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I. Programa Rede Social 

 
a) ENQUADRAMENTO 

 

O Programa Rede Social foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n. º197/97, de 

18 de novembro.  

É impulsionador do trabalho em parceria alargada incidindo na planificação estratégica da 

intervenção social local, visando contribuir para a erradicação da pobreza e da exclusão 

social e para a promoção do desenvolvimento social a nível local. 

Com a introdução do Decreto-lei n. º115/2006 de 14 de junho, a Rede Social constituiu um 

novo tipo de parceria entre as entidades públicas e privadas, atuando nos mesmos 

territórios, baseada na igualdade entre parceiros, no recurso às suas potencialidades, na 

partilha, na participação e na colaboração com vista à concertação das ações e à otimização 

de recursos. 

A Rede Social materializa-se com a criação do Conselho Local de Ação Social (CLAS) e do 

Núcleo Executivo (NE). O CLAS de Santiago do Cacém é constituído por representantes de 

várias entidades públicas e privadas, cuja participação tem como objetivo o 

desenvolvimento social local. 

O apoio técnico ao CLAS SC é assegurado pelo Núcleo Executivo, atualmente constituído 

por sete entidades. 

Ao nível Supraconcelhio, existe a Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral que tem 

como missão, garantir a articulação e o planeamento das Redes Sociais dos cinco 

municípios que a integram, CLAS de Alcácer do Sal, CLAS de Grândola, CLAS de Santiago 

do Cacém, CLAS de Sines e CLAS de Odemira. 

As medidas necessárias à prossecução dos objetivos e das ações de intervenção, no âmbito 

da Rede Social de Santiago do Cacém, são assumidas localmente pelo CLAS SC e pelas CSF 

– Comissões Sociais de Freguesia, formalmente constituídas, designadamente: Comissão 

Social de Freguesia de Santo André, Comissão Social de Freguesia de Cercal do Alentejo e 

Comissão Social de Freguesia da União Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra. O presente documento constitui-se como a atualização do 

Diagnóstico Social do Município de Santiago do Cacém, tendo sido elaborado em 

consonância com os dados estatísticos existentes e a informação fornecida pelas entidades. 
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b) METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a atualização do Diagnóstico teve como objetivo a atualização 

da informação referente à situação social do Município de Santiago do Cacém, nos 

diferentes Eixos/áreas identificados pelo CLAS SC como prioritários: Eixo da Cidadania, 

Participação e Igualdade, Eixo do Envelhecimento, Eixo da Saúde e Eixo do 

Empreendedorismo e Empregabilidade. 

A metodologia incidiu na recolha e sistematização de informação estatística de diversas 

fontes (INE/Anuários Estatísticos, ISS.IP, Pordata, Carta Social, entidades parceiras do CLAS 

SC, entre outras). Também foi privilegiada a recolha de informação através de sessões 

participadas com grupos de idosos, desempregados e jovens, onde foi aplicada a 

metodologia SPIRAL. 

Foram igualmente utilizadas as análises SWOT elaboradas pelas CSF. 

O Diagnóstico Social é assim entendido como um instrumento dinâmico sujeito a 

atualizações periódicas, que permite conhecer a realidade social no seu todo, através da 

identificação da deteção dos recursos e potencialidades locais, bem como, permite a 

identificação dos problemas e a identificação das prioridades de intervenção. 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 

 

 

 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

                IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS 

Figura 1 – Esquema: Metodologia de Planeamento Estratégico  
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O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) é um instrumento de definição conjunta e 

negociada de objetivos e estratégias para a promoção do Desenvolvimento Social local, 

tendo em vista a redução da pobreza e da exclusão social. 
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I. Enquadramento Geográfico e 

Demográfico 
 

 

a) ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

 

O Município de Santiago do Cacém pertence ao Alentejo, NUTS II (Nomenclatura de 

Unidade Territorial para Fins Estatísticos), está inserido no Baixo Alentejo e em termos 

administrativos integra o Distrito de Setúbal. Devido à sua localização geográfica, Santiago 

do Cacém, está inserido na subunidade Alentejo Litoral, NUTS III (Nomenclatura de Unidade 

Territorial Para Fins Estatísticos) composta por cinco municípios, a saber: Alcácer do Sal, 

Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. 

 

 

O Alentejo Litoral integra os municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, 

Sines e Odemira e tem uma área total de 5 256 Km2. Santiago do Cacém é, em área, o 12º 

maior município do País, ocupando uma área total do Alentejo Litoral de 20,1% (1 060 KM2) 

Figura 3 - Enquadramento distrital 

do Município de Santiago do Cacém  Figura 2- Localização distrital 



 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 

2020 
_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

     CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                       12/325   

e representa 30.8% (28 970 habitantes) da população do Alentejo Litoral, sendo o município 

mais populoso desta sub-região. 

Em termos de distância, Santiago do Cacém encontra-se a 150 km de Lisboa, a 110 km de 

Setúbal, a 80 km de Beja e a 170 km de Faro. O município de Sines é o mais próximo a cerca 

de 18 Km. 

 

O município apresenta fronteira com Sines, Grândola e Odemira, também integrados na 

NUT III Alentejo Litoral.  

 

i. AS FREGUESIAS 

 

O Município de Santiago do Cacém é composto por 8 freguesias: 

 Abela; 

 Alvalade; 

 Cercal do Alentejo; 

 Ermidas-Sado; 

 União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra; 

 Santo André; 

 União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água;  

 São Francisco da Serra. 

 

Resumo: 

 A distância média em km à sede do Município é de 19,3 km; 

 Predomina a tipologia rural: União de Freguesias de Santiago do Cacém Santa Cruz 

e São Bartolomeu da Serra; Abela; Ermidas-Sado; União de Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água; São Francisco da Serra; 

 Com tipologia medianamente urbana, duas freguesias, Alvalade e Cercal do 

Alentejo; 

 Com tipologia urbana, estão classificadas a antiga freguesia de Santiago do Cacém 

e Santo André; 

 

Áreas das Freguesias: 

 Abela – 137,7 km2 

 Alvalade - 162 Km2 
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 Cercal do Alentejo – 137,45 Km2 

 Ermidas-Sado – 88,40 Km2 

 Santo André – 75,71 Km2 

 São Francisco da Serra – 51,42 Km2 

 União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra – 

208,13 km2 

 União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água – 206,80 km2 

            Densidade Populacional: 28,12 hab/Km2 

 

b) ENQUADRAMENTO DEMOGRÁFICO 

 

Em termos demográficos o concelho de Santiago do Cacém, à semelhança do Alentejo 

Litoral caracteriza-se por uma tendência global de diminuição da população e pelo seu 

Figura 4 - Mapa do Município de Santiago do Cacém (localização das freguesias após a 

reorganização administrativa de 2013) 
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envelhecimento, o que se traduz em cada vez menos habitantes, mais população idosa e 

menos jovens a residirem no município.  

O quadro seguinte agrega a população do concelho existente em 2011, mas de acordo com 

a reforma administrativa de 2013 e as suas 8 freguesias. Torna-se claro que a freguesia 

litorânea é mais populosa, logo seguida da freguesia da sede do Município. 

 

 

QUADRO 1 - DADOS TERRITORIAIS DAS FREGUESIAS DO MUNICÍPIO EM 2011 

Freguesia População 
(2011) 

Rural 
(S/N) 

Litorâneo 
(S/N) 

Abela 890 S  

Alvalade 2098 S  

Cercal 3362 S  

Ermidas-Sado 2020 S  

Santo André 10647 S S 

São Francisco da Serra 809 S  

União das freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra 

8454 S  

União das freguesias de São Domingos e Vale 
de Água 

1469 S  

Fonte: INE, Censos2011_Pop_Freguesias 

 

“Em 2011, o Alentejo Litoral caracterizava-se por uma forma de povoamento concentrada, 

com 64,99% da população a viver em apenas 7 das 31 freguesias da região, tendo todas 

elas mais de 5.000 habitantes. Esta concentração da população em freguesias de média a 

grande dimensão facilita, entre outros aspetos, uma oferta de transporte coletivo com 

maior qualidade e regularidade nesse grupo de freguesias, concentrando uma maior 

quantidade de serviços na faixa litoral e nas sedes de concelho onde se concentra um maior 

número de pessoas. Por outro lado, esta realidade, condiciona a criação de percursos nos 

concelhos e freguesias mais no interior, já que o reduzido número de pessoas não justifica 

uma rede de transportes com condições de operação associadas a percursos extensos e 

elevados tempos de viagens, que lhe retiram competitividade por um lado, não garantindo, 

por outro, uma procura potencial elevada. 

 

Analisando a distribuição da população residente por freguesia em 2011, verifica-se que: 

5,19% desta (5.086 habitantes) vive em freguesias com pequena dimensão (menos de 1.000 

habitantes), salientando-se (…)  Abela, em Santiago do Cacém, que embora tenha 1.221 

habitantes apresenta uma densidade populacional inferior a 5 hab/km2; 
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 29,57% (28.947 habitantes) vive em freguesias com mais de 5.000 habitantes e menos de 

10.000 habitantes, a saber: (…)  Santiago do Cacém/São Bartolomeu da Serra/Santa Cruz, 

sede do concelho de Santiago do Cacém e cujo contributo para o total populacional 

concelhio é de 28,41%; 

 

 35,42% (34.681 habitantes) concentra-se nas 3 freguesias com mais de 10.000 

habitantes: 

o Sines com 13.200 habitantes; 

o Grândola e Santa Margarida da Serra com 10.834 habitantes, (73% da 

população total do concelho), e; 

o Santo André com 10.647 habitantes” (35.7% da população total do 

concelho).”  

(Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico, agosto 2016, p. 37) 

 

A variação populacional nas freguesias segue a tendência de decréscimo verificada para o 

concelho, com exceção da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra onde registou um acréscimo de 2,7%. 

 

Por sua vez, verificou-se um decréscimo acentuado da população residente nas Freguesias 

de Abela (-19,6%) e U. Freguesias de São Domingos e Vale de Água -17,5%).  

 

O concelho de Santiago do Cacém apresenta uma disposição no seu povoamento bastante 

diversificada, encontrando-se ainda um número considerável de pessoas a viver em locais 

isolados. 

 

QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GRANDES GRUPOS ETÁRIOS E ÍNDICES DEMOGRÁFICOS 

EM 2011 (ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA TOTAL, JOVEM E IDOSO E ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO) 

Área Geográfica 

Grupos Etários Estrutura Etária (%) ID 
Total 

ID 
Jovem 

ID 
Idoso 

Ind. 
Env. 

0-14 15-
24 

24-64 65 ou 
mais 

0-14 15-24 24-64 65 ou 
mais 

    

Total 
município 
Santiago do 
Cacém 

3661 2687 16365 7036 12,3 9 55 23,7 56,1 19,2 36,9 192,2 

Abela 97 72 416 305 10,9 8,1 46,7 34,3 82,4 19,9 62,5 314,4 

Alvalade 247 190 1078 583 11,8 9,1 51,4 27,8 65,5 19,5 46 236 

Cercal do 
Alentejo 

342 284 1741 995 10,2 8,4 51,8 29,6 66 16,9 49,1 290,9 

Ermidas-Sado 222 160 1058 580 11,0 7,9 52,4 28,7 65,8 18,2 47,6 261,3 
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Área Geográfica 

Grupos Etários Estrutura Etária (%) ID 
Total 

ID 
Jovem 

ID 
Idoso 

Ind. 
Env. 

0-14 15-
24 

24-64 65 ou 
mais 

0-14 15-24 24-64 65 ou 
mais 

    

U.F Santiago 
do Cacém 

1118 674 4498 2164 13,2 8 53,2 25,6 63,5 21,6 41,8 193,6 

Santo André 1409 1137 6446 1655 13,2 10,7 60,5 15,5 40,4 18,6 21,8 117,5 

U.F.São 
Domingos e 
Vale de Água 

155 108 748 458 10,6 7,4 50,9 31,2 71,6 18,1 53,5 295,5 

São Francisco 
da Serra 

71 62 380 296 8,8 7,7 47 36,6 83 16,1 67 416,9 

Alentejo 
Litoral 

1241
3 

9231 52838 23443 12,7 9,4 54 23,9 57,8 20 37,8 188,9 

Var. 2001-
2011 

-689 
-

4089 
905 1822 -5,3 -30,7 2 8,4     

Fonte: INE, Censos2011_Pop_Freguesias – Grupos Etários 

 

O território do Alentejo Litoral apresentava, em 2011, uma população bastante mais 

envelhecida que a registada no Alentejo, com cerca de 189 idosos por cada 100 jovens, 

valor esse que descia para 178 no Alentejo e, ainda, para 128,6 na totalidade do território 

português. 

 

O crescimento natural negativo deriva do processo de envelhecimento que se tem 

observado na generalidade do Alentejo Litoral, com a diminuição da taxa de natalidade e 

do peso da população mais jovem com menos de 25 anos e, inversamente, com o aumento 

da proporção da população com mais de 65 anos. 

 

Dentro dos concelhos que integram o Alentejo Litoral, destacava-se Odemira, com o maior 

índice de envelhecimento (216,16 idosos por 100 jovens), seguindo-se Grândola (206,1), 

Alcácer do Sal (194,66), Santiago do Cacém (192,2) e Sines (121), o que apontava para um 

elevado envelhecimento da população. 

 

No concelho de Santiago do Cacém, os Índices de Dependência de Idosos mais elevados 

registavam-se na freguesia de Abela e São Francisco da Serra, ou seja, nas freguesias com 

pequena dimensão (< 1000 habitantes). 

 

Alguns dados sobre a evolução demográfica mais recente: 

 No contexto da sub-região do Alentejo Litoral Santiago do Cacém é o concelho 

mais populoso com 28.725 residentes em 2018 (PORDATA), o que representa cerca 



 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 

2020 
_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

     CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                       17/325   

de 30,6% da população total do Alentejo Litoral e 4,0% do total de habitantes do 

Alentejo; 

 Entre 2001 e 2018, o Município de Santiago do Cacém perdeu 2.323 residentes (de 

31 048 para 28.725); 

 Entre 2001 e 2011 a variação da população residente foi negativa de -4,4% e entre 

2001 e 2017 acentuou para -6,8%, valor superior, embora ligeiro ao valor registado 

para o Alentejo Litoral (-6,2%). 

 

A presente evolução da população total, segue a tendência de decréscimo verificada para 

a sub-região do Alentejo Litoral, mas com oscilações menos acentuadas, sendo a taxa de 

crescimento média anual de 0,5% no Município de Santiago do Cacém e de -07% na Sub-

Região do Alentejo Litoral. 

 

Gráfico 1 - População total residente no Alentejo Litoral (2017) 
Fonte: INE – Estimativa Anuais da População Residente, PORDATA (2017) 

 

 

Gráfico 2 - População residente no Alentejo Litoral por Município (2018) 
Fonte: INE – Estimativa Anuais da População Residente, PORDATA (2018) 
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Gráfico 3 - Evolução da população total residente no Município de Santiago do Cacém 2001/2018 
Fonte: INE – Recenseamento da População 2001, 2011 e Estimativa Anuais da População Residente, PORDATA (2012/2018) 

 

Os saldos total e natural têm vindo a decrescer no país, na sub-região do Alentejo Litoral e 

no concelho de Santiago do Cacém. O saldo natural no concelho de Santiago do Cacém é 

de - 160 (PORDATA, 2018), o que significa que o número de nascimentos ocorridos na 

população é inferior ao número de óbitos. 

 

Portugal teve um saldo migratório positivo em 2017, pela primeira vez em sete anos, com 

mais de 36 mil imigrantes a ultrapassarem as quase 32 mil pessoas que deixaram o país, 

também verificada no concelho de Santiago do Cacém. Contudo, em 2018, voltou a 

apresentar um saldo migratório negativo, significando que registou mais 7 emigrantes do 

que os imigrantes entrados no concelho. 
 

 

QUADRO 3 - SALDOS POPULACIONAIS ANUAIS: TOTAL, NATURAL E MIGRATÓRIO 2011/2018 

  Saldo Total Saldo Natural  Saldo Migratório 

  2011 2018 2011 2018 2011 2018 

Portugal -30323 -14410 -5892 -26031 -24331 11621 

Alentejo Litoral -312 -515 -466 -536 232 21 

Santiago do Cacém 38 -167 -97 -160 135 -7 

Fonte: PORDATA (2011/2018) 

 

A análise das dinâmicas demográficas no concelho de Santiago do Cacém revela que 

residiam em 2018, 5.939 crianças e jovens com idade inferior a 25 anos, representando 

21,6% da população, enquanto que as pessoas idosas representavam 26,7% (PORDATA). 
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Fonte: PORDATA 

 
 

A regressão demográfica verificada no concelho de Santiago do Cacém para o período de 

2011 a 2018 não se fez apenas sentir para a população total, mas também, e de forma mais 

acentuada, para a população jovem. Sendo este facto comum a todos os municípios da 

sub-região do Alentejo Litoral. 

 

Contrariamente ao que se verifica para a população jovem (menos 25 anos), a dinâmica de 

crescimento da população com 65 ou mais anos foi positiva no concelho de Santiago do 

Cacém (+6,2% que em 2001) e mais acentuada que a registada para a sub-região do 

Alentejo Litoral (+4,5%). 

 

A análise do índice de envelhecimento em 2001,2011,2017 e 2018, confirma a tendência de 

envelhecimento da população verificada para o município de Santiago do Cacém, sendo 

que, em 2018, por cada 100 jovens com menos de 15 anos existiam cerca de 218 idosos, 

valor ligeiramente mais elevado do que o registado para o Alentejo Litoral (215 idosos) e 

significativamente superior ao de Portugal. 

 

O quadro seguinte sintetiza a evolução dos principais indicadores demográficos. 

 

 

 

 

 

 

12,10% 8,50%

52,70%

26,70%

ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO EM 2018

% 0-14 anos: % 15-24 anos: % 25-64 anos: % 65 e mais anos:

Gráfico 4 - Estrutura etária da população em 2018 
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QUADRO 4 - ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DE REFERÊNCIA NO ALENTEJO LITORAL E MUNICÍPIO DE SANTIAGO 

DO CACÉM, 2001/2011/2017/2018 

  2001 2011 2017 2018 

  

Santiago 

do 

Cacém 

A. 

Litoral 

(NUTS 

III) 

Portugal 
Santiago 

do Cacém 

A. 

Litoral 

(NUTS 

III) 

Portugal 
Santiago 

do Cacém) 

A. 

Litoral 

(NUTS 

III) 

Portugal 
Santiago 

do Cacém) 

A.Litoral 

(NUTS III) 
Portugal 

População 

residente  

7,5 

 
99 896 

10 362 

722 
29 811 97 995 

10 557 

560 
28 970 94 033 

10 300 

300 
28725 93259 

10 276 

617 

Superfície em 

km2  
1 059,1 5 303,4 92 151,8 1 059,7 5 309,4 

92 

212,0 
1 059,7 5 309,4 

92 

225,6 
1059,7 5 309,4 

92 

225,6 

Densidade 

populacional  

29,3 18,8 112,5 28,1 18,5 114,5 27,3 17,7 111,7 27,2 17,6 111,5 número médio 

de indivíduos por 

km2 

Freguesias  11 41 4 252 11 41 4 260 8 31 3 092 8 31 3 092 

Eleitores  26 802 86 051 
8 902 

001 
25 781 83 502 

9 721 

406 
24 427 79 806 

9 707 

286 
24 288  78 658  

9 342 

202  

Jovens (%)  

12,8 13,2 16,2 12,4 12,7 15 12,2 12,3 13,9 12,1 12,2 13,8 
menos de 15 

anos 

População em 

idade ativa (%)  
67 65,1 67,3 64,1 63,4 66,1 61,9 61,9 64,8 61,5 62 65 

15 aos 64 anos 

Idosos (%)  

65 e mais anos 
20,2 21,7 16,5 23,5 23,9 18,9 25,9 25,8 21,3 26,4 26,2 21,7 

Índice de 

envelhecimento  
157,6 164,4 101,6 190,3 188,2 125,8 211,7 209,9 153,2 218 214,7 157,4 

idosos por cada 

100 jovens 

Índice de 

dependência de 

jovens 

jovens por 100 

pessoas em 

idade ativa 

19,1 20,3 24,1 19,3 20 22,7 19,7 19,8 21,5 19,7 19,8 21,3 

Índice de 

dependência 

total 

jovens e idosos 

por 100 pessoas 

em idade ativa 

49,2 53,6 48,5 56 57,8 51,2 61,5 61,4 54,4 62,7 62,2 54,9 

Indivíduos em 

idade ativa por 

idoso  

3,3 3 4,1 2,7 2,7 3,5 2,4 2,4 3 2,3 2,4 3 

População 

estrangeira em % 

da população 

residente (1) 

- - - 3,8 6,5 4,1 2,9 8 4 3,1 7,8 4,4 

Fontes: INE - Estimativas Anuais da População Residente e PORDATA 
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II. Acessibilidades Rodoviárias e Ferroviárias 

 

 

“O tipo de transporte predominante no município de Santiago do Cacém é o rodoviário. O 

transporte ferroviário atravessa o município nas freguesias de Alvalade e Ermidas-Sado. As 

principais ligações rodoviárias intermunicipais existentes no município estão consagradas 

na Rede Rodoviária Nacional, conforme definida no Plano Rodoviário Nacional 2000.  

 

Ao nível intramunicipal, apenas as freguesias de Santa Cruz, São Francisco da Serra e Vale 

de Água, não têm acessos imediatos à Rede Rodoviária Nacional.  

 

A rede rodoviária municipal é estruturada por três eixos horizontais: 

 Vila Nova de Santo André - Santiago do Cacém; 

 Ermidas-Sado - Abela - São Bartolomeu da Serra - Santiago do Cacém; 

 Alvalade - São Domingos - Santiago do Cacém.  

 

E dois eixos verticais: 

 Cercal do Alentejo - Santiago do Cacém; 

 Cruz de João Mendes - São Francisco da Serra - Santiago do Cacém, que 

confluem para a sede de Município.  

 

Sendo complementada por mais dois eixos verticais complementares: 

 Cercal do Alentejo - Vale de Água - São Domingos – Abela; 

 Alvalade – Ermidas-Sado.” 

(Carta Educativa de Santiago do Cacém, pp. 18-19) 
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REDE RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO 

 

Fonte: Carta Educativa do Município de Santiago do Cacém, pp. 18-19 

 

a) REDE RODOVIÁRIA DO ALENTEJO LITORAL 

 

“De acordo com o Plano Rodoviário Nacional - PRN2000 (Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de 

julho), a rede rodoviária nacional é constituída pela: 

 Rede nacional fundamental, que integra os itinerários principais (IP) - vias de 

comunicação de maior interesse nacional que asseguram a ligação entre os centros 

urbanos com influência supra distrital e destes com os principais portos, aeroportos 

e fronteiras; 

 

 Rede nacional complementar, que integra os itinerários complementares (IC) e as 

estradas nacionais (EN), assegurando a ligação entre a rede nacional fundamental 

e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas infra distrital. 

Os IC são as vias que estabelecem as ligações de maior interesse regional, bem 

como as principais vias envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e Porto; 

 

 Estradas Regionais, de interesse supramunicipal e complementar à Rede 

Rodoviária Nacional. (…) 

Figura 5 - Rede rodoviária do Município 
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No que concerne à rede rodoviária fundamental do Alentejo Litoral esta é constituída pelas 

seguintes vias: 

 IP1 – Valença / Castro Marim – integrado na rede Europeia de Estradas - E 01, 

inicia-se em Valença, na fronteira norte do País, distrito de Viana do Castelo, 

passando nas proximidades de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, 

Lisboa, Montijo, Setúbal, Aljustrel e Faro, terminando junto a Castro Marim, no sul 

de Portugal. Neste itinerário integram-se as autoestradas A1, A2, A3 e A22, 

apresentando ainda um troço comum com o IP7. O IP1 atravessa o país de norte a 

sul, junto ao litoral, entre Valença e Lisboa, e tornando-se mais interior entre Lisboa 

e Faro, essencialmente; 

 

 IP8 – Sines / Vila Verde de Ficalho – inicia-se em Sines, no litoral alentejano do 

país, distrito de Setúbal, e atravessa o país no sentido oeste – este, passando junto 

a Santiago do Cacém, Beja e Serpa, e terminando em Vila Verde de Ficalho, na 

fronteira este do país. Esta rodovia atravessa o IP1/A2 e o IP2. 

 

Integram a rede rodoviária complementar do Alentejo Litoral os seguintes Itinerários 

Complementares: 

 IC1 – Valença / Guia – Este eixo longitudinal, o mais próximo do Atlântico, tem a 

sua origem em Valença atravessa longitudinalmente o país passando pelo Porto, 

Espinho, Aveiro, Figueira da Foz, Leiria, Caldas da Rainha, Lisboa, Marateca, 

Grândola, Ourique e termina na Guia (IC4). Integram este Itinerário parte de várias 

Autoestradas como a A28 (entre Vilar de Mouros e o Porto), a A29 (entre o Vila 

Nova de Gaia e Estarreja), a A17 (entre Cacia (IP5) e Marinha Grande) e a A8 (entre 

Marinha Grande e Lisboa (IC17)); 

 

 IC4 – Sines / Faro – atuando ainda como eixo de articulação com o IP8 e o IP1, tem 

a sua origem em Sines e atravessa o Litoral Alentejano e Algarvio com uma 

orientação aproximadamente norte – sul na costa alentejana e oeste – este na costa 

algarvia, terminando em Faro. Integram este Itinerário parte da A22, no troço 

compreendido entre Lagos e o final da A2, nas proximidades da Guia. Entre Sines 

e Faro são atravessados os seguintes municípios: Santiago do Cacém, Odemira, 

Aljezur, Lagos e Portimão. Este itinerário, no Alentejo Litoral, ainda não está 

construído; 

 

 Apesar de prevista no PRN 2000 esta via não foi concretizada até ao momento, 

sendo esta ligação assegurada pela EN120-1/EN1205; 
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 IC33 – Sines / Évora – Este itinerário tem a sua origem em Sines e termina em Évora 

(IP7) passando Grândola. Encontra-se em exploração apenas o trecho Sines (IP8) / 

Grândola (IC1). 

 

Para além dos referidos Itinerários Complementares, integram igualmente a rede 

complementar as seguintes Estradas Nacionais: 

 EN121 (entre Santiago do Cacém e Ferreira do Alentejo); 

 EN263 (entre Odemira e Aljustrel). 

 

A rede rodoviária do Alentejo Litoral é completada pela seguinte rede de Estradas Regionais: 

 ER120 (entre Santiago do Cacém e Tanganheira); 

 ER120-3 (entre Tanganheira e Porto Covo); 

 ER123 (entre Odemira e Ourique-IC1); 

 ER253 (entre Comporta e Alcácer do Sal-IC1); 

 ER253-1 (entre Troia e Comporta); 

 ER261 (entre Comporta e Aljustrel, passando por Santiago do Cacém); 

 ER261-2 (entre Melides e Grândola); 

 ER261-5 (entre Cidade Nova de Santo André e Sines); 

 ER266 (entre Estação Odemira e Nave Redonda, continuando até Monchique); 

 ER389 (entre Cercal do Alentejo e Garvão); 

 ER390 (entre Vila Nova de Milfontes e Cercal); 

 ER393 (entre Vila Nova de ilfontes e Odemira). 

Completam a rede rodoviária fundamental da região a rede de estradas e caminhos 

municipais da responsabilidade dos municípios. (PMUS, Relatório Fase 1 – Caracterização e 

Diagnóstico, agosto 2016, pp.116-118) 

 

b) ACESSIBILIDADES INTERCONCELHIAS  

 

“No que concerne às acessibilidades interconcelhias verificam-se realidades distintas nas 

ligações entre os vários concelhos do Alentejo Litoral sendo de frisar: 

 Em termos globais, Santiago do Cacém e Sines são os Municípios que apresentam 

melhores acessibilidades detendo tempos médios de ligação entre sedes de 

concelho inferiores a 40 minutos (38 min, 35 min e 36 min, respetivamente); 

 No que concerne a Santiago do Cacém, Município onde se localiza o Hospital do 

Litoral Alentejano (HLA) o tempo médio de ligação aos concelhos de Alcácer do Sal 

e Odemira é bastante significativo (42 min e 58 min), sendo ainda de destacar que 
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os tempos de ligação às três principais capitais de distrito (Beja, Évora e Setúbal) são 

superiores a 65 min; (…) 

 

 Deficientes acessibilidades nas ligações dos concelhos do Alentejo Litoral 

relativamente a Beja, situação que a concretização do projetado corredor do IP8 viria 

suprimir.” (PMUS, Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico, agosto 2016, p. 122) 

 

“O Município de Santiago do Cacém apresenta também alguns tempos de ligação entre 

sede de concelho e sedes de freguesias relativamente elevados (superiores a 30 min). Alguns 

destes tempos elevados decorrem de questões de sinuosidade dos percursos, como se pode 

comprovar pelo índice de sinuosidade calculado e de questões de sinuosidade dos 

percursos (…). Ainda assim, a generalidade das freguesias encontra-se a menos de 30 

minutos da sede do concelho, com exceção de Alvalade em que o tempo de ligação é 

ligeiramente superior (32 minutos).” (PMUS, Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico, agosto 

2016, p. 130) 

 

 

c) TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO (TPR) 

 

“O sistema de transporte coletivo rodoviário do Alentejo Litoral é constituído por: 

 Oferta de intermunicipal da Rede de Expressos; 

 Oferta intermunicipal e concelhia, assegurada pela Rodoviária do Alentejo; 

 Oferta urbana, que assegura circuitos urbanos no aglomerado de Sines. 

 
No presente subcapítulo apresenta-se assim a caracterização do sistema de TPR no Alentejo 

Litoral, na perspetiva da: 

 Oferta – cobertura territorial das carreiras e paragens de TPR, caracterização dos 

serviços, apresentação de alguns indicadores de oferta (velocidades comerciais, 

população residente na área de influência das paragens, número de carreiras por 

troço); 

 

 Procura – resultados do inquérito ao transporte coletivo rodoviário e das contagens 

efetuadas no âmbito dos trabalhos de campo e subsequente apresentação de 

indicadores de procura, finalizando com a caracterização do perfil de utilizador. 

 

Esta caracterização é feita de forma diferenciada para as diferentes tipologias de serviços. 
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d) CARATERIZAÇÃO DA OFERTA 

 

A oferta de serviços de TPR no Alentejo Litoral encontra-se estruturada em: 

 Serviços Expresso: vocacionados para assegurar a ligação da região ao resto do 

território nacional, assegurados pela Rodoviária do Alentejo e pela Rede de 

Expressos; 

 

 Serviços interurbanos: que asseguram as ligações intraconcelhias e interconcelhias e 

se encontram concessionados à Rodoviária do Alentejo; 

 

 Serviços urbanos: existentes apenas na cidade de Sines, sendo assegurado 

diretamente pelo Município. 

 

Note-se que a oferta regular de transporte público rodoviário do Alentejo Litoral, e à 

semelhança do que acontece noutras regiões do país com forte índice de envelhecimento 

da população, encontra-se suportada na procura escolar, pelo que a oferta difere 

significativamente entre o período escolar e o período não escolar. Assim, todas as análises 

desenvolvidas são diferenciadas para estes dois períodos. “(PMUS - Relatório Fase 1 – 

Caracterização e Diagnóstico, agosto de 2016, p. 193) 

 

Os serviços de expresso existentes nos concelhos do Alentejo Litoral asseguram 

essencialmente as ligações entre os principais aglomerados urbanos deste e Beja, Évora, 

Lagos, Portimão, Lisboa e Setúbal. 

 

De notar que todas as sedes do concelho do Alentejo Litoral são servidas por carreiras 

expresso, existindo ainda serviços expresso diretos de ligação entre Vila Nova de Milfontes, 

Porto Covo, Zambujeira do Mar e Santo André que não sendo sedes de concelho, 

apresentam uma procura que justifica a sua existência. 

