmela (CLASP). 

Assim sendo, a opção metodológica assumida e que conduziu aos resultados constantes 

neste documento, teve por grandes desígnios assegurar que o CLASP no seu conjunto, mas 

também cada entidade parceira a título particular, pudesse contar com: 

• Um documento de planeamento coerente com as políticas e estratégias nacionais na 

área da intervenção social; 

• Um diagnóstico resultante da reflexão conjunta dos stakeholders locais, no qual todos 

se revejam e que traduza as diferentes sensibilidades locais; 

• Um instrumento útil e utilizável em sede de candidaturas a programas e medidas de financiamento na 

área de intervenção em causa, nomeadamente em matéria de fundos estruturais.  
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A opção recaiu, então, sobre um conjunto de métodos de cariz essencialmente qualitativos, 

que apelassem ao envolvimento real das pessoas com responsabilidades directas ou indirectas no 

desenvolvimento social do concelho. Não obstante, existiu uma preocupação de completar a 

informação disponibilizada pelos agentes locais com a informação quantitativa necessária (e 

disponível) para objectivar as percepções recolhidas. 

Por conseguinte, os instrumentos concretos de recolha de informação accionados foram os 

que se seguem: 

• 3 Workshops temáticos subordinados aos temas da: deficiência, imigração, crianças, 

jovens e idosos; 

• 5 Workshops territoriais descentralizados para identificação dos problemas e 

necessidades, bem como dos recursos existentes em cada uma das freguesias; 
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• 1 Workshop com entidades que actuam transversalmente (do ponto de vista territorial 

e temático); 

• Recolha, análise e síntese de informação quantitativa, obtida a partir de fontes 

nacionais oficiais (Instituto Nacional de Estatística, Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, Ministérios, etc.) e fontes locais; 

• Recolha, análise e síntese de informação quantitativa e qualitativa constante em 

documentos diversos locais. 

A recolha de informação teve por base o seguinte enquadramento lógico: 

 

Área de intervenção – Problemas e necessidades – Causas e consequências - 

Recursos 

 

 A aplicação dos referidos instrumentos permitiu, num período de tempo relativamente 

reduzido, registar um conjunto alargado de informação sobre a realidade do concelho de Palmela em 

matéria de intervenção social, de natureza diversa e oriunda de fontes também elas diversificadas, 

garantindo assim uma representação adequada das sensibilidades e posições em questão. 

 Sendo certo que não existe uma solução única, nem a melhor solução, em processos reais 

desta natureza, esta abordagem metodológica cumpre com os requisitos e recomendações do 

Programa Rede Social, teve em linha de conta os constrangimentos de tempo e recursos disponíveis 

e assenta numa perspectiva dinâmica e progressiva de aprofundamento do conhecimento sobre a 

realidade local. 
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Caracterização sociodemográf ica do 
Concelho de Palmela 

Dinâmica e distr ibuição populacionais 

O concelho de Palmela, localizado na Península de Setúbal, parte integrante da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), registava à data do último Recenseamento da População e 

Habitação, actividade da iniciativa do Instituto Nacional de Estatística (INE), um total de população 

residente de 53 353 indiv íduos. Este valor representa um acréscimo populacional face ao 

momento censitário anterior (1991) de 21,65%.  

 

Quadro 2 – População Residente no concelho de Palmela (1991 e 2001) 

 

 

Trata-se de um crescimento populacional intercensitário bastante significativo, superior ao da 

Península de Setúbal, da região de Lisboa, e do próprio país, como aliás o quadro anterior permite 

confirmar. Tal crescimento teve influência directa num outro dado importante de caracterização 

demográfica do concelho e que se prende com a densidade populacional do território: de 94,14 

hab/Km2 em 1991 passou para 114,53 hab/Km2 em 2001. 
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Esta dinâmica verificou-se de forma diferenciada pelas 5 freguesias do concelho. De facto, 3 

das 5 freguesias registaram crescimento populacional efectivo no período intercensitário (Pinhal 

Novo: 36,7%, de 15353 pessoas a residir em 1991 para 20993 pessoas em 2001; Quinta do Anjo: 

26,7%, de 6592 pessoas a residir em 1991 para 8354 pessoas em 2001; Palmela: 16,2%, de 13874 

pessoas a residir em 1991 para 16116 pessoas em 2001), enquanto as restantes duas registaram 

uma perda, ainda que pouco expressiva de população (Poceirão: -2,0%, de 4394 pessoas a residir 

em 1991 para 4304 pessoas em 2001; Marateca: - 1,6%, de 3644 pessoas a residir em 1991 para 

3586 em 2001). Tal dinâmica teve tradução directa na densidade populacional destes territórios. 

 

Quadro 3 – Densidade Populacional por freguesia (1991 e 2001) 

 

 

Se pensarmos num horizonte temporal mais próximo da data de elaboração deste 

diagnóstico, concluímos pela continuação do crescimento dos dois indicadores analisados até ao 

momento. Em 2007, o concelho de Palmela contava com um total de população residente 

est imada de 61758 indiv íduos, o que se traduz numa densidade populacional ( também 

est imada) de 133,40 hab/Km2.  
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Quadro 4 – Densidade Populacional (2002 - 2007) 

 

 

A análise de três indicadores chave da dinâmica demográfica – crescimento efectivo, 

crescimento natural e crescimento migratório – permite aprofundar a reflexão, sendo possível 

compreender que o contributo dos movimentos migratórios é fundamental para o aumento de 

população residente. 

 

Gráf ico 1 – Taxa de Crescimento Efect ivo (2002 - 2007) 
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Gráf ico 2 – Taxa de Crescimento Natural (2002 - 2007) 

 

 

Gráf ico 3 – Taxa de Crescimento Migratór io (2002 - 2007) 

 

 

 Pese embora o facto de não existir uma actualização para o período em análise do indicador 

que se segue, ele ilustra bem a capacidade de atracção de população para a função residencial do 

concelho de Palmela. 
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Quadro 5 – Proporção da população residente que 5 anos 

antes resid ia fora do concelho de Palmela (1991 e 2001) 

 

 

Estrutura demográf ica 

A análise da estrutura da população residente em Palmela em função da variável sexo, deixa 

antever um “organização” relativamente equilibrada, como é possível de aferir através do estudo das 

relações de masculinidade. 

 

Quadro 6 – Relação de mascul in idade (2002 - 2007) 
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De facto, a relação de masculinidade apresenta valores pouco abaixo de 100 (95,83 em 

2007), se bem que a tendência que se verifica é a de uma ligeira quebra do número de homens em 

relação ao número de mulheres.  

Quando se procura analisar a estrutura demográfica da população residente no concelho em 

função da variável idade, é evidente que o crescimento registado não se manifesta de forma igual 

para todos os grupos etários, existindo mesmo um envelhecimento da população (ainda que ténue), 

senão vejamos o indicador – Idade média da população residente – cujo valor cresceu de 

36,66 anos em 1991 para 38,79 anos em 2001 (não existem dados mais recentes). Trata-se de 

um crescimento que se verifica para todas as freguesias do concelho, com especial destaque para 

Marateca, Poceirão e Palmela, freguesias onde a idade média da população residente mais cresceu. 

 

Quadro 7 – Idade média da população residente (1991 e 2001) 

 

 

 Para o ano de 2007, a estrutura demográf ica em termos etár ios é a seguinte: 

• 16,44% de pessoas com idade compreendida entre os 0 e os 14 anos; 

• 11,06% para as pessoas com idade entre os 15 e os 24 anos; 

• 55,62% para os indivíduos com idades entre os 25 e 64 anos; 

• e, por último, 16,88% para as pessoas com idades iguais ou superiores a 65 anos. 
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Quadro 8 – Estrutura etár ia da população residente (2002 - 2007) 

 

 

Outros indicadores como o índice de envelhecimento, o índice de dependência de idosos e o 

índice de longevidade traduzem esta mesma realidade. Se analisarmos cada um per si, constatamos 

que: 

• O quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos tem registado uma tendência de 

crescimento, fixando-se em 2007 nos 102,60; 
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• O quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos regista tendência semelhante, com uma 

variação positiva para o período 2002-2007 de 2,3; 

• O quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 

65 ou mais anos também cresceu, com uma variação de 1,8 entre 2002 e 2007. 

 

Quadro 9 – Índices demográf icos (2002 - 2007) 

 

 

 Esta evidente dinâmica de envelhecimento populacional, fica a dever-se, ainda, ao facto de a 

taxa bruta de natal idade estar a diminuir, tendo atingido o valor mais baixo da primeira década 

do século XXI exactamente no último ano estatístico de 2007 – 11,90‰. Ainda assim, um valor 

acima do registado para a Península de Setúbal, para a região de Lisboa e para o país. 
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Quadro 10 – Taxa Bruta de Natal idade (2002 - 2007) 

 

 

 

 A análise da percentagem de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) na 

população residente feminina permite reforçar esta análise, pois os valores registados persistem 

numa tendência decrescente. 

 

Quadro 11 – Mulheres em idade fért i l  na população residente feminina (2002 - 2007) 

 

 

 Se a percentagem de mulheres em idade fértil está a diminuir, também a taxa de fecundidade 

(número de nados vivos observado durante um determinado período de tempo, referido ao efectivo 

médio de mulheres em idade fértil) parece estar a partir de 2005. 

 

 



 

 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela    29 

Quadro 12 – Taxa de Fecundidade Geral (2002 - 2007) 

 

 

Famíl ias 

 No que diz respeito às famílias, e tendo em conta o conceito de família clássica definido pelo 

INE (conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de 

direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se 

também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade 

de uma unidade de alojamento), Palmela contava em 2001 com um total de 18959 famíl ias, a 

maioria das quais apenas com 2 ou 3 pessoas. 

Gráf ico 4 – Famíl ias Clássicas por dimensão (2001) 
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 Em termos de freguesia, são as freguesias do Pinhal Novo e de Palmela que registam o maior 

número de famílias, por contraponto à Marateca e Poceirão que apresentam nesta variável os valores 

mais baixos. 

 

Quadro 13 – Famíl ias Clássicas por dimensão e freguesia (2001) 

 

 

 A análise do tipo de família que regista maior peso no concelho de Palmela, constata-se que 

para o ano de 2001, eram os “casais de “direito” com, pelo menos, 1 filho solteiro com menos de 25 

anos, sem outras pessoas” e os “ casais de "direito" sem filhos solteiros, sem outras pessoas” que 

registavam os valores mais elevados, 6134 e 4198 respectivamente. As famílias com uma só pessoa 

também apresentavam um valor significativo – 2743. Aliás, a proporção de famíl ias c lássicas 

unipessoais é relevante (14,40% em 2001), se bem que abaixo de qualquer das referências 

territoriais mais amplas que temos estado a considerar. Em termos de freguesia, é a Marateca, 

seguida de Quinta do Anjo e Pinhal Novo que registam pesos mais significativos de famílias clássicas 

unipessoais. 
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Quadro 14 – Proporção das famíl ias c lássicas unipessoais (2001) 

 

Quadro 15 – Proporção das famíl ias c lássicas unipessoais de 

pessoas com 65 ou mais anos de idade por freguesia (1991 e 2001) 

 

 

 A temática da monoparentalidade merece também aqui uma referência autónoma. Os 

núcleos famil iares monoparentais (conjunto de pessoas dentro de uma família clássica, que 

tem a presença de apenas um dos progenitores, pai, ou mãe com filho(s), avó ou avô com neto(s) 
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não casado (s) registavam no concelho de Palmela em 2001 uma proporção de 9.60%, com 

Marateca e Palmela a destacarem-se com valores acima desta média (10,20% e 9,90% 

respectivamente). 

 

Quadro 16 – Proporção de núcleos famil iares monoparentais por freguesia (2001)  

 

 

 Casamentos e divórcios 

 Em matéria de casamentos e divórcios, o concelho de Palmela registou, para o período 

compreendido entre 2000 e 2007, um decréscimo de casamentos celebrados na ordem dos 

9,19%. Este decréscimo fica a dever-se, sobretudo, à diminuição do número de casamentos 

católicos que se cifrou nos 58,0%. 
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Quadro 17 – Casamentos celebrados por forma de celebração (2000 - 2007) 

 

 

 A análise da nacionalidade dos cônjuges, revela que na maioria dos casamentos celebrados 

ambos os cônjuges são de nacionalidade portuguesa (86,38% em 2007). No entanto, o número de 

casamentos onde um dos cônjuges é estrangeiro tem vindo a crescer, nomeadamente, nos casos 

em que o cônjuge detém uma nacionalidade extra União Europeia a 27. Também o número de 

casamentos com os dois cônjuges com nacionalidade estrangeira cresceu, mas apresentando 

valores residuais. Esta realidade é tradução directa das dinâmicas de imigração que se tem registado 

no concelho, e não só. 
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Quadro 18 – Casamentos celebrados por nacional idade dos cônjuges (2000 - 2007) 
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 No que diz respeito à dissolução de casamentos, e tendo em conta o mesmo período 

temporal, o divórcio afigura-se como a causa de dissolução que mais tem crescido, sendo assim a 

principal responsável pelo crescimento global do número de dissoluções de casamentos. 

 

Quadro 19 – Casamentos dissolv idos por causa de dissolução (2000 - 2007) 

 

 

Nível de instrução 

No que se refere ao nível de instrução da população, de referir antes de mais que a taxa de 

analfabet ismo, que é essencialmente estrutural, tem registado o esperado decréscimo – se em 

1991 os valores registados eram na ordem dos 15,02% (valor bastante acima do registado para a 

Península de Setúbal, para a região de Lisboa e para o país), em 2001 o valor era de 10,84%. Esta 

diminuição foi generalizada por todo o território. Porém, as freguesias da Marateca, Quinta do Anjo e 

Poceirão registaram valores significativamente acima daquele que foi registado para o concelho. 

 

Quadro 20 – Taxa de analfabet ismo por freguesia (1991 e 2001) 
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Em matéria de escolar idade obrigatór ia, regista-se um aumento muito significativo da 

percentagem da população com pelo menos o 3.º Ciclo do Ensino Básico completo. Senão vejamos 

a variação entre 1991 e 2001, o último período intercensitário – 21,78%, o que se traduziu numa 

aproximação aos valores registados para a Península de Setúbal e região de Lisboa no ano de 2001. 

Este crescimento foi transversal a todas as freguesias do concelho de Palmela, sendo Palmela e 

Pinhal Novo aquelas que registam uma maior percentagem de população com pelo menos a 

escolaridade obrigatória – 46,36% e 44,99% respectivamente. No entanto, a maioria da população 

ainda não era detentora deste nível de ensino à data dos últimos censos, sendo as freguesias do 

Poceirão (19,26%) e Marateca (21,21%) aquelas que registavam valores menos favoráveis. 

 

Quadro 21 – Proporção da população residente com pelo menos 

a escolar idade obrigatór ia por freguesia (1991 e 2001) 

 

 

 Analisando agora a população residente com ensino superior completo, verificamos que 

a tendência é claramente para o crescimento da proporção de pessoas com este nível de ensino – 

de 1,93% em 1991, Palmela “deu um salto quantitativo” de 5,24%, tendo-se fixado nos 7,17% a 

proporção da população residente que em 2001 tinha o ensino superior completo. Todas as 
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freguesias do concelho seguiram esta tendência, com especial destaque para Palmela e Quinta do 

Anjo, onde os valores registados em 2001 superavam a média concelhia. 

Quadro 22 – Proporção da população residente com 

ensino superior completo por freguesia (1991 e 2001) 

 

 

Para esta recuperação no perfil educacional do concelho em muito contribuíram os 

resultados positivos em matéria de decréscimo da taxa de abandono escolar (saída do sistema 

de ensino antes da conclusão da escolaridade obrigatória, dentro dos limites etários previstos na lei), 

que registou em 2001, 2,82 pontos percentuais, por oposição aos 9,22% de 1991. Aliás, todas 

as freguesias do concelho seguiram esta tendência, com Palmela e Pinhal Novo a registarem os 

valores mais baixos – 1,72% e 1,84% respectivamente. Poceirão e Marateca, apesar da redução 

drástica dos valores em matéria de abandono escolar, ainda registavam em 2001 percentagens 

significativamente acima da média concelhia. 
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Quadro 23 – Taxa de Abandono Escolar por freguesia (1991 e 2001) 

 

 

Act iv idade, Emprego e Poder de Compra 

Em matéria de taxa de actividade (taxa que permite definir o peso da população activa sobre 

o total da população), o concelho de Palmela registava em 2001 uma taxa de 50,60%, abaixo da 

registada para a Península de Setúbal e para a região de Lisboa, e acima da registada para o país. 

Em termos de freguesia, são as freguesias de Palmela e Pinhal Novo as que registavam taxas mais 

elevadas; por oposição são as freguesias da Quinta do Anjo e Poceirão as que registavam valores 

mais baixos. 
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Quadro 24 – Taxa de Act iv idade da população residente por freguesia (2001) 

 

Em termos de act iv idade económica propriamente dita, em 2001 a população activa 

estava preferencialmente empregada nas indústrias transformadoras (5045 – 20,28%), no comércio 

por grosso e a retalho, reparação de veículos e de bens de uso pessoal e doméstico (4056 – 

16,31%) e na construção (3176 – 12,77%). 