 

No que respeita aos serviços interurbanos, de acordo com o Diagnóstico do PMUS estima-

se que 5% dos residentes no concelho de Santiago do Cacém não se encontram servidos  

por transportes públicos. Esta estimativa aumenta para 7% quando se trata de períodos não 

escolares. Regista-se uma quebra de cerca de 33% da oferta do período escolar para o 

período não escolar. Igualmente de frisar, a quebra significativa registada entre os dias úteis 

e os fins de semana em que quase não existem serviços de transporte público.  

A cobertura da rede diminui substancialmente nos dias de fim-de-semana, estando 

disponível para apenas 59% dos residentes em Santiago do Cacém. 
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Estes índices de cobertura encontram-se estritamente relacionados com o modelo de 

ordenamento territorial da Região que evidencia uma significativa dispersão populacional 

por lugares de reduzida dimensão. Verifica-se assim a existência de diversas zonas de baixa 

densidade de concentração de população e de povoamento disperso onde a oferta de 

transporte coletivo não consegue assegurar as necessidades de mobilidade da população 

residente, refletindo-se na ausência ou fraca oferta de serviço regular. 

 

No que concerne à oferta no período escolar constata-se que os eixos interurbanos com 

maior oferta de serviços correspondem às ligações entre Santiago do Cacém e Vila Nova de 

Santo André e entre Santiago do Cacém e Sines, e embora com menor oferta ao eixo entre 

Alcácer do Sal e Grândola, assim como aos troços localizados na proximidade dos principais 

aglomerados urbanos, nomeadamente de Alcácer do Sal, Santiago do Cacém e Sines. 

 

Os quadros abaixo apresentam a procura de acordo com a oferta disponibilizada no período 

escolar e no período não escolar. Os valores apurados no Diagnóstico do PMUS, mostram 

que Odemira é o concelho com maior número de lugares com fraca cobertura (74 lugares no 

período escolar e 121 lugares no período não escolar), seguindo-se Alcácer do Sal (12 

lugares no período escolar e 18 no período não escolar) e Santiago do Cacém (12 lugares 

no período escolar e 33 lugares no período não escolar). As situações menos críticas 

registam-se nos concelhos de Grândola e de Sines. 

 

 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 1 - Caracterização e Diagnóstico, agosto 2016, p.195 

QUADRO 5 - COBERTURA DA REDE TCR – TRANSPORTE COLETIVO REGULAR PERÍODO ESCOLAR (DIA ÚTIL) 
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Fonte: PMUS, Relatório Fase 1 - Caracterização e Diagnóstico, agosto 2016, p.195 

 

e) ANÁLISE SWOT DO SISTEMA DE ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES DO 

ALENTEJO LITORAL 

 

O PMUS apresenta um diagnóstico global do sistema de acessibilidades e transportes do 

Alentejo Litoral, materializada numa análise SWOT, que permite obter uma visão integrada 

dos principais constrangimentos e potencialidades que permitirão a elaboração de um 

modelo que promova padrões de mobilidade mais sustentáveis e satisfaça as necessidades 

da população. 

 

 

QUADRO 6 - COBERTURA DA REDE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR PERÍODO NÃO ESCOLAR 
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Fonte: PMUS, Relatório Fase 1 – Caracterização e Diagnóstico, agosto 2016, pp.341-346 
 

 

QUADRO 7 - ANÁLISE SWOT DO SISTEMA DE ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES DO ALENTEJO LITORAL 
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III. Cenários de Evolução Contextual 

 
No relatório do PMUS, da Fase 2 - Construção de Cenários e Definição da Estratégia, a 

evolução futura das forças motrizes tenderá a assumir uma influência determinante no 

desenvolvimento do sistema regional de transportes. Com efeito, tendo por base o conjunto 

de forças, foram identificadas aquelas que se consideram ser as variáveis estruturantes para 

a evolução deste sistema, e que servem de suporte à construção dos cenários. Destacam-se 

como variáveis em causa as seguintes: 

 Evolução do efetivo populacional e sua distribuição territorial; 

 Dinâmica da economia regional; 

 Evolução do sistema urbano regional; 

 Evolução do grau de penetração dos veículos elétricos/híbridos e movimentados a 

combustíveis alternativos; 

 Concretização dos projetos estruturantes programados para a região. 

Foram considerados três cenários, a que correspondem as seguintes tendências de evolução 

contextual do Alentejo Litoral: 

 Cenário de continuidade (abordagem extrapolativa) – exercício que consiste no 

prolongamento das tendências passadas, num contexto de reduzida proatividade 

no sentido da promoção de um sistema de transportes mais eficiente e sustentável, 

mais consentâneo e com princípios do paradigma da mobilidade sustentável; 

 

 Cenário otimista (abordagem exploratória) – exercício que reflete um cenário 

eminentemente desejável, em que são invertidas as condicionantes à mobilidade 

interna e conetividade externa, através da concretização de projetos e ações 

ancorados no objetivo de promoção da eficiência energética e sustentabilidade 

ambiental do sistema de transportes, embora com fortes repercussões em termos 

da sustentabilidade económico do mesmo; 

 

 Cenário de referência (abordagem normativa) – exercício que estabelece um cenário 

simultaneamente desejável e exequível, em que a afirmação da eficiência e 

sustentabilidade do sistema de transportes é alcançada de forma gradual e 

sustentada, garantindo a superação efetiva dos condicionalismos, debilidades e 

bloqueios à trajetória traçada na visão para o sistema de transportes. 

 

Apresenta-se seguidamente a matriz, na qual se procede à caracterização de cada um 
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dos cenários definidos. 

 

O cenário de referência corresponde ao que estabelece a evolução conjuntural 

expectável (desejável e exequível), pelo que as suas diretrizes formulam o quadro de 

referência para a definição da estratégia. 

 

 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, junho 2016, pp.33-34 

 

 
 
 
 
 

QUADRO 8 - MATRIZ DE CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO DO SISTEMA REGIONAL DE TRANSPORTES 
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VI. Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

do Alentejo Litoral 
 

  
A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, por decisão do Conselho Intermunicipal, 

desenvolveu um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) para o Alentejo Litoral, 

trabalho que se desenrolou, essencialmente, em três grandes fases: Caracterização e 

Diagnóstico; Construção de Cenários e Definição Estratégica; e Plano de Ação, Programação 

e Investimentos. Muitas das informações e estatísticas supracitadas neste documento 

tiveram como fonte os relatórios das Fases 1 e 2 do PMUS.  

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável para o Alentejo Litoral foi aprovado pelo 

Conselho Intermunicipal e pela Comissão Externa de Acompanhamento que é constituída 

por diversas entidades do território. De referir também, que este Plano resultou do PAMUS 

do Alentejo Litoral. 

 

Constituem-se como objetivos estratégicos do PMUS do Alentejo Litoral: 

 

 Promoção de padrões de mobilidade sustentável através da organização dos 

sistemas de transportes - Num contexto marcado pela utilização crescente do TI e 

onde se colocam problemas ao nível da intermodalidade física, lógica e tarifária do 

sistema de transportes coletivos (TC) da região, a melhoria ao nível da articulação 

dos sistemas é um aspeto fulcral. Importa, pois, estudar uma nova organização do 

sistema de transportes públicos coletivos rodoviários (TPCR) e encontrar soluções 

inovadoras que respondam adequadamente às necessidades de mobilidade da 

população e promovam a eficiência energética e ambiental do sistema de 

transportes; 

 

 Efetivação de uma política de gestão da mobilidade, uma vez que esta contribui 

positivamente para a promoção de uma repartição modal mais sustentável e é 

substancialmente menos onerosa que as propostas que envolvem a construção de 

novas infraestruturas, podendo ser tão ou mais eficazes e eficientes do que estas; 

 

 Otimização dos custos com o sistema de transportes suportados pelos municípios. 

A redução progressiva da oferta de TP tem levado os municípios a implementar 

serviços de transporte social e a assegurar os serviços de transporte escolar, com 

consequências no aumento dos custos de financiamento dos transportes. Face ao 

exposto importa estudar soluções de otimização que contribuam para a melhoria do 
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sistema existente e permitam reduzir a fatura de transportes atualmente suportada 

pelos municípios; 

 

 Melhoria da articulação do planeamento de transportes com os instrumentos de 

planeamento (nas áreas do ordenamento do território, ambiente, energia, entre 

outros), garantindo que a superação dos problemas existentes ao nível do sistema 

de transportes e mobilidade é suportada por orientações e ações concertadas. 

 

As propostas de intervenção do PMUS, realizadas na 3.ª fase, encontram-se organizadas em 

torno dos Eixos Estratégicos e objetivos operacionais que consubstanciam a estratégia de 

intervenção delineada na fase anterior do PMUS. O seu desenvolvimento encontra-se 

devidamente articulado com (i) as intervenções programadas pelos municípios para o 

sistema de mobilidade e transportes em sede dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento 

Urbanos; (ii) Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Litoral 

entregue à Autoridade de Gestão e (iii) as expetativas e avaliação efetuada pelos 

municípios relativamente às necessidades da sub-região e dos próprios municípios e à 

capacidade de concretização dos projetos. 

 

OBJETIVOS GERAIS DO PM 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, junho 2016, p.36 

Figura 6 - Objetivos gerais do PMUS 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO ESTRATÉGICO I 

 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO ESTRATÉGICO II 

 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, junho 2016, p.43 

 

 

 

 
Fonte: PMUS, Relatório Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, junho 2016, p.41 

 

Figura 7 - Objetivos operacionais do eixo estratégico I 

Figura 8 - Objetivos operacionais do eixo estratégico II 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO ESTRATÉGICO III 

 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, junho 2016, p.45 

 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO ESTRATÉGICO IV 

 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, junho 2016, p.47 

 

Figura 9 - Objetivos operacionais do eixo estratégico III 

Figura 10 - Objetivos operacionais do eixo estratégico IV 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS DO EIXO ESTRATÉGICO V 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 2 – Construção de Cenários e Definição da Estratégia, junho 2016, p.49 

 

No âmbito do Eixo Estratégico II – Promover um Sistema de Transportes Coletivos que 

satisfaça as necessidades de mobilidade da população, o Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável do Alentejo Litoral, refere-se o elevado índice de envelhecimento populacional 

na generalidade dos concelhos (118.9 no Alentejo Litoral), e reforça-se a importância da 

promoção de serviços de transporte público como fator de inclusão social e promoção das 

acessibilidades para todos. 

 

Face ao exposto a estratégia de intervenção centra-se na reorganização da rede de serviços 

de TPC de passageiros que contribua para a implementação de serviços de qualidade 

adequados aos níveis de procura, o que implica intervenções em vários domínios: 

 Reintrodução dos serviços regionais ferroviários entre Setúbal e Tunes que 

potenciem uma maior utilização deste modo de transporte nas deslocações entre os 

municípios do Alentejo Litoral; 

 

 Estruturação de uma rede regular de transportes públicos rodoviários que articule 

Figura 11 - Objetivos operacionais do eixo estratégico V 
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uma rede regular com serviços de transporte flexíveis a implementar em áreas de baixa 

procura de transporte, em articulação com a oferta de transporte escolar;

 Implementação de serviços de transporte urbano, atualmente apenas existentes em 

Sines (definidos e assegurados pela autarquia com meios próprios) e Grândola 

(explorados pela Rodoviária do Alentejo); 

 

 Promoção das acessibilidades para todos à rede de transportes públicos, quer ao 

nível das acessibilidades às infraestruturas (interfaces e paragens), como dos 

veículos; 

 

 Contratualização da rede de transportes públicos, imposição emanada de 

orientações europeias para o setor e uma oportunidade para a concretização da 

proposta de rede apresentada seguidamente. 

 

Note-se que as propostas apresentadas seguidamente constituem-se como um primeiro 

passo para a reorganização das redes e serviços, contudo deverão ser alvo de 

aprofundamento para detalhe das soluções a implementar (e.g. aferição de horários e 

percursos das redes regular e de transportes flexíveis). Sugere-se para tal a elaboração de 

um estudo operacional de transportes, antes de se avançar para a sua implementação e 

contratualização dos serviços. 

 

Uma das propostas do PMUS é a melhoria da oferta na ligação do aglomerado urbano de 

Santiago do Cacém ao Hospital do Litoral Alentejano, dando resposta às necessidades de 

deslocação a este equipamento coletivo de nível superior, devendo constituir uma 

prioridade de intervenção ao nível da oferta de TPR. Com efeito, propõe-se que todas as 

circulações das linhas seguidamente identificadas passem a efetuar paragem no Hospital do 

Litoral Alentejano: 

 Linha 8341 (sentidos Santiago do Cacém – Sines e Sines – Santiago do Cacém), que 

presentemente apenas efetua paragem no referido hospital aos Sábados, Domingos, 

Feriados e Terça-feira de Carnaval; 

 

 Linha 8023 (sentidos Santiago do Cacém – Lagoa de Stº André e Lagoa de Stº 

André –Santiago do Cacém). 

 

Conjuntamente com a oferta já assegurada pela Linha 8802 (Santiago do Cacém – Vila Nova 

de Santo André/Bairro da Atalaia), esta alteração passaria a permitir as seguintes ligações 

entre o aglomerado urbano de Santiago do Cacém e o Hospital do Litoral Alentejano: 
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QUADRO 9 - PROPOSTA DO PMUS: LIGAÇÕES ENTRE SANTIAGO DO CACÉM E O HOSPITAL DO LITORAL 

ALENTEJANO (DIAS ÚTEIS) 

Linhas Período da Manhã Período da Tarde Total de 
Ligações 

 

8802 (Santiago do Cacém 

– V. N. Stº André) 

6 

(06h55; 07h25; 08h00; 

08h35; 09h35; 11h00) 

4 

(14h25; 15h30; 16h35; 

17h40) 

 

10 

 

8802 (V. N. Stº André – 

Santiago do Cacém) 

6 

(07h25; 07h45; 08h30; 

09h00; 10h30; 11h30) 

4 

(15h00; 16h00; 17h00; 

18h15) 

 

10 

 

8341 (Santiago do Cacém 

– Sines) 

2 

(07h55; 12h40) 

4 

(13h30; 16h35; 17h30; 

18h30) 

 

6 

 

8341 (Sines – Santiago do 

Cacém) 

3 

(08h22; 11h00; 12h35) 

4 

(13h55; 17h30; 18h15; 

19h30) 

 

7 

8023 (Santiago do Cacém 

– Lagoa de Stº André)** 
0 

3 

(13h40; 17h00; 18h30) 
3 

8023 (Lagoa de Stº André 

– Santiago do Cacém)** 

1 

(07h40) 

2 

(14h10; 17h30) 
3 

Total 18 21 39 

Fonte: Informação ao Público Rodoviária do Alentejo, consultada em novembro 2016 

 

* Para enquadramento das circulações nos diferentes períodos do dia é considerada a hora de início da circulação. 

** Efetua-se apenas no Período Escolar. 

 

Importa ainda salientar que a frequência assegurada por estas três linhas permite a 

articulação com outras carreiras operadas pela Rodoviária do Alentejo com destino no 

aglomerado de Santiago do Cacém, podendo o transbordo ser efetuado no terminal 

rodoviário. 

 

No sentido de reforçar a oferta ao Hospital do Litoral Alentejano, deverá ainda analisar-se 

a viabilidade económico-financeira da criação de um serviço urbano que assegure a ligação 

entre os principais polos geradores/atractores de Santiago do Cacém, as principais áreas 

residenciais, o Terminal Rodoviário e este equipamento de saúde, e que simultaneamente 

permita a articulação com a oferta dos restantes serviços com destino a Santiago do Cacém 

e cuja frequência horária não deveria ser inferior a uma circulação por hora. Em alternativa 

à implementação deste serviço urbano, sugere-se o reforço da oferta da carreira 8802 

(Santiago do Cacém – V. N. Stº André), nomeadamente nos períodos compreendidos entre 

as 11h15 e as 14h00 e entre as 18h00 e as 19h30, em ambos os sentidos. 
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Importa salientar que, com a reabertura dos serviços ferroviários regionais na ligação 

Alcácer do Sal – Tunes, que o número de circulações diárias efetuadas pela carreira 8093 

(Alvalade – Santiago do Cacém) são insuficientes na ligação do aglomerado urbano de 

Santiago do Cacém à estação ferroviária de Ermidas do Sado (7 circulações por dia no PE e 

4 no PNE), pelo que é necessário reforçar a oferta, devidamente articulada com os horários 

praticados pelo serviço intercidades e regional. “(Fonte: PMUS, Relatório Fase III - Formulação de 

Propostas, Programa de Ação, de Investimentos e de Monitorização, maio de 2017, p.66) 

 

A análise desenvolvida em sede de diagnóstico do PMUS permitiu perceber que em várias 

freguesias da área de intervenção o número de licenças atribuídas traduz-se num rácio de 

táxis/1.000 habitantes se encontra aquém do valor de referência entendido como adequado 

para o Alentejo Litoral (entre 0,8 e 1,0 táxis/1.000 habitantes). 

 

No Alentejo Litoral importa ter presente que os táxis desempenham um papel importante 

no sistema de mobilidade e transportes, em especial nas freguesias mais rurais onde a oferta 

de transportes públicos coletivos é reduzida ou inexistente, sendo por isso um fator de 

inclusão social para um segmento da população. A dispersão populacional em algumas 

freguesias poderá justificar que o rácio de táxis seja superior ao valor de referência 

anteriormente mencionado. 

 

Como se pode constatar no quadro seguinte, a realidade atual é distinta entre os municípios. 

Analisados os rácios por freguesia verifica-se que em todos os municípios existem 

freguesias que não cumprem com o valor de referência. Assim, o PMUS propõe que os 

municípios efetuem uma redefinição dos efetivos por freguesia, redistribuindo o número de 

licenças atribuídas pelas várias freguesias ou aumentando o número de licenças. 
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QUADRO 10 - LICENÇAS DE TAXI EXISTENTES POR POPULAÇÃO RESIDENTE (2011) POR 

CONCELHO E FREGUESIA E PROPOSTAS PELO PMUS 

 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 3 - Formulação de Propostas, Programa de Ação e Investimentos e Monitorização, maio 
2017, pp.68 e 69 

 

Complementarmente ao aumento do contingente, importa igualmente ter em conta a 

localização e capacidade das praças de táxis, por forma a melhor adequá-las à distribuição 

territorial da procura, conferindo particular atenção à articulação do serviço de táxi com o 

TPC. Neste domínio, para além da criação de praças de táxi nas freguesias presentemente 
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sem contingente e para as quais o PMUS propõe a atribuição de novas licenças, 

designadamente na Estação Ferroviária de Ermidas-Sado (1 lugar). 

 

“Santiago do Cacém, pela sua dimensão, apresenta-se como um dos municípios onde se 

regista um maior défice de oferta de transportes coletivos, o qual pode ser colmatado pelo 

recurso a um sistema de transportes a pedido que supra as necessidades da população. Essa 

necessidade faz-se sentir, essencialmente, no período não escolar, já que, no período escolar 

apenas se registam dois lugares com mais de 40 habitantes sem qualquer oferta de 

transporte rodoviário de passageiros regular.” (PMUS – Relatório Fase 3 - Formulação de Propostas, 

Programa de Ação, de Investimentos e de Monitorização – pp 80, maio 2017) 

 

Fonte: PMUS, Relatório Fase 3 - Formulação de Propostas, 

Programa de Ação e Investimentos e Monitorização, maio 2017, p.76 

QUADRO 11 - LUGARES COM DÉFICE DE OFERTA DE TRANSPORTES 

POR FREGUESIA (PMUS) 
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“Considera-se necessário que o sistema de transportes a pedido proposto para o Alentejo 

Litoral cubra, essencialmente no período não escolar, o território das freguesias de São 

Domingos e Vale de Água e Cercal do Alentejo, ligando os lugares sem oferta de serviço 

regular de transporte rodoviário às respetivas sedes de freguesia, a partir das quais acedem 

à sede de concelho através do serviço regular de passageiros. (…). Poder-se-á, no caso da 

freguesia de Cercal do Alentejo, integrar neste sistema os atuais serviços de transporte 

social já efetuados pela freguesia, que visam garantir o acesso das populações rurais a 

serviços prestados na sede de freguesia, assim como o transporte de idosos entre esta e a 

sede de concelho uma vez por semana.” (PMUS – Relatório Fase 3 - Formulação de Propostas, 

Programa de Ação, de Investimentos e de Monitorização, maio 2017, pp. 81-82) 
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I. Estabelecimentos de Educação e Ensino 

2019/2020 
 

A Rede Escolar do Município de Santiago do Cacém integra Estabelecimentos de Educação 

e Ensino das redes pública, privada e solidária. 

 

As escolas da rede pública estão organizadas em quatro Agrupamentos Escolares que 

incluem 25 Estabelecimentos de Educação e Ensino, nomeadamente: 15 Jardins de Infância, 

18 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, quatro Escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e 

duas Escolas Secundárias com 3º Ciclo do Ensino Básico, distribuídas pelas 8 Freguesias no 

qual se subdivide administrativamente o município de Santiago do Cacém. 

A educação pré-escolar é também ministrada em estabelecimentos de educação e ensino 

da rede privada e solidária. 

 

A Rede Educativa Privada é constituída por três escolas do pré-escolar e distribuem-se pelas 

freguesias, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da 

Serra e Santo André, e a rede solidária é constituída por seis escolas do pré-escolar, 

distribuídas pelas Freguesias de Santo André, Ermidas Sado, Alvalade e União de Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. 

 

a) DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO/ENSINO POR 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 Agrupamento de Escolas de Alvalade Professor Arménio Lança  

 

O Agrupamento de Escolas de Alvalade do Sado, constituído em 2000, integra alunos desde 

o Ensino Pré-Escolar até ao 3º ciclo, distribuídos pelas seguintes escolas:  

• EB Professor Arménio Lança – Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico – 

Escola Sede do Agrupamento; 

• Jardim de Infância e EB de Ermidas-Sado; 

• Jardim de Infância e EB de São Domingos;  

• Jardim de Infância e EB de Vale de Água. 
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Agrupamento de Escolas do Cercal do Alentejo 

 

O Agrupamento de Escolas do Cercal do Alentejo tem a sua sede na Escola Básica dos 2.º 

e 3.º Ciclos de Cercal do Alentejo, e constitui-se como Agrupamento, em julho de 2000. 

 

O Agrupamento de Escolas do Cercal do Alentejo é constituído pelas seguintes escolas:  

• EB n. º1 do Cercal do Alentejo – 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico -Escola Sede do 

Agrupamento; 

• Jardim de Infância do Cercal do Alentejo; 

• EB n. º2 do Cercal do Alentejo – 1º ciclo do Ensino Básico. 

 

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 

 

O Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém é uma unidade orgânica, criada em abril 

de 2013, resultante da agregação da Escola Secundária Manuel da Fonseca e do 

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, com sede na Escola Secundária Manuel 

da Fonseca.  

 

Este Agrupamento é constituído por 12 unidades/edifícios/escolas: nas quais são 

lecionados diferentes níveis de educação/ensino, nomeadamente: 

• Escola Secundária Manuel da Fonseca – Escola Sede; 

• Escola Básica Frei André da Veiga – Pré-Escolar, 1º e 2º ciclo do Ensino Básico; 

• EPEI – Educação Pré-Escolar Itinerante de S. Bartolomeu da Serra; 

• Jardim de Infância de Abela; 

• EPEI – Educação Pré-Escolar Itinerante do Roncão; 

• EB das Relvas Verdes – Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; 

• EB da Cruz de João Mendes; 

• EB de Santa Cruz; 

• EB de Abela; 

• EB de Boticos, Arealão; 

• EB de Aldeia dos Chãos – Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, 

• EB de São Bartolomeu da Serra  
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Agrupamento de Escolas de Santo André 

 

O Agrupamento de Escolas de Santo André (AESA), situa-se em Vila Nova de Santo André, 

um centro urbano do Litoral Alentejano, que resultou da agregação da Escola Secundária 

Padre António Macedo com o Agrupamento Vertical de Santo André (escolas do 1º Ciclo, 

Jardins de Infância e a Escola Básica 2/3).  

Relevam-se, nesta caracterização, alguns aspetos que interagem com os seus alunos, bem 

como no relacionamento destes com os seus pares e com os restantes membros da 

comunidade escolar, a saber:  

 Diversidade e heterogeneidade multicultural e étnica, resultado dos fluxos migratórios 

(internos: êxodo rural; êxodo urbano; migrações pendulares; externos: emigração 

temporária e definitiva, sobretudo de países africanos, do Brasil e, mais recentemente, 

de países de Leste), que fazem desta uma comunidade com mundividências díspares 

e mundivivências que a caracterizam como tipicamente urbana;  

O Agrupamento é constituído por seis unidades/edifícios/escolas: uma rural e as cinco 

restantes encontram-se situadas no centro urbano nas quais são lecionados diferentes 

níveis de educação/ensino: 

• Escola Secundária Padre António Macedo - Escola Sede; 

• EB n.º 1 de Santo André – 2º ciclo do Ensino Básico; 

• EB de Deixa o Resto – Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; 

• EB n. º2 de Santo André – Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; 

• EB n. º3 de Santo André – Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; 

• EB n.º 4 de Santo André – Pré-Escolar e 1º Ciclo do ensino Básico. 

 

Ensino Secundário 

 

No município de Santiago do Cacém, existem duas escolas Secundárias, a saber: 

• Escola Secundária Padre António Macedo – 3º Ciclo e Ensino Secundário – Escola 

Sede do Agrupamento de Escolas de Santo André; 

• Escola Secundária Manuel da Fonseca – 3º Ciclo e Ensino Secundário – Escola Sede 

do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém. 
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b) ENSINO TECNOLÓGICO  

 

Localizada no município de Sines, mas com resposta educativa também para os alunos do 

Município de Santiago do Cacém, existe a Escola Tecnológica do Litoral Alentejano. 

A Escola Tecnológica do Litoral Alentejano (ETLA) criada em 1990, é uma Escola Profissional 

atenta às novas realidades industriais, sendo possível, nesta escola, o contacto diário dos 

alunos com as realidades do mundo do trabalho, através de visitas de estudo, observação 

dentro do perímetro industrial das empresas, instaladas no Complexo Petroquímico de 

Sines.  

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém é uma das entidades associadas desta escola. 

c) ENSINO ESPECIAL 

 

O município de Santiago do Cacém, beneficia de uma instituição com resposta às 

crianças/jovens com deficiência e incapacidades, sendo esta a - Cercisiago – Cooperativa 

para a Educação e Reabilitação de Crianças e Jovens Inadaptados de Sines e Santiago do 

Cacém, fundada em 1978. 

 

d) INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO PARTICULAR 

 

No Município encontram-se os seguintes estabelecimentos de ensino Privado, de Creche 

e  Pré-Escolar: 

• Creche e Jardim de Infância “O Golfinho”; 

• Jardim de Infância “O Sabichão”; 

• Creche, Jardim de Infância e ATL “O Favo de Mel”. 

 

e) INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS) 

 

O ensino da rede solidária é constituído pelas seguintes escolas do pré-escolar: 

• Centro Infantil Nuclisol - Jean Piaget; 

• Creche e Jardim de Infância “O Ninho”; 

• Creche e Jardim de Infância “O Montinho”, 

• Centro de Bem Estar Infantil Santa Teresinha; 

• Jardim de Infância “O Comboio”; 
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• Creche e Jardim de Infância “Toca do Trincas”. 

f) ESTRUTURAS EDUCATIVAS 

 

Existem várias Estruturas Educativas no município, que abrangem os grupos etários da 

população mais jovem e sénior.  

• ICE – Instituto das Comunidades Educativas – Núcleo do Alentejo Litoral; 

• Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância; 

• Centro de Atividades Pedagógicas Alda Guerreiro; 

• ASAS – Academia Sénior de Artes e Saberes; 

 

 

II. A Escolaridade no Município de 

Santiago do Cacém 

 
a) PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE, 2011(%) 

CONTINENTE, ALENTEJO, ALENTEJO LITORAL E SANTIAGO DO CACÉM 

 

“O Município de Santiago do Cacém caracteriza-se por uma população residente com níveis 

globais ainda baixos, ao nível da Educação e Formação, mas próximos da média regional, 

com taxas de escolarização acima dos 100% e com taxas de retenção e desistência que 

revelam percursos escolares marcados por retenções e desistências, que se iniciam cedo e 

que se agravam à medida que a escolaridade avança. 

 

Caracteriza-se também por uma população escolar que desde o ano letivo 2010/11 revela 

uma tendência de decréscimo, facto que não pode ser dissociado das dinâmicas de 

recessão da população. Ao nível do ensino secundário de salientar o decréscimo de 4,3 p.p. 

no peso dos alunos inscritos em vias profissionalizantes no total de estudantes jovens. 

 

Apesar dos progressos feitos nos últimos anos, Portugal ainda se debate com um défice ao 

nível das qualificações da população, nomeadamente a população adulta. De facto, e tendo 

por base os dados censitários referentes a 2011, é possível constatar que a população 

residente no município de Santiago do Cacém, se caracteriza por possuir um baixo nível de  
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escolaridade, à semelhança do observado quer para o continente, quer para a região do 

Alentejo, quer para a sub-região do Alentejo Litoral. 

 

Em 2011, mais de metade da população residente no município de Santiago do Cacém 

(52,5%), tinha menos do ensino secundário, sendo que 27,8% possuía apenas o 1º Ciclo do 

Ensino Básico e cerca de 15% não tinha nenhum nível de escolaridade completo. 

 

Uma análise por freguesia revela algumas disparidades em termos de nível de escolaridade 

da população residente. Santo André e a União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra, caracterizam-se por terem uma população residente com 

um nível de ensino secundário ou superior acima da média concelhia (43,5% e 35,2% 

respetivamente face a 32,6%). Já na União de freguesias de São Domingos e Vale de Água 

e freguesia de Abela, cerca de 60% dos habitantes ou não têm nenhum nível de 

escolaridade ou têm no máximo o 1.ºciclo do Ensino Básico.” (Retrato municipal, educação, 

Relatório Quartenaire, 2019) 

 

QUADRO 12 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE, 2011(%) 

 Sem nível de 
escolaridade 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Ensino 
secundário  

Ensino 
superior 

Continente 10,9 29,8 10,3 15,7 17,7 15,6 

Alentejo 14,6 31,3 9,7 15,5 17,0 11,9 

Alentejo Litoral 16,8 29,8 9,3 15,8 17,9 10,3 

Santiago do Cacém 14,9 27,8 8,6 16,1 19,7 12,9 

Santiago do Cacém, 
Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra 

14,8 27,4 8,0 14,5 19,6 15,6 

São Domingos e Vale de 
Água 

24,9 35,6 9,3 15,5 9,9 4,8 

Abela 21,7 38,5 9,8 13,8 12,0 4,2 

Alvalade 18,5 34,9 9,3 17,2 14,6 5,4 

Cercal 19,1 34,5 10,8 15,2 14,0 6,5 

Ermidas –Sado 16,0 36,6 10,7 15,9 14,4 6,4 

Santo André 10,4 20,4 7,8 17,9 25,9 17,6 

São Francisco da Serra 20,0 35,6 6,6 13,5 16,3 8,0 
Fonte: INE – Recenseamento da População e Habitação: Censos 2011 

A taxa de analfabetismo, em 2011, situa-se nos 9,6%, que corresponde a cerca do dobro 

do valor nacional (5,2%) e distrital (4,4%), mas abaixo do valor da região do Alentejo Litoral 

(11,6%) com exceção da freguesia de Santo André, todas as freguesias apresentam taxas 

superiores à média nacional e distrital.  
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b) TAXA BRUTA DE ESCOLARIZAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO – 2006/2007 E 

2015/2016 

“No que diz respeito à Taxa Bruta de Escolarização, no ano letivo 2015/16 esta situava-se 

nos 112,8 % para o Ensino Básico e nos 103,6% para o Ensino Secundário, no município de 

Santiago do Cacém. Estes valores refletem uma evolução positiva face ao ano letivo 

2006/07 e ficam abaixo do observado para a sub-região do Alentejo Litoral, ou seja, o 

volume de população escolar com idade acima da considerada normal de frequência do 

ensino secundário tem vindo a decrescer especialmente no Ensino Básico. 

 

 

Gráfico 5 - Taxa Bruta de escolarização – Ensino Básico, 2006/2007 e 2015/2016 

Fonte: DGEEC/MEd – MCTES 

c) TAXA BRUTA DE ESCOLARIZAÇÃO – ENSINO SECUNDÁRIO – 2006/2007 E 2015/2016 

 

 

Gráfico 6 - Taxa Bruta de escolarização – Ensino Secundário, 2006/2007 e 2015/2016 

Fonte: DGEEC/MEd – MCTES 
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d) TAXA DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA  

 

Quanto às taxas de retenção e desistência no Ensino Básico, no município de Santiago do 

Cacém, verificou-se, no ano letivo 2015/16, um valor de 7,2% inferior à média sub-regional 

(8,1%) e à média regional (7,8%). Uma análise por ciclo de ensino revela que as taxas de 

retenção e desistência se agravam à medida que a escolaridade avança, ou seja, no 1º CEB 

a taxa de retenção e desistência situou-se nos 2,8% aumentando para os 5,8% no 2ºCEB e 

para os 13,7% no 3º CEB. 

 

Comparativamente com a Sub-Região do Alentejo Litoral, o município apresenta uma 

performance mais favorável ao nível do 1.º e 2º ciclo do Ensino Básico com taxas de 

retenção e desistência abaixo da média Sub-Regional e valores idênticos para 3º ciclo do 

Ensino Básico. 

 

Pode-se também constatar que o insucesso escolar, medido através das taxas de retenção 

e desistência é mais elevado entre os homens do que entre as mulheres em todos os níveis 

de ensino, com diferença mais acentuada ao nível do ensino Secundário (24,2% face a 

19,7%). 

 

No ano letivo 2015/2016 a taxa de retenção e desistência no secundário ascendeu aos 

21,4%, ficando acima da média Sub-Regional (16,9%) e da média Regional (14,7%).  

 

Em termos de evolução das taxas de retenção e desistência entre 2006/07 e 2015/16 

observa-se uma evolução positiva neste período temporal, mais evidente ao nível do 3º 

Ciclo do Ensino Básico  e do Ensino Secundário apesar, de ao longo destes 10 anos letivos 

estas taxas terem sofrido muitas oscilações quer positivas quer negativas.  

 

Ainda assim, o decréscimo observado na taxa de retenção e desistência do Ensino 

Secundário no período 2007 - 2016 não foi suficiente para alcançar a taxa observada para 

a Sub-Região do Alentejo litoral no ano letivo mais recente que foi de 16,9% (menos 4,5 

pontos percentuais).” (Retrato municipal, educação, Relatório Quartenaire, 2019) 
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No ano letivo 2017/2018, a taxa de retenção e desistência no 1º ciclo é ligeiramente 

superior( 4,2%), em relação ao ano letivo 2015/2016, mas apresenta-se mais favorável no 

2º e 3º ciclo (5,3% 2º ciclo e 9,7% no 3º ciclo).  

“Observando a distribuição do total de alunos jovens matriculados no ensino secundário 

por modalidade de ensino, verifica-se que, no ano letivo 2016/17, 18% dos alunos estavam 

inscritos em cursos com vias profissionalizantes, valor que fica muito aquém da média sub-

regional (37,8%) e do registado quer para o Alentejo (38,7%) quer para o continente 

(40,7%). 

 

Em termos de evolução entre os anos letivos 2013/14 e 2016/17 , verifica-se um decréscimo 

contínuo da taxa de participaçao dos alunos nos cursos de dupla certificação nas 

modalidades do ensino secundário orientadas para jovens, atingindo um minimo de 18% 

no ano letivo mais recente. No Alentejo Litoral, a evolução da proporção de jovens 

matriculados em vias profissionalizantes também foi negativa, mas menos acentuada. 

 

De referir que a maioria dos alunos inscritos nas vias profissionalizantes, no ano letivo 

2016/2017, optou pelos cursos do sistema de aprendizagem, sendo que no total de alunos 

jovens matriculados nas vias profissionalizantes no Município de Santiago do Cacém (119), 

63% estavam matriculados nos cursos de aprendizagem do IEFP.IP.” (Retrato municipal, 

educação, Relatório Quartenaire, 2019) 

 

e) EVOLUÇÃO DO N.º DE ALUNOS MATRICULADOS, POR NÍVEL DE ENSINO 2006/2007 A 

2019/2020 

 

Analisando agora a evolução do total de alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, 

Básico e Secundário concluí-se que, apesar das oscilações positivas do número de alunos 

matriculados nos diversos níveis de ensino (pré-escolar ao secundário) entre 2006/07 e 

2019/20, o município de Santiago do Cacém, no total tem menos 206 alunos em 2019/20 

do que tinha em 2006/07. 

 

Constata-se que esta descida do número de alunos matriculados foi mais acentuada no  

ensino pré-escolar (-54 alunos) e do ensino secundário (-235 alunos), no período temporal 

de 2016/17 – 2019/20. 

 

A evolução do número de jovens matriculados no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino 

secundário no município de Santiago do Cacém foi marcada por um pico de crescimento 
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entre 2006/07 e 2008/09 (+ 1753 alunos), seguida de um decréscimo nos anos letivos 

seguintes. 

 

À semelhança dos últimos quatro anos letivos, no ano 2019/2020, o 1.º e o 3.º ciclo do 

Ensino Básico são os que concentram maior número de alunos matriculados nos 

estabelecimentos de ensino do município (26,6% e 24,7,1%, respetivamente). O ensino pré-

escolar tem 678 alunos matriculados e o 2.º ciclo do ensino básico tem 532 alunos 

matriculados e o ensino secundário concentra 16,1% da população escolar concelhia (601 

alunos).  

 

QUADRO 13 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR NÍVEL DE ENSINO EM SANTIAGO 

DO CACÉM, 2006/07 A 2016/17 (%) 

                     
Anos escolares 

2006 
/07 

2007 
/08 

2008 
/09 

2009 
/10 

2010 
/11 

2011 
/12 

2012 
/13 

2013 
/14 

2014 
/15 

2016 
/17 

2017 
/18 

2019 
/20 

Pré-escolar 
(privado e 
público) 

605 688 720 698 723 738 744 738 754 752 732 678 

1.º ciclo 1074 1080 1054 1051 1057 1045 1022 985 974 981 1004 995 

2.º ciclo 535 690 656 647 701 606 660 639 599 592 554 532 

3.º ciclo 929 1452 1712 1245 1119 972 955 992 1022 926 912 922 

E.Secundário 791 919 1761 1160 1425 1030 832 855 800 783 836 601 
Fonte: DGEEC/MEd – MCTES – Recenseamento Escolar, Pordata 

Dados 2019/2020 Dados dos Agrupamentos Escolares do Município de Santiago do Cacém 

Nível secundário: percurso regular e cursos profissionais 

 

f) PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AO INSUCESSO “INSUCESSO ZERO/IGUALDADE NA 

EDUCAÇÃO” 

 

Com o intuito de menorizar o insucesso e o abandono escolar, o município de Santiago do 

Cacém construiu e implementa o Plano, que designa de Insucesso Zero/Igualdade na 

Educação que visa:  promover a Educação Não Formal; integrar as Tecnologias 

da Informação nos processos educativos; mobilizar as famílias para a importância da Escola 

e do Conhecimento; disponibilizar recursos educativos aos docentes. 

 

O Município assume-se como parceiro do sucesso escolar, através de intervenções 

educativas dirigidas à população escolar, no âmbito da formação e desenvolvimento de 

conhecimentos, capacidades e atitudes, associados às aprendizagens escolares. 

 

Foram realizadas um conjunto de 28 atividades de educação não formal nas áreas da saúde, 

do desporto, do ambiente, da música e das artes, um contributo para o desenvolvimento 
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de competências linguísticas e de comunicação escrita e oral, e para a valorização do 

território e dos seus recursos. 

Através destas ações, o Plano pode contribuir para o enriquecimento dos percursos 

escolares com a sua intervenção socioeducativa e cultural, junto das famílias, das crianças 

e dos jovens, proporcionando aprendizagens diversas ao nível da educação não formal. 

Foram abrangidos até ao presente ano letivo, 1475 crianças, do pré-escolar e do 1º ciclo. 

III. Equipamentos e Serviços de Apoio 

Social  
 

a) PRÉ-ESCOLAR – CRECHES PÚBLICAS, PRIVADAS E DA REDE SOLIDÁRIA 

 

QUADRO 14 - ESCOLAS DE PRÉ-ESCOLAR, POR FREGUESIA, N.º DE ESCOLA/SALAS E HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO – ANO 2020 

PRÉ-ESCOLAR Freguesia 
nº 

escolas/equipamentos 
nº salas  horário letivo 

EPEI Roncão São Francisco de Serra 1 1 9h00-12h00 / 13h30-15h30 

JI da EB Prof. Arménio Lança Alvalade 1 1 9h00-12h00 / 14h00-15h30 

JI Ermidas Ermidas 1 1 9h00-12h00 / 14h00-15h30 

JI São Domingos 
União de Freguesias de 

São Domingos e Vale de 

Água 

2 
1 9h00-12h00 / 14h00-15h30 

JI Vale de Água 1 9h00-12h00 / 14h00-15h30 

JI Aldeia dos Chãos 

União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra 

4 

1 

9h00-12h00 / 13h30-15h30 
EPEI São Bartolomeu 1 

JI da EB Frei André da Veiga 4 

JI Relvas Verdes 1 

Favo de Mel 1 1 
9H00-12H00 / 14H00-

16H00 

O Sabichão 1 1 9H00-13H00 / 15H00-17H00 

O Montinho 1 2 9H00-12H00 / 14H00-16H00 

JI nº2 Santo André 

Santo André 

4 

2 

9h00-12h00 / 13h30-15h30 
JI nº3 Santo André 4 

JI nº4 Santo André 3 

JI Deixa-o-Resto 1 

O Ninho 1 2 9H00-12H00 / 14H00-16H00 

O Golfinho 1 1 9H00-12H00 / 14H00-16H00 

Nuclisol Jean Piaget 1 2 9H00-12H00 / 14H00-16H00 



 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 

2020 
_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

     CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                       60/325   

JI Cercal do Alentejo Cercal do Alentejo 1 2 9h00-12h00 / 13h00-15h00 

JI Abela Abela 1 1 9h00-12h00 / 13h30-15h30 

O Comboio Alvalade 1 1 7H00 às 19H00 

O Toca do Trincas Ermidas 1 1 8H00 às 19H00 

Total do Município 8 23 36   

Fonte: Dados fornecidos pelas responsáveis dos Estabelecimentos Escolares, 2020 

No município de Santiago do Cacém, existem 23 escolas do ensino pré-escolar, público, 

privado e da rede solidária, distribuídas pelas oito freguesias, existindo assim uma 

cobertura em todo o território concelhio. Seis crianças encontram-se em lista de espera, 

nos Jardins de Infância n. º2 e n. º4 de Santo André, do Cercal do Alentejo e no Jardim de 

Infância “O Comboio”, em Alvalade. 

Frequentam o pré-escolar, 675 crianças e foram referenciadas oito crianças, com 

Necessidades Educativas Especiais.  

Estão contratadas 35 Educadoras de Infância e 70 auxiliares de Ação Educativa.  

 

Os horários de funcionamento são distintos, sendo que há Estabelecimentos de Educação 

(“O Comboio” e “Toca do Trincas”) que iniciam a sua atividade mais cedo (7H00 e 8H00) e 

encerram às 19H00. Na Rede Pública existem as Atividades de Animação de Apoio à Família 

(AAAF), da responsabilidade da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que permite o 

prolongamento do horário escolar, até às 18h30 e são gratuitas. 

 

QUADRO 15 - ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLAR, POR N.º DE CRIANÇAS E EDUCADORES/AS, PESSOAL NÃO 

DOCENTE E CRIANÇAS EM LISTA DE ESPERA – ANO 2020 

PRÉ-ESCOLAR 

nº crianças 

protocolado / 

capacidade 

nº crianças a 

frequentar 

nº 

crianças 

em lista 

de 

espera 

nº crianças NEE 

- necessidades 

educativas 

especiais 

nº pessoal 

docente 

educadores 

nº pessoal não 

docente* 

EPEI Roncão 

20-25 crianças por 

sala, se existir 

NEE´s apenas 20 

(desp. Normativo 

nº10-A/2018 de 

17/04)    

11 0 1 1 2 

JI da EB Prof. Arménio 

Lança 
20 0 0 1 3 

JI Ermidas 17 0 0 1 4 

JI São Domingos 14 0 0 1 2 

JI Vale de Água 5 0 0 1 2 

JI Aldeia dos Chãos 8 0 0 1 2 

EPEI São Bartolomeu 7 0 1 1 2 

JI da EB Frei André da 

Veiga 
91 0 3 4 8 

JI Relvas Verdes 8 0 0 1 3 

Favo de Mel 10 0 2 1 1 
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O Sabichão 19 0 0 1 1 

O Montinho 48 0 0 2 3 

JI nº2 Santo André 50 1 0 2 4 

JI nº3 Santo André 92 0 1 4 9 

JI nº4 Santo André 75 1 0 3 8 

JI Deixa-o-Resto 14 0 0 1 2 

O Ninho 48 0 0 2 3 

O Golfinho 13 0 0 1 1 

Nuclisol Jean Piaget 15 0 0 1 1 

JI Cercal do Alentejo 48 
 

3 
0 2 4 

JI Abela 17 0 0 1 2 

O Comboio 25 1  0  1 1 

O Toca do Trincas 20 0  0  1 2 

Total do Município   678 6 8 35 70 

Fonte: Dados fornecidos pelas responsáveis dos Estabelecimentos Escolares, 2020 

b) CENTROS DE ESTUDOS E ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES 

 

No município de Santiago do Cacém, os Centros de Estudo e as Atividades de Tempos 

Livres (ATL) existentes, são os seguintes: 

 

Na cidade de Santiago do Cacém:  

• Centro de Estudos “O Favo de Mel” 

• Sala de Estudo “O Sabichão” 

• Centro Educativo “Os Espiguinhas”  

• Sala de Estudo “Os Tepecês”.  

 

E na cidade de Vila Nova de Santo André:  

• Atividades de Tempos Livres da Associação de Pais da EB n. º2 de Santo André;  

• Atividades de Tempos Livres da Associação de Pais da EB n. º4 de Santo André;  

• Atividades de Tempos Livres Intervir.Com integrado na EB, n. º3 de Santo André 

 

c) AMAS FAMILIARES (ENQUADRADAS NUMA IPSS) 

 

O Decreto-Lei n.º 158/84, de 17 de maio, regulamentado pelo Despacho Normativo n.º 

5/85, de 18 de janeiro, estabelece o regime jurídico aplicável à atividade exercida pelas 
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amas e às condições do seu enquadramento em creches familiares, no âmbito da 

intervenção do apoio às famílias. O objetivo principal é o de assegurar, em colaboração 

com as famílias, o acolhimento de crianças até aos três anos de idade. 

 

QUADRO 16 - N.º DE CRIANÇAS INTEGRADAS EM AMAS DA SEGURANÇA SOCIAL, POR FREGUESIA 

Freguesia N.º de crianças N.º de amas 

U.F. Santiago do Cacém, 

Santa Cruz, e São Bartolomeu 

da Serra 

19 5 

Santo André 16 4 

Cercal do Alentejo 4 1 
Fonte: Centro Infantil de Sines “A Conchinha”, ano 2020 

 

No corrente ano, existem 10 Amas enquadradas no Centro Infantil de Sines “A 

Conchinha”, que acolhem 39 crianças, distribuídas pelas Freguesias: União de Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, Santo André e Cercal do 

Alentejo. 

QUADRO 17 - N.º DE CRIANÇAS A AGUARDAR VAGA, POR FREGUESIA 

Freguesia N.º de crianças 

U.F. Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra 

7 

Santo André 7 

Cercal do Alentejo 9 
Fonte: Centro Infantil de Sines “A Conchinha”, ano 2020 

Nessas mesmas Freguesias existe uma lista de espera de 23 crianças, com maior 

incidência na Freguesia do Cercal do Alentejo (9 crianças). 

 

d) CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL (CAFAP) 

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) “Porta Aberta”, 

enquadrado na Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, é um serviço de apoio especializado às 

famílias com crianças e jovens, vocacionado para a prevenção de situações de risco 

psicossocial mediante o desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais das 

famílias resultado de um acordo de cooperação celebrado entre a cooperativa Espiga e o 

Instituto da Segurança Social que abrange dois Municípios, Santiago de Cacém e Sines. O 

CAFAP para além dos objetivos enquadrados na portaria, organiza ações de sensibilização 

e formação de competências parentais e sociais nos Municípios de Sines e Santiago do 

Cacém. 
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QUADRO 18 - N.º DE AGREGADOS FAMILIARES ACOMPANHADOS PELO CAFAP “Porta Aberta”, POR 

FREGUESIA 2019 

Total de agregados familiares acompanhados pelo CAFAP “Porta Aberta” 

S. 
Francisco 
da Serra 

Cercal do 
Alentejo 

S. 
Domingos 
e Vale de 

Água 

Alvalade-
Sado 

Ermidas-
Sado 

Vila Nova 
de Santo 

André 
Abela 

Santiago do 
Cacém, 

Santa Cruz 
e S. 

Bartolomeu 
da Serra 

TOTAL 

1 2 2 8 17 29 1 11 71 
Fonte: CAPAF Porta Aberta, 2019 

O CAFAP “Porta Aberta” acompanhou, no ano 2019, 71 famílias, distribuídas pelas oito 

Freguesias do município de Santiago do Cacém, destacando-se as Freguesias de Santo 

André (29 famílias) e de Ermidas-Sado (17 famílias). 

 

QUADRO 19 - CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO CAFAP “PORTA ABERTA”, POR IDADES E 

FREGUESIAS 

Grupo Etário 

Freguesias do concelho de Santiago do Cacem  

S. 
Franciscoo 

da Serra 

Cercal 
do  

Alentejo 

S. 
Domingos 
e Vale de 

Água 

Alvalade-
Sado 

Ermidas-
Sado 

Vila 
Nova 

de 
Santo 
André 

Abela 

Santiago do 
Cacém, 

Santa Cruz 
e S. 

Bartolomeu 
da Serra 

Total 

Menos de 12 meses      
3 5   8 

De 1 aos 3 anos  1  1 2 
9   13 

De 4 aos 6 anos   1 1 5 
3  1 11 

De 7 aos 9 anos   2 4 5 
9  3 23 

Dos 10 aos 12 anos    3 4 9 
 

3 19 

Dos 13 aos 15 anos 1 1  2 5 5 
 

2 16 

Dos 16 aos 18 anos    2 6 8 1 6 23 

Dos 19 aos 21 anos      

  
1 1 

Mais de 22 anos      

    

TOTAL 1 2 3 13 30 48 1 16 114 

Fonte: CAPAF Porta Aberta, 2019 
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As crianças e jovens distribuem-se pelas várias idades, desde 1 ano até aos 21 anos de 

idade. Das 114 crianças/jovens acompanhado pelo CAFAP, a maioria situa-se nas faixas 

etárias dos 7-9 anos e dos 16-18 anos. 

 

 

QUADRO 20 - FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CAFAP “PORTA ABERTA”, POR TIPOLOGIA E FREGUESIAS 

Tipologia Família 

 Freguesias de Santiago do Cacém   

S. Francisco 

da Serra 

Cercal do 

Alentejo 

S. 

Domingos e 

Vale de 

Água 

Alvalade-

Sado 

Ermidas-

Sado 

Vila 

Nova 

de 

Santo 

André 

Abela 

Santiago do 

Cacém, Santa 

Cruz e S. 

Bartolomeu 

da Serra 

TOTAL 

Monoparental (pai c\ 1 

criança) 
          

  1 2 3 

Monoparental (mãe c\ 

1 criança) 
      1 2 

2  2 7 

Monoparental (pai c\ 2 

crianças) 
      1   

    1 

Monoparental (mãe C\ 

2 crianças) 
          

   1 1 

Monoparental (3 

crianças)1 
          

1   1 

Monoparental (pai c\ 3 

crianças) 
        1 

1   2 

Nuclear (1 criança)   1   1 6 6   14 

Nuclear (2 crianças)       3 3 1  2 9 

Nuclear (3 crianças)           3   3 

Nuclear (3 crianças)           3   3 

Nuclear (c\ 7 crianças)         1     1 

Reconstruída (1 

criança) 
1         

1  1 3 

Reconstruída (2 

crianças) 
        1 

      1 

Reconstruída (3 

crianças) 
    1   1 

4   1 7 

Reconstruída (4 

crianças) 
          

1     1 

Alargada2 (1 criança)   1   1   4   1 7 

Alargada (2 crianças)     1 1 2 5   1 10 

TOTAL 1 2 2 8 17 29 1 11 71 

Fonte: CAFAP Porta Aberta, 2019 

 

                                                            
1 Monoparental (3 crianças):  partilha do exercício do poder paternal; residência alternada semanalmente. 

2 Alargada: inclui como cuidador(es) avós, tios e\ou irmãos mais velhos. 
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As famílias são predominantemente nucleares com um filho (19,7%), seguindo-se a nuclear 

com duas crianças (12,6%). As famílias monoparentais (9,8%) e a famílias reconstituídas com 

três crianças (9,8%) também têm um peso significativo no conjunto de famílias 

acompanhadas. Regista-se maior incidência nas Freguesias de Ermidas-Sado e Santo André. 

 

QUADRO 21 - FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CAFAP “PORTA ABERTA”, POR PROBLEMÁTICAS E 

FREGUESIAS 

Problemática / necessidade identificada   

Problemática / 
necessidade 
identificada 

 Freguesias de Santiago do Cacem  

S. 
Francisco 
da Serra 

Cercal 
do 

Alentejo 

S. 
Domingos 
e Vale de 

Água 

Alvalade-
Sado 

Ermidas-
Sado 

Vila 
Nova 

de 
Santo 
André 

Abela 

Santiago do 
Cacém, 

Santa Cruz e 
S. 

Bartolomeu 
da Serra 

TOTAL 

Saúde mental 1 1  4 8 13  4 31 

Competências 
sociais e pessoais 

1  1 5 8 18 1 8 
42 

Funcionamento 
familiar 

 1 2 2 4 9  4 
22 

Acompanhamento 
de visitas 

    2 2  2 
6 

Competências 
parentais 

1 2 2 8 15 28 1 11 
68 

Problemas de 
comportamento 

1 1  5 11 15 1 6 
40 

TOTAL 209 
Fonte: CAFAP Porta Aberta, 2019 

 

Legenda: 

Saúde mental: Encaminhamento para avaliação e acompanhamento Psicológico, Psiquiátrico, Pedopsiquiátrico, e articulação 

com o respetivo profissional, Dificuldades de aprendizagem, Perturbação de humor (bipolaridade, depressão) Perturbações 

de personalidade Perturbação da ansiedade Espetro do Autismo PHDA 

Competências sociais e pessoais: Gestão emocional (crianças, jovens e\ou cuidadores), Técnicas de gestão e resolução de 

conflitos entre pares, Técnicas de gestão e resolução de conflitos no seio familiar, técnica de gestão e resolução de conflitos 

para com outros (exteriores ao seio familiar),  

Funcionamento familiar: Gestão económica, financeira Organização e higienização da habitação Autonomização da família, 

Articulação e encaminhamentos para apoios socias  

Acompanhamento de visitas: Visitas da criança, com medida de acolhimento residencial, ao seu meio familiar, em períodos 

específicos  

Competências parentais: Avaliação das competências parentais, Rotinas diárias, Regras e limites, Higiene pessoal, Dinâmica 

familiar, Frequência de programas de educação parental, parentalidade positiva  

Problemas de comportamento: Comportamentos de risco na utilização das redes sociais, Problemas de comportamento em 

meio escolar, Absentismo escolar, Comportamentos Auto lesivos, Abuso de substâncias, Comportamentos delinquentes.   
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As problemáticas mais identificadas, são as competências parentais, representando 32,5% 

do total das problemáticas, seguindo-se as competências pessoais e sociais com 20%, e os 

problemas de comportamento, que representam 19%. 

 

e) EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO DE SANTIAGO DO CACÉM (ELI) 

 

A Intervenção Precoce na Infância, enquadrada no Decreto lei n.º 281/2009, é um conjunto 

de serviços/recursos para crianças em idades precoces e suas famílias. Tem como 

população alvo as crianças entre os 0 e os 6 anos que apresentem, alterações nas funções 

e/ou estruturas do corpo e/ou risco grave de atraso de desenvolvimento e respetivas 

famílias. 

 

A Abordagem é centrada na família, em parceria com Educadores e Amas convencionadas 

e outros serviços da comunidade. 

 

QUADRO 22 - N.º DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS SEGUNDO OS CONTEXTOS DE INTERVENÇÃO 

      0-35 m. 36-71m. 72 e+ m. Total 

Domicílio     4 0 0 4 

Creche / Jardim de Infância 3 17 2 22 

Misto     6 44 8 58 

Outro     1 1 0 2 

    Total 14 62 10 86 
Fonte: ELI – Equipa Local de Intervenção Precoce, 2019 

 

 

QUADRO 23 - DISTRIBUIÇÃO DA TIPOLOGIA DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, POR FREGUESIA 

Freguesia 
Nº Crianças 

Acompanhadas 
Nº de Famílias 
Acompanhadas 

Tipologia da Família 

Casal 
com 

Filhos 

Família 
Mono 

parental 

Família 
Alargada 

Família 
Extensa 

Família 
Reconstruída 

Santo André 33 32 24 2 2 2 2 

Santiago do 
Cacém, Santa 
Cruz e 
S.Bartolomeu 
da Serra 

20 20 16 3 0 0 

 
 

1 

Abela 2 2 2 0 0 0 0 

Alvalade 6 6 5 0 0 1 0 

Cercal 11 10 9 0 1 0 0 

Ermidas 7 7 6 1 0 0 0 

S.Francisco 
da Serra 

3 3 3 0 0 0 
0 

S.Domingos e 
Vale de Água 

3 3 3 0 0 0 
 

0 
Fonte: ELI – Equipa Local de Intervenção Precoce, 2019 
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 A Equipa Local (ELI), no ano 2019, realizou a sua intervenção em diferentes contextos, a 85 

crianças e 83 famílias, distribuídas pelas oito Freguesias do município. Com maior incidência 

nas Freguesias de Santo André (33 crianças e 32 famílias), na União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra (20 crianças e 20 famílias) e no 

Cercal do Alentejo (11 crianças e 10 famílias). A Tipologia de família mais representada foi 

a família nuclear com filhos. 

 

 

QUADRO 24 - ÁREAS DE PERTURBAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS 

Áreas 
N.º de crianças 

Desenvolvimento motor 37 

Visual 6 

Auditiva 4 

Psicomotora 50 

Atraso de Desenvolvimento 59 

Desenvolvimento cognitivo 38 

Desenvolvimento da comunicação e linguagem 64 

Expressão somática 2 

Emocional 7 

Regulação e comportamento 31 

Perturbações do espectro autista 7 

Multideficiências 0 
Fonte: ELI – Equipa Local de Intervenção Precoce, 2019 

 

 

A ELI acompanha crianças com atraso de desenvolvimento ou risco grave de atraso de 

desenvolvimento, de acordo com os seguintes critérios de elegibilidade: 

 
 

QUADRO 25 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

1. Crianças com Alterações nas Funções ou Estruturas do Corpo (ICF - CY, 2007) 

Atraso de 

desenvolvime

nto sem 

etiologia 

conhecida, 

abrangendo 

uma ou mais 

áreas 

Motora 39 

Física  0 

Cognitiva 38 

Linguagem e da Comunicação               69 

Emocional 6 

Social e Adaptativa 

34 

Condições 

específicas 
Anomalia cromossómica (p. ex. Trissomia 21, Trissomia 18, Síndroma de X-Frágil) 2 

Perturbação Neurológica (p. ex. paralisia cerebral, neurofibromatose) 3 
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Malformações Congénitas (p. ex. síndromas polimalformativos) 2 

Doença Metabólica (p. ex. mucopolisacaridoses, glicogenoses) 1 

Défice Sensorial (p. ex. baixa visão/cegueira, surdez) 2 

Perturbações relacionadas com exposição pré-natal a agentes teratogénicos ou a 

narcóticos, cocaína e outras drogas (p. ex. síndroma fetal alcoólico) 0 

Perturbações relacionadas com infeções severas congénitas (p. ex. HIV, grupo 

TORCH, meningite)  1 

Doença crónica grave (p. ex. tumores do SNC, D. renal, D. hematológica) 1 

Desenvolvimento atípico com alterações na relação e na comunicação (p. ex. 

perturbações do espectro do autismo) 6 

Perturbações graves da vinculação e outras perturbações emocionais 2 

Multideficiência 0 

     
2. Crianças com Risco Grave de Atraso de Desenvolvimento 

Crianças 

expostas a 

fatores de 

risco biológico 

História Familiar de anomalias genéticas, associadas a perturbações de 

desenvolvimento 

4 

 

Asfixia perinatal grave (Apgar ao 5º minuto <4 ou PH do sangue do cordão <7,2 ou 

manifestações neurológicas ou orgânicas sistémicas neonatais) 1 

Complicações neonatais graves (sépsis, meningite, alterações metabólicas ou 

hidroelectrolíticas, convulsões) 2 

Hemorragia Intraventricular 0 

Infeções congénitas (Grupo TORCH) 1 

Criança HIV positiva 0 

Infeções graves do sistema nervoso central (meningite bacteriana, 

meningoencefalite) 1 

Traumatismos cranianos graves 0 

Otite média crónica com risco de défice auditivo  1 

Fatores de 

Risco 

Parentais 

Mães Adolescentes < 18 anos  0 

Abuso de Álcool ou outras substâncias aditivas 0 

Maus tratos ativos (maus tratos físicos, emocionais e abuso sexual)  e passivos 

(negligência nos cuidados básicos a prestar à criança (saúde, alimentação, higiene e 

educação) 7 

Doença do foro psiquiátrico 4 

Doença física incapacitante ou limitativa 5 

Fatores de 

Risco 

Contextuais 

Isolamento (a nível geográfico e dificuldade de acesso a recursos formais e 

informais, discriminação cultural, racial, sexual e /ou pobreza (recurso a ajuda 

alimentar, desempregados, famílias beneficiárias de RSI ou de apoios de ação social) 33 

Desorganização familiar (conflitualidade frequente, negligência da habitação ao 

nível da organização do espaço e da higiene) 17 

Preocupações acentuadas, expressas por um dos pais, pessoa que presta cuidados à 

criança ou profissional de saúde, relativamente  ao desenvolvimento da criança, ao 

estilo parental ou interação mãe/pai - criança 15 

Multideficiênc

ias 0 
Fonte: ELI – Equipa Local de Intervenção Precoce, 2019 
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 O risco com maior incidência em 2019, foi o da linguagem e da comunicação (69 crianças), 

seguido do motor (39 crianças) e do cognitivo (38 crianças). 

 Os fatores de risco contextuais e sociais e adaptativos também se revelaram significativos 

(33 e 34 crianças), nesse ano. Idêntico ao verificado no ano 2018. 

 O n.º de crianças acompanhadas sofreu um decréscimo.  

 Se observarmos os dados do quadro seguinte, verifica-se que em 2019 foram 

acompanhadas menos 22 crianças, comparativamente ao ano anterior. 