 

Quadro 25 – População empregada por act iv idade económica e por freguesia (2001) 
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 No que se refere à análise da população empregada, mas por sector de act iv idade, 

podemos afirmar que em 2001 o concelho de Palmela tinha a grande maioria da sua população 

activa empregada no sector terciário (económico) – 34,59% - e no sector secundário – 34,16%. Esta 

tendência verifica-se para todas as freguesias do concelho, com a excepção do Poceirão, onde o 

peso do sector primário ainda é bastante relevante. 

 

Quadro 26 – População empregada por sector de act iv idade e por freguesia (2001) 

 

 

 Tendo em conta o descrito sobre o tipo de actividade e de sector de actividade económica, 

não é de estranhar que em 2001 as prof issões que mais registos apresentavam de população 

empregada fossem, em primeiro lugar, os operários, artífices e trabalhadores similares, com 19,72%, 

logo seguidos pelos trabalhadores não qualificados, com 17,87%, pelo pessoal dos serviços e 

vendedores, com 13,33% e pelo pessoal administrativo e similares, com 10,69%. 
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Quadro 27 – População empregada por prof issão e por freguesia (2001) 

 

 

 No que se refere à população feminina, a taxa de act iv idade registou um aumento 8,95 

pontos percentuais, o que ficou acima do crescimento registado para a Península de Setúbal, a 

região de Lisboa e para o próprio país. Em 2001, o peso da população activa feminina sobre o total 

da população activa era de 44,65%, por oposição aos 35,70% de 1991. Em termos territoriais, foram 

as freguesias de Palmela e Pinhal Novo que mais contribuíram para esse crescimento, com uma taxa 

de actividade feminina de 46,33% e 46,37% respectivamente. 
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Quadro 28 – Taxa de Act iv idade feminina por freguesia (1991 e 2001) 

 

Se pensarmos na relação entre a população que potencialmente está a entrar e a que está a 

sair do mercado de trabalho, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas 

com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 55 e os 64 anos, salientamos que a relação estabelecida é decrescente, ou 

seja, existem mais pessoas a abandonar o mercado de trabalho. 

 

Gráf ico 5 – Índice de renovação da população em idade act iva (2000 - 2007) 

 



 

 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela    43 

 Em matéria de emprego, e tendo agora como principal referência os dados disponibilizados 

pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, para o intervalo temporal compreendido entre 

Janeiro de 2004 e Janeiro de 2009, de salientar que no último mês estatístico encontram-se inscritos 

nos ficheiros daquele instituto 2412 indivíduos, o que traduz uma tendência de crescimento iniciada 

em Abril de 2008 e que se tem mantido, com alguns recuos pontuais. O valor mais elevado que se 

registou no período em análise, foi em Outubro de 2005, com 2727 pessoas inscritas. 

 

 

Gráf ico 6 – Desemprego registado (2004 - 2009) 

 

 

 O desemprego no concelho de Palmela afecta sobretudo as pessoas do sexo feminino, 

tendo sido registado em Janeiro de 2009 um total de 1304 mulheres e 1108 homens inscritos. 
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Gráf ico 7 – Desemprego registado segundo o sexo (2004 - 2009) 

 

 

 Uma referência positiva para o facto de, em matéria de tempo de inscr ição nos ficheiros 

do IEFP, a maioria dos inscritos não permanecerem mais de 1 ano nos registos – 72,89%. 
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Gráf ico 8 – Desemprego registado segundo o tempo de inscr ição (2004 - 2009) 

 

  

O grupo etár io que mais afectado é pelo fenómeno do desemprego é o dos 35-54 anos, 

com um total de 1063 inscritos (44,07%) em Janeiro de 2009, logo seguido pelo grupo etário 25-34 

anos com 580 pessoas inscritas (24,05%) e pelo grupo 55 e + anos com 510 pessoas inscritas 

(21,14%).  
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Gráf ico 9 – Desemprego registado segundo o grupo etár io (2004 - 2009) 

 

 

Para finalizar, e considerando o cruzamento entre as variáveis “desemprego” e “nível de 

escolaridade”, de salientar que em Palmela são as pessoas com o 3.º CEB que mais peso relativo 

tinham nos registos em Janeiro de 2009 (27,11%). Mas esta situação nem sempre foi assim, pois o 

grupo de indivíduos com o 1.º CEB sempre tiveram uma preponderância relativa nos ficheiros do 

IEFP relativos ao concelho de Palmela, tendo esta situação sido alterada a partir de Novembro de 

2007. As pessoas com níveis de ensino superior continuam a representar um peso inferior nos 

registos do IEFP, assim como as pessoas sem nenhum nível de ensino, embora estejamos em crer 

que por razões diversas. 
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Gráf ico 10 – Desemprego registado segundo o nível de escolar idade (2004 - 2009) 

 

 

 No que se refere ao poder de compra da população residente em Palmela, de referir em 

primeira instância que o ganho médio mensal para o ano de 2005 era de 1064,80€, valor superior 

à média da Península de Setúbal e do país, mas inferior ao registado para a região de Lisboa. 
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Quadro 29 – Ganho médio mensal (2004 e 2005) 

 

 

 Não obstante esta situação relativamente positiva face ao panorama nacional e sub-regional, 

a verdade é que existem disparidades sérias entre sexos no que diz respeito ao ganho médio 

mensal. 

• Se pensarmos em população empregada por conta de outrem com ensino superior, essas 

disparidades eram em 2005 na ordem dos 24,50%; 

• Se tivermos em conta o mesmo tipo de população, mas agora com habilitações inferiores ao 

3.º CEB, a disparidade mantém-se mas de forma um pouco menos significativa – 17,30%. 

 

Quadro 30 – Dispar idade no ganho médio mensal (entre sexos) da população 
empregada por conta de outrem com habi l i tações correspondentes ao ensino 

superior (2004 e 2005) 
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Quadro 31 – Dispar idade no ganho médio mensal (entre sexos) da população 
empregada por conta de outrem com habi l i tações iguais ou infer iores ao 3.º CEB 

(2004 e 2005) 

 

 

Quadro 31 a) – Dispar idade no ganho médio mensal (entre sexos) da população 
empregada por conta de outrem com habi l i tações iguais ou infer iores ao 3.º CEB 

(2004 e 2005) 

 

 

 Analisando ainda a dispersão da variável ganho médio mensal em função do sexo, mas agora 

tendo em consideração a qualificação não das pessoas mas das profissões, constatamos que a 

disparidade continua, com destaque para as profissões mais qualificadas – 23,40%. Por 

contraponto, é nas profissões menos qualificadas onde a disparidade do ganho médio mensal das 
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pessoas empregadas por conta de outrem é inferior – 9,40%. Esta tendência verifica-se igualmente 

para a Península de Setúbal, a região de Lisboa e o país, mas não com tanta incidência. 

 

Quadro 32 – Dispar idade no ganho médio mensal (entre sexos) da população 
empregada por conta de outrem nas prof issões mais e menos qual i f icadas (2005) 

 

 

 O índice de poder de compra per capita registou um crescimento no período 

compreendido entre 2002 e 2005 de 7,59 pontos, tendo-se fixado nos 108,69 pontos em 2005. 

Comparando com diferentes referenciais territoriais, é um valor que ainda fica aquém daqueles 

registados para a Península de Setúbal e para a região de Lisboa. 

 

Quadro 33 – Poder de Compra per capita  (2002, 2004 e 2005) 
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Quadro 34 – Poder de Compra per capita  – comparação terr i tor ia l  (2005) 

 

  

A análise do peso do poder de compra do concelho de Palmela no todo nacional, resulta 

numa proporção do poder de compra que tem verificado um aumento de 0,09% entre 2002 e 2005, 

tendo-se fixado nos 0,61% em 2005. 

 

Quadro 35 – Proporção do Poder de Compra (2002, 2004 e 2005) 
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Os principais problemas e 

necessidades em matéria de 

intervenção social 
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Crianças 

 De acordo com o Plano Nacional de Acção para a Inclusão, as crianças constituem 

um dos grupos mais vulneráveis a situações de pobreza e exclusão social, nomeadamente aquelas 

que são afectadas por fenómenos de abandono, negligência e maus-tratos, de exposição a modelos 

de comportamento desviante, de trabalho infantil, etc. 

 O desígnio de assegurar o pleno desenvolvimento social, psicomotor e emocional das 

crianças é de uma manifesta actualidade, quer ao nível internacional (ver Convenção 

Internacional dos Dire itos da Criança), europeu e nacional. 

 No plano nacional, a In ic iat iva para a Infância e Adolescência constitui uma referência 

de política para este grupo etário. Esta iniciativa tem como objectivo planear, de forma articulada e 

transversal, o desenvolvimento das crianças nas mais diversas vertentes: saúde, educação, cultura, 

ambiente e segurança, procurando garantir a todas as crianças, adolescentes e respectivas famílias o 

respeito pelos seus direitos fundamentais, sem qualquer descriminação.  

 A análise daquela iniciativa, assim como das principais referências regulamentares para este 

grupo, permite sistematizar um conjunto de preocupações nacionais, a saber: 

• Fomentar o conhecimento sobre os direitos e necessidades da infância e da adolescência; 

• Potenciar as políticas de infância e da adolescência, através da coordenação da acção dos 

diversos serviços e entidades envolvidos; 

• Conceber e implementar sistemas de diagnóstico e informação; 

• Promover políticas de apoio à família, particularmente no que concerne à conciliação entre a 

vida pessoal, familiar e profissional e à superação de especiais vulnerabilidades; 

• Garantir a todas as crianças e adolescentes a igualdade de oportunidades no acesso a 

cuidados de saúde e educação de qualidade; 

• Fomentar o desenvolvimento da promoção de estilos de vida saudáveis junto das crianças e 

adolescentes; 
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• Facilitar o acesso das crianças e adolescentes aos bens e ao conhecimento sobre património 

cultural; 

• Definir e implementar critérios de qualidade nos espaços, estruturas e serviços utilizados por 

crianças e adolescentes; 

• Promover a segurança nos espaços físicos e virtuais utilizados pelas crianças e adolescentes, 

bem como a salvaguarda do direito à imagem nos meios de comunicação social. 

 

A boa implementação destes objectivos de política passa por duas organizações públicas 

centrais nesta matéria: 1) o Inst i tuto de Segurança Socia l,  I .P., com uma ampla diversidade de 

respostas sociais para esta área (desde a resposta de ama, até às creches e pré-escolares, 

passando pelos centros de actividades de tempos livres, lares de infância e juventude, entre outros); 

2) a Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e respectivas 

Comissões de Protecção de Crianças e Jovens locais. Também os Ministér ios da Educação e 

da Saúde têm uma particular vocação para trabalhar questões directamente relacionadas com o 

bem-estar das faixas etárias mais jovens. 

No caso do concelho de Palmela, o número de indiv íduos com idade igual ou infer ior a 

14 anos tem crescido de forma sistemática, durante grande parte da primeira década do século 

XXI. As 8440 crianças contabilizadas em 2000, deram lugar a 10156 crianças registadas em 2007, 

segundo o Instituto Nacional de Estatística. Trata-se de um crescimento na ordem dos 20,33%. A 

análise deste crescimento por sexo, permite concluir que é o subgrupo dos rapazes que regista um 

crescimento ligeiramente maior – 21,67%, por oposição ao subgrupo das raparigas – 18,97%. 

 

Quadro 36 – População residente com 14 ou menos anos (2002 - 2007) 
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Quadro 36 a) – População residente com 14 ou menos anos (2001) 

 

 

 O crescimento desta faixa populacional tem impacte directo numa outra variável – o índice 

de dependência de jovens que tem sofrido, também ele ao longo dos últimos anos, um 

crescimento de mais de um ponto, fixando-se nos 24,61 indivíduos em 2007. 

 

Gráf ico 12 – Índice de dependência de jovens (2002 – 2007) 
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 Pese embora não existir informação actualizada por freguesia, é interessante verificar que 

para 2001, data do último Recenseamento da População e Habitação, as freguesias onde o índice 

de dependência dos jovens era mais elevado eram Pinhal Novo (25,30) e Poceirão (24,90). 

 

Quadro 37 – Índice de dependência de jovens por freguesia (2001) 

 

 

 Em matéria de equipamentos e respostas sociais e educativas para a infância, a 

caracterização do concelho para 2009 é a que se apresenta nos quadros que se seguem: 
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Quadro 38 – Estabelecimentos pr ivados de carácter educat ivo por freguesia (2009) 

 

 

Quadro 39 – Estabelecimentos pr ivados de carácter socia l  por freguesia (2009) 

 

 

 No que diz respeito às Instituições de Solidariedade Social (IPSS), existem diversas respostas 

para a área da infância, como é possível constatar na seguinte matriz. 
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Quadro 40 – Utentes em respostas socia is das IPSS na área da infância por freguesia 

(2009) 

 

 

Uma outra questão que importa explanar neste contexto reporta-se à actividade da Comissão 

de Protecção Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho de Palmela. Até Dezembro de 2008, esta 

entidade acompanhou um total de: 284 crianças/jovens em processos transitados; 27 

crianças/jovens em processos reabertos; 186 crianças/jovens em processos instaurados; e 216 

crianças/jovens em processos já arquivados. 

 Tendo em conta o universo de processos transitados, instaurados e reabertos – 497 

crianças/jovens – podemos afirmar que a CPCJ acompanhou maioritariamente crianças com idade 

compreendida entre os 11 e os 14 anos, seguido do grupo etário 6-10 anos. 
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Gráf ico 13 – Crianças acompanhadas pela CPCJ (exclu indo processos arquivados) 

por grupo etár io (2008) 

 

 

 Eram crianças/jovens que frequentavam maioritariamente o ensino regular ou o ensino regular 

com apoio educativo – 53,12% e 37,63% respectivamente. 
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Gráf ico 14 – Crianças acompanhadas pela CPCJ (exclu indo processos arquivados) 

por t ipo de ensino (2008) 

 

 

 As sinalizações dos casos que deram origem à intervenção da CPCJ tiveram como principais 

intervenientes os estabelecimentos de ensino, os familiares e outras Comissões de Protecção de 

Crianças e Jovens. Os motivos que estiveram na base da intervenção foram, na maioria dos casos, a 

negligência o abandono escolar e os maus tratos psicológicos/abuso emocional. 
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Gráf ico 15 – Crianças acompanhadas pela CPCJ (exclu indo processos arquivados) 

segundo os pr incipais motivos de intervenção (2008) 

 

 

Quadro 41 - Crianças acompanhadas pela CPCJ (exclu indo processos arquivados) 

segundo os pr incipais motivos de intervenção, por freguesia (2008) 

 

 



 

 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela    62 

 

 

Quadro 42 - Crianças acompanhadas pela CPCJ (exclu indo processos arquivados) 

por or igem da sinal ização (2008) 

 

 

 No que se refere às medidas de promoção e protecção desencadeadas, a CPCJ interveio 

preferencialmente junto dos pais (112 em 149 medidas), deixando claramente para segundo plano 

medidas de acolhimento institucional (19 em 149), de apoio junto de outro familiar (14 em 149) e de 

confiança a pessoa idónea (4 em 149). 
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Problemas e necessidades 

A análise qualitativa conjunta desenvolvida em torno da temática crianças, permitiu identificar 

uma lista de problemas relativamente extensa: 8 problemas, que recaem em questões associadas ao 

isolamento, aos contextos familiar, social e escolar e ao contexto individual.  

O primeiro problema incide sobre o isolamento geográf ico das cr ianças 

(nomeadamente residentes nas zonas rurais) o qual tem impl icações graves nos processos de 

desenvolv imento psicossocia l dos menores, traduzidas em maiores dificuldades de 

aprendizagem e de relacionamento, bem como num menor número (em potencial) de experiências 

pelas quais passam as crianças. Este isolamento deve-se a uma falta ou insuficiência de transportes 

públicos em Palmela, à própria dispersão geográfica do concelho e a uma insuficiência de 

equipamentos colectivos de apoio a esta faixa etária. 

Um segundo problema diz respeito ao enfraquecimento da rede de suporte famil iar 

das cr ianças, nomeadamente nas zonas urbanas, problema este que tem como consequências 

um menor número de filhos, as dificuldades relacionais no seio da família, a maternidade precoce e 

uma maior exposição a factores de risco. As causas deste problema estão ligadas ao tipo de 

exigências profissionais dos pais e ao facto de o número de famílias alargadas estar a diminuir. 

Intimamente ligado ao problema anterior, está à pouca quant idade e qual idade do 

tempo que os pais passam com as cr ianças, a qual advém das exigências profissionais dos 

pais e resulta numa visível perda de valores e em baixos níveis de auto-estima nas crianças.  

Não se sugere nenhum indicador para a medição da qualidade da interacção pais-filhos, pois 

consideramos que esta questão é fortemente subjectiva e de difícil concretização em termos 

estatísticos. 

Se a este factor acrescermos o facto de em Palmela existirem diversas cr ianças sem as 

respostas socia is adequadas e/ou possíveis (desequilíbrios territoriais, sobreposições de 

respostas, etc.), deparamo-nos com uma realidade complexa que coloca as crianças em situações 

de risco e de “abandono”. Na base desta desadequação de respostas está o facto de não existir um 

planeamento estratégico da intervenção nesta área, de existir uma manifesta falta de visão 

estratégica por parte de quem licencia os equipamentos e pela necessidade de reforçar o diálogo 

interinstitucional para optimizar a resposta global do concelho. 

Um outro problema que foi referenciado diz respeito à desadequação entre horár ios 

escolares e horár ios das carre iras da rede de transportes públ icos e cuja causa é 

unicamente de carácter económico - rentabilização dos percursos e dos recursos. A manter-se esta 
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situação, as consequências ao nível do desinteresse pela escola, do abandono e insucesso escolar, 

de dificuldades de integração e de maior predisposição para actividades “menos saudáveis” poder-

se-ão agravar. 

A questão do absent ismo e do abandono escolar constitui uma outra preocupação dos 

parceiros do CLASP, tendo estes considerado que este fenómeno tem como principais causas: 

 Desvalorização da escola; 

 Muitas fontes de informação; 

 Desadequação da escola aos interesses e vivência actual das crianças; 

 Isolamento geográfico; 

 Desadequação de horários escolares e de transportes; 

 Enfraquecimento da rede familiar de suporte. 

Por fim, e no que diz respeito às crianças, os parceiros assinalam como preocupante o número 

de problemas comportamentais (ex. agressividade, dificuldades de concentração, dificuldades 

relacionais, etc.) que se verificam especialmente em crianças com baixa auto-estima e que crescem 

no seio de famílias com disfuncionalidades. Destes problemas comportamentais resultam outros de 

aprendizagem e do relacionamento. 

 

Recursos 

No que diz respeito aos recursos existentes na comunidade (ou ao dispor desta) para solucionar 

os problemas indicados anteriormente, os parceiros identificaram os seguintes: 

• Em termos institucionais, há a realçar o trabalho desenvolvido (ou que pode ser 

desenvolvido) por estruturas de parceria como o Conselho Local de Acção Social e o 

Conselho Municipal de Educação de Palmela, assim como as Comissões Sociais de 

Freguesia; 

• A rede solidária existente no concelho representa um recurso fundamental nesta área, a 

qual é constituída por entidades como: o Centro Social de Palmela – A Árvore e a 

Cegonha, a Associação de Solidariedade Social de Brejos do ASSA “O Rouxinol”, o 

Centro Social Paroquial do Pinhal Novo, a Fundação COI, o Centro Social de Quinta do 
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Anjo, a União Social Sol Crescente da Marateca “Os Cenourinhas”, o Centro Social de 

Lagameças, o Centro jovem Tabor e a Associação Questão de Equilíbrio; 

• A esta rede acresce a rede privada com fins lucrativos (equipamentos licenciados) e o 

tecido associativo do concelho em geral, cujo trabalho nas áreas desportiva e cultural 

representa uma mais-valia para o trabalho com crianças; 

• Uma outra vertente que representa um ponto central no trabalho com as crianças é a 

rede educativa do concelho; 

• A rede de Bibliotecas Municipais constitui um outro recurso a potenciar (Biblioteca 

Municipal de Palmela, Pólos de Pinhal Novo, Marateca, Poceirão e Quinta do Anjo), assim 

como projectos municipais como o “Aprender a Nadar”, o “Vamos Fazer Educação Física 

na Escola”, os jogos desportivos escolares e os jogos tradicionais, os programas de 

desenvolvimento desportivo; 

• No que se refere aos problemas de isolamento, há a referir o trabalho desenvolvido por 

diversas IPSS’s de transporte de crianças (serviço pago), o transporte escolar da 

autarquia para o 1.º CEB e o serviço dos TST. Pode ainda ser mencionado o transporte 

pontual que a autarquia disponibiliza (próprio ou empresa contratada). A rede de 

vizinhança existente em muitas zonas do concelho (nomeadamente as zonas rurais) 

continua a constituir um recurso imprescindível de combate ao isolamento de algumas 

crianças do concelho; 

• Relativamente ao enfraquecimento da rede familiar de suporte, podem ser accionados 

recursos como o CAFAP e os diversos serviços de psicologia existentes; 

• O trabalho de reforço das relações familiares tem sido desenvolvido através de muitos 

dos recursos já enumerados, mas também de respostas não tradicionais (ex. 

acampamentos conjuntos) de associações de pais; 

• A problemática da negligência familiar tem sido trabalhada em diversas vertentes das 

quais se destaca a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, o Núcleo Local de 

Inserção, o Serviço de Intervenção Precoce e as extensões do Centro de Saúde. A 

comunicação social local também tem desenvolvido um trabalho importante nesta área, 

na medida em que tem dado visibilidade ao fenómeno em causa. As associações de pais 

e as comissões sociais de freguesia também têm manifestado preocupação com este 

fenómeno. por fim, há ainda que referir as respostas sociais existentes ao nível de lar de 

crianças e jovens e os centros de acolhimento; 
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• O absentismo e abandono escolar podem ser trabalhados através de espaços de estudo 

acompanhado, clubes e apoio integrado nas escolas, apoios financeiros (acção social 

escolar) e Percursos Integrados Educação e Formação. 

• A minimização de situações comportamentais difíceis pode accionar, para além dos 

recursos já enunciados, o tutelar educativo. 

 

Terr i tor ia l ização dos problemas e necessidades 

A territorialização dos problemas associados à faixa etária em causa, resultou na identificação 

de uma manifesta e generalizada preocupação com os riscos de exclusão social que afectam as 

crianças do concelho de Palmela. Aprofundando esta territorialização, estamos em condições de 

afirmar que na freguesia de: 

• Marateca: existe uma preocupação com as questões do abandono e insucesso 

escolar; 

• Palmela: a preocupação centra-se nas situações de violência na escola; 

• Pinhal Novo: as questões levantadas dizem respeito ao défice de apoio em matéria de 

pré-escolar gratuito e aos insuficientes equipamentos na área da saúde/crianças e 

jovens; 

• Poceirão: a preocupação principal em matéria de crianças diz respeito ao abandono e 

insucesso escolar, à necessidade de mais segurança nas escolas e à falta de parques 

infantis na freguesia; 

• Quinta do Anjo: existe uma preocupação com a insuficiência de equipamentos infantis 

– neste caso creche e escolas (com uma nota específica para Olhos de Água). 

 

As freguesias mostraram-se, ainda, preocupadas com outros problemas que não dizendo 

respeito especificamente à infância, condicionam a sua qualidade de vida e colocam riscos de 

exclusão social estes indivíduos.  

• Marateca: incertezas face ao futuro económico das IPSS, empobrecimento da 

população e necessidade de mais transportes em toda a freguesia; 
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• Palmela: fraca rede de transportes públicos e dificuldade de conciliação entre as vidas 

profissional e particular; 

• Pinhal Novo: necessidade de mais respostas de saúde, com horários mais adequados 

às necessidades da população e com um aumento do n.º de profissionais (médicos), 

empobrecimento e endividamento das famílias; 

• Poceirão: escassez de transportes públicos entre as localidades da freguesia, posto 

médico com resposta insuficiente em termos de organização e de profissionais de 

saúde (médicos), empobrecimento das pessoas e desemprego, e dificuldades de 

mobilidade (grande dispersão habitacional e défice de transportes públicos); 

• Quinta do Anjo: transportes públicos insuficientes e falta de respostas para ocupação 

das pessoas com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIANÇAS 

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO IDENTIFICADAS PELOS ACTORES 

LOCAIS 

 

• Negligência, abandono e maus-tratos 

• Reforço e qualificação da rede familiar 

• Absentismo e abandono escolar precoce 

• Violência em contexto escolar 

• Respostas sociais (creche e pré-escolar) 

• Horários escolares v.s. horários dos transportes públicos 

• Isolamento geográfico 
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Jovens 

 O conceito de juventude não é universal, tendo evoluído através de várias épocas e culturas. 

É, antes de mais, uma construção social, que varia de acordo com o contexto político, social, cultural 

e económico das sociedades em que é pensado e operacionalizado. Nas sociedades ocidentais, a 

condição de jovem é percebida como sendo uma etapa do ciclo de vida do ser humano, com 

sentido em si mesma e que, por esse motivo, deve ser vivida de forma plena. 

 No entanto, e tendo em conta as características das sociedades actuais e as dificuldades que 

assolam a população em geral, e a população juvenil em particular, colocam limitações à vivência 

plena desta fase da vida. Diversos problemas contribuem para esse facto: instabilidade económica, 

perda/alteração de referências sociais, dificuldade no acesso à habitação, etc. Por conseguinte, este 

complexo contexto limita a concretização das aspirações dos jovens e a sua inserção na sociedade, 

digamos, “adulta”. 

É por este motivo que o Plano Nacional de Acção para a Inclusão considerou, na sua última 

redacção, a população juvenil como um grupo com riscos potenciais de exclusão social 

consideráveis e, que por esse motivo, deveriam merecer uma particular atenção em sede de políticas 

públicas de cariz social. 

 No concelho de Palmela existiam no ano de 2007, e segundo as mais recentes estimativas 

da população elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística, um total de 6829 indiv íduos com 

idade compreendida entre os 15 e os 24 anos (11,06% da população total a residir no concelho de 

Palmela em 2007). Considerando o horizonte temporal 2002 – 2007, verifica-se uma ligeira perda de 

população nesta faixa etária de 2,5 pontos percentuais. A análise por sexo, permite compreender 

uma repartição muito próxima desta população entre homens e mulheres, com 50,36% e 49,64% 

respectivamente. 
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Quadro 43 – População residente com idade compreendida entre os 15 e os 24 anos 

(2002 - 2007) 

 

 

Quadro 43 a) – População residente com idade compreendida entre os 15 e os 24 

anos (2001) 
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Problemas e necessidades 

Relativamente aos problemas que no concelho de Palmela mais directamente afectam a 

população juvenil, os parceiros do CLAS identificaram 8 questões-chave, a primeira das quais 

coincide que o problema do isolamento geográf ico que afecta as crianças e que lesa o 

desenvolvimento psicossocial das mesmas. Tendo em conta o facto de o problema ser exactamente 

igual, inibimo-nos de tecer mais considerações acerca do mesmo, remetendo a análise de causas e 

consequências para as páginas relativas à temática crianças. O mesmo se passa com o problema do 

absent ismo e abandono escolar. 

Um segundo problema sobre o qual importa intervir com celeridade está associado a 

algumas dificuldades de inserção dos jovens na v ida act iva, que resultam de alguma falta de 

oferta de postos de trabalho, de qualificações profissionais incompatíveis com a mesma, de 

dificuldades de mobilidade para aceder às ofertas e em último lugar da precariedade do trabalho 

disponível. Estas dificuldades de inserção dos jovens na vida activa têm como consequências 

principais os baixos rendimentos e a geração de fenómenos de delinquência. 

Decorrente ainda das dificuldades de inserção dos jovens na vida activa e dos baixos 

rendimentos que muitos jovens apresentam, surge um outro problema associado à dif iculdade de 

acesso à pr imeira habitação, problema este que gera elevados e prolongados níveis de 

dependência, sobretudo económica, do apoio dos familiares mais directos. 

Uma outra questão que se afira como pertinente diz respeito ao déf ice de competências 

socia is e pessoais de muitos jovens, o que compromete a sua integração social e profissional 

bem como um relacionamento saudável com os seus pares e demais elementos da sociedade. Este 

é um problema que decorre maioritariamente de enquadramentos familiares disfuncionais onde as 

competências não são trabalhadas de forma sistemática e consequente. 

Por fim, foi indicado o déf ice de part ic ipação cív ica da população juvenil de Palmela, como 

sendo uma questão a trabalhar num futuro próximo. Este défice de participação decorre do facto de 

os próprios jovens não valorizarem a participação social, mas também do facto de a sociedade em 

geral não estimular esta participação. Aliada a estas causas está ainda a decalage entre os modelos 

de organização dos jovens e os modelos tradicionais de organização de várias instituições locais. 

Consequentemente, os serviços têm uma menor capacidade de identificação de respostas 

adequadas aos problemas dos jovens (traduzida no déf ice de oferta de act iv idades de 

ocupação para jovens com idades entre os 14 e os 18 anos) e eles próprios tendem a não 

se identificar com o território e o contexto de Palmela. 
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Recursos 

No que se refere aos problemas identificados na população juvenil, os parceiros do CLASP 

identificaram como recursos chave a mobilizar e potenciar os que se seguem: 

• Em termos institucionais, há que realçar o trabalho desenvolvido (ou que pode ser 

desenvolvido) por estruturas de parceria como o Conselho Local de Acção Social e o 

Conselho Municipal de Educação de Palmela, assim como as Comissões Sociais de 

Freguesia; 

• A rede solidária do concelho, ao nível das suas respostas sociais de ocupação de tempos 

livres e de lar de crianças e jovens, bem como a Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens e a comunidade educativa de Palmela, constituem recursos fundamentais na área da 

juventude; 

• As associações juvenis do concelho constituem um outro actor chave neste contexto: AEP 

Grupo 40 Palmela, Associação de Estudantes da Escola Secundária de Palmela, Associação 

de Estudantes da Escola Secundária de Pinhal Novo, Associação Juvenil Centro Ocupação 

Infantil, Associação juvenil Odisseia, Agrupamento 643 CNE Pinhal Novo, Corpo Nacional de 

Escutas, Agrup. 504, AEP - Grupo 204 - Águas de Moura; 

• A Câmara Municipal tem um Sector de Juventude, os Centros de Recursos para a Juventude 

de Palmela/Espaço Internet, e de Pinhal Novo, o Centro Municipal para a Juventude, em 

Pinhal Novo, o plano de formação “Animar”, o Programa de Ocupação de Tempos Livres 

Ultra Verão, o Projecto Março a Partir e o Concurso de Música Moderna, enquanto alguns 

dos recursos específicos para a área da juventude; 

• Outras oportunidades são de realçar, como o Programa Juventude do IPJ, o Núcleo Palmela 

Vida, o CAFAP do concelho de Palmela, o Okupa, o AJCOI e o Espaço Contigo; 

• Ao nível das questões associadas ao emprego e formação, Palmela tem o FIAPAL – Fórum 

de Industria Automóvel, a ATEC, a ADREPES e os cursos de educação e formação; 

• Três Gabinetes de Inserção Profissional (GIP); 

• No que se refere à dificuldade que alguns jovens sentem na aquisição de primeira habitação, 

existem em Palmela algumas cooperativas de habitação (ex. COOPANJO – a qual, contudo, 

se encontra actualmente sem actividade). 
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Terr i tor ia l ização dos problemas e necessidades 

 As freguesias do concelho demonstraram um preocupação muito forte com esta faixa etária, 

ainda que nem todas com as mesma intensidade. Vejamos cada um per si: 

• Marateca: a principal preocupação dos actores sociais nesta matéria diz respeito à falta de 

adesão dos jovens às actividades de ocupação de tempos livres promovidas na freguesia. 

Verificou-se, ainda, uma preocupação com a falta de uma escola profissional, que dê 

resposta às necessidades actuais e futuras das entidades empregadoras de recursos 

humanos com determinadas qualificações, mas que também represente uma alternativa 

formativa para os jovens da freguesia. O abandono e insucesso escolar também é motivo de 

preocupação para estes agentes locais; 

• Palmela: os actores locais da freguesia consideraram como problema, a necessitar uma 

intervenção urgente a violência na escola, a insuficiência de ocupação de tempos livres para 

jovens e o défice de equipamentos desportivos; 

• Pinhal Novo: os interlocutores auscultados referiram como importante resolver o problema do 

pavilhão gimnodesportivo na escola secundária, bem como actuar junto dos jovens que não 

têm qualquer projecto de vida e daqueles que revelam comportamentos de risco. A questão 

do défice de actividades de ocupação de tempos livres e de saídas/percursos profissionais e 

de vida constituem outra preocupação relevante. Por último, os actores locais mostraram-se, 

ainda, preocupados com os insuficientes equipamentos na área da saúde com respostas 

vocacionadas para esta faixa etária; 

• Poceirão: a preocupação principal diz respeito às questões associadas ao abandono e 

insucesso escolar, nomeadamente aquele que tem por base as baixas expectativas dos 

jovens face à escola e ao seu próprio futuro, o fraco enquadramento familiar, o consumo de 

substâncias aditivas (álcool), as dificuldades de mobilidade e o desfasamento entre a oferta 

formativa e os interesses dos jovens. Outras questões que levantam preocupações prendem-

se com a necessidade de mais segurança nas escolas e de mais respostas/apoios ao nível 

da ocupação de tempos livres e do associativismo juvenil (mais acompanhamento às 

organizações – formais ou não – que trabalham com esta faixa etária); 

• Quinta do Anjo: os agentes locais desta freguesia mostraram grande preocupação com a 

insuficiência de equipamentos sociais e de lazer, traduzindo-se numa insuficiente oferta de 

actividades para os jovens e num desfasamento entre as associações existentes e os 

interesses da população juvenil. 
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JOVENS 

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO IDENTIFICADAS PELOS ACTORES 

LOCAIS 

 

• Desemprego 

• Qualificações 

• Inserção profissional 

• Formação profissional 

• Absentismo e abandono escolar 

• Desvalorização de determinadas profissões e sectores de actividade 

• Habitação 

• Competências pessoais e sociais 

• Isolamento geográfico 

• Participação cívica 

• Ocupação de tempos livres 

• Associativismo juvenil 
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Idosos 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) consolidou, no início da década de 70, um conceito 

de velhice que tem sido internacionalmente aceite como “o período da vida durante o qual o grau de 

enfraquecimento das funções mentais e físicas se faz sentir cada vez com mais intensidade do que 

em períodos anteriores da vida”. Proceder a uma correspondência cronológica entre este conceito e 

a idade dos indivíduos, não foi tarefa fácil. No entanto, é hoje comummente aceite o limiar dos 65 

anos como aquele a partir do qual se é considerado idoso. 