 
 

QUADRO 26 - N.º DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS – ANOS  2018/2019 

      0-35 m. 36-71m. 72 e+ m. Total 

Ano 2018    12 80 10 102 

Ano 2019 14 62 10 86 

  

  

Total 26 142 20 188 
Fonte: ELI – Equipa Local de Intervenção Precoce, 2019 

 
 

f) CERCISIAGO – COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS 

INADAPTADAS DE SANTIAGO E SINES  

 

O Município de Santiago do Cacém beneficia de uma Instituição na área da educação e 

reabilitação de pessoas com deficiência e Incapacidade, denominada, ‘Cercisiago’ - 

Cooperativa de Educação e Reabilitação. Através das suas respostas sociais, promove a 

qualidade de vida dos clientes, favorecendo a sua inserção nos vários contextos ao longo 

da vida. A sua área de intervenção são três dos Município do Alentejo Litoral (Santiago do 

Cacém, Sines e Odemira).  

 

A ‘Cercisiago’, dispõe de um Centro de Atividades Ocupacionais – CAO I e II, de um Centro 

Educativo Especializado (CE), de um Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), e de um CRL 

– Centro Recursos Local e de Formação profissional e de 2 lares residenciais, 1 em Santiago 

e 1 em Sines. 

 

O CAO I e II – Centro de Atividades Ocupacionais é uma resposta a todos os indivíduos com 

deficiência mental profunda /moderada ou multideficiência, com idade igual ou superior a 

16 anos, cujas capacidades não permitam, temporária ou permanentemente, o exercício de 

uma atividade produtiva.  
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O Centro Educativo Especializado (CE) tem como objetivo proporcionar aos alunos um 

apoio educativo mais individualizado e atividades mais diversificadas, procurando que 

adquiram os conhecimentos e os conceitos básicos indispensáveis à sua autonomia pessoal 

e social. Tem como destinatários, alunos com Necessidades Educativas Especiais em 

escolaridade obrigatória (dos 6 aos 18 anos). Apoia atualmente 4 alunos. 

O Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) tem uma abordagem centrada no aluno e na 

interação entre este e os ambientes nos quais participa, visa otimizar o seu potencial de 

aprendizagem e o seu desenvolvimento integral, promovendo a inclusão. Tem como 

destinatários os alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente. 

Tem um total de 200 alunos. 

 

A Formação Profissional pretende proporcionar às pessoas com deficiências e 

incapacidades (PDI) os conhecimentos e competências necessárias à obtenção de uma 

qualificação e certificação profissional que facilite a sua inserção em mercado de trabalho.  

Tem um total de 25 a 30 formandos por ano, com idade superior a 18 anos e escolaridade 

completa 

 

O Centro de Recursos Local (CRL) é uma estrutura que trabalha em parceria com o Centro 

de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral (Serviços de Emprego de Sines e 

de Alcácer do Sal) de forma a responder às necessidades de integração de pessoas com 

deficiência e incapacidades, em mercado de trabalho.  Apoia 100 destinatários por ano. 

 

O Lar Residencial de Santiago e Lar Residencial e Residência Autónoma em Sines têm como 

objetivos proporcionar numa perspetiva familiar, condições facilitadoras do equilíbrio 

emocional e afetivo, assegurando a manutenção dos cuidados de saúde, higiene, 

alimentação e de reabilitação dos indivíduos através da promoção da autonomia pessoal e 

social e garantindo a qualidade de vida. Tem como destinatários, pessoas com deficiência 

e incapacidade moderada e ou multideficiência. 

 

O Lar Residencial de Santiago integra 13 utentes e o Lar Residencial de Sines 24 e a 

Residência Autónoma 5 utentes. 

A lista de espera é significativa, sendo para CAO 25 indivíduos e para Lar residencial 16.  
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g) REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS)/SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 

 

A Rede Local de Intervenção Social (RLIS), criada pelo Despacho n. º12154/2015 de 24 de 

setembro, é uma estrutura de apoio (atendimento e acompanhamento) aos indivíduos e 

famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão e de emergência social. É de caráter 

descentralizado pelas várias freguesias do município pretendendo assim garantir novas e 

melhores respostas de proximidade aos cidadãos. 

No ano transato, a RLIS, acompanhou 172 famílias residentes no concelho de Santiago do 

Cacém. 63 da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da 

Serra, 51 família de Santo André, 23 do Cercal do Alentejo, 10 de Alvalade, 13 de Ermidas e 

4 da Freguesia da Abela.  

 

 

QUADRO 27 - N.º  DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, POR FREGUESIA, TIPOLOGIA DE FAMÍLIA, PROBLEMÁTICA 

E N.º DE ACORDOS DE INSERÇÃO, 2019 

 
Freguesia 

N.º de Famílias 
Acompanhadas 

Tipologia das Famílias Problemática que 
melhor caracteriza 

N.º de 
Acordos 

de 
Inserção 

Social 

Abela 4 - 3 isoladas 
- 1 nuclear sem filhos 

- 1 alcoolismo 
- 2 doença 
- 1 solidão 

2 

Alvalade 10 - 4 monoparentais 
- 3 nucleares 
- 2 nucleares com filho 
- 1 isolado 

- 4 desempregados 
- 6 doença 

7 

Cercal do Alentejo 23 - 3 nucleares sem 
filhos 
- 9 monoparentais 
- 1 alargada 
- 4 nucleares com 
filhos 
- 6 isolados 

- 1 alcoolismo 
- 4 doença 
- 2 solidão 
- 1 violência doméstica 
- 6 desemprego 
- 9 baixos rendimentos 

11 

Ermidas-Sado 13 - 5 isoladas 
- 1 nuclear sem filhos 
- 1 monoparental 
1 alargada 

- 7 desemprego 
- 1 sem abrigo 
- 1 carência alimentar 
- 1 isolamento 
- 2 baixos rendimentos 
- 1 doença 

5 

U. Freguesias de 
Santiago do 
Cacém, Santa Cruz 
e São Bartolomeu 
da Serra 

63 - 16 monoparentais 
- 6 nucleares sem 
filhos 
- 8 nucleares com 
filhos 

- 11 doença 
- 3 toxicodependência 
- 1 consumo de álcool 
- 2 endividamento 
- 2 violência doméstica 

21 
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- 1 alargada 
- 32 isolados 

- 3 deficiência 
- 24 baixos recursos 
económicos 
- 3 carência económica 
- 11 desemprego 
- 3 sem abrigo 

São Domingos e 
Vale de Água 

7 - 2 monoparentais 
- 1 isolado 
- 1 alargada 
- 2 nucleares com 
filhos 
- 1 nuclear sem filhos 

- 3 baixos rendimentos 
- 1 doença 
- 1 violência doméstica 
- 1 isolamento 
- Carência alimentar 
 

4 

São Francisco 1 - 1 isolado - 1 doença 1 

Vila Nova de Santo 
André 

51 - 20 monoparentais 
- 19 isolados 
- 4 nucleares sem 
filhos 
- 2 alargadas 
- 6 nucleares sem 
filhos 

- 16 doença 
- 17 emprego 
- 4 dependência 
(toxic.alcoolismo) 
- 11 insuficiência de 
rendimentos 
- 1 situação irregular 
no país 
- 2 violência doméstica 
 

25 

Total 172                                           Total 76 
Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém, RLIS, 2019 

 

A equipa deparou-se com problemáticas diversas, como consumos de bebidas etílicos e 

opiáceos, violência doméstica, doença, desemprego carência económica, sem abrigos, 

endividamento e solidão, tendo a maior prevalência nas problemáticas doenças (51), 

insuficiência de rendimentos (49) e desemprego (34). Destacam-se o número de Acordos 

de Inserção Social realizados (76), numa lógica de coresponsabilização das partes 

intervenientes através da mobilização de recursos que se revelam indispensáveis à 

concretização das ações delineadas com a família e como modelo de acompanhamento 

técnico. 

 

No que respeita às tipologias, as famílias acompanhadas, são na sua maioria isoladas 

(39,5%), seguindo-se as famílias monoparentais (30,2%). 
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IV. Proteção Social das Famílias 

 
a) CONCEITO E TIPOLOGIAS DE FAMÍLIAS 

 

 

“Família” (do termo latino família) é um agrupamento humano formado por duas ou mais 

pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas que, geralmente, vivem ou 

viveram na mesma casa.  

A família pode assumir uma estrutura nuclear ou conjugal, que consiste em duas pessoas 

adultas (tradicionalmente uma mulher e um homem, mas não necessariamente) e nos seus 

filhos, biológicos ou adotados, habitando num ambiente familiar comum. Existem também 

famílias com uma estrutura de pais únicos ou monoparental, tratando-se de uma variação 

da estrutura nuclear tradicional devido a fenómenos sociais, como o divórcio, óbito, 

abandono de lar, ilegitimidade ou adoção de crianças por uma só pessoa.  

 

Encontramos também a família unipessoal, compostas apenas por uma pessoa. É o caso de 

pessoas viúvas ou solteiras que vivem sozinhas. As famílias alargadas ou extensas são 

estruturas mais ampla. Para além destas, existem também as por vezes denominadas de 

famílias alternativas, estando entre estas as famílias comunitárias e as famílias arco-íris, 

constituídas por casais do mesmo sexo e os seus filhos.  

 

 

b) ESTRUTURAS FAMILIARES 

 

Durante o período de 2001-2011, verificou-se um aumento do número de famílias clássicas 

(4,5%) residentes no municipio de Santiago do Cacém.  

A desagregação ao nível das freguesias, demonstra que a Freguesia de Santo André 

apresentava um maior número de famílias clássicas, dado que, também apresenta número 

superior de residentes, em relação às outras freguesias do município. 

 

Quanto às famílias clássicas segundo o número de individuos, verifica-se uma tendência de 

diminuição, sendo as famílias com três elementos, aquelas que existem em maior número. 

Relativamente às estruturas familiares, e segundo o quadro seguinte, no municipio de 

Santiago do Cacém, 13,7% das famílias eram monoparentais, 42,1% núcleos familiares sem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ancestrais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afetividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_nuclear
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_monoparental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Div%C3%B3rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filia%C3%A7%C3%A3o_ileg%C3%ADtima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlias_arco-%C3%ADris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade
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filhos, 12,3%  famílias clássicas, 63,9% famílias unipessoais, 43,2% população idosa que vivia 

com pessoas com 65 ou mais anos e 0,09% da população residia em famílias Institucionais. 

 

Comparativamente aos outros Municípios do Alentejo Litoral, Santiago do Cacém registava 

o maior número de famílias clássicas(12 345) e núcleos familiares (9364). Em relação aos 

núcleos monoparentais,  Santiago do Cacém e Alcácer são os municípios que registam a 

menor percentagem (13,7%, 12,9%). 

 

As famílias sem filhos, estão mais representadas nos municipios de Santiago do Cacém, 

(42,1%), Odemira (42,2%) e Grândola (43,3%). 
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QUADRO 28 - ESTRUTURAS FAMILIARES 
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Gráfico 7 - Famílias Clássicas por Município 

                 
       Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 Dados atualizados em 20-11-2012 
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                   Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 Dados atualizados em 20-11-2012 

 

 

      Santiago do Cacém 12345 

Odemira 11362 

Grândola 5974 

               Santiago do Cacém         9364 

           Odemira 7927 

          Grândola 4497 

Gráfico 8 - Núcleos Familiares por Município 
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                Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 Dados atualizados em 20-11-2012 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 Dados atualizados em 20-11-2012). 
                             Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal - UAD - NAGPGI. 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Proporção de Núcleos Familiares Monoparentais 

Gráfico 10 - Proporção de Núcleos Familiares sem Filhos 
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c)  PROTEÇÃO SOCIAL 

 

i. PRESTAÇÕES POR ENCARGOS FAMILIARES 

 

A prestação por Encargos Familiares é uma prestação pecuniária atribuída mensalmente, com 

o objetivo de compensar os encargos familiares respeitantes ao sustento e educação das 

crianças e jovens. 

No ano 2019, no município, registaram-se 1.710 beneficiários do abono de família e 41 

beneficiários do abono de família pré-natal. 155 beneficiários receberam a bonificação por 

deficiência e 27 auferiram um subsídio por assistência de terceira pessoa, sendo esta uma 

prestação destinada a compensar as famílias com descendentes que se encontrem em 

situação de dependência e que necessitem de acompanhamento permanente de uma terceira 

pessoa. 

Por doença, 329 beneficiários auferiram um subsídio para compensar a perda de 

remuneração, resultante do impedimento temporário para o trabalho, por motivo de doença.  

 

QUADRO 29 - PRESTAÇÕES POR ENCARGOS FAMILIARES 

 ABONO DE FAMÍLIA ABONO DE FAMÍLIA 

PRÉ NATAL SANTIAGO DO CACÉM 

CRIANÇAS E JOVENS   

N.º de Beneficiárias/os 1.710           41 

Montantes 1.724.543,49 € 110.038,32 € 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 
Dados sujeitos a atualização 

 

 

QUADRO 30 - CRIANÇAS E JOVENS COM DEFICIÊNCIA 

 

BONIFICAÇÃO POR 

SUBSÍDIO POR 

SANTIAGO DO CACÉM ASSISTÊNCIA DE 
DEFICIÊNCIA  TERCEIRA PESSOA 

N.º de Beneficiárias/os 155                 27 

Montantes 190.850,08 € 36.386,86 € 
Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 

Dados sujeitos a atualização 
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QUADRO 31 - SUBSÍDIO DE DOENÇA 

SANTIAGO DO CACÉM Subsídio Doença 

N.º de Beneficiárias/os 329 

Montantes 2.225.862,56 € 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 
Dados sujeitos a atualização 

 

d) PARENTALIDADE 

 

 

A proteção social na parentalidade consiste na atribuição de subsídios nas situações de risco 

clínico durante a gravidez, de interrupção da gravidez, de risco específico, de nascimento de 

filhos, de adoção e de assistência a filhos e a netos. 

De acordo com os quadros referentes à parentalidade, verifica-se que no ano 2019, auferiram 

do subsídio por assistência a filho, 61 beneficiários, 107 auferiram subsídio parental inicial, 11 

subsídio parental alargado e 52 subsídio de risco clínico durante a gravidez. Subsídio social 

parental inicial beneficiaram 9 pessoas. 

 

 

QUADRO 32 - PRESTAÇÕES GARANTIDAS 

SANTIAGO DO CACÉM 

Subsídio por 
Assistência a 

Filho 

Subsídio Parental 
Inicial 

Subsídio 
Parental 
Alargado 

 

Subsídio por 
Risco Clínico 

durante a 
Gravidez 

N.º de Beneficiárias/os 61 107 11 52 

Montantes 87.710,73 € 938.052,31 € 21.505,58 € 683.430,15 € 
Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 

Dados sujeitos a atualização 

 

QUADRO 33 - SUBSÍDIOS SOCIAIS 

SANTIAGO DO CACÉM 
Subsídio Social 
Parental Inicial 

N.º de Beneficiárias/os 9 

Montantes 32.573,50 € 
Nota: Montantes = Somatório do total do ano 2019 

Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 
Dados sujeitos a atualização 
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e) PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA 

 

 

No âmbito da Proteção Social de Cidadania, existem prestações sociais que são 

particularmente relevantes:  

 

i. PRESTAÇÃO SOCIAL DE INCLUSÃO 

A prestação Social para a Inclusão, enquadrada no Decreto-Lei n. º126-A/2017, é uma 

prestação nova em entrou em vigor no ano 2017 e destina-se a Cidadãos nacionais e 

estrangeiros, refugiados e apátridas que tenham uma deficiência da qual resulte um grau de 

incapacidade igual ou superior a 60%. (Não se encontra disponível informação referente ao n.º de 

beneficiários). 

 

ii. COMPLEMENTO POR DEPENDÊNCIA 

 

Complemento por dependência é uma Prestação atribuída a pensionistas e não pensionistas 

dos regimes de Segurança Social que se encontrem em situação de dependência e que 

necessitem da ajuda de outra pessoa para satisfazer as necessidades básicas da vida 

quotidiana. (Não se encontra disponível informação referente ao n.º de beneficiários) 

 

iii. RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

 

O Rendimento Social de Inserção (RSI) criado pela Lei n.º13/2003, de 21 de maio e alterado 

pela Lei n.º 45/2005, de 29 de agosto, é uma prestação  de solidariedade que visa garantir um 

apoio para indivíduos e famílias mais pobres, constituído por uma prestação em dinheiro, para 

satisfação das suas necessidades básicas, e por um programa de inserção, para os ajudar a 

integrar-se social e profissionalmente. 

 

Prevendo-se a existência de um processo de aprendizagem, qualificação e o respetivo 

exercício de competências, o enquadramento legal do RSI, criou os Núcleos Locais de Inserção 

que se constituem como estruturas operativas locais e funcionam com um conjunto de 

profissionais de diferentes áreas e que representam os diferentes setores da administração 

pública (Segurança Social, Educação, Saúde, Emprego, Autarquias). 

 

No ano 2019, beneficiaram do RSI, 245 indivíduos, de nacionalidade portuguesa, 121 do sexo 

feminino e 106 do sexo masculino, distribuídos pelos vários escalões etários. 

https://dre.pt/application/file/541891
https://dre.pt/application/file/245220
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Destacam-se as freguesias de Santo André, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra, Ermidas e Cercal do Alentejo, pelo maior n.º de beneficiários.  

 

Foram gastos 397.374,11€ no total das prestações. 

 

 

QUADRO 34 - BENEFICIÁRIAS/OS POR SEXO E ESCALÃO ETÁRIO 

Concelho Escalão Etário Feminino Masculino Total 

 Total* 121 106 245 

 <18 anos 37 39 76 

 18 a 19 anos 4 5 9 

 20 a 24 anos 0 0 8 

 25 a 29 anos 6 0 6 

 30 a 34 anos 9 5 14 

SANTIAGO DO CACÉM 35 a 39 anos 5 4 9 

 40 a 44 anos 9 4 13 

 45 a 49 anos 9 10 19 

 50 a 54 anos 14 10 24 

 55 a 59 anos 16 11 27 

 60 a 64 anos 12 18 30 

 >=65 anos 0 0 10 
Fonte: Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019, dados sujeitos a atualizações 

 
  

QUADRO 35 - BENEFICIÁRIAS/OS POR FREGUESIA 

Concelho Freguesia Total 

SANTIAGO 
DO 

CACÉM 

Total 245 

ABELA 8 

ALVALADE 20 

CERCAL 36 

ERMIDAS-SADO 46 

SANTIAGO DO CACÉM, S.CRUZ E 
S.BARTOLOMEU 51 
DA SERRA  

SANTO ANDRÉ 69 

SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA 9 

SÃO FRANCISCO DA SERRA 6 
Nota: beneficiárias /os com processamento. 

Fonte: Sistema de Estatística da Segurança Social, dezembro 2019 
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QUADRO 36 - MONTANTES POR FREGUESIA 

Concelho Freguesia Total 

 Total 397.374,11 € 

 ABELA 12.129,40 € 

 ALVALADE 35.171,34 € 

 CERCAL 62.796,13 € 

SANTIAGO DO 
CACÉM 

ERMIDAS-SADO 65.557,16 € 

SANTIAGO DO CACÉM, Santa 
CRUZ E 79.681,85 €  

 

S. BARTOLOMEU DA SERRA  

 SANTO ANDRÉ 112.533,39 € 

 
SÃO DOMINGOS E VALE DE 
ÁGUA 18.216,12 €  

Nota: Somatório do total do ano 2019 
Fonte: Sistema de Estatística da Segurança Social, dezembro 2019 

 
  

QUADRO 37 - BENEFICIÁRIAS/OS POR NACIONALIDADE 

Nacionalidade N.º de Beneficiárias/os 

  

Portugal                        245 

Fonte: Sistema de Estatística da Segurança Social, dezembro 2019 

 

Outros programas de ação social que se revestem de particular importância no apoio às 

famílias: 

 

f) POAPMC – PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS 

 

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) é um instrumento 

de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal. Considerando que as principais causas 

são estruturais, mas agravadas por fatores conjunturais, o Programa foi desenhado numa 

lógica de intervenção mediante apoio alimentar, assim como no desenvolvimento de medidas 

de acompanhamento que capacitem as pessoas mais carenciadas a vários níveis, promovendo 

assim a sua inclusão. 

 

Para os municípios de Santiago do Cacém e Sines, o número total em candidatura são 264 

beneficiários. Destes, 169 são do município de Santiago do Cacém.  
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QUADRO 38 - N.º DE BENEFICIÁRIAS/OS NO MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM, 1º TRIMESTRE 2020 

SCM de Santiago do Cacém 44 Beneficiários Com 100% poderá abranger no 
mínimo 88 beneficiários 

Cáritas Santo André 85 Beneficiários Com 100% poderá abranger 
mínimo 170 beneficiários 

AADIES - Ermidas 9 beneficiários Com 100% poderá abranger no 
mínimo 18 beneficiários 

Casa Povo Cercal do Alentejo 14 beneficiários Com 100% poderá abranger no 
mínimo 28 beneficiários 

Casa Povo São Domingos 10 Beneficiários Com 100% poderá abranger no 
mínimo 20 beneficiários 

Casa Povo Alvalade 7 beneficiários Com 100% poderá abranger no 
mínimo 14 beneficiários 

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Sines, 2020 

 

QUADRO 39 - POAPMC – PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS 

Territórios / Consórcios 
Nº de Entidades que 

efetuam 
a distribuição 

Nº de destinatários 
previstos 

Nº de máximo de 
destinatários previstos* 

 

Santiago do Cacém e Sines 7 264 290  

Fonte: Sistema de Estatística da Segurança Social, dezembro 2019 

 

Devido ao problema de emergência de saúde publica decretada pela organização mundial de 

saúde num contexto de pandemia (COVID-19) que o nosso país atravessa no percurso do ano 

2020 foi o programa POAPMC alargado para atribuição de mais 50% de produtos. 

 

Durante a medida de exceção, o número total de beneficiários a abranger a partir de junho 

de 2020 são 396 (com mais 50% de produtos) (Sines e Santiago). Beneficiários Santiago do 

Cacém 254. 

 

Numero total de beneficiários a abranger a partir de agosto de 2020 (até abril 2021) – 528 

(com mais 100% dos produtos). Beneficiários em Santiago 338. 

 

g) PROGRAMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR (PES) 

 

O PES –Programa de Emergência Alimentar é uma resposta social, que visa fornecer refeições, 

em especial a indivíduos economicamente desfavorecidos, podendo incluir outras atividades, 

nomeadamente de higiene pessoal e tratamento de roupas. 

As refeições foram distribuídas, no ano 2019, nas freguesias de Santiago do Cacém e Santo 

André, através da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém e do Centro Social 
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Paroquial de Santa Maria, que permitiu garantir às famílias, em situação de carência 

económica comprovada, o acesso a refeições diárias gratuitas ou a custo reduzido. 

 

Atualmente esta resposta social encontra-se ao dispor da população de Santiago do Cacém 

e tem capacidade para disponibilizar cerca de 9 refeições diárias. 
 
 

QUADRO 40 - PROGRAMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR 

 Protocolo 2019  

   

Instituição 

% Refeições 
Fornecidas  

/ Protocoladas 
 

  

   

Centro Social Paroquial 
24,9% 

 

Santa Maria a) 
 

  

Santa Casa Misericórdia 
99,7% 

 

Santiago do Cacém 
 

  

 62,3%  
   

 

a) Protocolo cessado em julho de 2019 
Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal - Unidade de Desenvolvimento Social, dezembro de 2019 

 

O Centro Social Paroquial de Santa Maria forneceu, no ano 2019, 24,9% das refeições 

protocoladas e a Santa Casa da Misericórdia 99,7%.  

 

h) BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME  

 

O Banco Alimentar de Setúbal é uma IPSS que atua desde 2001, e abrange todos os 

Municípios do distrito de Setúbal. 

Os Bancos Alimentares são uma forma simples e imediata, de responder ao desejo de minorar 

situações de pobreza e de escassez de alimentos, através da luta contra o desperdício 

alimentar, para que sejam suprimidas as necessidades básicas de alimentação dos mais 

necessitados.  

No município de Santiago do Cacém, o Banco Alimentar Contra a Fome, apoia 1922 utentes, 

através da distribuição de 543 cabazes e 707 refeições.  

O apoio alimentar é distribuído por 13 instituições, sendo estas, Casa do Povo de Alvalade, 

Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega, AADIES, Caritas paroquial de 
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Santa Maria, Centro Social Paroquial de Santa Maria “O Moinho”, Centro Social Paroquial de 

Santa Maria “O Farol”, Centro de Dia de São Francisco da Serra, Associação de Bem-Estar de 

Santa Cruz, Conferência Vicentina, ‘Cercisiago’, Santa Casa da Misericórdia e Casa do Povo de 

São Domingos. 

QUADRO 41 - CARATERIZAÇÃO DA REDE DE PARCEIROS POR ÁREA GEOGRÁFICA E TIPO DE APOIO 

Concel 
 

Freguesia 
Caracterização 

do Apoio                Designação 
   

 
 

Número total 
de Utentes 

ho      

por Entidade           

     
Refeiçõe
s   Cabazes 

    
POAPMC 

      
Pontual  

        
 

  

  Abela      
 

 0 
           

  Alvalade Refeições Casa do Povo de Alvalade 215   
 

 215 
           

   Refeições Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega 27   
 

 27 
  

Cercal 
        

  

Mista Casa do Povo de Cercal do Alentejo 115 86 

   

201       
           

  Ermidas-Sado Mista 
AADIES - Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado de 
Ermidas do Sado 130 37  

 
 167 

           

   Cabazes 
Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria/ Cáritas Paroquial de 
Santa Maria  108  

 
 108 

  

Santo André 

        

  Refeições Centro Social e Paroquial de Santa Maria "O Farol" 22   
 

 22 
           

Santiag
o do 

  Refeições Centro Social e Paroquial de Santa Maria "O Moinho" 80   
 

 80 
          

Cacém           

  
São Francisco da 

Serra Refeições Centro de Dias S. Francisco da Serra 58   
 

 58 
           

   Refeições Associação de Bem-Estar Social da Freguesia de Santa Cruz 60   
 

 60 
           

   Cabazes Conferência Vicentina S. João de Deus  175  
 

 175 
  União das 

Freguesias de 
        

          

  
Santiago do 

Cacém, Santa 
Cabazes Conferência Vicentina S. Tiago 

 
137 

 
 

 
137   Cruz e São 

Bartolomeu da 
    

          
  

Serra 
        

  

Pontual 

Cersiciago - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 
Crianças com Deficiência de Sines, Santiago do Cacém e 

    

72 72 
       
   

Odemira 
    

          
           

   Pontual Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém    
 

550 550 
           

  

União das 
Freguesias de 
São 

Pontual Casa do Povo de S. Domingos 
   

 

50 50   Domingos e Vale 
de Água 

    
          
           

 

Total de Instituições e de N.º de 
Utentes por Resposta 14 707 543 0 

 
672 1922 

Fonte: Banco Alimentar Contra a Fome Setúbal, fev. 2020 
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i) TRANSPORTES E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  

 

Os transportes escolares são uma das competências dos municípios em matéria de educação, 

definida na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no Decreto Lei 299/84 de 5 de setembro. 

Os municípios têm competência para assegurar o transporte escolar de todos os alunos dos 

ensinos básico e secundário, desde que cumpram os critérios legais.  

 

Este transporte escolar pode ser efetuado utilizando o transporte público em autocarro e/ou 

transporte em circuitos especiais.  

 

No ano letivo vigente são transportados em circuito especial 176 alunos e em transporte 

coletivo 488, num total de 664 alunos que beneficiam de transporte escolar. Ao observarmos 

o quadro referente ao número de alunos que beneficiam de transporte escolar constata-se 

um ligeiro aumento no n.º de alunos transportados no presente ano letivo, comparativamente 

ao ano letivo passado (+16 alunos). 

 

 

QUADRO 42 - N.º DE ALUNOS QUE BENEFICIAM DE TRANSPORTE ESCOLAR 

m
es

es
 CIRCUITO ESPECIAL TRANSPORTE COLETIVO 

TOTAL 

GERAL 
Pré-

Escolar 

Ens. 

Básico 
Ens. Sec. 

TOTAL 

Ens. 

Básico 
Ens. Sec. 

TOTAL 

jan/18 32 168 16 216 316 174 490 706 

jan/19 27 144 15 186 286 176 462 648 

jan/20 23 141 12 176 302 186 488 664 
Fonte: DEASS – Divisão de Educação Ação Social e Saúde, maio de 2020 

 

No passado ano letivo (2019/2020), a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, decidiu 

suportar também a compartição dos  50%  do valor do passe escolar, suportado, até então, 

pelos alunos do ensino secundário. São apoiados 186 alunos. 

 

i. AAAF – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR  

 

As Atividades de Animação e Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (AAAF) destinam-se a 

assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do 

período diário de atividades educativas, no período de almoço e durante os períodos de 

interrupção destas atividades, com um horário de funcionamento 8h30 às 18H30.  

http://www.municipiosefreguesias.pt/municipio/224/Santiago%20do%20Cacem


 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 
2020 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
    CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                   87/325       
 

Sendo este um serviço gratuito para todas as crianças, a percentagem de crianças que 

usufruem deste serviço em 2020, é de 97% (Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém, dados de 

fev. 2020). 

 

ii. CRIANÇAS E JOVENS CARENCIADOS (Auxílios Económicos) 

 

 “Uma aproximação ao total de crianças carenciadas é conseguida por via do número de 

alunos que beneficiam das ajudas da Ação Social Escolar (Gráfico 7), sendo esta uma medida 

de combate à exclusão social e igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar, de 

acordo com o decreto-Lei n.º 399-A/84 de 28 de setembro. São atribuídos subsídios, 

designados de auxílios económicos (Escalão A e B), destinados a comparticipar nas despesas 

escolares do aluno inerentes à frequência escolar” (candidatura Cultura para todos 2020). A Câmara 

Municipal garante refeições gratuitas para alunos no escalão A e comparticipa nas refeições 

dos alunos do escalão B. Apoia também nas visitas de estudo , no material escolar e nas Fichas 

de Atividades, destes alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Percentagem de Alunos Carenciados (A+B) no total de alunos, por ciclo de ensino 

Fonte: CMSC-Divisão de Educação, Ação Social e Saúde 

“O Gráfico 7 permite verificar o nível de alunos carenciados no município para os níveis do 

pré-escolar e do 1º ciclo de ensino (os dois níveis para os quais os serviços municipais de 

educação dispõem de informação atualizada e rigorosa). A figura permite verificar que o 
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padrão espacial de carenciados infantis é claramente marcado por uma divisão litoral-interior, 

isto é, uma divisão entre os agrupamentos escolares cobrindo as freguesias com população 

mais urbana (Santiago do Cacém e Santo André) e os agrupamentos escolares das áreas rurais 

(Alvalade e Cercal).  

 

De facto, a diferença do nível de carenciados entre os dois grupos de agrupamentos escolares, 

é relevante. Nos agrupamentos escolares de meios mais urbanos o nível de carenciados ronda 

os 30%, quando nos agrupamentos escolares de meios rurais esta estatística eleva-se acima 

dos 40%, atingindo os 57% no pré-escolar no agrupamento do Cercal do Alentejo.  

 

Utilizando os dados fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas de Alvalade e do Cercal do 

Alentejo para os 2º e 3º Ciclo, verifica-se que o nível de alunos carenciados se mantém em 

valores bastantes elevados com particular destaque para o agrupamento de Alvalade onde as 

taxas de carenciados para estes dois ciclos de ensino se elevam significativamente acima das 

taxas dos ciclos de ensino iniciais.” (candidatura Cultura para todos 2020) 

 

 

 

Gráfico 12 - Percentagem de Alunos Carenciados (A+B) no total de Alunos dos Agrupamentos 

Escolares de Alvalade e do Cercal no 2º e no 3º Ciclos de Ensino 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvalade e Agrupamento de Escolas do Cercal do Alentejo 
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iii. BOLSAS DE ESTUDO ATRIBUÍDAS PELA CMSC AOS JOVENS ESTUDANTES NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

O Município de Santiago do Cacém dispõe de um Regulamento para Atribuição de Bolsas de 

Estudo a estudantes do ensino superior residentes no Município de Santiago do Cacém há 

mais de 3 anos, que sejam economicamente carenciados e estejam matriculados e inscritos 

em cursos de ensino superior, ministrados em estabelecimentos de ensino superior, 

abrangidos pela Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, situados em território nacional e 

reconhecidos nos termos da lei. 