 Por conseguinte, o envelhecimento não corresponde apenas a uma idade concreta; 

corresponde, antes de mais, a um conjunto de características sociais e humanas que definem os 

indivíduos. 

 Tendo em conta o fenómeno de envelhecimentos dos países ocidentais, e todas as 

dimensões que a ele estão associadas a comunidade internacional, através das Nações Unidas 

decidiu no final do ano de 1991 definir os Princípios das Nações Unidas para o Idoso, onde se 

defende explicitamente que a “… família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar o idoso, 

garantindo-lhe o direito à vida, mas também, o direito ao acesso aos bens culturais, participação e 

integração na comunidade”. 

 No plano nacional, Portugal decidiu incluir esta temática no seu mais recente Plano 

Nacional de Acção para a Inclusão, onde se assume que a população idosa é o grupo 

populacional que vive em maior risco de pobreza. De facto, no nosso país os riscos advêm de muitas 

situações, com particular destaque para as baixas reformas que colocam muitos idosos em 

situações de grande precariedade económica e para a desertificação de muitas zonas do interior do 

país, rurais, onde a redução de população e de serviços (alguns deles básicos) constitui um factor de 

risco incontornável. 

 Assim como foi referido para as crianças, em matéria institucional, o Inst i tuto de 

Segurança Socia l  promove a criação de um conjunto de respostas sociais de apoio, neste caso, 

aos idosos e das quais destacamos os centros de dia, os lares de idosos, os centros de convívio e 

os serviços de apoio domiciliário. O pagamento de pensões, a disponibilização do Complemento 

Solidário para Idosos, o Rendimento Social de Inserção e os apoios da acção social, constituem 
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outro conjunto de respostas disponibilizadas por aquele instituto. Uma outra iniciativa importante 

desta área promovida a nível local (mas com uma vertente operacional regional e local) é a Rede de 

Cuidados Continuados Integrados (Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho) onde se prevê uma 

efectiva articulação entre entidades do serviço nacional de saúde, da segurança social, da rede 

solidária e das autarquias locais no sentido de fazer face a situações de dependência prolongada, 

através da disponibilização de cuidados de longa duração e paliativos. 

 No concelho de Palmela, o número de população idosa tem vindo a crescer de forma 

sistemática, tendo esta faixa etária contado, segundo o Instituto Nacional de Estatística, com um total 

de 10421 indiv íduos em 2007, a maioria dos quais do sexo feminino (5806 – 55,71%).  

 

Quadro 44 – População residente com 65 e mais anos (2002 - 2007) 

 

 

 A análise das relações de masculinidade na população idosa vem corroborar este maior peso 

de população feminina. De facto, existe no concelho de Palmela um peso crescente, no período 

temporal compreendido entre 2004 e 2007, de mulheres no total da população idosa residente. Esta 

tendência não se verifica nas regiões que enquadram o concelho, nomeadamente Península de 

Setúbal e região de Lisboa, onde o peso de população masculina no total das pessoas com 65 e 

mais anos tem vindo a aumentar. 
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Quadro 45 – Relação de mascul in idade da população residente com 65 e mais anos 

(2002 - 2007) 

 

 

 Recuperando a análise que estávamos a desenvolver em função da variável idade, é 

interessante registar que no grupo populacional em questão, a proporção das pessoas mais idosas, 

ou seja, com 75 e mais anos tem vindo a aumentar, situação que pode ser concretizada através da 

análise do índice de longevidade (quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o 

número de pessoas com 65 ou mais anos) do concelho. De facto, se em 2002 esse índice se fixava 

nos 39,40%, no ano de 2007 ele ultrapassou a barreira dos 40,0%, tendo-se fixado nos 41,20 

pontos percentuais.  

 O índice de envelhecimento (quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o 

número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos) da população também tem 

vindo a aumentar, tendo ultrapassado em 2004 a barreira dos 100 pontos, ou seja, desde então o 

número de população idosa é superior ao número de população mais jovem. 

 O último dos índices demográficos que podemos analisar para esta faixa etária, é o índice de 

dependência de idosos (quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos), o qual, e de forma nada 

surpreendente, também tem vindo a crescer, registando em 2007 um valor de 25,30 pontos. 
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Quadro 46 – Índices de envelhecimento, de dependência de idosos e de longevidade 

(2002 - 2007) 

 

 

 Uma breve referência à forma como o índice de dependência dos idosos se comporta em 

relação às freguesias do concelho: é na Quinta do Anjo, Marateca e Poceirão que este índice 

apresenta os valores mais elevados, ou seja, 26,40; 23,70 e 23,60 respectivamente (ano 2001). 

Quadro 47 – Índice de dependência de idosos por freguesia (2001) 
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 Tendo em conta os dados disponibilizados no último recenseamento da população e 

habitação relativamente ao nível de instrução da população idosa de Palmela, de salientar que a 

maioria das pessoas não era detentora de nenhum nível de ensino (56,7%), situação que afectava 

mais as mulheres do que os homens. Caso tivessem algum nível de ensino, este era manifestamente 

baixo, não ultrapassando na sua maioria o 1.º ciclo do ensino básico (antiga escola primária). 

 

Quadro 48 – Nível de instrução da população com 65 e mais anos (2001) 

 

 

 No que diz respeito a questões associadas à deficiência e tendo por base a mesma fonte de 

informação para o mesmo ano estatístico, em Palmela a grande maioria dos idosos não apresentam 

qualquer tipo de deficiência (86,19%). Nos restantes 13,81%, o principal tipo de deficiência 

apresentada era de carácter motor (33,27%), logo seguido pelos problemas visuais (18,52%) e 

auditivos (17,71%). 
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Quadro 49 – População com 65 ou mais anos com def ic iência por t ipo de def ic iência 

(2001) 

 

 

 A análise do contexto familiar em que se insere a população idosa é imprescindível para a 

melhor compreensão dos problemas que afectam estas pessoas. Existiam em 2001 no concelho de 

Palmela 1327 pessoas idosas a viver sozinhas, o que representa uma proporção de famílias clássicas 

unipessoais com 65 e mais anos de 7% (valor superior ao registado para 1991 – 5,87%). Em 2001, e 

do ponto de vista territorial, a proporção destas famílias unipessoais era maior nas freguesias da 

Quinta do Anjo (8,26%), da Marateca (7,75%) e do Poceirão (7,76%). 

 No entanto, o número de famílias clássicas com duas pessoas com 65 e mais anos era 

superior àquele apresentado para as famílias clássicas unipessoais, tendo-se registado em 2001, 

1553 famílias nesta situação (sozinhas). 
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Quadro 50 – Famíl ias c lássicas com pessoas com 65 ou mais anos (2001) 

 

 

Quadro 51 – Proporção de famíl ias c lássicas unipessoais de pessoas com 65 ou mais 

anos (1991 e 2001) 
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Quadro 52 – Famíl ias c lássicas com pessoas com 65 ou mais anos por freguesia 

(2001) 

 

 

 Em matéria de pensões, o número de pensionistas activos no concelho de Palmela no ano de 

2008 era de 13794, grande parte das quais a receber pensão de velhice no regime geral – 62,11%. 

Os restantes 37,89% recebiam preferencialmente pensão de sobrevivência no regime geral (23,17%) 

ou de invalidez também no regime geral (8,16%), sendo que os demais regimes apresentam valores 

pouco significativos. O número total de pensionistas activos em 2008 representa um acréscimo face 

aos anos transactos, designadamente um acréscimo de 1,98% face a 2007 e de 5,59% face a 2006. 

O valor médio mensal pago às pessoas que recebiam pensão foi em 2002 na ordem dos 246 

euros. Analisando cada tipo de pensão por si, é de sublinhar os valores médios mensais 

extremamente baixos: 1) Pensão por velhice – 286 euros; 2) Pensão por invalidez – 257 euros; 3) 

pensão de sobrevivência – 140 euros. 
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Gráf ico 16 – Pensionistas no concelho de Palmela, por eventual idade e regime da 

Segurança Socia l (2006, 2007 e 2008) 

 

 

Gráf ico 17 – Pensões pagas no concelho de Palmela pela Segurança Socia l (2002) 
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 A segurança social apoia ainda a população idosa através do serviço de acção social e do 

rendimento social de inserção (contando para o efeito com o apoio de outras organizações como 

IPSS e autarquias). Em 2003 foram apoiados 307 pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 

57,0% dos quais em rendimento social de inserção (à data ainda rendimento mínimo garantido) e os 

restantes 43,0% em acção social. 

 

Quadro 53 – Idosos acompanhados pela Segurança Socia l por freguesia (2003) 

 

 

Em termos de localização geográfica das maiores aglomerações de pessoas com 65 e mais 

anos, salientam-se os lugares de Pinhal Novo (1687 idosos), de Palmela (876 idosos), de Quinta do 

Anjo (527 idosos) e de Cabanas (498 idosos). 
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Quadro 54 – Lugares com mais de 100 pessoas com 65 e mais anos (2001) 

 

 

 Em matéria de instituições que disponibilizam respostas sociais para idosos – centro de dia, 

centro de convívio, lar de idosos e serviço de apoio domiciliário – o concelho de Palmela contava em 

2009 com um total de 11 entidades não lucrativas e 13 entidades lucrativas. 
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Quadro 55 – Inst i tu ições com respostas socia is de apoio a idosos por freguesia 

(2009) 

 

 

 Ao nível das respostas sociais disponibilizadas por aquelas 24 entidades, de salientar o 

número significativo de centros de dia da responsabilidade de IPSS e de lares de idosos da 

responsabilidade maioritariamente de entidade privadas. Uma nota para o serviço de apoio 

domiciliário e para o centro de convívio que encontram nas instituições da rede solidária os únicos 

promotores.  

Quadro 56 – Respostas socia is de apoio a idosos segundo a natureza jur íd ica e por 

freguesia (2009) 

 

A actividade de todos aqueles agentes, na sua globalidade, permitia dar resposta a mais de 

1154 idosos no concelho de Palmela, no ano de 2009. Deste total, salienta-se o facto de a maioria 



 

 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela    86 

dos idosos estar integrada em lares (476), de seguida em centros de dia (268), em SAD (255) e, por 

fim, em centro de convívio (155). 

 

Quadro 57 – Utentes em respostas socia is de apoio a idosos por freguesia (2009) 

 

 Analisando o mesmo tipo de informação, mas tendo apenas em consideração a resposta 

prestada pela rede solidária para o mesmo ano de 2009, registamos que as IPSS dão resposta a 

cerca de 65% do total das pessoas integradas em respostas sociais para idosos, com especial 

destaque para os centros de dia e o serviço de apoio domiciliário. 
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Quadro 58 – Utentes em respostas socia is de IPSS de apoio à população com 65 e 

mais anos por freguesia (2009) 

 

 

 

Problemas e necessidades 

Em termos qualitativos, foi possível identificar um total de 8 problemas-chave que afectam 

directamente a população idosa residente no concelho de Palmela, que incidiram sobre questões 

associadas à literacia, mobilidade, rede social de apoio (informal e formal), habitabilidade, e recursos 

económicos. Esta listagem não traduzirá, certamente, o leque de problemas que afectam os idosos 

residentes no concelho de Palmela, mas traduz aquilo que é considerado pelos agentes locais com 

acção directa nesta matéria, os problemas cuja solução é mais premente. 

Concretizando, a população idosa de Palmela apresenta níveis de i l i teracia s ignif icat ivos. 

Tal situação, que se revela de facto problemática nomeadamente no que diz respeito às dificuldades 

de acesso a bens, serviços e direitos bem como à grande dependência que gera junto desta 

população face ao apoio de terceiros, apresenta um conjunto diversificado de causas, das quais se 

destacam:
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• Analfabetismo; 

• Baixos níveis de escolaridade; 

• Falta de hábitos de leitura; 

• Razões históricas de vivência rural e ausência de contactos; 

• Receio do que é novo (ex: Tecnologias de Informação e Comunicação); 

• Linguagem excessivamente técnica e de difícil compreensão por parte dos organismos com 

que contactam. 

 

Um outro problema que afecta a população idosa do concelho prende-se com dif iculdades de 

mobi l idade f ís ica o que, se por um lado se pode ficar a dever a questões de saúde e perda de 

capacidade física associadas à própria idade, por outro lado encontra causas sociais que podem ser 

minimizadas, a saber: 

• Existência de barreiras arquitectónicas nos espaços e nas vias públicas; 

• Os interiores das habitações não são facilitadores da mobilidade; 

• Os edifícios onde estão alojados alguns serviços básicos apresentam claros 

constrangimentos à mobilidade; 

• A rede de transportes públicos representa um problema central nesta questão, não existindo 

muitas vezes os percursos, horários e meios adequados; 

• Dificuldades na aquisição de ajudas técnicas. 

A manutenção do problema e das causas que lhe estão associadas, contribui para o 

agravamento de situações de isolamento (geográfico e social), dependência, diminuição de 

autonomia, sobrecarga das famílias e, em alguns casos, agravamento de tensões familiares. 

Uma outra questão que mereceu a concordância dos parceiros da Rede Social de Palmela 

relativamente à situação da população idosa do concelho prende-se com a desadequação dos 

horár ios de funcionamento de algumas respostas socia is  face às necessidades dos idosos 

e das famílias com idosos a seu cargo. Esta desadequação decorre, em muitos casos, do facto de 

os serviços não estarem preparados para dar resposta às novas exigências das famílias (não raras 

vezes decorrentes elas próprias das situações laborais dos descendentes dos idosos), do facto de as 
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instituições particulares de solidariedade social apresentarem sérias dificuldades financeiras, o que 

não permite uma maior flexibilização dos seus horários e, em última instância, das exigências legais 

impostas pelo Instituto de Segurança Social, IP. A manutenção desta situação tem um forte potencial 

de originar situações graves de abandono, negligência, quebra do apoio familiar e doença física e/ou 

psicológica. Apresenta ainda um potencial de gerar uma maior procura de processos de 

institucionalização em lar. 

O abandono de idosos e quebra de laços afect ivos no seio famil iar constitui uma 

preocupação central dos agentes locais de apoio à população idosa, com sérias implicações ao nível 

de processos de isolamento (nomeadamente psicossocial), dependência de apoios exteriores à 

família, aumento de problemas de saúde (dos quais se destacam problemas de saúde mental), perda 

de referências familiares decorrentes de alguma instabilidade gerada pela permanência temporária 

em vários núcleos familiares (descendentes), tensões familiares. O próprio sentimento de abandono 

que se gera no idoso e o risco de infantilização do indivíduo representa uma situação crítica não 

escamoteável.  

Estes processos de abandono e quebra de laços afectivos têm causas diversas que decorrem, 

não raras vezes, de características mais abrangentes da sociedade moderna, designadamente: 1) 

distância geográfica entre os domicílios de descendentes e ascendentes; 2) exigências profissionais 

das famílias; 3) desresponsabilização familiar, 4) desestruturação familiar. 

As questões associadas à má qual idade das habitações em que residem algumas pessoas 

idosas assumem-se como central no concelho de Palmela, na medida em que tem impactos directos 

nas condições de saúde desta população, mas também nas condições de salubridade e conforto. 

Esta realidade decorre de situações de escassez de recursos económicos, de condição de 

ilegalidade das habitações (o que inviabiliza quaisquer apoios públicos), de falta de habitação social e 

de não realização de obras por parte dos senhorios (no caso de as casas não serem propriedade 

dos idosos) devido a rendas baixas.  

Os fracos recursos económicos de muitos idosos constitui uma fonte de preocupação 

incontornável, medida em que tem implicações directas na qualidade de vida desta população, 

designadamente em matéria de acesso a uma dieta alimentar equilibrada, a medicamentos, a bens e 

serviços básicos e a apoio institucional (no entanto, este último não é colocado em causa por 

motivos de precariedade económica). Esta situação de precariedade económica resulta das 

seguintes causas: 

• Baixas reformas; 
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• Existência de idosos sem reforma; 

• Valores baixos ao nível do Rendimento Social de Inserção e do Complemento Solidário para 

Idosos. 

Um outro problema que foi identificado ao nível desta faixa etária está associado ao facto de 

existirem no concelho de Palmela situações reais de maus-tratos e negl igência face a idosos, 

fruto de situações de vulnerabilidade dos próprios idosos, de falta de formação de alguns 

profissionais que desenvolvem a sua actividade profissional na área do apoio a idosos, de défice de 

oferta formativa nesta área e de falta de conhecimentos por parte das famílias. Estas situações de 

maus-tratos e negligência podem originar doenças aos mais diversos níveis, sentimentos de 

abandono e situações de solidão acompanhada. 