 

Anualmente a Câmara Municipal tem atribuído 35 bolsas de estudo, distribuídas por primeiras  

candidaturas e renovações, no montante global de 45.500,00€/ano. 

 

No ano letivo 2019/2020 foram atribuídas 14 bolsas de estudo  para primeiras candidaturas e 

21 bolsas de estudo para renovação.  

 

 

 

V. Sistema de Promoção e Proteção de 

Crianças e Jovens  
 

 

O sistema de Proteção de Crianças e Jovens, no município de Santiago do Cacém é constituido 

por um Lar de Crianças de Jovens e uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.  

 

a) LAR DE CRIANÇAS E JOVENS “O FAROL” 

 

O Lar de Crianças e Jovens “O Farol” é um equipamento que dá resposta a situações de 

acolhimento de crianças/jovens em situação de perigo, do sexo feminino. Foi fundado em 

1999, sob a gestão do Centro Paroquial de Santa Maria e  está sediado em Vila Nova de Santo 

André. 
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Atualmente acolhe 18 crianças/jovens mas tem acordo para 22 crianças/jovens, dos 12 aos 18 

anos. Em muitos casos podem permanecer até aos 25 anos, jovens com Acordo de Promoção 

e Proteção e desde que estejam a frequentar o ensino.  

 

b) COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SANTIAGO DO CACÉM 

 

i. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, enquadradas na Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro, alterada pelas Lei nº 31/2003, de 22 de agosto, Lei 142/2015, de 8 de setembro  e 

Lei 23/2017, de 23 de maio, definem-se como instituições oficiais não judiciárias, com 

autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr 

termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral. 

As comissões de proteção funcionam em modalidade alargada ou restrita. À comissão 

alargada compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações 

de perigo para a criança e jovem e à comissão restrita compete intervir nas situações em que 

uma criança ou jovem está em perigo. 

 

ii. CARACTERIZAÇÃO PROCESSUAL 

 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santiago do Cacém tem sede em Santiago 

do Cacém, e foi constituída em novembro de 2003, pela Portaria 1258/2003. 

 

Durante o ano de 2019, foi trabalhado um volume processual de 168 processos (transitados, 

abertos, reabertos e transitados de outras CPCJSC), sendo a autoridade policial a entidade 

com maior número de referenciações.  

 

As problemáticas identificadas mais relevantes, são a “negligência”, seguida da “criança/jovem 

que assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem 

gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, sem que os 

pais se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação”, e a “violência doméstica”. 

Esta última, prende-se com o facto de as vítimas apresentarem cada vez mais queixa crime 

contra o agressor, e à obrigatoriedade de sinalização das autoridades policiais. 

 

https://www.cnpdpcj.gov.pt/direitos-das-criancas/legislacao/legislacao-revogada-historica/diplomas-revogados/lei-n-312003-de-22-de-agosto-1-alteracao-da-lei-de-protecao-de-criancas-e-jovens-em-perigo-e-altera-igualmente-algumas-disposicoes-do-instituto-juridico-da-adocao1.aspx
https://www.cnpdpcj.gov.pt/direitos-das-criancas/legislacao/legislacao-nacional/sistema-de-promocao-e-protecao-a-infancia-e-juventude/lei-n-232017-de-23-de-maio-pdf.aspx
https://www.cnpdpcj.gov.pt/direitos-das-criancas/legislacao/legislacao-nacional/sistema-de-promocao-e-protecao-a-infancia-e-juventude/lei-n-232017-de-23-de-maio-pdf.aspx
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Gráfico 13 - Evolução do N.º de casos sinalizados 2013 – 2019 
Fonte: Relatórios anuais de Atividades da CPCJSC, (2013,2014,2015,2016,2018,2019) 

 

A atividade processual da CPCJSC ao logo dos últimos 6 anos situa-se entre os 150 e os 200 

processos anuais. O ano em que se registou um volume processual superior, foi o ano 2016 

(204 processos). 

 

VI. Habitação e Inclusão 
 

 

De acordo com os censos de 2011, no concelho de Santiago do Cacém existiam 18.477 

alojamentos, destes 18.387 eram alojamentos familiares clássicos e 44 alojamentos familiares 

não clássicos. Neste últimos residiam 0,3% da população. 

 

Os alojamentos de residência habitual ou permanente representavam 66,5%  do parque 

habitacional do município. Destes, 1,84% não tinham retrete e  sistema de drenagem de águas 

residuais e 0,26% não dispunham de pelo menos uma infraestrutura básica. 

 

Os edifícios muito degradados representavam 2,1% e com necessidade de reparação 28,0%. 
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a) ALOJAMENTO FAMILIARES E EDIFÍCIOS 

                          
 

QUADRO 43 - HABITAÇÃO 

   Alojamentos:  18.477  
        

        

   Alojamentos familiares clássicos:  18.387  
        

        

   % Alojamentos familiares clássicos -  
66,5% 

 
   

residência habitual: 
  

      
        
        

   Alojamentos familiares não clássicos:  44  
        

        

   % da população residente em alojamentos  
0,3% 

 
   

familiares não clássicos: 
  

      
        
        

   % Alojamentos Sobrelotados  9,5%  
        
        

   % de alojamentos familiares sem pelo  
0,26% 

 
   

menos uma infraestrutura básica: 
  

      
        
        

   % Alojamentos familiares de residência    

   habitual sem Retrete e sistema de  1,84%  

   drenagem de águas residuais:    
          
    % Edifícios muito degradados:  2,1%  
        

        

    % Edifícios com necessidade de reparação:  28,0%  
        

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011.  
                                           Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal – UAD – NAGPGI 

 

 

b) REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 

COMPROVADA DE CARÊNCIA ECONÓMICA  

 

Para permitir às famílias melhores condições de habitabilidade, a Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, aprovou o “Regulamento de Apoio à Realização de Obras em Habitações 

de Indivíduos e Famílias com Comprovada Carência Económica” (ver condições no capítulo do 

envelhecimento), em vigor desde 2009, que apoia os indivíduos e as famílias, carenciadas, na 

realização de obras de recuperação e adaptação na sua habitação. De 2012 a 2020 deram 

entrada 82 candidaturas e foram aprovadas apenas uma pequena percentagem (21,9%), pelo 

facto das famílias não reuniam os critérios definidos em regulamento. 

 

No âmbito das políticas municipais de habitação foi praticado durante alguns anos, a 

promoção de loteamentos municipais em todas as freguesias, para a construção de 

habitações do tipo “moradia unifamiliar”. Estes loteamentos projetados e executados pelos 
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serviços municipais já contemplavam todos os projetos especiais, necessários ao 

licenciamento das habitações. Embora com custos de execução de infraestruturas acrescidos 

para a autarquia, esta estratégia apresentou-se como adequada para a resolução do problema 

de habitação de muitas famílias que, sem as condições (baixo custo dos terrenos, facilidade 

no seu pagamento e o tempo de construção), não teriam conseguido habitação própria. 

 

A Política Municipal de acesso à habitação a custos mais acessíveis passa pela cedência de 

lotes de terreno a Cooperativas com o objetivo de criar condições para que as pessoas que 

tenham poucos recursos possam ter uma habitação condigna, que lhes propicie condições de 

habitabilidade. A CHESANDRE – Cooperativa de Habitação de Vila Nova de Santo André em 

2017 avançou com a construção de 48 fogos plurifamiliares, e a construção dos restantes 80 

fogos, está prevista para o 3º trimestre de 2020.  

A Chesandré já teve dois projetos que somam cerca de 200 fogos, nesta 3ª fase são mais 180. 

 

Por endimentos baixos, verifica-se que muitas pessoas têm dificuldade de aceder ao mercado 

imobiliário, sobretudo nos estratos sociais mais vulneráveis, entre os quais os mais jovens, os 

mais idosos, as famílias monoparentais, os incapacitados, e os que detêm menores 

rendimentos. Estes continuam a deparar-se com dificuldades em cumprir o compromisso 

assumido com um arrendamento habitacional conduzindo esta situação, por vezes, à 

condição de Sem Abrigo. Ver comentário 

 

c) SEM ABRIGO NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM 

 

Segundo a Estratégia Nacional para Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo 

(ENIPSSA), considera-se pessoa sem abrigo aquela que, independentemente da sua 

nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição 

socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre: 

-  Sem teto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro 

em local precário;  

- Sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito, 

nomeadamente, pessoas a viver em centros de alojamento temporário/albergues, onde a 

pernoita é limitada;  

 

Em fevereiro de 2020, foi levado a cabo pela Rede Social de Santiago do Cacém, por um grupo 

de parceiros sociais (CSF do Cercal do Alentejo, da U.F. Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, Santo André, RLIS, Segurança Social, Câmara Municipal de Santiago do 
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Cacém, Intervir.Com, ADL – Associação de Desenvolvimento Litoral Alentejano, USLAL), um 

levantamento da situação vivida dos Abrigo, no município de Santiago do Cacém, onde foram 

analisadas algumas variáveis, no sentido se conhecer melhor esta realidade social, e de se 

poder definir uma abordagem de prevenção e intervenção, centrada nos Sem Abrigo. 

 

Com base nestes resultados, os únicos disponíveis à data de hoje, foram identificadas 24 

pessoas Sem Abrigo, das quais 16 Pessoas Sem Teto, a viver na rua, em espaços públicos, ou 

locais precários, e 8 Pessoas Sem Casa, a viver em equipamento onde a pernoita é limitada. 

 

Algumas das conclusões evidenciadas pelo levantamento são: 

 

Pessoas Sem Teto 

Como é expetável são nas áreas urbanas que se verificam a maioria das situações; 

• A maior percentagem dos Sem Abrigo é do sexo masculino; 

• 94% dormem na rua/ espaço público; 

• E 88% vivem sozinhos, sem crianças a cargo. 

 

 
 

QUADRO 44 - IDENTIFICAÇÃO DOS SEM TETO, POR SEXO, LOCAL DE RESIDÊNCIA, ALOJAMENTO E TIPOLOGIA 

DE AGREGADO 

SANTIAGO DO 

CACÉM/ 

Freguesia 

Sexo Tipo de agregado Alojamento atual- onde dorme atualmente 

3 -  Santo André 

3 -  Cercal do 

Alentejo 

1 -  Ermidas 

5 -  Santiago  

4 - desconhecidos 

13 - M 

3 – F 

 

 

14 vivem sozinho, sem 

crianças 

 

2 outra situação 

15 - Sem teto rua/espaço público 

 

1 -  Quarto 

Fonte: Levantamento Rede Social de Santiago do Cacém, 2020 
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QUADRO 45 - IDENTIFICAÇÃO DOS SEM CASA, POR SEXO, LOCAL DE RESIDÊNCIA, ALOJAMENTO E TIPOLOGIA 

DE AGREGADO 

SANTIAGO DO 

CACÉM/ 

Freguesias 

Sexo Tipo de Agregado Local  atual- onde dorme atualmente 

4 - Santiago Cacém 

 

4 - Desconhecido 

6 – M 

 

2 - F 

8 - sozinho, sem 

crianças 

3 - Casa de amigos, familiares 

2 - Sem teto rua/espaço público 

1 - Quarto numa pensão  

2 - alojamentos n convencionais 

(viaturas, caravanas, estruturas 

temporárias) 

Fonte: Levantamento Rede Social de Santiago do Cacém, 2020 

 

Pessoas sem Casa 

Outra área importante é a distribuição de Pessoas sem Casa, destacando-se o seguinte:  

 Das 8 pessoas sem casa, uma parte significativa (37,5%) vive em casa de amigos ou familiares;  

 Seguem-se as pessoas a viver em alojamentos não convencionais (25%) e a viver na rua (25%) 

ou quartos pagos (12,5%); 

 A esmagadora maioria é do sexo masculino; 

 100% das pessoas vivem sozinhas sem crianças a cargo. 

 

Evidencia-se ainda: 

12 pessoas encontram-se nessa situação há mais de 5 anos; 

 E a principal razão apontada, é a rutura/conflito familiar. 

No que toca a ações concretas de intervenção em curso, na sua maioria dirigem-se à 

satisfação das necessidades básicas dos Sem-Abrigo, nomeadamente disponibilização de 

cantinas sociais, balneários, higiene pessoal, acesso a medicação, apoio em vestuário.  

 

O acesso a outros direitos sociais inclui dois tipos de apoio: apoio no acesso a prestações 

sociais e apoio na regularização de documentação, respostas fundamentais não apenas para 

a sobrevivência das pessoas em situação de sem-abrigo, mas também para a sua inserção 

social.  

 

A área da saúde inclui todas as respostas identificadas ao nível dos cuidados de saúde 

primários (os mais frequentes), cuidados de saúde mental e outros cuidados. 
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Este levantamento revela a importância de um estudo mais detalhado e da apresentação de 

soluções mais concretas para o problema, que, em si é complexo. Não se trata apenas de 

questões económicas, existem outros fatores que levam as pessoas a cair na rua.  

 

 

VII. Igualdade e Combate à Violência  

 

 

a) PROTOCOLO PARA A TERRITORIALIZAÇÃO DA REDE NACIONAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

 

                                  (Municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines) 

 

 Em matéria de combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, a Secretaria 

de Estado para a Cidadania e Igualdade celebrou em 2019, um Protocolo Intermunicipal, com 

um período de vigente de dois anos 2019-2020, com as entidades que desenvolvem trabalho 

nesta matéria com quem é essencial a articulação.  

 

i. PLANO INTERMUNICIPAL PARA A IGUALDADE 2017/2020 
 

No âmbito do Protocolo, foi atribuído aos municípios um papel fundamental na conceção, 

implementação e avaliação do Plano Intermunicipal Para a Igualdade (PII), dado que a sua 

proximidade à comunidade lhes confere uma posição privilegiada que mais facilmente lhes 

permite detetar e dar resposta às necessidades identificadas nos territórios.  

 

A execução do Protocolo é assegurada pelos quatro municípios subscritores, e cabe à 

Associação Intervir.Com proceder ao acompanhamento da execução deste, durante o seu 

período de vigência. 

 

O Plano Intermunicipal para a Igualdade constitui-se, assim, como uma ferramenta para 

integrar a dimensão da igualdade de género em todas as fases do processo de decisão política 

com vista à promoção da igualdade entre homens e mulheres nestes quatro territórios. 
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O Plano divide-se em sete áreas estratégicas: Educação e Ensino; Cultura e Desporto; 

Participação Política e Cívica; Cidadania e Direitos Humanos; Violência Doméstica e de Género; 

Informação, Comunicação e Divulgação; Saúde.  

 

b) EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À VÍTIMA  

 

i. (des)IGUALDADES – SERVIÇO DE APOIO À VÍTIMA  

 

Integrado na estratégia de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência 

doméstica, o (des)Igualdades – Serviço de Apoio à Vítima, prevê assegurar uma cobertura ao 

nível do atendimento e acompanhamento, nos municípios de Santiago do Cacém, Sines, 

Grândola e Alcácer do Sal, com o objetivo de proteger as vítimas e promover a sua integração.  

 

O (des)Igualdades atua nas áreas da promoção da Igualdade de Género e Combate à Violência 

Doméstica e de Género, através de um serviço de apoio especializado e permanente, bem 

como sensibilizar a comunidade e qualificar profissionais para as questões da Igualdade e 

Violência de Género. O (des)Igualdades realiza atendimentos itinerantes por todas as 

freguesias dos quatro municípios, uma vez por semana, e contempla como respostas diretas 

a vítimas, o apoio psicossocial e informação jurídica e, ainda, numa ótica de prevenção 

primária e secundária, o desenvolvimento de ações de informação e sensibilização.  

 

De acordo com o relatório referente ao ano 2019, no Município de Santiago do Cacém foram 

realizadas 13 ações de formação, num total de 348 participantes (261 mulheres e 87 homens). 

Estas ações foram dirigidas às Crianças e Jovens (46,1%), públicos estratégicos (23,1%), e à 

comunidade (30,8%). 

Muitos foram os temas debatidos, destacando-se: a apresentação do serviço (30,8%), a 

Identidade de Género (15,4%) e a violência no namoro no âmbito do Parlamento dos jovens 

(15,4%). 

No ano de 2019 foram referenciadas 131 novas vítimas de violência doméstica das quais 60 

oriundas do concelho de Santiago do Cacém, representando 45,8% do total das 

referenciações. 
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QUADRO 46 - N.º DE VÍTIMAS POR MUNICÍPIO 

Municipio N.º % 

Alcácer do Sal 19 14.5 

Grândola 26 19.8 

Santiago do Cacém 60 45.8 

Sines 25 19.1 

Outro 1 0.8 

Total 131 100 

Fonte: Relatório, (des)Igualdades, 2019 

 

De acordo com a tendência nacional, no Alentejo Litoral são também as mulheres, as vítimas 

em maior número, representando 93,9%, do total de vítimas. 

 

QUADRO 47 - N.º DE VÍTIMAS POR SEXO 

Sexo N.º % 

Feminino 123 93.9 

Masculino 8 6.1 

Total 131 100 

Fonte: Relatório, (des)Igualdades, 2019 

 

Na sua maioria, as vítimas são de nacionalidade portuguesa (90,1%), sendo as restantes 

oriundas de outros países como: Brasil, Polónia, Cabo Verde, Roménia, Ucrânia, Suécia e 

Angola. 

 

A faixas etárias mais representadas são dos 25-34 anos, que representam 22,1% do total das 

vítimas e dos 35-44 e 45-54 anos, que representam 20,6%, cada. 

 

A maioria das vítimas têm dependentes a cargo, nomeadamente crianças e jovens 41,2% ou 

pessoas adultas (7,6%) ou ambas (adultas e crianças). 

 

59,5% não coabitam com o agressor. 
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QUADRO 48 - N.º DE VÍTIMAS POR COABITAÇÃO 

 

Coabitação N.º % 

Não 78 59,5% 

Sim 53 40,5% 

Total 131 100 

Fonte: Relatório, (des)Igualdades, 2019 

 

QUADRO 49 - N.º DE CASOS NOVOS, POR ANO, DADOS GERAIS E NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO 

CACÉM 

 

 2019 2018 2017 2016 

Total Casos / 
Geral 

131 125 114 68 

Total de Casos 
Santiago do 
Cacém 

60 48 46 32 

Fonte: (des)Igualdades, 2019 

                     

De acordo com os dados, é possível verificar que os números de casos novos têm vindo a 

aumentar, progressivamente, desde 2016, no que respeita, quer aos dados gerais, quer aos 

dados de intervenção no município de Santiago do Cacém. 

Em 2019 verificou-se uma duplicação do número de casos novos (60), quando comparado 

com o ano de 2016 (32 casos novos). 

 

ii. CENTRO DE ACOLHIMENTO DE EMERGÊNCIA PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA – CAE Intervir 

 

A Associação Intervir.Com, no âmbito da aprovação da candidatura efetuada POISE - 

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego, à medida 3.17.2 Acolhimento de 

Emergência de Vítimas de Violência Doméstica, criou uma Casa de Acolhimento de 

Emergência para Vítimas de Violência Doméstica, com o apoio da Câmara Municipal, que 

permitiu assegurar, entre 27 de junho de 2018 e 27 dezembro de 2019, o acolhimento de 123 

mulheres vítimas de violência doméstica, mais os seus dependentes, contabilizando no total 

201 pessoas acolhidas. 123 mulheres e 78 dependentes (filhos).  
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Destas, 28% integraram resposta social de casa abrigo, e 18% noutras respostas sociais; 23% 

recorreram à rede primária de apoio (familiares/amigos) e 18% autonomizaram-se, tendo sido 

encaminhadas para as estruturas de atendimento, das zonas onde passaram a residir. Apenas 

13% das mulheres acolhidas regressaram à casa da morada de família para junto do agressor 

(destas 38% consentiram o encaminhamento para estruturas de atendimento ou outros 

serviços de apoio a vítimas de violência doméstica). 

 

Em média foram acolhidas, neste período, 7 mulheres por mês, sendo o tempo de 

permanência médio, de 10 dias. 

 

Para o biénio 2020/2021 a CAE Intervir mantém a sua capacidade instalada de 9 vagas, 

prevendo o acolhimento de 90 mulheres, vítimas de violência doméstica. 

 

 

VIII. Mobilidade e Acessibilidade 

  
a) PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE 

 

“O Plano Municipal de Promoção das Acessibilidades prevê que os espaços públicos da cidade 

de Santiago do Cacém possam ser providos de uma rede de percursos pedonais, designados 

de acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada a todos os pontos relevantes da sua estrutura ativa. Constituem exemplos de 

barreiras no espaço público, a ausência de passeios e de passagens de peões que atravessam 

artérias urbanas, passeios com dimensão insuficiente e/ou por vezes com pavimento 

degradado, rampas com inclinações elevadas, entre muitos outros.  

 

O Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade da CIMAL - Município de Santiago do 

Cacém integra também o estudo da acessibilidade em matéria do Edificado, da rede de 

transportes e do direito à informação.  

A mobilidade e a acessibilidade são um direito de todos e, para que seja uma realidade, é 

necessário intervir nas várias áreas identificadas. Só assim é possível uma sociedade inclusiva.”  

(Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade). No âmbito do programa intermunicipal RAMPA, em 

termos de espaço público, foram intervencionadas diversas ruas da cidade de Santiago do 

Cacém, com a criação de acessos desnivelados para as passadeiras, por exemplo, nas avenidas 
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Manuel da Fonseca e D. Nuno Álvares Pereira, zona do mercado municipal, Rua Prof. Egas 

Moniz. 

Foi igualmente construído um acesso rampeado nas traseiras do edifício dos Paços do 

Concelho e no Edifício da Mercantil. 

 

Fotografia 1 - Acesso desnivelado para a passadeira 

No âmbito das candidaturas aos fundos europeus, programa 2020, mesmo em projetos / 

empreitadas cujo intento principal não é a designada melhoria das condições de mobilidade, 

as intervenções propostas têm também por base esse garante da acessibilidade, pelo que 

todas as empreitadas já executadas e em execução, assim como os projetos em elaboração 

adotam medidas de promoção da acessibilidade física, nomeadamente todos os bairros 

intervencionados em VNSA, as intervenções no âmbito da qualificação da Rua Professor Egas 

Moniz, que atravessou a cidade de Santiago desde a Quinta do Chafariz à rotunda no final da 

Rua de Lisboa, a intervenção em curso em toda a envolvente ao mercado municipal, a obra 

do mercado municipal, as obras de requalificação das escolas de VNSA, as intervenções em 

curso no Parque do Rio da Figueira, o projeto em elaboração para o Jardim Municipal de 

Santiago, onde se prevê criar um acesso de nível ao museu. Assim como todas as intervenções 

nas Freguesias de Alvalade e Cercal do Alentejo. 
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IX. Atividade Cultural e Desportiva  

 
a) PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

“Ao longo dos séculos várias personalidades de relevo cultural nasceram ou residiram no 

concelho de Santiago do Cacém, destacando-se, entre outros, o escritor neorrealista Manuel 

da Fonseca, o guitarrista António Chainho, ou o 4º Conde de Avillez, proprietário do primeiro 

automóvel que entrou em Portugal, em 1895. Um pouco por todo o território é possível 

encontrar património construído e arqueológico.  

 

No entanto é no Centro Histórico de Santiago do Cacém, sede concelhia, que se encontram 

os edifícios mais monumentais e opulentos, contando histórias e lendas de um passado 

glorioso. Na sede do concelho pode-se percorrer o Centro Histórico devagar, descobrindo 

fachadas de palácios e palacetes, o portal manuelino da Misericórdia, uma torre do século 

XVII, e outras pequenas maravilhas, enquanto se sobe até chegar ao castelo medieval.  

 

No topo do cerro do Castelo, o “Cerromaior” de Manuel da Fonseca, pode-se também visitar 

a Igreja Matriz do século XIII, reconstruída após o Terramoto de 1755, e a Tapada dos Condes 

de Avillez, antigo parque romântico nas traseiras do palácio da mesma família.  

 

O Museu Municipal, com as suas coleções dedicadas à etnografia, encontra-se na zona baixa 

da cidade de Santiago do Cacém, instalado na antiga cadeia comarcã, frente ao jardim 

municipal. Com a mesma temática, é possível visitar o Museu do Trabalho Rural, na aldeia de 

Abela, dedicado à sociedade e às vivências do mundo rural, que expõe uma rica coleção de 

alfaias agrícolas, e o seu “parceiro”, o Museu da Farinha, na aldeia de S. Domingos, instalado 

numa moagem dos anos 20 do século passado, que explica como funcionava esta antiga 

unidade fabril.  

 

O sitio arqueológico de Miróbriga, antiga cidade romana, encontra-se a cerca de 1 km da 

cidade; no caminho surge o moinho municipal da Quintinha, ainda em funcionamento” (ATLAS 

do Sudoeste Português) 
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b) EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

 

A intensa atividade de promoção de exposições temporárias de caracter museológico e 

artístico são um meio, em si, de divulgação do património, e um importante meio de atracão 

de públicos ao Museu Municipal. 

 

As oficinas dirigidas ao público escolar [Oportunid’arte] e as oficinas dirigidas ao público em 

geral [Oficina de Prática Criativa], quer no Museu, quer nas freguesias são meios privilegiados 

de difusão e acesso à prática cultural. Permitem a experiência e o contacto com diversas 

formas de arte.  

 

 

QUADRO 50 - PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS MUSEU MUNICIPAL 

2017 2018 2019 

- Exposição de pintura de 
Claud Yersin 
Nº visitantes: 725 

Exposição – Caricaturas de 
Delfino – 
Nº visitantes: 1090 

Exposição de pintura de 
Valter Jordão 
Nº Visitantes: 1279 

A Cortiça – exposição de 
fotografia- 
Nº visitantes: 1970 

Exposição de pintura de 
Gonçalo Beja da Costa 
Nº visitantes: 3528 

Exposição de pintura de 
Adozinda Ferreira 
Nº Visitantes: 1106 

Caminhos de Cor e de 
silêncio – Exposição de 
pintura de Maria de 
Almeida 
Visitantes: 693 

Exposição Percursos – 
Artes Visuais e Tecnologias 
– Instituto Politécnico de 
Lisboa 
Nº visitantes:1199 

Exposição de fotografia – 
Um Olhar Fotográfico 
(1888-1944) de Vergílio 
Correia 
Nº Visitantes 262 

A arte e o artesão 
De Júlio Nunes 
Nº visitantes:723 
 

Exposição de pintura “O 
Gasolina” d’Assis Cordeiro 
Nº visitantes: 1406 
 

Exposição das 
Bordadeiras de Alvalade 
Nº visitantes: 406 

- Exposição de Nelson Pires 
– Pinturas com história Nº 
visitantes: 490 
 

 
 

Exposição Coletiva dos 
alunos da escola de 
pintura Alencores 
Nº Visitantes: 
150- inauguração 

Total Visitantes: 4601 Total Visitantes:11824 Total Visitantes:3203 

Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
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QUADRO 51 - ATIVIDADES DO SERVIÇO EDUCATIVO PARA INFÂNCIA E PÚBLICO EM GERAL 

Ano 2017 2018 2019 

Nº ateliês Nome da atividade:  
Interpretação de 
exposição 
Nº de ateliers: 21 
Nº de crianças 332 

Nome da atividade: 
Pintura a aguarela 
Nº ateliers: 37 
Nº de crianças: 461 

Nome da atividade: Viagem ao 
passado - O quotidiano da vida 
na prisão 
Nº de ateliers: 36 
Nº crianças:567 

Nº oficinas Nome da atividade: 
Oficina de prática 
Criativa 
Técnica: Pintura a 
Aguarela 
Freguesias Ermidas 8 
participantes e S. 
Bartolomeu 
12 participantes e 
Santiago 7 
participantes 
Nº de grupos: 3 

Nome da atividade: 
Oficina de prática 
Criativa 
Técnica: Pintura a 
Aguarela 
Freguesias: Vale de 
Água 
8 participantes e 
Santiago 7 
participantes 
Nº de grupos: 2 

Nome da atividade: Oficina de 
prática Criativa 
Técnica: Pintura a Aguarela 
Freguesias:  
 Santiago 7 participantes 
Nº de grupos:2 

Nº crianças 332 461 567 

Nº adultos 27 17 14 
Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

 

Estas ações assumem um papel importante porque abrangem um número significativo de 

público, nomeadamente as crianças, cuja participação tem aumento ao longo dos três últimos 

anos. (de 332 participantes para 567 participantes). 

 

Os resultados de visitação aos diversos espaços museológicos do município são expressivos. 

O Museu Municipal e Moinho são os mais visitados 

 

QUADRO 52 - N.º DE VISITANTES MUSEU MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

Ano 2017 2018 2019 

Nº visitantes 4020 5128 4193 [até- outubro] 

Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

 

QUADRO 53 - N.º DE VISITANTES MUSEU TRABALHO RURAL 

Ano 2017 2018 2019 

Nº visitantes 786 1731 710 [até outubro] 

Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
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QUADRO 54 - N.º DE VISITANTES MOINHO MUNICIPAL 

Ano 2017 2018 2019 

Nº visitantes 4040 4096 3985 [até outubro] 

Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

 

Para além dos Museus, o concelho de Santiago do Cacém, dispõe ainda dos seguintes 

Equipamentos Culturais Municipais: 2 Bibliotecas (Manuel da Fonseca em Santiago do Cacém 

e Manuel José do Tojal em Vila Nova de Santo André), o Arquivo Municipal e o Auditório 

Municipal António Chaínho, em Santiago do Cacém. 

 

O número de utilizadores tem vindo a aumentar nos últimos três anos (11810 – 12132), bem 

como o número de novos inscritos (158-179). 

 

QUADRO 55 - REGISTO DE UTILIZADORES 

 

Ano 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Nº de utilizadores 

c/cartão bibliotecas 

 

11810 

 

11935 

 

12132 [até out] 

Nº Novos Inscritos 158 125 179 
Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

 

Nas Bibliotecas também se realizam ações culturais, e as mais participadas são as ações de 

promoção da leitura que registaram 3633 participantes, no ano transato. 

 

QUADRO 56 - RESULTADOS – AÇÕES- BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 

 

ações 2017-2019 

 

 

 

Descrição/observações 

Resultados 

[nº 

presenças] 

Promoção da leitura   Sábados a ler/ palavras ao Relento/ Encontros com 

escritores/Contadores de histórias/ biblioteca na Praia e no 

Rio da Figueira / Prémio Nacional MF/Grupos de leitura/Noite 

na Biblioteca 

 

3633 

Outras Atividades Palestas/oficinas/concertos 997 

Bibliotecas Escolares Horas do conto/Espiões de Palavras/contos Maleses/viver 

com a escrita/ Entrecontos/ciência viva/Concurso Nacional de 

leitura-fase municipal/Concurso concelhio – Viver com 

prazer/Escrita Criativa 

 

 

2880 

Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
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c) ATIVIDADE CULTURAL 

 

Esta área de trabalho abrange a Ação Cultural, o Auditório Municipal António Chainho, a 

Escola Municipal de Música e a Escola de Guitarra Portuguesa Mestre António Chainho. 

 

A área da Acão Cultural integra a programação cultural do Município, o acompanhamento à 

atividade do movimento associativo cultural e desportivo e o desenvolvimento de parcerias 

com entidades culturais. 