Por fim, foi identificado como problema o isolamento socia l e geográf ico de muitos idosos, 

o qual está muito associado a alguns problemas já enumerados neste documento - fracos recursos 

económicos, abandono de idosos e quebra de laços afectivos no seio familiar e dificuldades de 

mobilidade física. Trata-se de um problema que tem como principais causas: 

• Desertificação de algumas zonas do concelho; 

• Défice de actividades dirigidas à população idosa. 

 

Tal como já foi referido anteriormente, a propósito de outras situações problemáticas, o 

isolamento social e geográfico concorre para problemas de saúde nos idosos, mas também para 

sentimentos de abandono, para perda de contacto com o mundo que os rodeia e acelera a perda de 

capacidades (físicas e psíquicas). 

 

Recursos 

No que diz respeito aos recursos existentes na comunidade que podem eventualmente ser 

rentabilizados no sentido de minimizar os problemas acima enunciados, foi possível recensear: 

• O Conselho Local de Acção Social de Palmela, o Conselho Local de Mobilidade e as 

Comissões Sociais de Freguesia como estruturas de parceria fortemente empenhadas em 

colmatar as necessidades e problemas da população idosa do concelho; 
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• A estas estruturas, acresce uma rede de solidariedade social cujo trabalho é central nesta 

problemática, devendo o mesmo ser apoiado e estimulado pela comunidade e pela 

própria Administração Pública. Refira-se concretamente as seguintes entidades: 

Associação de Idosos de Palmela, a Fundação Robert Kalley, a Santa Casa da 

Misericórdia de Palmela, as Associações de Reformados, Pensionistas e Idosos do Pinhal 

Novo, do Bairro Alentejano e de Poceirão, o Centro Social de Quinta do Anjo, a 

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas, o Centro Social de Lagameças, a 

Fundação COI, a União Social Sol Crescente da Marateca. De salientar ainda a existência 

de terrenos  passíveis de construção nas Freguesias de Poceirão e Palmela (Brejos do 

Assa).  Não obstante a dimensão considerável desta rede, há que não esquecer que as 

respostas sociais que existem (nomeadamente, Lar, SAD e Centro de Dia não são ainda 

suficientes face à procura que se verifica). A esta rede de solidariedade acresce uma 

outra, de cariz privado com fins lucrativos, cujo trabalho deve ser considerado como 

recurso; 

• Também o trabalho de convívio das diferentes associações recreativas do concelho pode 

contribuir para o reforço das redes sociais dos idosos, fazendo desta forma face a 

problemas de solidão e isolamento psicossocial; 

• Numa outra vertente, a Câmara Municipal de Palmela tem desenvolvido um trabalho 

importante ao nível do reforço das redes sociais dos idosos, através da actividades 

lúdicas e recreativas de apoio a esta população (ateliers de escrita, acções de 

sensibilização para a informática, animação social, Programa + 60 e Programa Viver 

Melhor Viver com Autonomia) e do seu Serviço de Atendimento e Informação à população 

idosa. O Atendimento Municipal Descentralizados em 3 freguesias (Quinta do Anjo, Pinhal 

Novo e Palmela) também representa um recurso de apoio a esta população; 

• Para os idosos que não estão institucionalizados, existem diversos apoios, mais ou 

menos formais, por parte das Juntas de Freguesia, da Segurança Social e das próprias 

IPSS’s. O Parque Sénior do Pinhal Novo é um dos exemplos que se pode dar de apoio à 

população idosa não institucionalizada; 

• No que se refere às questões da mobilidade, existe no centro histórico de Palmela um 

autocarro adaptado e é de considerar o trabalho dos Bombeiros Voluntários ao nível do 

transporte de doentes; 
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• A própria rede social de vizinhança que ainda existe em muitas zonas do concelho de 

Palmela constitui um recurso fundamental a ser potenciado na minimização dos 

problemas identificados; 

• Relativamente ao trabalho a desenvolver com as famílias dos idosos, tem existido no 

concelho uma tentativa articulada de sensibilizar estas famílias para as necessidades 

específicas desta população através de acções de sensibilização e de conversas 

informais no âmbito dos atendimentos desenvolvidos pelas equipas do protocolo do RSI; 

• Se se pensar nas questões da iliteracia, há que ter em consideração as boas práticas já 

existentes no concelho ao nível de cursos de alfabetização (apesar de os mesmos não 

existirem em todas as freguesias); 

• De forma a ser possível fazer face aos problemas económicos de muitos idosos, é 

possível accionar instrumentos como o Complemento Solidário para Idosos, os apoios de 

acção social da Segurança Social, o Rendimento Social de Inserção, o Cartão Municipal 

Sénior, o Banco Alimentar, os Grupos sócio-caritativos e o Programa Comunitário da 

Apoio Alimentar a Carenciados; 

• No que se refere às questões dos maus-tratos a idosos e vítimas de roubos e burlas, esta 

tem sido uma preocupação de diversas entidades locais, tendo a Câmara Municipal 

desenvolvido em parceria com a GNR sessões de informação sobre prevenção de roubos 

e burlas. Pode ainda considerar-se a Linha Emergência Social 144, a Procuradoria do 

Idoso do Tribunal de Setúbal, a APAV de Setúbal e o próprio atendimento feito pelas 

técnicas da Câmara, da Segurança Social e das IPSS’s como recursos a rentabilizar 

nesta área; 

• Para terminar, uma nota no que se refere ao facto de o concelho de Palmela ter 

extensões do centro de saúde e farmácias em todas as freguesias do concelho, o que 

facilita o acesso aos serviços de saúde. 

 

Terr i tor ia l ização dos problemas e necessidades 

A territorialização dos problemas associados às pessoas com 65 e mais anos nas freguesias 

do concelho de Palmela, resultou numa preocupação generalizada dos agentes locais face a esta 

temática. 
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• Marateca: os principais problemas que resultaram da reflexão dos actores locais sobre a 

freguesia prendem-se, exactamente, com a falta de meios/respostas para a população 

idosa e como o envelhecimento da população local. Esta situação é tão mais 

preocupante quando consideramos outros problemas associados como o isolamento 

dos idosos, a falta de transportes públicos, a dispersão do povoamento e a falta de apoio 

familiar; 

• Palmela: os actores locais manifestaram a sua preocupação com a escassez de 

respostas sociais para idosos, com a insuficiência de actividades de ocupação de 

tempos livres para idosos e com o envelhecimento da população; 

• Pinhal Novo: deficiente número de respostas para a população idosa, nomeadamente em 

termos de lar de idoso e apoio às famílias. Alguns agentes consideraram ainda que o 

SAD deveria ser reforçado, mas não existiu um consenso em torno desta questão; 

• Poceirão: o problema do envelhecimento da população surge como o principal problema 

levantado pelos agentes locais, problema este que se agrava quando se cruza com os 

baixos rendimentos dos idosos, as elevadas despesas em bens e serviços de saúde e 

actividades afins, a falta de apoio familiar, a insuficiência de respostas sociais, a 

dispersão geográfica e a falta de apoio o acesso a direitos sociais e cívicos. Igualmente 

preocupante revelou ser a inexistência de um lar para idosos da rede solidária; 

• Quinta do Anjo: os problemas que se fazem sentir na população idosa constituíram fonte 

de preocupação, designadamente no que diz respeito à insuficiência/inexistência de 

respostas sociais de lar para idosos e de centro de dia. 

 

A estes problemas especialmente focalizados na população com 65 e mais anos, os actores 

locais das freguesias demonstraram uma sensibilidade acrescida para outros problemas, de cariz 

mais transversal, mas que penalizam a qualidade de vida e a inclusão social das pessoas desta 

faixa etária. Na Marateca considera-se, mais uma vez, que as dúvidas acerca do futuro 

económico das instituições da rede solidária, os problemas de empobrecimento da população e 

as necessidades de mais transportes públicos na freguesia podem por em causa a qualidade de 

vida de muitos idosos. Em Palmela as questões da insegurança, da fraca rede de transportes 

públicos, da falta de respostas ao nível da saúde mental, das acessibilidades e da falta de 

cuidados continuados para pessoas com constrangimentos ao nível da autonomia são 

limitadoras de elevadas condições de vida da população idosa. No Pinhal Novo, as questões da 
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saúde, nomeadamente em matéria de défice de respostas, horários pouco adequados, número 

de médicos insuficiente e não existência de médicos de especialidade, as questões da segurança 

na via pública, do empobrecimento e endividamento das famílias, da inexistência de respostas 

em matéria de saúde mental levantam problemas concretos à população idosa da freguesia. No 

Poceirão, a insuficiência da rede viária (escassez de transportes entre as localidades da freguesia 

e dificuldades de mobilidade), as necessidades de melhoria da assistência social e de saúde 

(insuficiência da resposta do centro de saúde e do serviço de apoio domiciliário), o 

empobrecimento das pessoas (fruto dos baixos salários, do desemprego, do trabalho sazonal, 

das baixas reformas e da falta de apoios aos pequenos agricultores) e as dificuldades de 

mobilidades das pessoas (grande dispersão habitacional e ausência de transportes públicos) são 

factores inibidores da qualidade de vidas das pessoas idosas. Por fim, a freguesia da Quinta do 

Anjo onde, para além dos problemas que os agentes locais identificaram como estando 

directamente ligados às pessoas idosas, os actores locais consideraram ainda os problemas 

associados à insuficiência de transportes públicos e de equipamentos sociais e de lazer, à 

insegurança, à habitação e à saúde como factores condicionadores da qualidade de vida 

daquelas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDOSOS 

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO IDENTIFICADAS PELOS ACTORES 

LOCAIS 

 

• Mobilidade, barreiras arquitectónicas (domicílio e via pública) e transportes 

• Abandono familiar 

• Habitações 

• Recursos económicos 

• Respostas sociais (número e horário de funcionamento) 

• Isolamento social e geográfico 

• Acesso a bens e serviços básicos 

• Ocupação de tempos livres 

• Condições de acesso (económico) às respostas sociais e a cobertura das mesmas 
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Deficiência 

Na generalidade dos países da UE tem-se verificado uma preocupação crescente com a 

problemática da exclusão social, não constituindo Portugal excepção. Neste sentido, diversos grupos 

de trabalho têm-se empenhado em determinar quais as condições de vida particularmente 

desfavoráveis que exigem medidas de protecção social activas, quer ao nível da protecção 

financeira, quer ao nível da disponibilização de apoios sociais que promovam o empowerment, 

qualidade de vida e autonomia das pessoas alvo de exclusão, a saber: 

• Perda de rendimentos; 

• Situações de deficiência ou de incapacidade; 

• Marginalização face aos serviços e actividades colectivas. 

Tendo por base estas preocupações, emergiram no virar de século um conjunto de iniciativas 

internacionais orientadoras do trabalho junto da população com deficiência, e das quais destacamos 

aqui a e-Europe e a e-Acessibility, a proclamação do ano de 2003 como o Ano Europeu das Pessoas 

com Deficiência e o Plano de Acção Europeu para a Deficiência (actualmente em vigor). 

No contexto nacional, e reconhecendo a crescente importância social desta temática 

específica, foi aprovada em 2004 a Lei n.º 38/2004, de 18 de Agosto, enquanto Lei de Bases da 

Prevenção, Habi l i tação, Reabi l i tação e Part ic ipação das Pessoas com Def ic iência. 

Trata-se de um instrumento legal que enquadra as políticas de promoção da igualdade de 

oportunidades respeitantes às pessoas com deficiência ou incapacidade em Portugal, 

nomeadamente em matéria de : 1) acessibilidades; 2) comunicação; 3) cultura; 4) desporto e lazer; 5) 

educação e formação; 6) trabalho; 7) participação cívica. 

Em termos de instrumentos de política pública e planeamento estratégico, foi gizado e 

aprovado durante a actual legislatura o I  Plano de Acção para a Integração das Pessoas 

com Def ic iências ou Incapacidade, cujos principais objectivos se centravam na: 

• Promoção dos direitos humanos e do exercício da cidadania; 

• Integração das questões da deficiência e da incapacidade nas políticas sectoriais; 
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• Acessibilidade a serviços, equipamentos e produtos; 

• Qualificação, formação e emprego das pessoas com deficiência ou incapacidade; 

• Qualificação dos recursos humanos/formação dos profissionais e conhecimento 

estratégico. 

Tendo em conta as taxas de urbanização do país, e a proporção de população residente em 

zonas urbanas ou semi-urbanas, a questão das acessibilidades em contextos urbanos surge com 

particular acutilância nesta área de intervenção. Reconhecendo tal facto, o governo português 

promoveu a elaboração do Plano Nacional de Promoção da Acessibi l idade, que constitui um 

instrumento estruturante de medidas que visam a construção de uma malha global, coerente e 

consequente, em matéria de acessibilidades, de modo a proporcionar às pessoas com mobilidade, 

orientação e comunicação condicionadas, uma utilização plena de todos os espaços públicos, mas 

também dos transportes e das TIC, eliminado por esta via muitas das actuais formas de exclusão 

social. 

Reconhecendo que as pessoas com deficiência ou incapacidade não são um grupo 

homogéneo, é inegável que no todo, são dos grupos populacionais que mais tem sofrido os efeitos 

da exclusão. Por esta questão, foi considerado no Plano Nacional de Acção para a Inclusão como 

um grupo prioritário de intervenção. 

Também o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), através dos seus 

programas operacionais, nomeadamente o Programa Operacional do Potencial Humano, procura 

canalizar os fundos estruturais da fase de programação 2007-2013 para a minimização/resolução 

das situações que mais directamente penalizam a população com deficiência, apoiando acções de: 

1) formação; 2) qualificação das pessoas com deficiência e incapacidades; 3) apoio à mediação e 

integração das pessoas com deficiência e incapacidade. 

 No que se refere ao concelho de Palmela, não existem dados estatísticos actuais referentes à 

população residente com deficiência ou incapacidade. No entanto, é possível recensear neste 

documento alguns dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística e reportados ao ano 

de 2001, data do último Recenseamento da População e Habitação. 

 Àquela data, existiam no concelho 3096 pessoas com def ic iência (perda ou alteração de 

uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica), o que representava um peso 

na população total residente de 5,80%. 
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Quadro 59 – Grau de incapacidade atr ibuído à população residente com def ic iência 

por freguesia (2001) 

 

 

 A análise por freguesia permite concluir que são as freguesias de Pinhal Novo e Palmela 

aquelas que mais contribuem para o valor registado de 3096 pessoas ao nível do concelho, com 

39,0% e 37,0% respectivamente. Porém, a maioria das pessoas residentes no concelho com 

deficiência não tem qualquer grau de incapacidade atribuído (52,81%). Ainda assim, 15,70% 

apresentam um grau de incapacidade atribuído entre 60% e 80%; 10,95% uma incapacidade inferior 

a 30%; 10,79% com um grau de incapacidade atribuído superior a 80%; e por fim, 9,75% com um 

grau de incapacidade atribuído entre 30% e 59%. 
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Gráf ico 18 – População residente com def ic iência por freguesia (2001) 

 

 

Gráf ico 19 – População residente com def ic iência por t ipo de def ic iência (% - 2001) 
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 Uma referência para a situação face ao emprego da população residente no concelho 

de Palmela act iva com def ic iência. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2001, 

aquela população apresentava uma taxa de emprego (população residente com deficiência 

empregada/população residente com deficiência activa * 100) fixada nos 88,50 pontos percentuais, o 

que traduz uma situação significativamente favorável. Em matéria territorial, são as freguesias de 

Palmela e Pinhal Novo aquelas que apresentam taxas de emprego desta população mais elevadas, 

mesmo acima da média concelhia – 89,60% e 89,50% respectivamente. 

 

Quadro 60 – Taxa de emprego da população residente com def ic iência act iva (2001) 

 

 

Problemas e necessidades 

Em termos qualitativos, e no que diz respeito à identificação dos principais problemas e 

necessidades que afectam a população residente no concelho de Palmela com deficiência, de referir 

que foram identificados 6 problemas centrais, o primeiro dos quais se prende com a fa lta de 

respostas inst i tucionais destinadas a esta população no concelho. As respostas existentes estão 
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sedeadas em concelhos limítrofes, recebendo utentes do concelho de Palmela. Trata-se de uma 

situação manifestamente condicionadora da qualidade de vida das pessoas com deficiência, na 

medida em que estas se vêm forçadas a procurar em concelhos próximos os apoios que 

necessitam. Esta situação torna-se mais complexa se tivermos em consideração as dificuldades de 

transporte e o tempo dispendido nos percursos domicílio-instituição. A falta de resposta poderá 

eventualmente acarretar situações de alguma dificuldade nos relacionamentos com as famílias. 

A falta de respostas institucionais na área da deficiência deriva de vários factos: 

• Inexistência de instituições sedeadas no concelho que trabalhem esta problemática; 

• Desconhecimento da realidade concelhia nesta área; 

• Falta de uma estratégia local para a temática em questão; 

• Défice de técnicos especializados no mercado de trabalho (as instituições têm muitas vezes 

que formar os seus técnicos). 