Há muito que a gestão do Município assume esta área como estratégica, refletindo-se no 

vasto apoio que presta ao Movimento Associativo Cultural. Esse apoio traduz-se a nível 

financeiro, logístico e material.  

 

O Movimento Associativo Cultural caracteriza-se pela diversidade de projetos, pelo grande 

número de realizações ao longo do ano e pessoas que envolve na organização, e pelo público 

que movimenta. 

 

O espaço que ocupa, no total da programação é significativo, de relevo e contribui para a 

diversidade de oferta cultural aos municipes. 

 

 

QUADRO 57 - ASSOCIAÇÕES CULTURAIS/DISTRIBUIÇÃO PELO TERRITÓRIO 

 

ASAS – Academia Sénior de Artes e Saberes de 
Santo André 

Vila Nova de Santo André 

ARTECORGERAÇÃO – Associação Artes e Cor 
Geração  

Vila Nova de Santo André 

Associação Cultural Amigos de Alvalade 
Alvalade 
 

Partilhapauta – Associação Cultural Santiago do Cacém 

Associação Cultural Amigos da Banda Lira 
Cercalense 

Cercal do Alentejo 
 

Associação Cultural de Santiago do Cacém 
 

Santiago do Cacém 
 

LUS`ALMA – Associação de divulgação, promoção 
cultural e artística 

Vila Nova de Santo André 
 

AGACAVOALTE – Associação Grupo À Cante 
Alentejano Vozes Além Tejo 

Vila Nova de Santo André 
 

AJAGATO – Associação Juvenil Amigos do Gato Vila Nova de Santo André 

Associação Coral Vozes D’Arte 
Vila Nova de Santo André 
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Coral de Santa Maria da Santa Casa da 
Misericórdia de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 
 

GAC – Grupo de Animação Cultural de São 
Domingos + Grupo Tem Avondo 

S. Domingos 
 

Grupo de Cantares Regionais Os Amantes do 
Alentejo  

Alvalade 
 

Grupo Coral da Casa do Povo de Cercal do 
Alentejo 

Cercal do Alentejo 
 

Academia de Música de Santo André Santo André 

Quadricultura Associação 
Vila Nova de Santo André 
 

Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia 
São Bartolomeu da Serra 
 

Sociedade Harmonia 
Coral Harmonia + Coral Harmonia Juvenil 

Santiago do Cacém 
 

Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística Santiago do Cacém 

A Dançarita – associação de Dança  Santo André 

A Viola Campaniça Santo André 

TACA – Teatro Amador do Cercal do Alentejo Cercal 
Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

 

 

QUADRO 58 - PROJETO DE REFERÊNCIA E MAIOR EXPRESSÃO CULTURAL - TIPOLOGIA 

Projetos CMSC Projeto coorganizados Projeto apoiados 

- Santiagro 

- Feira do Monte 

- Teatro nas freguesias 

- Comemorações do 25 

de Abril, do dia do 

Município e da 

elevação da Cidade de 

santo André 

- Animação de Natal 

- Animação do festival 

da Enguia 

- Animação do festival 

do tomate 

 

- Mostra de teatro 

- Festival Terras Sem Sombra 

- Festival das Cores 

- Concertos de Natal dos Grupos Corais 

- EmCENA 

- Jazz Além tejo 

- Festival Liberdade 

- Festival Folclore 

- Cextas de Cultura 

- Festival da patanisca do Cercal 

- Festival das Sopas 

- Missa Étnica 

- Jornadas José Afonso 

- Encontro de Cante 

- Alvalade Medieval 

- Festas de Santa Maria 

- Concertos dos corais/coros e 

bandas 

- Festas populares das 

freguesias – Mastros  

Festival do petisco de S. 

Francisco 

- Festa dos Vizinhos 

- Festival de fado 

- Festival Gastronómico da - 

Lagoa 

 
Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

 

No Auditório Municipal António Chainho promovem-se iniciativas e programas de natureza 

cultural e no âmbito das artes. 
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Este equipamento tem estado, desde a sua abertura, ao serviço da comunidade. Todas as 

entidades locais utilizam este recurso com frequência: escolas, associações, entidades 

económicas, entidades de saúde, turismo e outras. 

 

Neste triénio houve um aumento de espetáculos à bilheteira, que permitiu aumentar a oferta 

ao público.  

 

QUADRO 59 - RESULTADOS – TAXA DE FREQUÊNCIA 

Ano 2017 2018 2019 

Nº de 

utilizadores 

 

29.723 

 

26.377 

 

25.016[até 

Novembro] 

Taxa de 

frequência 

[239 lugares] 

 

50,76% 

 

45% 

 

47,8% 

[simulação p/a 

28.000 ut.] 
Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

A taxa de frequência do Auditório encontra-se entre 45% e os 50% o que pode ser explicado 

pelos hábitos culturais dos munícipes e a forma como se divulgam os eventos.  

 

O público que mais frequenta o Auditório é sem dúvida o infantil. Na proporção inversa 

encontramos os jovens e os idosos, que são quem menos frequenta o espaço. 

 

A Escola Municipal de Música, conta com mais de 20 anos de existência e a oferta pedagógica 

é dirigida às crianças dos 4 aos 18 anos.  

 

É um espaço de reconhecida qualidade pedagógica e conta com dois professores, 

trabalhadores do município, afetos em permanência. Funciona todos os dias da semana, das 

14h00 às 19h00.  

 

Tem havido um ligeiro decréscimo na frequência de alunos, facto que se pode explicar, ainda 

que forma empírica, com o peso e exigência da escola na vida das crianças e/ou com o excesso 

de outras atividades não letivas destas.  

 

 

O escalão etário mais numeroso é dos 7 aos 15, e as freguesias mais representadas são 

Santiago do Cacém e Santo André. 
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QUADRO 60 - N.º DE ALUNOS POR ESCALÃO ETÁRIO - 2017 

Escalão etário Nº de alunos 

2017 

Nº de alunos 

2018 

Nº de alunos 

2019 

4 aos 6 16 16 18 

7 aos 10 36 26 26 

11 aos 15 31 27 25 

16 + 04 07 06 

Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

  

QUADRO 61 - DISTRIBUIÇÃO DO N.º DE ALUNOS PELO TERRITÓRIO - 2017/2018/2019 

Freguesia Nº de alunos 

2017 

Nº de alunos 2018 Nº de alunos 

2019 

Ermidas 1 2 2 

Santo André 18 15 14 

São Francisco  2 5 11 

Santiago 63 51 48 

São Domingos 3 3 - 

Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

A Escola da Guitarra Portuguesa António Chainho tem cerca de 12 anos. Nasce da vontade do 

Município e do Mestre António Chainho em difundir a aprendizagem da guitarra portuguesa.  

 

Tem tido uma frequência regular, entre os 16 e os 20 alunos, maioritariamente público adulto 

e residente no município. 

 

A área da Juventude desenvolve, em parceria, com as associações juvenis e as associações de 

estudantes, programas e ações destinados à formação cívica e cultural 

 

A Quinzena da Juventude, da responsabilidade do setor da juventude da Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém, realiza-se uma vez por ano, e procura oferecer aos jovens uma grande 

diversidade de atividades que vão de encontro aos mais variados gostos, nomeadamente: 

Festas de finalistas, concertos, pool party, espetáculo de stand-up, Alvalade Arise, 

programação de cinema, debates sobre a liberdade e violência no namoro, noite no Auditório 

e nas piscinas. 
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QUADRO 62 - DISTRIBUIÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS/TERRITÓRIO 

Associação Freguesia 

Associação de Estudantes de S. Cacém  Santiago do Cacém 

Associação de Estudantes de S. André  Santo André 

CNE – S. Cacém  S. Cacém 

CNE – S. André S. André 

JUPA S. Domingos 

Arte Cor e Geração S. André 

Comissão de Finalista  S. André 

Comissão de Finalista S. Cacém 

Movimento Skate Plaza S. André 
Fonte: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

d) EQUIPAMENTO E ATIVIDADES DESPORTIVA 

 

Cada vez mais se reconhece o papel essencial do exercício físico na qualidade de vida das 

populações, no município de Santiago do Cacém ao longo dos anos tem-se realizado um 

trabalho constante de fomento da prática desportiva. Como exemplo deste processo, 

podemos referir a construção de equipamentos desportivos como Piscinas Cobertas, relvados 

sintéticos, Pavilhões, Skate Park, entre outros.  

 

O Movimento Associativo Desportivo também assume um papel insubstituível na relação de 

proximidade com as populações locais. Importa referir o número crescente de eventos de 

média/grande dimensão organizados e/ou apoiados pelo Município realizados anualmente, 

como são exemplo a prova do campeonato do mundo de orientação em 2020, a maior prova 

de BTT a nível Nacional Alvalade – Porto Côvo, entre muitos outros que acontecem em todo 

o Município de Santiago do Cacém. 

 

O processo de melhoria da oferta de exercício físico e desporto aos munícipes quer em 

quantidade quer em qualidade resulta numa oferta que pode ser dividida em três grupos, 

Equipamentos Desportivos, Movimento Associativo, Eventos/Projetos: 

 

Equipamentos Desportivos: 

Piscinas Municipais: 

 Aulas de Natação para todas as idades 

 Aulas de Bebés 

 Hidroterapia 

 Aulas de grupo de piscina  

 Aulas de grupo de ginásio 
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Desde a sua abertura em 17 de setembro de 2005 as Piscinas apresentam uma média de 2000 

utentes por época que participam nas cerca de 150 aulas por semana presentes no horário. 

Pavilhões Municipais: 

 Futsal 

 Voleibol 

 Basquetebol 

 Hóquei em patins 

 Patinagem 

 Ginástica 

 Apoio ao Desporto Escolar 

 

Polidesportivos de ar livre:  

 Futsal 

 Basquetebol 

 Voleibol 

 Atividades Lúdicas 

 

Estes equipamentos estão localizados em todas as freguesias do Município e são muitas vezes 

o local preferencial para o encontro de jovens para as mais variadas atividades físicas e 

desportivas. 

 

Campos de futebol 11: 

 Futebol de 11 

 Futebol de 7 

 Futebol formação 

 

Para além dos campos de futebol existentes há muito anos em todas as freguesias, nos últimos 

anos com o objetivo de permitir uma utilização prolongada sem os problemas de manutenção 

dos campos naturais, foram construídos quatro campos (1 ainda em fase de construção) de 

relva sintética nas quatro freguesias mais populosas do Concelho. 

 

Parque Urbano Rio da Figueira 

Encontra-se em execução uma obra de requalificação dos equipamentos desportivos 

existentes neste parque e zona envolvente que permite a recuperação de um campo de ténis 

(encerrado nos últimos anos por falta de condições de segurança), a substituição e reparação 

de zonas de convívio lúdico desportivo, construção de balneários de apoio, construção de 

campo de padel e requalificação de circuitos de manutenção. 

 



 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 
2020 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
    CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                   112/325       
 

Foi também requalificada uma das duas piscinas de ar livre existentes no parque o que permite 

uma resposta para todas as idades.  

 

Ciclovias em duas Cidades: Santiago do Cacém e Santo André 

 

Movimento Associativo Desportivo (40 Associações) com a seguinte oferta: 

 Futebol 

 Futsal 

 Andebol 

 Basquetebol 

 Voleibol 

 Hóquei em Patins 

 Desportos Equestres 

 Ginástica 

 Artes Marciais 

 BTT 

 Ciclismo 

 Atletismo 

 Pesca 

 Columbofilia 

 Orientação 

 Badminton 

 Ténis 

 Triatlo 

 Pedestrianismo 

 Motociclismo 

 Karting 

 

Eventos/Projetos (exemplos): 

    

 Volta ao Alentejo em Bicicleta 

 Finais de Desporto Escolar 

 Campeonatos da Europa e do Mundo de Orientação 

 Trails 

 Campeonato Nacional Enduro de motociclismo 

 

Ori Escolas e Corta-Mato Escolar – organização realizada em parceria com as Escolas e Clubes 

com uma participação anual de cerca de 1500 alunos.    
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X. Segurança  

 
A Zona de Ação (ZA) do Destacamento Territorial (DTer) de Santiago do Cacém contempla os 

concelhos de Santiago do Cacém e Sines, localiza-se no litoral sudoeste de Portugal, distrito 

de Setúbal, província do Alentejo, limitando a Norte com Grândola (ZA DTer Grândola), a 

Noroeste com a localidade de Ferreira do Alentejo e Leste com Aljustrel (ZA DTer Aljustrel) e 

a Sul por Ourique e Odemira (ZA DTer Odemira).  

 

O DTer Santiago do Cacém representa uma área territorial de aproximadamente 1 260,00 km2, 

distribuída num total de 10 (dez) freguesias, conforme imagem 1 correspondendo 

essencialmente a zona rural, com pequenos aglomerados habitacionais.  

 

Em Santiago do Cacém representa uma área de 1058,22 km2, distribuído por 8 freguesias. 

O Destacamento Territorial (DTer) de Santiago do Cacém, integra o Comando Territorial de 

Setúbal, sendo organicamente constituído por sete Postos Territoriais, (PTer) - Alvalade do 

Sado, Cercal, Ermidas-Sado, Porto Covo, Santiago do Cacém, Santo André e Sines – o Núcleo 

de Investigação Criminal (NIC), a Seção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário 

(SPCPC), o Núcleo de Proteção do Ambiente (NPA) e a Secretaria. O PTer de Porto Covo não 

se encontra implementado, enquanto que os PTer de Ermidas-Sado e Alvalade, atualmente 

funcionam em Agrupamento de Postos com o PTer Santiago do Cacém.  

 

Em termos de recursos humanos, este Destacamento conta atualmente com um total de 121 

efetivos, distribuídos da seguinte forma: 

 

QUADRO 63 - TOTAL DE EFETIVOS 

S U B - U N I D A D E S  MILITARES  CIVIS  TOTAL 
       
     

CMD  0 5    0 5 
     

NIC  0 5    0 5 
    

NPA  0 6  0 4  1 0 
     

SPC  0 6    0 6 
    

P TER  ALVALADE  0 5  0 1  0 6 
     

P TER  CERCAL  1 3    1 3 
     

P TER  ERMIDA S  0 2    0 2 
     

P TER  SANTIAGO  2 8    2 8 
     

P TER  SANTO ANDRÉ  2 0    2 0 
     

P TER  SINES  2 6    2 6 
      

TOTAL  116  5  1 2 1 
Fonte: GNR - Destacamento Territorial de Santiago do Cacém 
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No concelho de Santiago do Cacém operam 95 efetivos. A atividade operacional do DTer 

desenvolve-se, essencialmente, na reação às ocorrências, procurando sempre que possível atuar 

no âmbito da prevenção e policiamento de proximidade, mediante os constrangimentos atuais. 

Paralelamente e sempre que possível são efetuadas operações de fiscalização de âmbito diverso, 

tendo em vista a prevenção e o combate da criminalidade e da delinquência em geral.  

 

No ano transato, ocorreram no DTer 1217 crimes, verificando-se com maior incidência os crimes 

contra o património (45,4%), contra as pessoas (27,8%), e os crimes contra a vida em sociedade, 

que representam 15,6%, do total de crimes. 

 

 

QUADRO 64 - CRIMINALIDADE 2019 

CRIMES 2019 

  

CONTRA AS PESSOAS 3 3 1 
CONTRA O PATRIMÓNIO 5 5 3 
CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE 1 9 1 
CONTRA O ESTADO 2 1 
CONTRA ANIMAIS DE COMPANHIA 1 1 
PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO AVULÇA 1 1 0 
TOTAL 1217 

Fonte: GNR - Destacamento Territorial de Santiago do Cacém 

 

A Seção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC), articula-se ainda em três 

áreas de atuação, a saber: Apoio à comunidade escolar, apoio aos idosos e apoio ao comércio. 

Esta seção é responsável pelo desenvolvimento de ações de sensibilização para toda a 

comunidade local (crianças e jovens, idosos, pessoas com deficiência, comerciantes e 

funcionários). 

 

No ano 2019, realizaram-se um conjunto de 145 ações preventivas, em diferentes áreas de 

atuação, nomeadamente: violência no namoro e violência doméstica, internet segura, 

educação ambiental, prevenção da criminalidade de idosos, dependências (droga, tabaco e 

álcool), Cidadania e Direitos Humanos, entre outras). 
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QUADRO 65 - AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 2019 

  AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO  2019  
  IINTERNET SEGURA     1 4   

  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  4 4   

  PREVENÇÃO RODOVIÁRIA     1 0   

  

PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE DE IDOSOS ( BURLAS, 
SEGURANÇA DA RESIDÊNCIA E SEGURANÇA EM GERAL  3 1   

  VIOLÊNCIA      1 8   

  PREVENÇÃO RODOVIÁRIA     1 1   

  DEPENDÊNCIAS: DROGA, TABACO E ALCOOL   1 2   

  CIDADANIA, NÃO DISCRIMINAÇÃO E DIREITOS HUMANOS  2   

  VISITAS ÀS INSTALAÇÕES DA GNR    2   

  DEMONSTRAÇÃO DE MEIOS     1   

           

Fonte: GNR -  Destacamento Territorial de Santiago do Cacém 

 

Na área do ambiente, o Núcleo de Proteção do Ambiente, é responsável pelo patrulhamento 

e fiscalização das matérias ambientais em toda a ZA do Destacamento.  

 

Executam ainda a investigação da causa provável da origem dos incêndios florestais, 

procedem à recolha de águas no leito dos rios e ribeiras para análise, recolha de aves 

selvagens e outros animais, fiscalização de resíduos (Operadores de Gestão de Resíduos, 

Veículos em Fim de Vida, Oficinas, Restauração, ente outros), fiscalização da Orla Marítima 

(campismo em situação ilegal, veículos nas dunas, destruição de habitats em zonas 

protegidas), fiscalização da caça, bem como a resolução de inúmeras denúncias reportadas 

através da linha SOS Ambiente e Território (808200520) ou através dos Postos Territoriais. 
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I. Envelhecimento da População  

 

Considera-se o envelhecimento como um fenómeno natural, mas que geralmente apresenta 

um aumento da fragilidade e vulnerabilidade devido à influência do agravamento da saúde e 

dos estilos de vida. 

 

O envelhecimento da população é apontado como um dos problemas cruciais do século XXI. 

As alterações demográficas e o aumento da esperança média de vida da população impõem 

diversos desafios aos indivíduos e à sociedade, traduzindo-se, a nível individual, no aumento 

da longevidade, e a nível coletivo, nas mudanças e deficiências das relações sociais e 

familiares, bem como pelas implicações económicas. 

 

No território do Alentejo Litoral em 2011, destacava-se Odemira, com o maior índice de 

envelhecimento (216), seguindo-se Grândola (206,1), Alcácer do Sal (194,6), Santiago do 

Cacém (192,2) e Sines (121).  

 

 

QUADRO 66 - ÍNDICES DEMOGRÁFICOS EM 2011 (ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA TOTAL, JOVEM E IDOSO E ÍNDICE 

DE ENVELHECIMENTO) 

Área Geográfica ID Total ID Jovem ID Idoso Ind. Env. 

Total município Santiago do 
Cacém 

56,1 19,2 36,9 192,2 

Abela 82,4 19,9 62,5 314,4 

Alvalade 65,5 19,5 46 236 

Cercal do Alentejo 66 16,9 49,1 290,9 

Ermidas-Sado 65,8 18,2 47,6 261,3 

Santiago do Cacém, Santa Cruz 
e São Bartolomeu da Serra 

63,5 21,6 41,8 193,6 

Santo André 40,4 18,6 21,8 117,5 

São Domingos e Vale de Água 71,6 18,1 53,5 295,5 

São Francisco da Serra 83 16,1 67 416,9 

Alentejo Litoral 57,8 20 37,8 188,9 

Fonte: INE, XV recenseamento geral da população, 2011 

 

Em Santiago do Cacém as Freguesias mais envelhecidas eram: São Francisco da Serra (416,9), 

a Abela com 314,4 e a U. Freguesias de São Domingos e Vale de Água (295,5). 
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Em 2018, o índice de envelhecimento, em todos os municípios do Alentejo Litoral, é superior 

ao índice registado no ano 2011, o que confirma um aumento da população idosa neste 

território. Santiago do Cacém regista 217,6, só ultrapassado pelo concelho de Alcácer (255.4) 

e Odemira (238,9).  

 

O quadro seguinte atualiza os índices envelhecimento, dependência de idosos e de 

dependência de jovens no município de Santiago do Cacém. 

 
QUADRO 67 - VALORES DO ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO, ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DE IDOSOS E ÍNDICE DE 

DEPENDÊNCIA DE JOVENS DO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM EM 2018 

Santiago do 
Cacém 

Índice de 
Envelhecimento (%) 

Índice de Dependência de 
idosos 

(%) 

Índice de Dependência de 
jovens 

(%) 

2018 217,6 43 19,7 

Fonte: PORDATA, 2020 

Última atualização: 2019-06-14 

 

Tal como se pode verificar no quadro, os dados são os seguintes: 

 Índice de envelhecimento: 217.6%, ou seja, por cada por cada 100 jovens entre os 0 e 

os 14 anos existem 218 indivíduos com 65 e mais anos (mais 28 do que em 2011). 

 Índice de dependência de idosos: 43%, ou seja, por cada 100 indivíduos 

potencialmente ativos (15-64 anos) existem 43 indivíduos com 65 ou mais anos (mais 

13 do que em 2011). 

 Índice de dependência de jovens: 19,7%, ou seja, por cada 100 indivíduos 

potencialmente ativos (15-64 anos), existem 20 jovens (valor idêntico a 2011). 

 

Logo, os índices de envelhecimento e dependência de idosos continuam a aumentar no 

município de Santiago do Cacém, enquanto o índice de dependência de jovens se mantém. 

 

II. Recomendações da OMS 

 
“A Organização Mundial da Saúde e a Comissão da União Europeia consideram de grande 

importância todas as medidas, políticas e práticas, que contribuam para um envelhecimento 

saudável. Com este objetivo, vários aspetos são valorizados:  

 a autonomia é uma vertente central do envelhecimento saudável. Promover a 
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autonomia das pessoas idosas, o direito à sua autodeterminação, mantendo a sua 

dignidade, integridade e liberdade de escolha;  

 

 a aprendizagem ao longo da vida é um outro aspeto que muito contribui para se 

envelhecer saudavelmente, porque contribui para que se conservem as capacidades 

cognitivas; manter-se ativo mesmo após a reforma é uma das formas que mais 

concorre para a manutenção da saúde da pessoa idosa nas suas diversas 

componentes, física, psicológica e social.  

 

O envelhecimento saudável depende do equilíbrio entre o declínio natural das diversas 

capacidades individuais, mentais e físicas e a obtenção dos objetivos que se desejam. A 

satisfação pessoal está relacionada com a aptidão para selecionar objetivos apropriados à 

realidade circundante e à sua possibilidade de concretização. A pessoa idosa precisa fazer a 

adequação entre o que deseja e o que devido aos recursos individuais e coletivos acessíveis 

e disponíveis é possível alcançar e querer. Todos podemos contribuir para que qualquer 

pessoa idosa tenha objetivos de vida realistas e concretizáveis e desse modo encontre a 

satisfação que irá ter uma influência muito positiva na sua saúde” (Organização Mundial de Saúde) 

 

III. Isolamento e Envelhecimento no Âmbito do 

Plano Local de Saúde 

 
O Plano Local de Saúde (PLS), coordenado pela ULSLA – Unidade Local de Saúde do Alentejo 

Litoral, envolvendo os parceiros das redes sociais e a CIMAL – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral, pretendeu identificar necessidades, produzir recomendações, estabelecer 

objetivos e estratégias para o Alentejo Litoral, em geral, e para a sua operacionalização ao 

nível concelhio, em particular. 

Este processo participado permitiu identificar os objetivos e estratégia numa lógica de 

priorização por critérios de custo-efetividade, de incremento da equidade e de maior impacto 

nos ganhos em saúde: 

 

 Que um determinante pode estar associado a um ou mais problemas de saúde; 

  A avaliação das estratégias com maior retorno previsível de ganhos em saúde e, 

portanto, que operem sobre vários Problemas de Saúde;  
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 A adoção de estratégias com melhor relação custo-benefício, alocando recursos às 

estratégias com maior retorno por custo. 

 

No Município de Santiago do Cacém ganharam especial relevância as Estratégias específicas 

para os problemas identificados como prioritários:  

 Saúde Mental, 

 Isolamento, Envelhecimento e Dependências  

 Iliteracia. 

 

O quadro seguinte (PLS, 2019) sintetiza os determinantes do isolamento social e geográfico, 

o levantamento de necessidades técnicas e a estrutura existente: 

QUADRO 68 - DETERMINANTES, NECESSIDADES E ESTRUTURA EXISTENTE NO ÂMBITO DO ISOLAMENTO E 

ENVELHECIMENTO (PLS, 2019) 

Determinantes 

 
Levantamento 
necessidades 

técnicas 

 
Estrutura existente 

Isolamento social e 
geográfico 
Biológicos: 

a) Idade 
b) Doença orgânica 
c) Saúde mental 
d) Dificuldades de 

comunicação 
e) Défice de 

competências 
comunicativas 

 
Demográficos e 
socioeconómicos: 
a) Literacia 
b) Pobreza/ Emprego 
c) Agregado familiar e 

funcionalidade (Ser 
cuidador de outrem 
por período longo 

d) Isolamento social   e 
geográfico 

e) Perda e Luto 
f) Violência doméstica 
g) Habitação segura e 

segurança 
h) Acesso a informação 
i) Habitações isoladas 
j) Dificuldade de acesso 

a meios de 
transporte; 

k) Dificuldades de 
comunicação. 

 
Envelhecimento 
Biológicos: 

 Idade 

 Doenças crónicas 
e/ou incapacitantes 

 Comorbilidades e 
perda de 
funcionalidades, 
cognitivas e motoras 

 Hereditariedade 
 

Demográficos e 
socioeconómicos: 

 Perda de 
rendimentos 
económicos devido 
a reforma 

 Exclusão social 

 Violência nos idosos 
 
Hábitos de vida 

a) Atividade física 
b) Abuso de 

substância 
c) Hábitos de 

alimentação 
saudável 

d) Saúde oral 
e) Consumo de álcool 
f) Polimedicação 
g) Hábitos de 

prevenção de 

Dotar os serviços   de 
saúde, de espaços físicos 
acolhedores com 
acessibilidade da pessoa 
com mobilidade 
reduzida, recursos 
materiais e humanos, 
para uma resposta 
qualificada e atempada 
às necessidades das 
populações e neste caso, 
dos idosos, no âmbito da 
multimorbilidade e com 
atenção às 
especificidades 
existentes neste grupo 
etário, para contribuir 
para a qualidade de vida 
e para um 
envelhecimento 
saudável; 
Estimular à participação 
em ocupações 
significativas; 
Envolvimento na vida 
comunitária, 
participando em ações 
para o bem comum, 
reforçando o sentimento 
de pertença; 
Literacia com recuso ao 
sistema digital e em 
suporte de papel 

 PNS 

 Programa de «Literacia em saúde 
e integração de cuidados» 

 Programas Saúde Prioritários 

 Programas de Saúde (todos) 

 Normas, orientações e 
referenciais da DGS 

 Orçamento participativo 

 Voluntariado 

 Autarquias, 

 Estruturas desportivas/piscinas 
municipais 

 Projetos intervenção comunitária 

 Redes sociais concelhias e PSCAL 

 CIMAL - Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo 
Litoral; 

 Juntas de Freguesia 

 ONGs e associações 

 Programa Promoção Saúde USP 

 UCC, Unidade Móvel de Saúde 

 GNR – projeto sénior 

 CRILA – Centro de Respostas 
Integradas do Litoral Alentejano - 
Projeto de Prevenção dos 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências; 

 Bibliotecas Municipais e redes de 
bibliotecas escolares; 

 Universidade Sénior (4 
concelhos: Grândola, Sines, 
Odemira, STC) e Polos 
Universitários (Santo André e 
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Determinantes 

 
Levantamento 
necessidades 

técnicas 

 
Estrutura existente 

 
Ambientais: 

a) Ambiente social 
 
Serviços e 
recursos: 

a) Acesso a meios de 
transporte 

b) Acesso aos serviços 
de saúde (CSP, CH, 
CC)  

 

doença e promoção 
de saúde 

h) Alterações Sociais: 
mudança de papéis 
sociais e familiares, 
perda de estatuto 
social devido a 
reforma 

 
Ambientais: 
Qualidade do ar e da 
água Ambiente social e 
cultural 
 
Serviços e recursos: 
 
Proteção social 

(estratégia integrada no 
projeto do SNS+ 
Proximidade) incluindo 
temáticas como: 
alimentação saudável e 
segurança alimentar, 
adaptada às 
características culturais 
do Alentejo Litoral; 
Hábitos e importância 
de uma Higiene pessoal 
e familiar regular, tendo 
em atenção as 
infraestruturas 
existentes, as condições 
habitacionais e as 
diferenças culturais; 
Higiene ambiental e o 
seu impacto na 
promoção de saúde e 
prevenção das doenças, 
bem como o seu 
contributo para a 
qualidade de vida das 
populações; 
Fomentar a necessidade 
da realização de 
atividade física e 
incentivar à sua prática 
(assumida aqui, como 
qualquer atividade do 
dia em que seja 
aumentado o gasto 
energético do 
organismo) executada 
de acordo com os 
interesses do idoso e os 
seus padrões culturais, 
de onde resulta o seu 
bem estar) ou a 
realização de exercício 
físico (entendido como 
uma subcategoria da 
atividade física e é 
planeada, estruturada, 
repetitiva e tem como 
 objetivo melhorar ou 
manter um ou mais 
componentes do 
condicionamento físico 
(OMS, 2014); 
 
 

Grândola) 

 CERCI - Cooperativa para a 
Educação e Reabilitação dos 
Cidadãos Inadaptados; 

 ICE – Instituto Com. Educativas; 

 ADL – Associação de 
Desenvolvimento do Litoral 
Alentejano; 

 Centro de Emprego e Formação 
Profissional do AL; 

 Escuteiros; 

 Bombeiros Voluntários; 

 EPVAs 

 APF (Associação para o 
Planeamento da Família) 

 Projeto Proximus Litoral II 
(Programa Nacional para a 
Infeção VIH/SIDA da Direção 
Geral da Saúde); 

 CIG – Comissão para a Cidadania 
e Igualdade de Género 

 RIVDAL - Rede Integrada de 
Resposta à Violência Doméstica 
do Alentejo Litoral; 

 UDIPSS - União Distrital das 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Setúbal; 

 Núcleos da Liga dos 
Combatentes; 

 Santas Casas da Misericórdia; 
Igrejas católicas e outras; 

 Jornais: Jornais/boletins das 
autarquias/agendas culturais; 
Jornal Litoral Alentejano; Jornal 
Sudoeste; SEM MAIS Jornal – 
Litoral Alentejano (Setúbal); 
Setúbal na Rede; Diário da 
Região (Setúbal) 

 Rádios locais (Alcácer e Odemira 
só têm rádios on line) 

 Associações de desenvolvimento 
e culturais e desportivas 

 CLDS 3G (Sines e STC) - programa 
de Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social (CLDS) 
de 3ª Geração 

 RLIS – Rede Local de Intervenção 
Social 

 Comissão de utentes 
Conselho Municipal de Saúde 

 

Fonte: Plano Local de Saúde 
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IV. Respostas e Apoios no Âmbito do 

Envelhecimento 
 

 

A Segurança Social tutela um conjunto de respostas de apoio social para pessoas idosas, 

que têm como objetivos promover a autonomia, a integração social e a saúde. 

Em Portugal existem 7 tipos de respostas: 

 Serviço de apoio domiciliário 

 Centro de convívio 

 Centro de dia 

 Centro de noite 

 Acolhimento familiar 

 Estruturas residenciais 

 Centro de férias e lazer.  