 

Um outro problema cuja solução se afigura premente diz respeito ao isolamento das pessoas 

com def ic iência, o qual advém sobretudo da falta de actividades ocupacionais e da dicotomia 

existente entre zonas rurais e urbanas. Este isolamento tem implicações directas ao nível de uma 

menor eficácia do trabalho desenvolvido com estas pessoas, nomeadamente ao nível do 

acompanhamento e tratamento. 

A reflexão do grupo de parceiros do CLASP sobre deficiência resultou na identificação de um 

outro problema mais direccionado às crianças com deficiência - l imitações/ di f iculdades na 

inserção em meio escolar.  A não resolução deste problema tem como principais consequências 

a marginalização e penalização destas crianças, bem como problemas de aprendizagem e menor 

eficácia e eficiência no sistema educativo. A existência deste problema deve-se a factores como a: 

• Legislação que limita a “liberdade” de escolha e acesso à escola; 

• Falta de técnicos especializados para fazer funcionar “novas salas especiais”; 

• Falta de articulação entre o ministério da educação e organizações que estão no terreno. 

Apesar deste problema identificado, o Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de Janeiro de 2008 define os 

princípios, a organização e os apoios especializados a prestar aos alunos com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente, na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 
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secundário, os quais, consoante as necessidades individuais identificadas, podem implicar a 

adaptação de estratégias pedagógicas, de recursos educativos, de conteúdos curriculares, de 

procedimentos e de instrumentos de registo e de avaliação, bem como a utilização de tecnologias de 

apoio. 

  
 

Uma outra questão que importa solucionar refere-se às dif iculdades ao nível das 

acessibi l idades/mobi l idade que afectam esta faixa da população do concelho, com implicações 

directas no não acesso ou acesso dificultado a bens, serviços e direitos. As causas que estão na 

base da manutenção deste problema advêm de: 

 Existência de barreiras arquitectónicas e à mobilidade; 

 Meios de transportes não adaptados (com a excepção da vila de Palmela); 

 Respostas dispersas em termos territoriais; 

 Dificuldade em conseguir apoios para ajudas técnicas; 

 Deficiente desenho do espaço público. 

Decorrente do problema anterior, surge um outro relacionado com as fortes di f iculdades de 

inserção na v ida act iva sentidas pelas pessoas com deficiência. Esta dificuldade resulta num 

aumento dos níveis de dependência desta população face a terceiros, numa perda de 

eficiência/eficácia nos processos terapêuticos e em baixos níveis de auto-estima. 

Por fim, foi identificado um problema que se reporta ao contexto familiar de várias pessoas com 

deficiência, tendo sido referido que existem muitos def ic ientes em meios famil iares pouco 

est imulantes/estruturados, o que por si só agrava a situação de dependência destas pessoas. 

Trata-se de um problema que decorre da existência de famílias com pouco capital cultural e que são 

atingidas por fenómenos de isolamento social e/ou geográfico. 

 

Recursos 

No que se refere a recursos passíveis de ser accionados no concelho de Palmela de forma a 

trabalhar a temática em questão, há que referir que são parcos. Não obstante, poderão ser 

accionados/optimizados recursos como: 
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• O Conselho Local de Acção Social de Palmela, o Conselho Municipal de Educação e as 

Comissões Sociais de Freguesia cujo trabalho pode incorporar a temática da deficiência; 

• As diversas entidades que, não estando sedeadas no concelho, desenvolvem trabalho com 

população com deficiência do concelho; 

• Os apoios financeiros da Segurança Social; 

• O novo equipamento da Fundação COI, destinado a Lar e Residência Autónoma, a ser 

construído na Freguesia de Pinhal Novo; 

• Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos (adesão da Câmara Municipal 

de Palmela em 2004); 

• Planos de Promoção das Acessibilidades (Plano local de Promoção das Acessibilidades 

direccionado para a Vila de Palmela e o Plano Municipal de Promoção das Acessibilidades, 

desenhado para o território concelhio); 

• Unidade de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações do espectro do 

autismo - uma Unidade no AVE Pinhal Novo, na EB1/JI Pinhal Novo nº 2 (em funcionamento 

desde Fevereiro de 2009); 

• Unidade de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência - uma 

Unidade no AVE Palmela, na EB1/JI Aires (em funcionamento desde Setembro de 2008); 

• O Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela, estabeleceu parceria coma APPACDM de 

Setúbal, dispondo de terapeuta de fala, técnico de educação e reabilitação, fisioterapeuta e 

psicólogo; 

• O Agrupamento Vertical de Escolas do Pinhal Novo tem parceria com a APPACDM de 

Setúbal. Dispõe de um psicólogo, terapeuta de fala e um técnico de educação especial e de 

reabilitação no acompanhamento dos alunos à natação. Dois alunos estão a utilizar as 

instalações da Quinta da APPACDM para o seu estágio;  

• O Agrupamento Vertical de Escolas Marateca/Poceirão estabeleceu parceria com a 

CERCIMA. Tem apoio em psicologia (70h/semana) e terapeuta de fala (70h/semana); 

• Projecto de Intervenção Precoce, "Sair da Casca", aprovado ao abrigo do Despacho 

Conjunto nº891/99. O Ministério da Educação disponibiliza duas docentes a exercerem 

funções no Concelho de Palmela, assim como o psicólogo colocado através do projecto de 
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parceria da APPACDM com o Agrupamento Vertical de Escolas Cetóbriga, em Setúbal, sede 

da Intervenção Precoce dos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal. 

 

Quadro 61 – Utentes com respostas na área da def ic iência (2009) 

 

Dados da CERCIMA – ano lectivo 2008/09:CAO e Centro Sócio-Educativo: 10+19;Projectos especificos:31; Integração profissional: 9  Total: 69 

 

Terr i tor ia l ização dos problemas e necessidades 

No que diz respeito à percepção que cada freguesia tem dos problemas registados nos seus 

territórios em matéria de deficiência, conclui-se pelo reconhecimento de problemas associados a 

esta temática, tendo as freguesias da Marateca e Poceirão demonstrado uma preocupação particular 

direccionada para esta população, nomeadamente no que se refere à deficiência mental. 

Outros problemas foram identificados, quer nas freguesias acima referidas, quer nas demais 

freguesias do concelho, que indirectamente condicionam a qualidade de vida e inserção social deste 

grupo populacional. No entanto, o enquadramento desses mesmos problemas é transversal, não 

sendo específico desta temática. 

Apenas a título ilustrativo, salientamos a referência a problemas associados aos transportes 

públicos e mobilidade das pessoas (Marateca, Palmela, Poceirão e Quinta do Anjo), acessibilidades 



 

 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela    104 

físicas – declive, piso irregular, inclinações … (Palmela) e falta de uma rede de cuidados continuados 

para pessoas com constrangimentos ao nível da autonomia (Palmela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA 

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO IDENTIFICADAS PELOS ACTORES 

LOCAIS 

 

 

• Falta de respostas institucionais no concelho 

• Isolamento 

• Limitações/dificuldades na inserção em meio escolar 

• Acessibilidades e mobilidade 

• Inserção na vida activa 

• Contextos familiares pouco estimulantes/estruturados 
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Imigração 

Portugal foi, durante décadas, um país de emigração. Um número elevado da população 

portuguesa viu-se impelida a emigrar de forma a conseguir melhores condições de vida, tendo para o 

efeito optado por diversos países dentro e fora do espaço europeu: França, Venezuela, Estados 

Unidos da América, entre outros. A manifestação deste fenómeno social prolongou-se até aos 

nossos dias, mas com configurações e destinos distintos. Actualmente, são os países africanos de 

língua oficial portuguesa que parecem produzir um forte poder de atracção para a mão-de-obra 

portuguesa, nomeadamente mão-de-obra altamente qualificada. E portanto, este fenómeno está 

sobejamente estudo e é conhecido com um nível de profundidade bastante significativo. 

O inverso já não é verdade, ou seja, o fenómeno da imigração (entrada de pessoas com 

propósito permanente ou temporário de trabalho e/ou residência) constitui hoje em dia uma realidade 

relativamente recente, pelo menos no que diz respeito ao volume e proveniências dos imigrantes. 

Portugal assume-se hoje no contexto europeu e internacional como um país de destino para pessoas 

oriundas dos mais diversos países, com especial enfoque nos países da Europa de Leste, Ásia e 

Brasil.  

Muitos destes “novos” imigrantes registam uma dificuldade real de inserção social no país de 

acolhimento que é Portugal, nomeadamente devido a factores associados à ausência de redes 

familiares de suporte (pois constituem a primeira geração a estar presente no país), à dificuldade de 

acesso a habitação (própria ou em regime de arrendamento), às dificuldades na aprendizagem da 

língua portuguesa (ainda que este seja um obstáculo que não afecta todos os imigrantes) e às baixas 

qualificações ou dificuldade de reconhecimento das qualificações para efeitos de acesso a 

determinadas profissões. 

Reconhecendo estes factores, e a consequência directa da sua conjugação, optou o governo 

português, e em conformidade com as recomendações europeias, por assumir esta como uma das 

principais prioridades das políticas sociais nacionais. É neste enquadramento que o Plano 

Nacional de Acção para a Inclusão elege este grupo populacional como um dos que merece 

uma especial atenção ao nível do planeamento e operacionalização de medidas sociais de cariz 

preventivo e/ou reparador que garantam a plena inserção deste grupo. Em termos institucionais, o 

organismo público responsável por garantir a execução das referidas políticas é o Alto 
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Comissar iado para a Imigração e Diá logo Intercultural  (ACIDI) que através de intervenção 

directa ou dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante que são da sua responsabilidade, 

procura prosseguir os objectivos públicos gizados para a área de intervenção em questão. Ainda ao 

nível institucional, mas com competências distintas do Alto Comissariado, existe o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras cujos principais objectivos se prendem, entre outros, com o controlo 

da circulação de pessoas nas fronteiras e da permanência legal de estrangeiros em território 

nacional. 

No que diz respeito ao concelho de Palmela, a proporção de população estrangeira a residir 

no concelho era, à data do último Recenseamento da População e Habitação, de 1,61%, valor que 

fica muito aquém daquele que foi registado para a mesma data na Península de Setúbal (3,75%), na 

região de Lisboa (4,82%) e no país (2,24%). Não obstante, aquela proporção resulta de um 

crescimento de população estrangeira residente no último período intercensitário de 0,95 pontos 

percentuais. Em termos territoriais intraconcelhios, é a freguesia do Pinhal Novo aquela onde a 

proporção desta população é mais significativa, fixando-se nos 2,23%, valor acima da média 

concelhia. 

 

Quadro 62 – Proporção da população residente de nacional idade estrangeira por 

freguesia (1991 e 2001) 
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A análise dos dados publicados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sobre o pedido de 

estatuto de residente no concelho de Palmela, permite aferir o perfil dos imigrantes no concelho em 

matéria de nacionalidade. Em primeira instância, é possível concluir por um crescimento muito 

significativo, no período temporal compreendido entre 2000 e 2006, do número de pessoas a 

solicitar estatuto de residente – de 41 pedidos em 2000 para 557 em 2006. Em segundo lugar, é 

possível concluir que estes pedidos são feitos por pessoas oriundas preferencialmente de países 

europeus, seguidos pelos países da América Central e do Sul, países africanos e por último países 

asiáticos (referência para 2006). 

 Com o objectivo de tornar a análise mais fina, é possível compreender esta variável em 

função do país de origem. Assim sendo, e para 2006, o ranking possível de estabelecer é o seguinte: 

 1.º: Ucrânia, com 173 pedidos; 

2.º: República de Moldávia, com 158 pedidos; 

3.º: Brasil, com 110 pedidos; 

4.º: Roménia, com 40 pedidos; 

 5.º: China, com 18 pedidos. 

Gráf ico 20 – Pedidos de estatuto de residente por cont inente de or igem (2006) 
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Quadro 63 – População estrangeira que sol ic i tou estatuto de residente por nacional idade (2000 - 2006) 
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Problemas e necessidades 

Em matéria de informação qualitativa, os parceiros do CLASP identificaram 4 problemas na 

área da imigração que requerem uma intervenção imediata. 

Um dos problemas identificados diz respeito à precar iedade e exploração laboral de 

alguns imigrantes, nomeadamente de i legais. Trata-se de um problema com consequências 

gravosas para a população que o sente, consequências essas que vão desde situações económicas 

muito precárias, até à ilegalidade, passando por uma inserção social mais crítica, por níveis de vida 

muito baixos, por uma maior estigmatização (ex. mulheres brasileiras associadas à prostituição) e por 

uma progressiva degradação da vida das pessoas (assistência médica, medicamentosa, social, etc.). 

As causas que estão na base deste fenómeno são complexas e muito variadas: 

• São considerados “carne para canhão”; 

• Mão-de-obra mais barata e mais qualificada (imigrantes do leste europeu); 

• Como existe uma grande oferta de mão-de-obra, não há margem para negociação; 

• Precariedade laboral em geral, que depois se traduz nesta área; 

• Dificuldades na legalização; 

• Alteração da legislação laboral que facilita a precariedade em geral; 

• Máfias deles e nossas; 

• Dificuldade por parte do sistema português em atribuir equivalências educativas (na maioria 

dos casos, relacionada com a falta de certificado de habilitações por parte dos alunos de 

origem estrangeira que chegam a Portugal e/ou da dificuldade em a solicitar no país de 

origem). Processo legislado através do DL nº 227/2005 de 28 de Dezembro; 

• Dificuldades associadas à língua; 

• Quando chegam é quando têm necessidades maiores e aceitam qualquer trabalho. 

Um outro problema com que os imigrantes se deparam é o da dif iculdade no acesso à 

habitação, a qual resulta de baixos rendimentos, de situações de desconfiança e exploração por 

parte da comunidade de origem ao nível do valor das rendas, do facto de o mercado de 

arrendamento em Portugal ser muito débil, de muitos senhorias pedirem fiadores no momento do 

arrendamento, dos problemas de vizinhança que algumas comunidades imigrantes criam e, em 

última instância, do facto de muitos se sujeitarem a condições de habitabilidade precárias, porque 
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preferem enviar grande parte dos seus rendimentos à família, ou para poupar para o momento do 

regresso ao país de origem. Esta dificuldade de acesso à habitação traduz-se em situações de 

sobrelotação das habitações e más condições de habitabilidade e salubridade (ex. tuberculose que 

advém de péssimas condições físicas dos alojamentos ocupados) e em fenómenos sociais como os 

sem-abrigo (agora também imigrantes). 

Um terceiro problema identificado reporta-se às sérias di f iculdades de inserção na v ida 

act iva, que advêm sobretudo de dificuldades de mobilidade/acesso a determinadas ofertas de 

trabalho e que se repercute em situações de baixa auto-estima e de dependência de apoio de 

terceiros. 

Por fim, uma última questão sobre o desconhecimento geral que existe sobre o 

fenómeno da imigração no concelho de Palmela. É de facto problemático pretender intervir 

num fenómeno que pouco se conhece. Donde, os parceiros do CLAS consideram fundamental iniciar 

a intervenção por um estudo aprofundado sobre o tema da imigração, de forma a evitar a 

estigmatização/preconceito relativamente aos imigrantes, a afinar percepções muito empíricas sobre 

as práticas culturais destas pessoas e a superar as dificuldades sentidas no momento de 

planeamento de serviços e intervenções adequadas. Este desconhecimento deve-se ao facto de o 

fenómeno da imigração ser relativamente recente no concelho e à inexistência de um serviço onde os 

imigrantes se possam dirigir sem receio (ilegais). 

 

Recursos 

No que diz respeito aos recursos que estão disponíveis no concelho para fazer face ao fenómeno 

da imigração, segundo uma perspectiva de integração e acolhimento. De facto, o concelho não 

apresenta um número muito significativo de recursos nesta área, podendo apenas fazer-se alusão a 

recursos existentes noutras áreas que podem ser também accionados nesta. 

• O Conselho Local de Acção Social de Palmela, o Conselho Local de Educação e as 

Comissões Sociais de Freguesia cujo trabalho pode incorporar a temática da imigração; 

• A rede solidária em geral, como o seu know-how ao nível da inclusão social, bem como a 

própria Segurança Social, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia; 

• Rendimento Social de Inserção; 

• Apoios da acção social da Segurança Social; 
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• Acções de alfabetização; 

• Banco alimentar; 

• Apoio dado pelos grupos sócio-caritativos; 

• Cate (Centro de Apoio a Trabalhadores Estrangeiros) 

• Redes de vizinhança que se estabelecem no seio de cada comunidade imigrante (ou grupo 

de imigrantes) mas onde a comunidade de acolhimento tem uma palavra a dizer. Ou seja, 

existem muitos portugueses que acolhem a apoiam activamente e de informalmente a 

população imigrante; 

• No que se refere às questões laborais, de precariedade e exploração laboral (atenção, que 

este não é um fenómeno generalizável) Palmela detém como recursos o parque empresarial 

do concelho e o mercado de trabalho que este dinamiza juntamente com as demais PME 

sedeadas no concelho; 

• Relativamente à dificuldade em atribuir equivalências educativas, é possível (no caso dos 

adultos) realizar a Prova de Português para Todos, vulgarmente conhecida como Prova de 

Português para Estrangeiros, e que pode ser realizada no Concelho de Setúbal, nas escolas: 

EB 2,3 Bocage e EB 2,3/S Bela Vista;   

• Uma última referência para o apoio que algumas organizações de imigrantes de âmbito 

nacional e/ou regional já dão aos imigrantes residentes no concelho, mas que pode ser 

potenciado e aprofundado. 

 

Terr i tor ia l ização dos problemas e necessidades 

No que se refere à territorialização desta temática, 3 das 5 freguesias do concelho (excepção do 

Poceirão e Quinta do Anjo) manifestaram-se preocupadas com a situação de fraca inserção social de 

muitos imigrantes, não tendo constituído, no entanto, uma preocupação central no discurso dos 

participantes nos workshops territoriais. Senão vejamos a posição de cada freguesia: 

• Marateca: o problema da “Integração marginal de imigrantes” surge com prioridade 

mínima; 
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• Palmela: não identificou este como sendo um problema central. No entanto, mencionou o 

facto de existirem “Imigrantes sem emprego” o que pode constituir uma causa da 

existência de um sentimento de alguma insegurança na freguesia; 

• Pinhal Novo: o problema da falta de “Estruturas de apoio à inserção da população 

imigrante” surge com a prioridade mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIGRAÇÃO 

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO IDENTIFICADAS PELOS ACTORES 

LOCAIS 

 

 

• Precariedade e exploração laboral (não generalizada) 

• Habitação 

• Inserção na vida activa 

• Desconhecimento da realidade da imigração no concelho de Palmela 
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Territorial ização dos problemas e 
necessidades 

A territorialização dos problemas e necessidades do concelho de Palmela tem por base uma 

análise SWOT, bem como uma descrição detalhada dos problemas, com a devida priorização, à 

unidade territorial freguesia. 

No que diz respeito à SWOT, apenas são detalhados à freguesia os pontos fortes e pontos 

fracos. Consideramos que em matéria de oportunidades e ameaças, a leitura deverá ser ao 

concelho, na medida em que estes são aspectos exógenos aos territórios e, nesse sentido, 

apresentam um carácter mais transversal. Por conseguinte, a leitura que fazemos no que respeita às 

oportunidades e ameaças com que o concelho se defronta, em termos de desenvolvimento social 

são: 

Oportunidades: 

• Localização geográfica estratégica de Palmela; 

• Investimentos estruturais com reflexos na Península de Setúbal e no Concelho de 

Palmela, nomeadamente a plataforma logística do Poceirão e o aeroporto; 

• Concelho com potencialidades de rentabilização do turismo (turismo rural) e 

valorização dos produtos locais, como por exemplo a vitivinicultura - Palmela “Cidade 

do Vinho 2009”; 

• Previsível aumento das oportunidades de formação/emprego para o Concelho; 

• Novos projectos / respostas sociais locais, nomeadamente o CAFAP e o lar 

residencial e residência autónoma da Fundação COI; 

• Criatividade/adaptabilidade das respostas; 

• Palmela – cidade educadora; 

• Rentabilização das parcerias “unir forças” – trabalhar para as pessoas. 
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Ameaças: 

• Quebras de produção geradas pela crise económico-financeira / Risco de 

encerramento de empresas levando a um aumento do desemprego /Precariedade – 

inactividade (esta ameaça é especialmente importante no caso de se verificar no 

cluster automóvel, ou caso se verifique o abandono da actividade agrícola); 

• Isolamento geográfico /Problemas de Mobilidade (interna) /Rede de transportes 

rodoviários deficitários / insuficiente ligação à rede ferroviária; 

• Baixas qualificações escolares profissionais da população; 

• Palmela – cidade educadora – pode colocar em causa a sustentabilidade de algumas 

IPSS; 

• Dinâmicas individuais de inércia/acomodação por parte da população activa 

desempregada. 

Freguesia da Marateca 
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Freguesia de Palmela 
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Freguesia do Pinhal Novo 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela   121 

 

 

 



 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela   122 

 

 

 



 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela   123 

Freguesia do Poceirão 
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Freguesia da Quinta do Anjo 
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Anál ise prospectiva – 3 cenários de 

evolução da população 2000-2020 

O cálculo das projecções da população será executado através do Método das 

Componentes por Coortes, método que permite o conhecimento directo da estrutura populacional, 

por idades e por sexo, tendo por base as hipóteses formuladas sobre a fecundidade, a mortalidade e 

os movimentos migratórios. No caso da população em estudo tomou-se como referência as 

tendências passadas de indicadores microdemográficos do concelho. Os resultados serão 

apresentados em três cenários que evidenciam a incerteza associada ao futuro comportamento 

demográfico, sublinhando-se o carácter condicional dos resultados por decorrerem da aplicação de 

cenários que dependem da verificação de determinadas ocorrências. 

Como população de partida foi adoptada a população residente do concelho de Palmela, 

efectuando-se o recuo demográfico da população em 12 de Março de 2001 (momento censitário), 

para 31 de Dezembro de 2000, repartida por sexos e grupos etários quinquenais de acordo com a 

estrutura censitária. 

 

Prospect iva da mortal idade  

A análise da mortalidade é de extrema importância na projecção da população de uma 

região, sendo por conseguinte um dos componentes a incorporar na elaboração dos cenários pros-

pectivos (através das probabilidades de sobrevivência a que os efectivos populacionais serão 

sujeitos), constituindo o primeiro segmento a ser analisado com o objectivo de fixar uma hipótese de 

evolução futura fundamentada em dois indicadores chave que permitem definir a estrutura da morta-

lidade da população em análise: a Esperança Média de Vida (EMV) e a Taxa de Mortalidade Infantil 

(TMI). 

A taxa de mortalidade infantil (TMI) é um indicador que reflecte bem as condições de vida de 

uma população. Esta taxa é definida como o quociente entre o número de óbitos com menos de um 

ano e os nados vivos, por mil habitantes.  
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No quinquénio de 2000 (inclusive) a 2004 a TMI do concelho de Palmela cifra-se nos 3,02 por 

mil, uma taxa muito reduzida, abaixo do valor verificado no mesmo período em Portugal (4,68 por 

mil). 

Quadro 64 – Taxas Brutas de Mortal idade e Mortal idade Infant i l  (2000 - 2007) 

 

 

A Taxa Bruta de Mortalidade no concelho de Palmela de 2000 a 2007 apresenta várias osci-

lações, no entanto, com tendência para um decréscimo. 

Outro indicador que poderá auxiliar quanto ao nível sanitário será a esperança de vida à nas-

cença, por sexos separados – tratando-se do Número médio de anos que um indivíduo nascido num 

determinado momento poderá esperar viver, se as condições de mortalidade se mantiverem seme-

lhantes às do momento de referência. No concelho de Palmela, tendo como referência as taxas de 

mortalidade de 2001 os residentes podem esperar viver 79,1 anos. Estes valores, de esperança de 

vida à nascença, encontram-se acima dos valores esperados para Portugal no mesmo período o 

valor de 76,89 anos. 

 Optou-se por uma evolução única da mortalidade, adoptando-se como valores a incorporar 

nos cálculos para o período 2001 a 2010 o Modelo West nível 26 das novas tábuas tipo de Princeton 

e nível 27 para o período de 2010 a 2020 tendo em conta os baixos valores das taxas de mortalidade 

infantil e perspectivando-se o aumento da esperança média de vida. 

Ao se adoptar este nível de mortalidade pressupõe-se que a TMI no Palmela vai descer 

ligeiramente, apesar desta taxa apresentar já valores muito diminutos atribuindo-se à componente 

endógena da mortalidade sobre a qual não se pode actuar. Possibilita-se que se assistirá a um novo 

aumento da esperança de vida à nascença para os homens e para as mulheres, apesar de se 

verificar a um ritmo menos intenso. 

 

Anál ise da Natal idade e Fecundidade Geral   

O dado mais relevante na análise dos dados estatísticos disponíveis refere-se ao facto da 

Taxa de Fecundidade Geral em Portugal e na UE ter vindo a decrescer ao longo dos anos: as taxas 
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de fecundidade resumidas através do índice sintético de fecundidade (ISF) evidenciam que os níveis 

no período compreendido entre 1960 e 2001 se reduziram a metade. De acordo com Carrilho (2002) 

o ISF para Portugal em 2001 (1,46 crianças por mulher) é ligeiramente inferior ao da média da EU 

estimado em 1,47. Em 2001 nenhum dos países da EU assegura a substituição das gerações, facto 

que em Portugal se registou a partir de 1981. 

Contrariando a tendência geral da natalidade o concelho de Palmela apresenta em 2000 e 

2001 uma Taxa Bruta de Natalidade (TBN) de 13 e 11,4 crianças por mil habitantes, respec-

tivamente. 

 

A Taxa de Fecundidade Geral (TFG), que relaciona a população feminina em período fértil 

com os nascimentos, analisada anteriormente, regista algumas oscilações de 2000 a 2007, veri-

ficando-se um ligeiro decréscimo. 

A Fecundidade apresenta nas últimas décadas sinais de mudança radical motivado pelas 

transformações na sociedade portuguesa com especial relevo no sexo feminino, como exemplo: o 

crescente e continuo acesso da mulher à educação e ao mercado de trabalho, o retardamento do 

casamento (devido ao ingresso tardio dos jovens no mercado de trabalho), as práticas de controlo 

dos nascimentos e o adiamento da idade do 1º filho. Estas “mudanças” que também se verificam no 

concelho de Palmela, de acordo com os dados dos quadros em baixo representados, verifica-se um 

aumento de nascimentos no grupo de idades dos 25 aos 29 anos, 30 aos 34 anos e dos 35-39 

anos, demonstrando que no concelho tal como em Portugal a fecundidade é cada vez mais carac-

terizada pelo seu envelhecimento, registando-se um aumento de aproximadamente 2 anos na idade 

média ao nascimento do 1º filho (28 anos). 

A par com esta tendência importa referir a considerável diminuição do n.º de nascimentos nos 

grupos etários dos 15 aos 19 anos e dos 20 aos 24 anos em 2001, apesar de mais reduzida neste 

último. No entanto, apesar da redução para metade da taxa de fecundidade por idades, o grupo 

etário dos 15 aos 19 anos, apresenta ainda um n.º considerável de nascimentos. 

O Índice Sintético da Fecundidade que expressa o n.º de crianças por mulher, apesar de 

apresentar um aumento de 1991 para 2001 não é ainda suficiente para assegurar a substituição das 

gerações que apenas é conseguido com 2,1 crianças por mulher, apresenta o valor de 1,3 e 1,5 

crianças por cada mil mulheres em período fértil, respectivamente encontrando-se, acima do ISF 

verificado em Portugal em 2001. 

A taxa de líquida de reprodução aumentou entre 1991 e 2001 de 0,6 para 0,7, contudo este 

aumento não significa que a substituição de gerações esteja assegurada ou seja, que cada mãe 

tenha em média uma filha para a substituir. De facto, o que ocorre em 2001 é que cada mãe ao 

longo do período fecundo tem em média 0,7 crianças do sexo feminino. 
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Quadro 65 – Indicadores da Natal idade e Fecundidade, por mi l  mulheres em idade 

fért i l  (1991 e 2001) 

 

 

De acordo com o exposto, em todos os cenários e para o horizonte do plano delineou-se 

uma taxa de fecundidade média de 50 nascimentos por mil mulheres em período fértil. Considera-se 

uma taxa optimista em linha com a média dos últimos anos (2000 a 2007) pelo que se aplicou a 

todos os cenários. 
 

Prospect iva das migrações  

As migrações são no presente o principal factor a influenciar a população dos países desen-

volvidos. No entanto a sua quantificação, sejam migrações internacionais ou internas apresenta ainda 

dificuldades uma vez que não existe um registo directo dos respectivos acontecimentos.  

Um dos métodos indirectos de análise dos movimentos migratórios trata-se da equação de 

concordância: 

P x + n = P x + (N – O) + ( I  – E) 

 

Se a qualidade dos dados do recenseamento é boa, a equação de concordância possibilitará 

estimar o crescimento migratório.  

Esta equação “base” da demografia permite verificar se a população num determinado 

período (P x + n) corresponde à população no período anterior (P x), a que se soma o crescimento 

natural (N – O) e o crescimento migratório (I – E). 
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Para o período de 1990 e 2000 (valores ajustados a 31/12 do respectivo ano, uma vez que 

os dados dos censos e do registo civil não são coincidentes) verifica-se um saldo migratório de 8797 

residentes. 

Outro dado que será pertinente analisar e que poderá auxiliar a estabelecer cenários futuros 

das migrações, funcionando como valores indicativos, são os dados censitários sobre a residência 

anterior que permitem obter boas estimativas sobre as migrações internas. Analisando esta 

informação observa-se o seguinte: 

Entre 31/12/1995 e 12/03/2001 regista-se um saldo migratório interno no concelho de 8038 

pessoas. Dos que entraram no concelho 88% provêm de outros concelhos e apenas 12% do 

estrangeiro, facto que leva a concluir que o valor de imigração do concelho é conseguido maiori-

tariamente à custa da transferência de população de outros concelhos. 

Entre 31/12/1999 e 12/03/2001 os dados apontam um saldo migratório interno de 2963 pes-

soas continuando o concelho a manter mais população do que aquela que exporta. De facto, 

quando comparamos este valor com os dados de 31/12/1995, estes indicam-nos que a imigração 

tem vindo a intensificar-se desde 1995, continuando a ser mais elevada quanto às migrações 

internas. Verifica-se também o aumento da taxa relativa ao saldo migratório interno, indicando-nos 

que o concelho não só mantém, como vem a aumentar a tendência de atracção de população. 

 

 

Para analisar a evolução da população no horizonte do plano delinearam-se 3 cenários pos-

síveis como hipóteses de evolução: 

 

CENÁRIO I : Crescimento demográfico com a mesma tendência de evolução da década 

anterior (1991-2001). Apreciando a equação de concordância, observa-se um saldo migratório de 

8797 Considera-se assim, que este saldo migratório se mantém até ao horizonte do plano, o que 

corresponde a uma população esperada em 2020 de 77540 residentes.  

CENÁRIO I I : Esboça um cenário mais optimista, com um crescimento demográfico superior 

ao registado na década de 1991-2001, considerando um saldo migratório de 13196 o que cor-

responde a uma população esperada no horizonte do plano de 88012 residentes. 

CENÁRIO I I I : Esta hipótese traduz um cenário muito optimista que corresponde à entrada 

17600 de residentes por decénio. Este saldo traduz-se em 98495 residentes esperados no concelho 

de Palmela em 2020. 
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Apresentação dos cenários de Evolução: 

 

Gráf ico 11 - Evolução da população residente, de acordo com os 3 cenár ios pro-

jectados 

 
Fonte: Tratamento próprio 

 

 

 

Quadro 66 – Var iação absoluta e re lat iva de acordo com os 3 cenár ios projectados 

 

 

Considera-se o Cenário II o cenário mais plausível, uma vez que conjuga um conjunto de 

hipóteses ponderadas como mais prováveis face aos acontecimentos demográficos dos últimos 
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decénios. Este cenário estabelece níveis de fecundidade favoráveis e mantém estável a mortalidade 

em todo o horizonte do plano considerando-se um ligeiro aumento da esperança média de vida.  

Observando as estruturas demográficas no horizonte do plano mantém-se a mesma ten-

dência verificada de 2000 a 2007 de ligeira subida da percentagem de jovens (18% em 2005 para 

21% em 2020), ligeiro decréscimo da população activa (67% para 65%) e manutenção da per-

centagem de idosos (15%). 

 Os índices de dependência de jovens registam valores superiores aos verificados em 2001 e 

tendem a aumentar de 2005 (27%) para 2020 (32%), o índice de dependência de idosos mantém-se 

estável (22%) subindo muito ligeiramente nos dois últimos períodos para (23%) e o índice de depen-

dência total regista uma maior subida de 2005 (49%) para 2020 (55%).  

Para além dos cenários de evolução demográfica apresentados existem tendências de evo-

lução social que podem ser objecto do estabelecimento de cenários. Desta forma apresenta-se um 

quadro onde estão identificados três cenários possíveis de evolução da realidade social com os prin-

cipais desafios associados a cada um deles.  