 

O acesso a alguns destes apoios depende dos equipamentos e serviços estarem disponíveis 

na zona da residência ou razoavelmente perto e das instituições do setor da segurança social 

terem capacidade para o receber.   

 

As pessoas idosas que beneficiam deste tipo de apoios pagam um valor pelo serviço prestado 

– comparticipação familiar – o qual é calculado com base nos rendimentos da família. 

 

a) AÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO ENVELHECIMENTO 

 
 

QUADRO 69 - RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS - COOPERAÇÃO / REDE SOLIDÁRIA 

PESSOAS IDOSAS Santiago do Cacém 

Resposta Social 
N.º Utentes com 

Acordo 

APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO 20 

CENTRO DE DIA 422 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOAS IDOSAS 287 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 423 

Totais 1152 

N.º de respostas sociais com acordo de Cooperação 1082 

N.º de Instituições com acordo de Cooperação* 11 

Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal - Unidade de Desenvolvimento Social, dezembro de 2019 
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Como pode verificar-se pelo quadro anterior as pessoas idosas do município de Santiago do 

Cacém apenas podem aceder a quatro tipologias de respostas sociais, não existindo 

possibilidade de beneficiarem de centro de convívio, centro de noite, acolhimento familiar ou 

centro de férias e de lazer. 

 
 

QUADRO 70 - LISTAGEM DE INSTITUIÇÕES COM ACORDO DE COOPERAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2019 NO 

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM 

 
Instituição 

 
Resposta Social 

N.º de Utentes 
com Acordo de 

Cooperação 

Associação de Apoio e 
Desenvolvimento Integrado de 
Ermidas-Sado 

CENTRO DE DIA 30 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOAS IDOSAS 20 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 20 

Associação de Bem Estar Social 
Freguesia Santa Cruz 

CENTRO DE DIA 30 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 15 

Associação Moradores Salão 
Comunitário da Sonega 

CENTRO DE DIA 10 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 10 

 
Casa do Povo de Abela 

CENTRO DE DIA 13 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOAS IDOSAS 32 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 46 

Casa do Povo de Alvalade 

CENTRO DE DIA 82 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOAS IDOSAS 48 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 75 

Casa do Povo de S. Domingos  
CENTRO DE DIA 66 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 42 

Casa do Povo de Santiago do Cacém CENTRO DE DIA 80 

Casa do Povo do Cercal do Alentejo 
CENTRO DE DIA 41 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 85 

Centro de Dia de S. Francisco da Serra 

APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO 20 

CENTRO DE DIA 18 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 20 

Centro Social Paroquial Santa Maria 
CENTRO DE DIA 40 

SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO 40 

SCM de Santiago do Cacém 

CENTRO DE DIA 12 

APOIO DOMICILIÁRIO 70 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOAS IDOSAS 187 
Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal - Unidade de Desenvolvimento Social, dezembro de 2019 

 

De acordo com os indicadores do município (PORDATA, 2018), as pessoas idosas representam 

26,7% da população total do concelho (n= 28.725) ou seja, estimam-se em 7673. Destas, 1152 

estão integradas ao abrigo de acordo de cooperação, representando 15% dos idosos/as do 

município de Santiago do Cacém.  
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V. Respostas no Âmbito da Rede de Cuidados 

Continuados Integrados 
 
A Rede de Cuidados Continuados Integrados organiza-se através de um conjunto de 

tipologias de resposta que incluem as Unidades de Internamento, as Unidades de 

Ambulatório (ainda em fase de planeamento, mas consideradas muito necessárias) e as 

Equipas Domiciliárias. Nas Unidades de Internamento incluem-se as Unidades de 

Convalescença (UC), as Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR) e as Unidades de 

Longa Duração e Manutenção (ULDM). 

 

Constitui unidade de ambulatório a Unidade de Dia e Promoção de Autonomia (UDPA). 

 

As Equipas Domiciliárias correspondem atualmente às Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI), da responsabilidade exclusiva dos Cuidados de Saúde Primários. 

Adicionalmente são também desenvolvidas respostas na área dos cuidados paliativos. 

 

Há ainda novas necessidades a carecerem de desenvolvimento de respostas adicionais, de 

entre as quais se destaca a Saúde Mental e os Cuidados a pessoas com demências. 

 

QUADRO 71 - RNCCI - REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

Instituição 
Total 

Camas 

N.º de Camas Montantes Comparticipação 
MTSSS - Ano 2018 (incluindo 

Pagamento Adicional e Fraldas) UC UMDR ULDM 

SCM Santiago do Cacém 
(S. João de Deus) a) 26   26 161.849 € 

SCM Santiago do Cacém 
(Conde do Bracial) a) 40  20 20 201.455 € 

Hospital do Litoral 
Alentejano b) 25 25   n.a. 

Total 91 25 20 46 363.304 € 

Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal - UDS e Unidade de Apoio à Direção - NAGPGI, dezembro de 2019 

Legenda: UC= Unidade de Convalescença   UMDR= Unidade de Média Duração e Reabilitação   ULDM= Unidade de Longa 
Duração e Manutenção 
 

 A Unidade de Média Duração e Reabilitação e Unidade de Longa Duração e 

Manutenção prestam cuidados de saúde e de apoio social: funcionamento com acordo 

com o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança 

Social (MTSS). 
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 A Unidade de Cuidados Paliativos e Unidade de Convalescença prestam, 

exclusivamente, cuidados de saúde: funcionamento com acordo com o MS. 

 

 

VI. Mapeamento dos Investimentos em 

Infraestruturas Sociais e na Rede de Cuidados 

Continuados Integrados na Região Alentejo 

 
De acordo com o mapeamento de investimentos em infraestruturas sociais e na rede de 

cuidados continuados integrados da Região Alentejo, de Abril de 2017, publicado pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA): o alargamento 

e a qualificação da rede de serviços de equipamentos sociais, bem como o alargamento da 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) são objetivos fundamentais, 

constituindo-se como um elemento essencial na promoção e desenvolvimento da proteção 

social, tendo ainda um papel determinante no combate das situações de pobreza, assim como 

de promoção da inclusão social e da conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal 

e familiar e na proteção na dependência. 

 

No que se refere ao apoio ao investimento em equipamentos sociais importa distinguir a 

natureza da intervenção. Os projetos candidatos que correspondam a requalificação, 

remodelação ou adaptação de equipamento social, e estes tenham acordo de cooperação 

celebrado com os serviços competentes da Segurança Social, são considerados prioritários, 

independentemente da sua localização territorial.  

 

Quando os projetos candidatos correspondam a projetos de construção de raiz ou ampliação 

que impliquem um aumento de capacidade instalada (criação de novos lugares) ou a projetos 

de reconversão noutra resposta social (os quais também criam novos lugares na nova resposta 

social), estes são condicionados ao mapeamento das necessidades de intervenção, 

identificado neste documento. 
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a) MAPEAMENTO DE RESPOSTAS SOCIAIS 

 

Em termos da distribuição territorial da cobertura destas respostas sociais, verifica-se que, do 

total de concelhos do Continente (278), 178 registaram, em 2014, uma taxa de cobertura igual 

ou superior à taxa de cobertura média (12,7%), situando-se abaixo da mesma 100 concelhos. 

 

Considerando uma taxa de cobertura média de 12,7%, pondera-se nas respostas sociais 

Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dias e Serviços de Apoio Domiciliário, destinadas 

às Pessoas Idosas, uma prioridade de financiamento correspondente aos concelhos que 

apresentam uma taxa de cobertura entre 12,7% e 20%.  

 

No caso de Santiago do Cacém, esta taxa só se verifica na resposta Centro de Dia, já que as 

restantes (SAD e ERPI) já ultrapassam os 31% de cobertura. Como ao nível da utilização se 

tem verificado uma quebra sucessiva nas diferentes respostas sociais para a população idosa, 

à exceção dos ERPI, não é expectável que haja um aumento de cobertura de Centro de Dia, 

que é a resposta com maior tendência decrescente de procura, nem nas restantes respostas 

por via do financiamento do Alentejo 2020. 

 

DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA TAXA DE COBERTURA DAS RESPOSTAS PARA PESSOAS IDOSAS 

(SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS E CENTRO DE 

DIA), POR CONCELHO, NUTS III E NUTS II, 2014 

Fonte: INE, Estimativas da População Residente, GEP-MTSSS, Carta Social. 

Figura 12 - Distribuição territorial da taxa de cobertura das respostas 

para pessoas idosas 
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b) MAPEAMENTO DE RESPOSTAS RNCCI 

 

“Nos Cuidados Continuados Integrados a pessoa em situação de dependência, 

independentemente da sua idade, recebe cuidados de saúde e apoio social. O objetivo é 

ajudar a pessoa a recuperar ou manter a sua autonomia e maximizar a sua qualidade de vida. 

Ao nível das Unidades de Internamento a Região do Alentejo apresenta uma cobertura de 

Unidades de Convalescença de 52%, ainda que também com assimetrias. (…) 

 

Na tipologia Unidade de Média Duração e Reabilitação, a Região do Alentejo tem cobertura 

quase total e razoavelmente homogénea, salientando a região do Alentejo Litoral que 

ultrapassa a cobertura identificada como necessária para esta tipologia. 

 

Na tipologia Unidade de Longa Duração e Manutenção a cobertura pode considerar-se alta 

uma vez que atinge os 77%.  

 

Relativamente às respostas de ambulatório destacam-se as Unidades de Dia e Promoção de 

Autonomia, inexistentes em todo o Alentejo.” 

No Litoral Alentejano, e em particular, em Santiago do Cacém, existem as Equipas de Cuidados 

Continuados integrados (ECCI) que preveem assegurar: 

 Cuidados domiciliários de enfermagem e médicos (preventivos, curativos, 

reabilitadores e/ou ações paliativas);  

 Cuidados de fisioterapia;  

 Apoio psicossocial e de terapia ocupacional, envolvendo os familiares e outros 

prestadores de cuidados; 

 Educação para a saúde aos doentes, familiares e cuidadores; 

 Apoio na satisfação das necessidades básicas;  

 Apoio no desempenho das atividades da vida diária. 

 

Em Santiago do Cacém estão em falta os apoios de Psicologia, Terapia Ocupacional e 

Fisioterapia. 

 

Relativamente à tipologia Unidades de Cuidados Paliativos constata-se também uma 

cobertura que atinge os 61%. Esta resposta concentra-se nas regiões Alto Alentejo, Alentejo 

Central e Baixo Alentejo.  
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Ao longo do desenvolvimento da RNCCI, foram identificadas novas necessidades a carecerem 

de desenvolvimento de respostas adicionais, designadamente, a Saúde Mental. 

 

Tal como assinala o Plano Global da Saúde Mental 2013-2020 da OMS (World Health 

Organization, 2013), os problemas de saúde mental são responsáveis por uma alta taxa de 

incapacidade, para a qual contribuem múltiplos fatores individuais, sociais, culturais, 

económicos, políticos e ambientais. Deste modo a resposta de Cuidados Continuados 

Integrados de Saúde Mental (CCISM) deve ser multissectorial estar localizada na comunidade 

e estimular a participação dos utentes e seus familiares. O desenvolvimento de unidades e 

equipas de reabilitação psicossocial que assegurem um suporte de longa duração, numa 

lógica de proximidade, de maior acessibilidade aos serviços de saúde mental, de mobilização 

dos recursos da comunidade que procurem a adaptação das respostas a problemas 

específicos da pessoa em causa, estimulando a autonomia e a tomada de decisão no seu 

processo reabilitativo, é facilitador da sua inclusão. 

 

A síntese de prioridades para a Região do Alentejo, por tipologia e NUT pode ser verificada 

no quadro n.º72. 
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VII. Proteção Social no Âmbito do 

Envelhecimento 

 
 

a) COMPLEMENTO SOLIDÁRIO PARA IDOSOS  

 

 

O Complemento Solidário para Idosos (CSI) é um apoio em dinheiro pago mensalmente aos 

idosos de baixos recursos, com idade igual ou superior à idade normal de acesso à pensão de 

velhice do regime geral de Segurança Social, ou seja, 66 anos e 5 meses e residentes em 

Portugal. 

 

QUADRO 73 - BENEFICIÁRIAS/OS POR SEXO E ESCALÃO ETÁRIO DO CSI NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO 

CACÉM EM 2019 

Escalão Etário Feminino Masculino Total 

Total* 417 239 656 

65 a 69 anos 39 30 69 

QUADRO 72 - SÍNTESE DE PRIORIDADES DA REGIÃO DO ALENTEJO, POR TIPOLOGIA DAS RESPOSTAS DE RNCCI E 

POR NUT III 
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70 a 74 anos 80 39 119 

75 a 79 anos 103 35 138 

80 a 84 anos 107 65 172 

       85 ou mais anos 88 70 158 

Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal - Unidade de Desenvolvimento Social, dezembro de 2019 

Nota: Os valores da linha total não correspondem ao somatório dos vários escalões etários, visto que os dados que individualmente se 

reportem a menos de três unidades estatísticas foram substituídos pelo valor zero. 

 

 

QUADRO 74 - BENEFICIÁRIOS DO CSI POR FREGUESIA DO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM EM 2019 

Freguesia Total 
 656 

ABELA 40 

ALVALADE 42 

CERCAL 145 

ERMIDAS-SADO 50 

SANTIAGO DO CACÉM, S.CRUZ E S.BARTOLOMEU 
DA SERRA 157 

SANTO ANDRÉ 129 

SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA 62 

SÃO FRANCISCO DA SERRA 31 

Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal - Unidade de Desenvolvimento Social, dezembro de 2019 

Nota: Os valores não são coincidentes em termos de totais porque existe 1 beneficiária/o que tem apenas a identificação do 

concelho. 

Como pode verificar-se no quadro anterior, o maior número de beneficiários concentra-se 

nas freguesias com mais população (Santiago e Santo André). Destaca-se, ainda, a freguesia 

do Cercal, que soma mais beneficiários do que a freguesia de Santo André, indicando a maior 

vulnerabilidade económica das pessoas idosas desta freguesia. 

 

QUADRO 75 - MONTANTES TOTAIS POR FREGUESIA DO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM EM 2019 

Freguesia Total 

Total 822.688,41 

ABELA 45.387,78 

ALVALADE 53.407,05 

CERCAL 177.004,93 

ERMIDAS-SADO 62.851,84 

SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO 
BARTOLOMEU DA SERRA 

202.807,88 

SANTO ANDRÉ 172.634,97 
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Freguesia Total 

SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA 72.240,11 

SÃO FRANCISCO DA SERRA 36.353,85 

Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal – Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 

 

b) PENSÕES 
 

A Pensão de Velhice é um apoio em dinheiro pago às pessoas com idade igual ou superior a 

66 anos e 5 meses (2019) que tenham descontado durante pelo menos 15 anos para a 

Segurança Social, enquanto a Pensão Social de Velhice apoia os beneficiários não abrangidos 

por qualquer sistema de proteção social obrigatória ou que não têm descontos suficientes 

para a Segurança Social para ter direito à pensão de velhice (não cumprem o prazo de 

garantia). 

 

A Pensão de Sobrevivência é uma prestação em dinheiro, atribuída mensalmente, que se 

destina a compensar os familiares do beneficiário da perda de rendimentos de trabalho 

resultante da morte deste. 

 

A Pensão por Invalidez é um apoio em dinheiro, pago mensalmente, para proteger os 

beneficiários em situações de incapacidade permanente para o trabalho. A invalidez pode ser 

absoluta ou relativa. 

 

QUADRO 76 - N.º DE TOTAL DE PENSIONISTAS POR SEXO E TIPO DE PENSÃO NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO 

CACÉM EM 2019 

Sexo Invalidez Velhice Sobrevivência Total 

Masculino 216 3.274 416 3.906 

Feminino 170 3.254 1.966 5.390 

Total 386 6.528 2.382 9.296 

Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal – Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 

Nota: Estes dados já incluem o n.º de pensionistas da pensão social. 

 

Constata-se que o género masculino detém a maior parte das pensões de invalidez e as 

pensões de velhice e sociais de velhice distribuem-se equitativamente pelos géneros. O 

género feminino beneficia da esmagadora maioria das pensões de sobrevivência (83%). 
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QUADRO 77 - MONTANTES PAGOS POR TIPO DE PENSÃO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM EM 2019 

Invalidez Velhice Sobrevivência Total 

2.631.354,20 47.718.057,58 8.320.363.49          58.669.775,25 

Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal – Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 

Nota: Estes dados já incluem os pensionistas da pensão social. 

 

 

QUADRO 78 - QUADRO N.º 13 – N.º DE PENSIONISTAS E MONTANTES PAGOS, POR SEXO EM 2019- PENSÃO 

SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM 

Sexo Total Montantes 

Masculino 40 135.741,61 

Feminino 60 231.394,29 

Total 100 367.135,90 

Fonte: ISS,IP - Cdist Setúbal – Sistema de Estatísticas da Segurança Social, dezembro de 2019 

 
 

c) COMPLEMENTO POR DEPENDÊNCIA 

 

É uma prestação em dinheiro atribuída aos cidadãos a seguir indicados que se encontrem em 

situação de dependência e que precisam da ajuda de outra pessoa para satisfazer as 

necessidades básicas da vida quotidiana: 

 Pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do regime geral de segurança social 

e do regime do seguro social voluntário; 

 Pensionistas de velhice e de sobrevivência do regime não contributivo e equiparados; 

 Beneficiários não pensionistas dos regimes acima referidos que sejam portadores de 

doença suscetível de originar invalidez especial (veja informação detalhada 

em (Invalidez – proteção especial na invalidez). 

Condições de atribuição 

Necessitar da assistência de outra pessoa para satisfazer as necessidades básicas da vida 

quotidiana, nomeadamente: 

 Realização dos serviços domésticos; 

 Apoio na alimentação; 

 Apoio à locomoção; 

 Apoio nos cuidados de higiene. 

http://www.seg-social.pt/protecao-especial-na-invalidez
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A situação de dependência é certificada pelo Sistema de Verificação de Incapacidades da 

Segurança Social e graduada em: 

 1.º grau – pessoas que não possam praticar, com autonomia, os atos indispensáveis à 

satisfação de necessidades básicas da vida quotidiana (atos relativos à alimentação ou 

locomoção ou cuidados de higiene pessoal). 

 2.º grau – pessoas que acumulem as situações de dependência que caracterizam o 1.º 

grau e se encontrem acamadas ou apresentem quadros de demência grave. 

Fonte: http://www.seg-social.pt 

 

 

VIII. Recursos no Âmbito do Envelhecimento 

 
a) MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  

 

No âmbito da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde na Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém, a par dos atendimentos de ação social, são desenvolvidos diversos projetos e 

prestados diversos apoios dirigidos a pessoas idosas:   

 

i. Oficina Móvel Social “O Engenhocas” 

ii. Apoio para a realização de obras em habitações de indivíduos e famílias em situação 

de comprovada carência económica  

iii. Cartão Municipal Sénior  

iv. Sénior Ativo 

v. Projeto Sénior 
 

 

i. OFICINA MÓVEL SOCIAL “O ENGENHOCAS” 

 

Este serviço abrange toda a área do Município, através de mão de obra qualificada e visa a 

realização de pequenas reparações no interior das habitações.  

 

Podem beneficiar dos serviços os munícipes que reúnam as seguintes condições: 

 Com idade igual ou superior a 65 anos, que se encontrem em situação de isolamento, 

sem suporte familiar de proximidade; 

 Acamados;  

http://www.seg-social.pt/
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 Portadores de incapacidade igual ou superior a 70%;  

 Isentos da taxa moderadora por carência económica; 

 Titulares do Cartão Oficina Móvel “O Engenhocas”. 

 

O cartão é obtido a título gratuito.  

 

Os pedidos são limitados a 5 intervenções anuais, ou intervenções que não excedam os 500€ 

e as tipologias de intervenção são variadas: 

 Carpintaria  

 Serralharia  

 Eletricidade 

 Canalização  

 Serviços de pedreiro 

 

  

QUADRO 79 - N.º DE CARTÕES EMITIDOS, INTERVENÇÕES SOLICITADAS E REALIZADAS NOS ANOS 2016, 2017, 

2018 E 2019 – “OFICINA SOCIAL MÓVEL – O ENGENHOCAS” 

Anos Emissão cartões Intervenções solicitadas Intervenções realizadas 

2016-2018 70 99 90 

2019 4 96 14 

Total 74 195 104 
Fonte: DEAS- CMSC 

 

ii. APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÕES DE INDIVÍDUOS E 

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE COMPROVADA CARÊNCIA ECONÓMICA  

 

 

A necessidade crescente da recuperação do parque habitacional no Município de Santiago do 

Cacém, resulta do seu progressivo envelhecimento e dos baixos recursos económicos dos 

seus proprietários/arrendatários.  

 

Considerando esta situação como um problema social que constitui um fator determinante 

para a falta de condições de habitabilidade das residências por parte dos munícipes de 

Santiago do Cacém, assim como a existência de agregados familiares com condições 

desfavoráveis, e que o direito a uma habitação condigna integra o conjunto de direitos 

consagrado na Constituição da República Portuguesa, a Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém definiu o Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em Habitações de 

Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica. 

 

Os apoios concedidos destinam-se a obras de conservação, construção e/ou adaptação, 
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nomeadamente às seguintes intervenções: 

a) Recuperação de coberturas, paredes e pavimentos; 

b) Construção, adaptação ou melhoramento de instalações sanitárias, incluindo tubagens 

e acessórios para rede de água e esgotos; 

c) Recuperação de muros, janelas e portas; 

d) Pinturas interiores e exteriores; 

e) Construção de rampas, ou realização de outras obras de adaptação. 

 

São requisitos para a candidatura os indivíduos ou agregados familiares que, 

cumulativamente: 

a) Se encontrem em situação de comprovada carência económica; 

b) Sejam titulares do direito de propriedade, usufruto, uso ou arrendamento sobre o 

imóvel a que se destina o apoio, por período não inferior a 5 anos; 

c) Não tenham em curso nenhum processo de candidatura ou qualquer outro tipo de 

apoio destinado à realização de obras na habitação a subsidiar; 

d) Residam há 3 ou mais anos no Município de Santiago do Cacém, salvo casos 

excecionais devidamente comprovados. 

 

A Cedência de materiais: não pode exceder o valor de 3.500.00€ (três mil e quinhentos euros); 

A Comparticipação do serviço de mão-de-obra: não pode exceder o valor de 2.500.00€ (dois 

mil e quinhentos euros). 

Este último apenas é atribuído aos indivíduos/famílias beneficiários do RSI – Rendimento 

Social de Inserção ou beneficiários da pensão social. 

 

iii. CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR 

 

 

Com o objetivo de contribuir para a melhoria de vida sénior, a Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém instituiu o Cartão Municipal Sénior. 

Tem como objetivo principal a participação ativa da população, bem como das pessoas com 

incapacidade permanente, independentemente da idade, nas atividades culturais, desportivas 

e recreativas do Município, como meio de integração e valorização do seu papel na sociedade, 

permitindo também a valorização do comércio local. 
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Entidades aderentes    

 

Alvalade:  Duque Óptica, Lda 

Santiago do Cacém: Farmácia Jerónimo; Farmácia Barradas; Farmácia Côrte-Real; Ervanária 

Mais Saudável; Ervanária Planta Verde; Loja NOS; Novo Look Cabeleireiro; BYOU – Sandra 

Isabel Pereira; Cabeleireiro Dina; Ana Cabeleireiro; Teu Estilo; Sofia Gamito Cabelo e Estética; 

Centro de Recursos de Apoio ao Envelhecimento “Miminho aos Avós”; Tudóptica de José 

Catarino Mendes Pinela; Ótica Santiago; Óptica Barbosa, Lda 

Santo André: Centro Médico Aliflor; Policlínica São Jorge; Loja da Fatinha; Centro Cultural de 

Santo André; Cabeleireiro Ana Matos; Tudóptica de José Catarino Mendes Pinela; Slimotion 

Spa; Loja NOS; Centro Óptico de Santo André; Óptica Vasco da Gama, Lda. 

Cercal do Alentejo: Corte e Arte; Manuel António Sousa Pombinho, Unipessoal, Lda; Óptica 

Barbosa, Lda. 

QUADRO 80 - N.º DE CARTÕES EMITIDOS, POR GÉNERO, NOS ANOS 2016,2017,2018 E 2019 – CARTÃO 

MUNICIPAL SÉNIOR 

Emissão cartões Mulheres Homens 

362 234 128 
Fonte: DEAS- CMSC 

 

iv. SÉNIOR ATIVO 

 
 

Mais conhecido pelas suas atividades aquáticas nas Piscinas Municipais, o projeto da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém ganhou energia renovada em 2016, quando iniciou a 

vertente em “terra”, em que os técnicos de Desporto da CMSC se deslocam a várias 

instituições do Município para lecionar aulas de ginástica gratuitas a utentes com idade igual 

ou superior a 55 anos. 

 

As pessoas idosas que participam neste projeto são maioritariamente utentes das IPSS com 

respostas sociais das freguesias de Santo André, União das Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu, Cercal do Alentejo, Abela, Ermidas, União das Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água, Alvalade e São Francisco da Serra. 

 
 



 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 
2020 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
    CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                   139/325       
 

QUADRO 81 - PARTICIPANTES POR GÉNERO, NO ANO 2018 – SÉNIOR ATIVO 

Total participantes Mulheres Homens 

257 209 48 
Fonte: DEAS- CMSC 

v. PROJETO SÉNIOR 

O projeto Sénior, com 19 anos de existência, foi criado para promover o envelhecimento ativo 

e combater simultaneamente o isolamento, característico desta faixa etária.  

São realizadas ao longo do ano um conjunto de ações culturais de lazer e de animação, que 

têm por base o envolvimento dos seniores integrados em respostas sociais, nomeadamente 

Centros de dia, Estruturas Residenciais para Idosos e Apoio Domiciliário. 

Ao longo do ano realizam-se passeios (passeios de primavera, passeios com história), recriam-

se tradições (Santos Populares, Magusto, Natal) e comemora-se o dia Internacional do idoso. 

Participam anualmente cerca de 1500 seniores, de ambos os géneros. 

 

b) MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

 

 

Sem minimizar os imensos recursos e respostas que são dados pelo riquíssimo conjunto de 

entidades do tecido associativo, que também estão acessíveis às pessoas idosas e que podem 

ser consultados no Guia de Recursos de Santiago do Cacém (ADL, 2018) destacam-se, aqui, 

algumas instituições e/ou movimentos informais que desenvolvem o seu trabalho 

especificamente para o público mais velho. 

  

 ASAS- Academia Sénior Artes e Saberes 

 

A ASAS foi fundada em 29 de abril de 2005 na freguesia de Santo André, tendo vindo a 

desenvolver um importante trabalho junto do público sénior, incentivando a aprendizagem 

ao longo da vida, a valorização das experiências e conhecimentos dos /as cidadã(o)s e 

possibilitando o acesso à formação às/aos associados/as, recorrendo ao voluntariado dos 

membros. 

 

Entre as atividades desenvolvidas podem encontrar-se atividades formativas em diversas 

áreas (línguas, atividade física e desportiva, saúde, entre outras), dança, canto, organização de 

festas populares (ex: arraiais, marchas), passeios e visitas culturais e recreativas, colaboração 
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em iniciativas promotoras do ambiente. 

 

 Projeto “Fazendo e Aprendendo”  

 

A Junta de Freguesia de Santo André celebrou, no dia 20 de janeiro, um contrato de comodato 

com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, em que esta última cede à Junta a ala direita 

da Escola Primária de Brescos (sala de aula, hall e instalações sanitárias) para o funcionamento 

do projeto “Fazendo e Aprendendo”, já instalado no local há alguns anos e com um trabalho 

meritório no âmbito das atividades para os idosos locais de combate ao isolamento. A JFSA 

passa agora a coordenar a utilização do espaço e a articular o seu funcionamento com os 

responsáveis pelo projeto. 

 

 Bordadeiras de Alvalade  

 

São as únicas artesãs de Alvalade com oficina aberta, semanalmente, de segunda a sexta-feira. 

São idosas e dominam com sabedoria e mestria a arte de bordar, tendo trabalhos únicos 

espalhados um pouco por todo o país. 

 

 A Casa de Bordados de Alvalade começou na Misericórdia, mas está na rua 23 de Agosto, no 

centro histórico, desde 2009, de portas abertas e disponível para receber qualquer visitante 

individual, escolas, instituições, mas sobretudo para quem quiser aprender a arte de bordar. 

De lá já saíram muitos trabalhos de bordados em ponto cruz, jugoslavo, grilhão, sombra, entre 

outros, que prestigiam e transportam consigo o nome da freguesia. É um dos locais de 

referência no centro histórico, sempre muito procurado nos dias agitados da feira medieval. 

As bordadeiras de Alvalade contam com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade e Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, que suportam as despesas de arrendamento e outras do 

espaço que ocupam e onde passam parte importante dos seus dias.  

  

 Agulhas e Dedais  

 

Grupo informal de pessoas idosas que se juntam algumas tardes por semana no Museu da 

Farinha, em S. Domingos, e que realizam bordados. 

 

 AURPIA – Associação Unitária de Reformados e Pensionistas de Alvalade Sado 

 

A AURPIA – Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Alvalade Sado dirige-
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se exclusivamente à população idosa e realização ações culturais e recreativas. 

 

 A Conferência Vicentina de S. Tiago e S. João de Deus, a Cáritas, o Banco Alimentar 

contra a Fome, os grupos de voluntários, de visitadores e transporte de doentes da 

Unidade Pastoral de Santiago do Cacém, constituem, também, recursos importantes 

no âmbito do voluntariado de proximidade junto da população envelhecida, quer ao 

nível do apoio emocional, quer ao nível do apoio alimentar e de angariação de géneros 

para a população idosa carenciada. 

 

c) GNR – PROGRAMA APOIO 65 – IDOSO EM SEGURANÇA 

 

O Programa Apoio 65 – Idoso em Segurança, é uma iniciativa do Ministério da Administração 

Interna que visa o apoio à camada da população mais desfavorecida/vulnerável, como é o 

caso dos idosos, principalmente os que vivem mais afastados ou isolados dos centros 

populacionais mais ativos. Este programa assume uma especial relevância, dentro desta nova 

filosofia do servir socialmente: 

 Garantir as condições de segurança e a tranquilidade das pessoas idosas. 

 Promover o conhecimento do trabalho da GNR junto desta população.  

 Ajudar a prevenir e a evitar situações de risco.  

O Destacamento Territorial de Santiago do Cacém da GNR, no âmbito do recenseamento 

Censos Sénior, identifica, em 2019, um total de 431 idosos em situações de Isolamento, 

sozinhos ou com outras situações de risco. 

Se considerarmos a população total a residir em contexto territorial isolado, tal como é 

definido nos Censos da População, chegamos a uma percentagem de isolados em Santiago 

do Cacém que atinge os 7% da população residente, isto é, três vezes superior ao valor 

registado no Continente (1,7%). 

De acordo com a informação dos Censos de 2011 Santiago tem como população isolada um 

total de 2.034 habitantes.  
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d) COMISSÕES SOCIAIS DE FREGUESIA – AÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS  

 

Desde o início do trabalho das Comissões Sociais de Freguesia (CSF de Santo André, CSF da 

União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra) que são 

realizadas iniciativas culturais, lúdicas, intergeracionais e solidárias junto da população idosa. 