 

Cenário Tendências Desafios/ Questões 
Emergentes 

1 • Crescimento da população 
• Mais crianças e jovens 
• Maior índice de envelhecimento 
• Aumento da imigração 
• Novas oportunidades com a Plataforma Logística 
• Restabelecimento de equilíbrios após a crise actual 

 

Mobilidade para responder às novas 
oportunidades e manter o território 
atractivo 

Criar respostas sociais em 
diversidade, qualidade e quantidade 
para dar resposta ao aumento de 
jovens e idosos 

Respostas de acolhimento e 
integração da população imigrante 

Definição de referenciais de excelência 
desejados no território 
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Cenário Tendências Desafios/ Questões 
Emergentes 

2 • Crescimento da população 
• Mais crianças e jovens 
• Maior índice de envelhecimento 
• Crise económica a deixar marcas durante algum tempo 
• Aumento do desemprego de curto-prazo 
• Novas oportunidades com a Plataforma Logística 
• Aumento da imigração 

 

Mobilidade para responder às novas 
oportunidades e manter o território 
atractivo 

Respostas de acolhimento e 
integração da população imigrante 

Criar respostas sociais em 
diversidade, qualidade e quantidade 
para dar resposta ao aumento de 
jovens e idosos 

Criar plano de “contingência social” 
para minimizar efeitos da “crise” 

Apostar na qualificação das respostas 
e em estratégias optimizadoras de 
recursos (nomeadamente, os clusters 
de desenvolvimento já existentes) 
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Cenário Tendências Desafios/ Questões 
Emergentes 

3 • Crescimento da população 
• Mais crianças e jovens 
• Maior índice de envelhecimento 
• Crise económica mantém-se 
• Aumento do desemprego 
• Aumento da imigração por causa dos trabalhos de 

construção  
• Aumento da criminalidade 
• Endividamento crescente das famílias 
• Perda de capacidade económica das famílias 
• Perda de atractividade do concelho 

 

Mobilidade para responder às novas 
oportunidades e manter o território 
atractivo 

Respostas de acolhimento e 
integração da população imigrante 

Criar plano de “emergência social” 
para minimizar efeitos da “crise” 

Criar novas atractividades para o 
concelho 

Prevenção de comportamentos 
desviantes 

Necessidade de concertação de 
estratégias de actuação com 
territórios “vizinhos” 
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Considerações finais  

 

O Diagnóstico Social do Concelho de Palmela, cujos principais resultados se apresentam 

neste documento, encerra em si mesmo um processo de recolha, análise e sistematização de 

informação fortemente participado por um leque bastante abrangente de actores locais. Neste 

contexto, e contando desde o primeiro momento com a colaboração da Câmara Municipal de 

Palmela e do Núcleo Executivos do CLASP, foi possível auscultar entidades públicas e privadas, 

locais e regionais, cidadãos e suas organizações num curto período de tempo e, através deles, 

recolher informação de fundo sobre a realidade concelhia em matéria de: crianças, jovens, idosos, 

deficiência, imigração e outras áreas identificadas pelos diversos actores que participaram neste 

processo.  

 Procurando, sempre que possível, encontrar um equilíbrio metodológico entre, por um lado, 

métodos qualitativos e interactivos, que permitissem aferir sensibilidades, expectativas e opiniões e, 

por outro lado, métodos quantitativos que facilitassem a objectivação da informação sobre a 

realidade local, foi possível concluir pelos pontos que se seguem: 

1. Existe no concelho de Palmela uma preocupação clara com as questões associadas à 

mobilidade da população e à acessibilidade a diversos serviços, nomeadamente os básicos. De 

facto, todos os dados recolhidos indicam que a forma como o povoamento está disperso pelo 

território constitui uma das condicionantes mais importantes para a qualidade vida dos 

munícipes e, por conseguinte, para a coesão social de Palmela. 

2. O isolamento geográfico e social associado (em muitos casos) a um insuficiente ou inexistente 

enquadramento familiar tem como consequência mais ou menos directa problemas de 

socialização secundária de crianças e jovens, problemas estes que têm repercussão directa e 

imediata no tempo, traduzida em fenómenos de abandono escolar e em comportamentos de 

risco (embora estes também tenham, uma incidência importante em território menos isolados). 

Mas também podem vir a registar consequências futuras, nomeadamente em matéria de 

competências pessoais e sociais, qualificações escolares e profissionais, acesso e manutenção 

do emprego, apenas para referir as mais evidentes. 

3. A dificuldade de mobilidade de muitos munícipes está, ainda, associada a um outro factor que 

se prende com a rede de transportes públicos local. As empresas que assumem este serviço 
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apresentam uma pesada lógica de mercado e de rentabilidade do serviço por oposição a uma 

perspectiva mais social e de serviço efectivamente público. As zonas rurais e os seus habitantes 

são especialmente penalizados nesta matéria, não só em termos de percursos mas também em 

termos de horários das carreiras. 

4. Em matéria de transporte público, a população com deficiência vê a sua situação agravada pela 

não existência de transportes adaptados à sua realidade (com a excepção das pessoas 

residentes na vila de Palmela). 

5. A questão dos transportes, pese embora ser problemática, poderá e deverá ser encarada como 

um desafio e oportunidade de actividade por parte de outros agentes, que não só as empresas 

do sector. 

6. O empobrecimento de algumas famílias, traduzido num acréscimo da procura de protecção 

social (Rendimento Social de Inserção, subsídio de desemprego, alimentação, acção social 

escolar, etc.) representa outro factor preocupante que põe em causa a coesão social do 

concelho. Aliado a este fenómeno está o desemprego, o emprego precário e a perda/dificuldade 

de acesso a habitação por parte da população. Os baixos rendimentos da população idosa 

aliados aos custos inerentes a serviços e produtos de saúde coloca esta faixa etária numa 

situação de risco de pobreza bastante delicada. 

7. A questão do envelhecimento da população também representa uma realidade a ter em conta, 

nomeadamente em matéria de respostas sociais. O número de pessoas com idade igual ou 

superior a 65 anos tem vindo sistematicamente a aumentar, o que coloca desafios às entidades 

locais no sentido de proporcionar respostas adequadas em número e em tipologia. O desafio 

para o futuro passa não só pelo crescimento do número de idosos, mas também pelo tipo de 

expectativas e exigências que a população virá a ter relativamente aos serviços prestados, o que 

implica uma necessária flexibilização das respostas, certificação dos serviços e qualificação dos 

recursos. A actual incapacidade da rede solidária em dar resposta a todas as necessidades da 

população nesta faixa etária é ainda notória. 

8. Relativamente às temáticas da deficiência e da imigração, pese embora o facto de serem alvo de 

problemas diferenciados, existe um que é transversal e que coloca em causa uma intervenção 

mais sistemática e direccionada, que se sente como premente. Trata-se do problema do 

conhecimento pouco aprofundado da realidade concelhia nestas matérias. 
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9. No que diz respeito à deficiência, a principal preocupação está no défice de respostas locais a 

esta população, a par do isolamento geográfico e social, das dificuldades de inserção em meio 

escolar ou em contexto laboral, e dos contextos familiares pouco estimulantes. 

10. Relativamente ao fenómeno social da imigração e aos problemas que afectam esta população, 

conclui-se pela precariedade e exploração laboral, precariedade habitacional e alguma 

dificuldade de inserção na vida activa. 

11. Importa ainda referir que o concelho tem tido um crescimento populacional significativo como 

consequência, entre outras razões, de movimentos migratórios, verificando-se contudo algumas 

dificuldades em garantir todos os elementos para a qualidade de vida dos cidadãos, 

nomeadamente as questões da mobilidade. Acresce ainda a forte probabilidade de existirem 

migrações futuras, consequência da construção e funcionamento de investimentos estruturais 

previstos, que poderão agudizar este fenómeno. 

Para concluir, uma nota bastante positiva face aos recursos que o concelho dispõe que, não 

obstante serem insuficientes para dar resposta a todas as questões enumeradas, constituem um 

ponto de partida de grande valor para a intervenção futura. 
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Indicadores de monitorização e 

metainformação 

 
População residente 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

 

Densidade populacional 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número/ Quilómetro quadrado (N.º/ km²) 

Fórmula: Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de 

habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território 

(habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado). 

[Total de indivíduos/ Área (quilómetro quadrado)]*100 

 

Taxa de crescimento efectivo 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 
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Fórmula: Variação populacional observada durante um determinado período de 

tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período 

(habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3) habitantes). 

TCE=[[P(t)-P(t-1)]/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; P(t-

1)=População no momento (t-1); n=2 ou 3 

 

Taxa de crescimento natural 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: Saldo natural observado durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido à população média desse período 

(habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3) habitantes). 

TCN=[SN(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; P(t-

1)=População no momento (t-1); SN(t-1,t)=Saldo natural entre os momentos 

(t-1) e t; n=2 ou 3 

 

Taxa de crescimento migratório 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: Saldo migratório observado durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido à população média desse período 

(habitualmente expressa por 100 (10^2) ou 1000 (10^3) habitantes). 

TCM = [SM(t-1,t) / [(P(t-1) + P(t)/2]] * 10^n ; SM(t-1,t) - Saldo migratório entre 

os momentos (t-1) e t; P(t-1) - População no momento (t-1); P(t) - População 

no momento t. 
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Idade média (Ano) da população residente 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Ano 

Fórmula: Soma das idades da população residente/ População residente 

 

Casamentos celebrados por forma de celebração 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

 

Casamentos celebrados por nacionalidade dos cônjuges 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

 

Casamentos dissolvidos por causa de dissolução 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

 

Índice de dependência de idosos 



 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela   144 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

Fórmula: Quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa 

habitualmente por 100 (10^2) pessoas). 

 

Índice de dependência de jovens 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

Fórmula: Quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 

0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 

15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2 ) pessoas). 

 

Índice de envelhecimento 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

Fórmula: Quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa 

habitualmente por 100 (10^2) pessoas). 

 

Índice de longevidade 

  Periodicidade: Anual 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: Quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de 

pessoas com 65 ou mais anos. 

 

Índice de renovação da população em idade activa 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

Fórmula: Relação entre a população que potencialmente está a entrar e a que está a 

sair do mercado de trabalho, definida habitualmente como o quociente entre 

o número de pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos 

e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 55 e os 64 

anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 55-64 anos). 

IRPA = [(P(20,29)/ P(55,64)]*10^n;<br><br> P(20,29)=População com idade 

compreendida entre 20 e 29 anos;<br>P(55,64)=População com idade 

compreendida entre 55 e 64 anos 

 

Relação de masculinidade 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

Fórmula: Quociente entre os efectivos populacionais do sexo masculino e os do sexo 

feminino (habitualmente expresso por 100 (10^2) mulheres). 

 

Taxa de analfabetismo por freguesia 
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  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (População residente com 10 e mais anos ('Não sabe ler nem escrever')/ 

População residente com 10 e mais anos)*100 

 

Taxa de actividade da população residente por freguesia 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

  Fórmula: (População activa /População residente)*100 

 

População empregada por actividade económica e por freguesia 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

 

População empregada por sector de actividade e por freguesia 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

 

Taxa de actividade feminina por freguesia 

  Periodicidade: Decenal 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

  Fórmula: (População activa feminina/População residente feminina)*100 

 

Grau de incapacidade atribuído à população residente com deficiência por freguesia 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

Fórmula: A avaliação da incapacidade é calculada de acordo com a Tabela Nacional 

de Incapacidades, sendo a atribuição do grau de incapacidade da 

responsabilidade de juntas médicas constituídas para esse efeito. 

 

Disparidade no ganho médio mensal (entre sexos) da população empregada por conta de outrem 

com habilitações correspondentes ao ensino superior 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: MTSS / Gabinete de Estratégia e Planeamento 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: Coeficiente de variação do ganho médio mensal dos trabalhadores por 

conta de outrem com habilitações correspondentes ao ensino superior 

ponderado pelo peso do emprego em cada sexo no total do emprego de 

trabalhadores por conta de outrem com habilitações correspondentes ao 

ensino superior (ISCED 5-6). 

 

Disparidade no ganho médio mensal (entre sexos) da população empregada por conta de outrem 

com habilitações iguais ou inferiores ao 3º ciclo do ensino básico 

  Periodicidade: Anual 
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Fonte: MTSS / Gabinete de Estratégia e Planeamento 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: Coeficiente de variação do ganho médio mensal dos trabalhadores por 

conta de outrem com habilitações iguais ou inferiores ao 3º ciclo do ensino 

básico ponderado pelo peso do emprego em cada sexo no total do emprego 

de trabalhadores por conta de outrem com habilitações iguais ou inferiores 

ao 3º ciclo do ensino básico (ISCED 0, 1, 2, 3c). 

 

Disparidade no ganho médio mensal (entre sexos) da população empregada por conta de outrem 

nas profissões mais qualificadas 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: MTSS / Gabinete de Estratégia e Planeamento 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: Coeficiente de variação do ganho médio mensal nas profissões mais 

qualificadas (CNP=1 e CNP=2) ponderado pelo peso do emprego por conta 

de outrem em cada sexo no total do emprego nas profissões mais 

qualificadas. 

 

Disparidade no ganho médio mensal (entre sexos) da população empregada por conta de outrem 

nas profissões menos qualificadas 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: MTSS / Gabinete de Estratégia e Planeamento 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: Coeficiente de variação do ganho médio mensal nas profissões menos 

qualificadas (grupo 9 da CNP) ponderado pelo peso do emprego em cada 

sexo no total do emprego por conta de outrem nas profissões menos 

qualificadas. 
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Taxa de emprego da população residente com deficiência activa 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (População residente com deficiência empregada/ População residente com 

deficiência activa)*100 

 

Proporção de população residente com ensino superior completo 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (População residente 21 e mais anos com ensino superior concluído/ 

População residente com 21 e mais anos)*100 

 

Proporção da população residente de nacionalidade estrangeira 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (População residente de nacionalidade estrangeira/ População 

residente)*100 

 

Famílias clássicas por dimensão 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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  Unidade de Medida: Número (n.º) 

 

Proporção de famílias clássicas unipessoais 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (Famílias clássicas unipessoais/ Famílias clássicas)*100 

 

Proporção de núcleos familiares monoparentais 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (Núcleos familiares monoparentais/ Núcleos familiares)*100 

 

Proporção de famílias clássicas unipessoais de pessoas com 65 ou mais anos de idade 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (Famílias clássicas unipessoais com 65 ou mais anos/ Famílias 

clássicas)*100 

 

Taxa de fecundidade geral 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 
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  Unidade de Medida: Permilagem (‰) 

Fórmula: Número de nados vivos observado durante um determinado período de 

tempo, normalmente um ano civil, referido ao efectivo médio de mulheres em 

idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período (habitualmente expressa 

em número de nados vivos por 1000 (10^3) mulheres em idade fértil). 

TFG = [NV(t-1,t)/PMm(15,49)]*10^n;<br><br>NV(t-1,t)=Nados vivos entre os 

momentos (t-1) e t;<br>PMm(15,49)=População média residente de 

mulheres entre os 15 e os 49 anos;<br>n=2 ou 3. 

 

Taxa bruta de natalidade 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Permilagem (‰) 

Fórmula: Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de 

tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período 

(habitualmente expressa em número de nados vivos por  1000 (10^3) 

habitantes). 

TBN=[NV(t-1, t)/[P(t)+P(t-1)]/2]*10^n; P(t)=População no momento t; P(t-

1)=População no momento (t-1); NV(t-1,t)=Nados-vivos entre os momentos 

(t-1) e t; n=2 ou 3 

 

Proporção da população residente com pelo menos a escolaridade obrigatória 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (População residente com pelo menos a escolaridade obrigatória/ População 

residente com 14 e mais anos)*100 
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Ganho médio mensal 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Euro (€) 

Fórmula: Montante ilíquido médio mensal em dinheiro e/ou géneros, pago ao 

trabalhador, com carácter regular em relação ao período de referência, por 

tempo trabalhado ou trabalho fornecido no período normal e extraordinário. 

Inclui, ainda, o pagamento de horas remuneradas mas não efectuadas (férias, 

feriados e outras ausências pagas). 

 

População estrangeira que solicitou estatuto de residente por nacionalidade 

  Periodicidade: Anual 

Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

  Unidade de Medida: Número (n.º) 

Fórmula: Conjunto de pessoas de nacionalidade não portuguesa que num 

determinado ano solicitaram um título de residência ao abrigo da legislação 

em vigor, que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros em território nacional. 

 

Proporção da população residente que 5 anos antes residia fora do município 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (População residente que 5 anos antes residia fora do município/ População 

residente)*100 
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Poder de compra per capita 

  Periodicidade: Bienal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Não aplicável (-) 

Fórmula: IPC = (1 + CV*Factor1)/(1 + CV*FACT1Pond)*100<br><br>Onde: CV = 

Coeficiente de variação escolhido;<br>Factor1 = Valores do 1º factor extraído 

do modelo;<br>FACT1Pond = Valor resultante da soma para todos os 

concelhos [Soma(Factor1)*(peso populacional)]. 

 

Proporção de poder de compra 

  Periodicidade: Bienal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: PC = IPC* (Peso populacional)<br><br>Peso populacional = População do 

município/ População do país. 

 

Taxa de abandono escolar 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (População residente com idade entre 10 e 15 anos que abandonou a 

escola sem concluir o 9º ano/ População residente com idade entre 10 e 15 

anos)*100 
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Taxa de deficiência da população residente 

  Periodicidade: Decenal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

  Unidade de Medida: Percentagem (%) 

Fórmula: (População residente com deficiência/ População residente)*100 

 



 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela   155 

 

Bibliografia 

ASCHER, François (1998) Metapolis. Acerca do futuro da cidade, Lisboa: Celta Editora. 

SCHIEFER, Ulrich et al. (2006) MAPA - Manual de Planeamento e Avaliação de Projectos, São João 

do Estoril: Principia. 

 

 



 

Diagnóstico Social do Concelho de Palmela   156 

Anexos e Apêndices 
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