Destacam-se as ações: 

a. “Vizinhos do Lado” que reúnem idosos das 3 freguesias com CSF constituída. Estas 

ações concretizam-se através de um passeio cultural com pessoas idosas das 3 

freguesias; 

b. “Avós e Netos” – Atividade intergeracional em que se reúnem crianças do 1º ciclo das 

escolas com pessoas idosas, as quais são envolvidas em atividades de grupo; 

c. Rastreios de Saúde gratuitos com diversos parceiros e em diversas áreas 

d. “Um dia no Turismo Rural” – Em parceria com empresas locais de turismo, que se 

disponibilizam para receber gratuitamente pessoas idosas nas suas instalações, 

beneficiando dos seus serviços; 

e. “Saúde com Asas” – Workshops dirigidos à comunidade em geral, mas especialmente 

os seniores, na área da saúde; envolvem a parceria com ULSLA – UCC, a PROXIMUS, a 

Intervir.Com e a ASAS; 

f. “ Apoio solidário” – Apoio no preenchimento de candidaturas das pessoas idosas no 

âmbito dos apoios sociais e angariação de bens móveis para idosos/as carenciados/as. 
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I. Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

 
A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE, é uma unidade integrada na rede de 

prestação pública de cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados à população 

que engloba os Municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Sines e Santiago do Cacém, 

num total de aproximadamente 100 000 habitantes. É constituída por cinco Centros de Saúde 

e pelo Hospital do Litoral Alentejano, que se situa a cerca de 6 km da sede de concelho, 

Santiago do Cacém. 

 

Com a reorganização do sistema de saúde, previsto na Portaria nº 275/2009 de 18 de março, 

colocando a centralidade no cidadão, ou seja, constituindo os cuidados de saúde primários o 

seu pilar central, foram criados, incorporados na Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo I, Alentejo II e Alentejo 

Litoral. Os ACES são serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, constituídos 

por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que têm por 

missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área 

geográfica.  

 

A ULSLA, EPE, que integra o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral, 

relativamente ao Departamento de Cuidados de Proximidade ou Cuidados de Saúde 

Primários, tem a sua área de prestação de cuidados com as seguintes estruturas: 

a) Conselho Clínico e de Saúde 

b) Unidade de Saúde Pública 

c) Centro de Saúde de Alcácer do Sal 

    - UCSP Alcácer do Sal 

    - UCC Alcácer do Sal 

d) Centro de Saúde de Grândola 

    - UCSP Grândola 

    - UCC Grândola 

e) Centro de Saúde de Odemira 

    - UCSP Odemira 

    - UCC Odemira 
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f) Centro de Saúde de Santiago do Cacém 

    - UCSP Santiago do Cacém 

    - UCC Santiago do Cacém 

g) Centro de Saúde de Sines 

    - UCSP Sines 

    - UCC Sines 

h) Centro de Diagnóstico Pneumológico 

 

a)  UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro, a Unidade de Saúde Pública 

(USP) funciona como observatório de saúde da área geodemográfica em que se integra, 

competindo-lhe elaborar informação e planos em domínios da saúde pública, proceder à 

vigilância e investigação epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da 

prevenção da doença e defesa, promoção e proteção da saúde da população em geral ou de 

grupos específicos, avaliar o impacto dos programas de saúde na comunidade e colaborar, 

de acordo com a legislação respetiva, no exercício das funções de autoridade de saúde.  

 

Face às características geodemográficas da ULSLA, a USP tem uma organização flexível que 

compreende uma descentralização territorial dos vários serviços e atividades por diferentes 

estabelecimentos, nomeadamente em 5 polos concelhios (Alcácer do Sal, Grândola, Sines, 

Santiago do Cacém e Odemira), sendo o de Santiago de Cacém a sede. 

 

A USP tem autonomia organizativa e técnica, que garante a intercooperação com as demais 

unidades funcionais ao nível local, regional e nacional. Dispõe de um perfil técnico-científico 

variado e transversal, composto por uma equipa multidisciplinar, que integra médicos 

especialistas de Saúde Pública, médicos internos de Saúde Pública, médicos de Medicina Geral 

e Familiar nomeados Autoridades de Saúde, enfermeiros especialistas e generalistas, técnicos 

de diagnóstico e terapêutica das áreas de saúde ambiental e saúde oral, dietista e assistentes 

técnicos. Cabe ao coordenador da USP indicar, de entre os profissionais de Saúde Pública da 

ULSLA, e sempre que solicitado, o seu representante nos órgãos municipais com 

responsabilidades da saúde. 

Tal como referido no Decreto-Lei n.º 81/2009 de 2 de abril, compete à USP: 
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a) Identificar necessidades de saúde da população residente na sua área de 

intervenção; 

b) Monitorizar o estado de saúde da população e seus determinantes; 

c) Promover a investigação e vigilância epidemiológicas; 

d) Elaborar informação e planos nos domínios da Saúde Pública, considerando a 

identificação de necessidades de saúde e os seus determinantes; 

e) Avaliar o impacto das várias intervenções em saúde; 

f) Gerir programas e projetos nas áreas de defesa, proteção e promoção da saúde da 

população, no quadro dos planos nacionais de saúde ou dos respetivos programas 

ou planos regionais ou locais de saúde, nomeadamente vacinação, saúde 

ambiental, saúde escolar, saúde ocupacional, e saúde oral; 

g) Participar na execução das atividades dos programas descritos na alínea anterior, 

no que respeita aos determinantes globais da saúde ao nível dos comportamentos 

e do ambiente; 

h) Promover e participar na formação pré-graduada e pós-graduada e contínua dos 

diversos grupos profissionais que integram; 

i) Exercer as funções de Autoridade de Saúde; 

j) Coordenar os Planos de Contingência para emergências de Saúde Publica (ex. 

epidemias ou pandemias). 

 

A USP tem como missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população 

residente na sua área de intervenção, visando a obtenção de ganhos em saúde. 

 

Nas últimas décadas, verifica-se a modificação do perfil de saúde e doença (doenças 

transmissíveis versus doenças crónicas não transmissíveis) das populações, devido a causas 

multifatoriais, nomeadamente alteração das condições ambientais, alterações dos estilos de 

vida, a globalização, o rápido e intenso fluxo de pessoas entre países e continentes, a 

prestação de serviços e o domínio do conhecimento. Todo este contexto aponta para a 

necessidade de reforçar a capacidade de atuação dos serviços de saúde pública, com reflexos 

na sua organização e funcionamento, de modo a que a sua intervenção seja mais adaptada à 

nova realidade e mais eficiente na gestão e consumo de recursos, sempre escassos. 

 

A intervenção da saúde pública é transversal a todas as áreas da prestação de cuidados de 

saúde e sectores da comunidade. Uma vez que os serviços prestados pela USP interessam a 

todos os sectores e agentes sociais, é fundamental a existência de parcerias e de estratégias 

intersectoriais, que assegurem e representem a participação coletiva no processo de defesa e 
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promoção da saúde. 

 

i. PLANO LOCAL DE SAÚDE 

 

No atual contexto epidemiológico, social, económico, ambiental e global, o padrão de 

distribuição de doença evidencia um predomínio de doenças crónicas, tornando-se 

mandatário reorientar o trabalho das instituições que têm o objetivo de alcançar a saúde da 

comunidade onde estão inseridas.  

A saúde, enquanto causa e efeito do desenvolvimento de uma sociedade, necessita de ser 

promovida e protegida. Para maximizar os ganhos em saúde e o capital social, é fundamental 

a promoção da saúde.  

A promoção da saúde consiste num processo partilhado, participativo, intersectorial, 

equitativo e sustentável, que visa criar condições para que as pessoas, individual ou 

coletivamente, possam agir sobre os fatores determinantes da saúde, que são os fatores que 

exercem maior influência na saúde e bem-estar. Como nem todos os determinantes são 

modificáveis, alguns podem ser alterados por ação individual e outros por intervenções de 

âmbito social, nomeadamente para a redução da pobreza ou a melhoria do nível de literacia 

de uma população. Os determinantes de saúde interligam-se e potenciam-se, podendo ter 

impacto na saúde individual e coletiva. 

Uma vez que nem todos os fatores enunciados são da responsabilidade do sector da saúde, 

a promoção da saúde cabe a todos os sectores sociais, comunidades, famílias e cidadãos.  

Em Portugal, o Plano Nacional de Saúde (2012-2016, com revisão e extensão a 2020), foi e é 

o quadro de referência para as políticas e ações no sector da saúde. O intuito é maximizar os 

ganhos em saúde, através do alinhamento com objetivos comuns, da integração de esforços 

sustentados de todos os sectores da sociedade, e da utilização de estratégias assentes na 

cidadania, na equidade e acesso, na qualidade e nas políticas saudáveis. Também foi e é 

fundamental o alinhamento com os outros programas de saúde definidos pela Direção Geral 

da Saúde, em particular com os programas prioritários. 

A nível regional, através do Observatório Regional de Saúde, utilizou-se como quadro de 

referência o plano regional de saúde e o perfil de saúde da região Alentejo. 

A nível local, utilizou-se o perfil de saúde do Alentejo Litoral, os diagnósticos sociais da Rede 

Social, os planos de ação das unidades funcionais dos Cuidados de Saúde Primários, os planos 
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intermunicipais, os mapeamentos existentes, os planos de desenvolvimento social e a Carta 

de Compromisso para o Desenvolvimento Integrado Alentejo Litoral 2020. A ULSLA E.P.E., 

como signatária, tem o compromisso de envolver-se de forma ativa e empenhada na 

concretização dos objetivos e prioridades que os agentes da região consensualizaram. 

 

Perante este enquadramento, os Planos Locais de Saúde são instrumentos de implementação 

das orientações do Programa Nacional de Saúde. O Plano Local de Saúde (PLS), enquanto 

instrumento de governança, visa propor um enquadramento estratégico, operacional e 

temporal (2020-2025), que assenta na metodologia de planeamento em saúde. Enquanto 

instrumento ímpar de alinhamento com os objetivos e estratégias nacionais e regionais, deve 

contribuir concertadamente para o cumprimento das metas nacionais, mas também deve 

espelhar a sua identidade local, através da definição de estratégias e intervenções específicas 

e individualizadas, orientadas para os potenciais ganhos em saúde da comunidade que 

abrange. 

 

Cabe à USP a responsabilidade da coordenação técnica do processo de construção, 

supervisão da implementação, monitorização e avaliação local do Plano Local de Saúde do 

Alentejo Litoral (PLSAL). 

O PLSAL tem como propósitos: 

• Identificar os problemas e necessidades de saúde da população do Alentejo Litoral; 

• Ser quadro de referência para as políticas de saúde da comunidade; 

• Ser um instrumento de governança que auxilia a gestão e a tomada de decisões dos 

líderes de saúde locais; 

• Promover, integrar e consolidar a colaboração dos diferentes sectores e entidades 

locais; 

• Assumir-se como compromisso social, incentivando os cidadãos a serem coprodutores 

das políticas de saúde;  

• Potenciar a melhoria do estado de saúde da comunidade do Alentejo Litoral; 

• Comunicar o estado de saúde da população, a nível interno (profissionais de saúde) e 

externo (comunidade).  

Para a criação de um plano de ação conjunto, organizado e intersectorial, de modo a 

otimizarmos o impacto de medidas na saúde da comunidade, a USP tomou a iniciativa de 

constituir uma equipa coordenadora, que fizesse representar-se pelas várias unidades 

funcionais ou áreas de saúde da ULSLA.  
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O PLS assentou numa metodologia participativa e corresponsável na definição do diagnóstico 

de situação, priorização de problemas, fixação de objetivos e seleção de estratégias de saúde. 

Para a definição do nível estratégico, participou a equipa coordenadora, a Rede Social, a 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) e a Guarda Nacional Republicana 

(GNR). Nesta fase, pretendeu-se identificar necessidades, produzir recomendações, 

estabelecer objetivos e estratégias para o Alentejo Litoral, em geral, e para a sua 

operacionalização ao nível concelhio, em particular. 

Para a definição do nível operacional, de modo a garantir uma abordagem e intervenção 

integradas, consistiu na análise da estratégia local de saúde e na definição das estratégias 

concelhias e na sua execução e avaliação. Para a definição da estratégia concelhia da saúde, 

as equipas locais tiveram autonomia para selecionarem os intervenientes chave locais a 

integrar, em função do seu contexto, nomeadamente dos problemas e determinantes 

identificados, das características populacionais e dos recursos e parceiros existentes. Para 

além de elementos locais da CIMAL, Rede Social e Forças de Segurança, integraram outros 

parceiros locais: USP, UCSP e UCC; Câmara Municipal; Associação Intervir.com; Agrupamentos 

de Escolas do concelho; GNR; Segurança Social; Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP); Associação para o Desenvolvimento do Litoral Alentejano (ADL); Santa Casa da 

Misericórdia de Santiago do Cacém; Centro de Respostas Integradas do Litoral Alentejano 

(CRILA); Associação para o Planeamento da Família (APF); Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém (CERCISIAGO). 

A participação dos agentes de saúde da comunidade, desde a elaboração à implementação 

do PLSAL, constitui um fator diferenciador e determinante neste processo. 

 

a. Plano Local de Saúde Concelhio 

 

A saúde é um recurso valioso que depende da intervenção não só de vários agentes da 

comunidade, mas também da sua intervenção em várias áreas e contextos.  

Para que haja um maior impacto e ganhos efetivos em saúde, para a seleção das estratégias 

locais a adotar, é importante considerar que: 

 um determinante pode estar associado a um ou mais problemas de saúde; 

 a seleção de estratégias deve considerar as com melhor relação custo-benefício e, se 

possível, operarem sobre vários problemas de saúde; 

 os recursos alocados devem estar alinhados com as estratégias selecionadas. 
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Numa lógica salutogénica e de atuação sobre os determinantes, foram identificados 

como problemas prioritários de intervenção para o Concelho de Santiago do Cacém os 

seguintes:  

 Saúde Mental 

 

Nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

cerca de 5% da população ativa tem um problema de saúde mental grave e, mais de 15%, é 

afetada por uma perturbação mental comum. A informação disponível sugere que uma em 

duas pessoas terá uma doença mental na vida, com consequências negativas nas perspetivas 

de emprego, produtividade e salários.  

 

Na União Europeia, estima-se que pelo menos 165 milhões de pessoas tenham problemas de 

saúde mental, sendo a mais comum a ansiedade, que atinge 14% da população. O número 

de mortos por saúde mental é baixo e está na maioria relacionado com o suicídio. Em Portugal, 

é no Alentejo onde acontece o maior número de suicídios. 

 

De acordo com o relatório da Entidade Reguladora da Saúde sobre o acesso e qualidade nos 

Cuidados de Saúde Mental (2015), de acordo com dados do Estudo Epidemiológico Nacional 

de Saúde Mental (2012), em cada 100 portugueses 22,9 tinham uma perturbação psiquiátrica, 

sendo Portugal um dos países com maior prevalência de perturbações psiquiátricas na 

Europa. A maioria da população reside em regiões com nível de acesso baixo ou encontra-se 

a mais de 40 minutos de cuidados públicos de psiquiatria e apenas 1,5% da população 

beneficia de um nível de acesso considerado alto, percentagem que se reduz para os 0,3% no 

caso da psiquiatria da infância e da adolescência.  

 

Existem assimetrias regionais no acesso a cuidados públicos de saúde mental, sendo a 

escassez mais vincada no Alentejo e no Algarve. 

 

A saúde mental não é um luxo, mas um requisito essencial para uma sociedade saudável. 

Atualmente, é considerada uma área prioritária da Saúde Pública e as diretrizes políticas 

assumem-no e colocam-na na agenda internacional e nacional. A sua abordagem exige um 

plano político, mas também um plano de ação compreensivo, intersectorial e integrado, 

orientado para a população ao longo do ciclo de vida e para os determinantes da saúde. O 

Programa Nacional para a Saúde Mental é um dos programas nacionais prioritários da Direção 

Geral da Saúde, facto que revela a crescente preocupação com a saúde mental ao nível das 

políticas públicas.  
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Tendencialmente, quando se aborda a temática da saúde mental, a tónica está na 

sintomatologia e na doença, no tratamento, nos serviços especializados, na reinserção e no 

seu elevado impacto para o indivíduo, família e sociedade. Associado a piores estados de 

saúde mental está a diminuição da imunidade, mais doenças, morbilidade e morte prematura, 

com elevados custos pessoais, sociais e económicos.  

 

Embora a doença mental seja comum e transversal ao ciclo de vida, a evidência tem 

demonstrado que existe um fosso entre a sobrecarga de doença mental e os recursos 

disponíveis para a sua prevenção e tratamento. A sua magnitude e sobrecarga crescente, com 

elevados custos associados, não diminui se o foco se mantiver apenas na prevenção, no 

tratamento da doença ou na expansão de serviços.  

 

A temática da saúde mental assume especial importância, considerada a prossecução da 

sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. Com efeito, os problemas de saúde mental 

admitem custos diretos e indiretos que podem exceder os 4% do Produto Interno Bruto. 

O European Pact for Mental Health and Well-being admite cinco áreas prioritárias de ação na 

saúde mental, concretamente: prevenção da depressão e suicídio; saúde mental na infância e 

educação; saúde mental no local de trabalho; saúde mental das pessoas idosas; combate ao 

estigma e exclusão social.  

 

Numa lógica de proximidade, com o intuito de melhorar o acesso, a equidade e a qualidade 

dos cuidados prestados, os serviços locais de saúde mental e os cuidados de saúde primários 

têm de restruturar-se de modo a cumprir com os requisitos mínimos de organização e 

funcionamento. A evidência aponta como caminho a necessidade de priorizar os serviços 

locais de saúde mental com o foco nas respostas da comunidade; garantir o acesso na área 

da Psiquiatria da Infância e Adolescência e nas demências; reforçar a descentralização de 

serviços e diversificar a tipologia de respostas (ex. cuidados de saúde primários, hospitalares, 

residenciais, unidades socio-ocupacionais, cuidados continuados integrados e equipas de 

apoio domiciliário), de modo a garantir a coordenação, integração e continuidade de 

cuidados.  

 Envelhecimento  

Segundo os dados do EUROSTAT, em 2050, três em cada dez residentes em Portugal terão 

65 ou mais anos. 
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As previsões para 2030 referem que a população mais idosa (mais de 50, mais de 65 e mais 

de 80 anos) continuará a aumentar. O grupo dos mais de 65 anos poderá em breve ser mais 

de um terço da população. Assiste-se à tradicional proporção aritmética entre gerações que 

fica invertida: há mais avós (4) do que pais (2) ou filhos (1).  

 

Na última década a região do Alentejo, à semelhança do país, não conseguiu inverter o 

desequilíbrio demográfico que caracteriza a estrutura etária da população, caraterizada pela 

diminuição da população mais jovem e do aumento da população com idade mais elevada.  

O saldo fisiológico no Alentejo Litoral é negativo, com um índice de envelhecimento crescente 

e acentuado. A população do Litoral Alentejano é uma população envelhecida, sendo que as 

estimativas apontam para uma não renovação populacional, ou seja, uma diminuição de 

população residente, quer pela dificuldade de fixação da mesma no território, quer pela 

descida da taxa de natalidade. 

 

Este panorama demográfico, associado a uma enorme dispersão territorial e a uma ruralidade 

marcada, constituem aspetos determinantes da saúde, o que demonstra o quão dependente 

da população em idade ativa está a população com mais de 65 anos.  

 

Existe o paradoxo do envelhecimento. O envelhecimento, enquanto um processo e não uma 

faixa etária, tem aspetos positivos e negativos.  

 

No plano individual, uma maior longevidade traz mudanças no estado de saúde, 

nomeadamente gestão de doenças crónicas e problemas de dependência, e na participação 

na sociedade, com declínio das redes pessoais e sociais e maior necessidade de apoios sociais 

e familiares. Esta etapa acentua os riscos de vulnerabilidade do estado de saúde; do 

isolamento social e da solidão; da dependência física, mental e económica; aumenta o risco 

da estigmatização, discriminação e/ou paternalismo.  

 

No plano coletivo, o envelhecimento desafia as relações intergeracionais, o desequilíbrio entre 

ativos e não ativos, entre jovens e idosos. Esta etapa acentua os riscos inerentes à 

sustentabilidade do Sistema de Saúde e de Segurança Social.  

 

No longo prazo, a sustentabilidade financeira (equilíbrio entre receitas e despesas da 

Segurança Social) continua ameaçada pela conjunção dos fatores demográfico e económico.  

Este contexto obriga a uma reflexão sobre a oferta de serviços e apoios existentes e sobre a 

necessidade de respostas específicas a esta população envelhecida, dependente e isolada. 
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Para que a tónica esteja na saúde e haja envelhecimento ativo e saudável há que considerar 

e promover a autonomia, a independência, a educação e formação ao longo da vida, a 

possibilidade de prolongamento da vida ativa, articulação entre o trabalho e a reforma, 

atividade e a saúde, a participação, a ocupação do tempo de lazer, a socialização, a 

prossecução de interesses pessoais e a qualidade de vida. No âmbito da prestação dos 

cuidados de saúde, é necessário diversificar a tipologia de respostas (domicílio vs 

institucionalização) e investir em programas dirigidos aos cuidadores formais e informais. 

 Literacia  

De acordo com os Censos de 2011, o Alentejo: 

• tem uma das taxas de analfabetismo mais elevadas. Nas NUTS III do Alentejo Litoral 

(11,6%), Baixo Alentejo (11,1%) e Alto Alentejo (11,0%) as taxas de analfabetismo são 

mais elevadas e superiores à média da região do Alentejo;  

• a proporção da população com 15 ou mais anos sem qualquer nível de escolaridade 

completo atinge 15,5%, situando-se acima do verificado a nível nacional, 10,4%;  

• a proporção da população com 18-24 anos que já abandonou o sistema de ensino e 

que completou no máximo o 3º ciclo do ensino básico é de 23,1%, situando-se acima 

do verificado a nível nacional, 22,1%;  

• 44,3% da população com 15 ou mais anos completou pelo menos o 3º ciclo do ensino 

básico; 

• 26,6% da população com 15 ou mais anos completou pelo menos o ensino secundário;  

• a proporção de jovens com idade entre os 20 a 24 anos, que completou pelo menos 

o ensino secundário, é de 59,6%, abaixo da média nacional, 60,8%;  

• a percentagem de licenciados com mais de 23 anos é 15,1%, o que coloca a região 

abaixo da média nacional; 

• 22,3% da população com 30-34 anos, possui o ensino superior situando-se abaixo do 

verificado a nível nacional, 28,6%;  

A evidência demonstra que a educação condiciona fortemente os comportamentos e estado 

de saúde, já que tem uma grande influência no acesso dos indivíduos à informação, na sua 

capacidade em beneficiar de novos conhecimentos e na adoção de comportamentos 

saudáveis. As pessoas com um nível educacional mais elevado têm menor propensão para 

sofrer de doenças crónicas, incluindo problemas de saúde mental, como a depressão ou 

ansiedade. 
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No âmbito da literacia em saúde, nos últimos anos, diferentes estudos têm demonstrado que 

um nível inadequado de literacia em saúde pode ter implicações significativas nos resultados 

em saúde, na utilização dos serviços de saúde e, consequentemente, nos gastos em saúde.  

Em Portugal, um estudo recente aponta que 61% da população inquirida apresenta um nível 

de literacia geral em saúde problemático ou inadequado, situando-se a média dos 9 países 

em estudo em 49,2%. Relativamente à dimensão cuidados de saúde, apenas 44,2% apresenta 

um nível suficiente ou excelente de literacia em saúde. No que respeita à prevenção da 

doença, cerca de 45% dos inquiridos revela ter um nível suficiente ou excelente de literacia 

em saúde, comparativamente com a média dos 9 países, que apresenta o valor de 54,5%. Na 

dimensão promoção da saúde, 60,2% da população inquirida apresenta um nível de literacia 

em saúde problemático ou inadequado, sendo que a média se situa nos 52,1%. 

 

Segundo o estudo “Literacia em Saúde na Doença Crónica”(2019), realizado pela Escola 

Nacional de Saúde Pública, revela que 55% da população com doenças crónicas tem níveis 

inadequados de Literacia em Saúde. As principais fontes de informação em saúde utilizadas 

pelos doentes crónicos são os profissionais de saúde (82,8%), seguindo-se os familiares e 

amigos (57,7%) e a televisão (55,1%). Apenas cerca de dois em cada dez indivíduos com 

doença crónica utiliza a Internet e, entre os utilizadores, apenas 25% procura informação sobre 

Saúde através de plataformas governamentais.  

 

As pessoas com doença crónica e com um nível de literacia em saúde mais baixo utilizam mais 

vezes o serviço de urgência hospitalar, as consultas de medicina geral e familiar e a urgência 

do Centro de Saúde. Um indivíduo com menor literacia em saúde tem mais doenças crónicas 

em simultâneo e quanto maior é o grau de escolaridade, maior é também o nível de literacia 

em saúde.  

 

O investimento na educação e na literacia no geral, e na literacia da saúde em particular, é 

fundamental e estratégico, já que tem impacto direto na promoção e proteção da saúde e 

prevenção da doença, e garante a equidade e sustentabilidade do sistema de saúde.  

Este contexto, impele para determinadas reconfigurações institucionais e obriga a 

reposicionar o acesso à informação, a transparência, a comunicação, a formação contínua e o 

exercício da autonomia dos vários intervenientes. 
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ii. SAÚDE ESCOLAR 

 

A Saúde Escolar é o referencial do sistema de saúde para o processo de promoção da saúde 

na escola, que deve desenvolver competências na comunidade educativa que lhe permita 

melhorar o seu nível de bem-estar físico, mental e social e contribuir para a melhoria da sua 

qualidade de vida.  

 

A investigação vem demonstrando que a maior parte dos problemas de saúde e dos 

comportamentos de risco, associados ao ambiente e aos estilos de vida, pode ser prevenida 

ou significativamente reduzida através de um programa de saúde escolar efetivo. 

 

Assim, o Programa Nacional de Saúde Escolar tem como finalidades: 

• Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa; 

• Apoiar a inclusão escolar de crianças com Necessidades de Saúde e Educativas 

Especiais; 

• Promover um ambiente escolar seguro e saudável; 

• Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis;  

• Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde. 

 

De modo a operacionalizar o Plano Nacional de Saúde Escolar, a equipa de Saúde Escolar de 

Santiago do Cacém esforça-se por desenvolver um conjunto de atividades com os alunos, 

matriculados desde o ensino pré-escolar até ao nível secundário. 

 

Relativamente aos agrupamentos de escolas do concelho de Santiago do Cacém, verificou-se 

uma cobertura dos quatro Agrupamentos: Santiago do Cacém, Vila Nova de Santo André, 

Alvalade Sado e Cercal do Alentejo, bem como de três IPSS: Jardim de Infância do Montinho, 

Santiago do Cacém; Jardim de Infância “O Comboio”, em Alvalade Sado; e Jardim de Infância 

“O Ninho”, em Vila Nova de Santo André. 

 

Quanto ao indicador “Percentagem de estabelecimentos de educação e ensino abrangidos 

pelo PNSE, segundo a nível de educação e ensino (pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, 

secundário, outros níveis de ensino), foi abrangida a totalidade de 25 escolas, o que equivale 

a 100% de escolas cobertas pela Saúde Escolar. 

 

No que respeita aos alunos abrangidos pelo PNSE, segundo a nível de educação e ensino 

(pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário, outros níveis de ensino), foi possível 
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intervir com 2858 alunos num total de 3547 alunos, o que se traduz em 75% de alunos com 

intervenção da Saúde Escolar. 

 

Foram desenvolvidas atividades na totalidade dos quatro Agrupamentos de Escolas 

abrangidos pelo PNSE com Projetos de Educação para o Ambiente e a Saúde (AS), bem como 

nas três IPSS, o que corresponde a 100% das escolas previstas com este tipo de atividade. 

 

Também foram asseguradas atividades na totalidade dos quatro Agrupamentos de Escolas 

abrangidos pelo PNSE com Projetos de Educação para a Segurança Rodoviária e a Mobilidade 

Sustentável (SReMS), bem como nas três IPSS, o que corresponde a 100% das escolas previstas 

com este tipo de atividade. 

 

Foram realizadas atividades na totalidade dos quatro agrupamentos de escolas abrangidos 

pelo PNSE com atividades de sensibilização para a organização de serviços de segurança e 

saúde no trabalho, assim como nas três IPSS, o que corresponde a 100% das escolas previstas 

com este tipo de atividade. 

O número de alunos com rastreio de IMC realizado traduziu-se em 853 alunos, do 1º e 2º 

ciclos, dos quatro agrupamentos, num total de 870 alunos que estariam previstos realizar o 

rastreio, o que equivale a 98% dos alunos rastreados.  

 

De forma a sensibilizar os alunos para o tema da alimentação saudável e a importância da 

atividade física, foram feitas 91 Ações de Educação para a Saúde (AES), consistindo estas nas 

ações previamente previstas (100%). 

 

iii. SAÚDE ORAL 

 

Conforme o enquadramento da DGS, apresentado no Programa Nacional da Saúde Oral, o 

quadro conceptual do programa corresponde a uma estratégia global de intervenção assente 

na promoção da saúde e na prevenção primária e secundária da cárie dentária. 

 

A promoção da saúde e a prevenção da doença, asseguradas pelas equipas de saúde escolar, 

são o suporte indispensável da intervenção curativa, operacionalizada maioritariamente 

através de contratualização. 

 

Este processo tem permitido prestar cuidados médico-dentários a grupos de crianças 

escolarizadas integradas em programa de saúde oral e que desenvolveram cárie dentária. 
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O alargamento do programa visa promover a saúde oral das grávidas, dos idosos, das pessoas 

com infeção por HIV/SIDA, diminuindo a incidência e a prevalência das doenças orais nestes 

três grupos através da prestação de um conjunto de cuidados de Medicina Dentária, nas áreas 

de prevenção, diagnóstico e tratamento. 

 

No Centro de Saúde de Santiago do Cacém, existe uma Higienista Oral, com uma afetação de 

18 horas, em que este período laboral é claramente insuficiente, atendendo ao parque escolar 

do concelho de Santiago do Cacém. No Centro de Saúde de Sines são asseguradas 12 horas 

e as restantes 5 estão adstritas aos diferentes programas da Unidade de Saúde Pública.  

 

No ano 2019, foram emitidos 115 documentos de referenciação para a consulta de Higienista 

Oral em que, destes, foram utilizados 63, o que se traduz em 56% dos documentos utilizados: 

 

 

Gráfico 14 - Documentos de Referenciação para HO 

 
Fonte: Saúde Pública da ULSLA,EPE 

 

Para a faixa etária dos 7 anos, foram emitidos 155 cheques dentista, tendo sido utilizados 63 

cheques, o que equivale a 41% dos cheques utilizados: 
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Gráfico 15 - Cheques dentistas emitidos aos 7 anos 

Fonte: Unidade de Saúde Pública – ULSLA 

No que respeita à faixa etária dos 10 anos, no ano 2019, foram emitidos 221 cheques dentista, 

dos quais apenas 60 foram utilizados, em que se traduz numa percentagem de 27% dos 

cheques utilizados. 

 

 

Gráfico 16 - Cheques dentistas emitidos aos 10 anos 

Fonte: Unidade de Saúde Pública – ULSLA 

 

Para a idade de 13 anos, foram emitidos 246 cheques dentista, tendo sido utilizados 79 

Cheques, o que equivale a 32% de utilização dos cheques: 
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Gráfico 17 - Cheques dentistas emitidos aos 13 anos 

Fonte: Unidade de Saúde Pública – ULSLA 

No que diz respeito à Saúde Oral da Pessoa Idosa, foram utilizados 3 cheques, num total de 

4 cheques emitidos. O baixo número de cheques emitidos e utilizados pode dever-se ao facto 

dos critérios elegíveis para a emissão do documento nesta população ser restritivo, como é o 

caso dos utentes beneficiários de Complemento Solidário para Idosos e pelo facto do utente 

ter, obrigatoriamente, que dispor de peças dentárias próprias, que requeiram de manutenção, 

não sendo elegível o uso de próteses dentárias totais, excluindo logo um grande número de 

idosos.   

 

 

Gráfico 18 - Cheques dentistas para pessoa idosa 

Fonte: Unidade de Saúde Pública – ULSLA 
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b) CENTRO DE SAÚDE DE SANTIAGO DO CACÉM: UNIDADE DE CUIDADOS DE 

SAÚDE PERSONALIZADOS (UCSP) 

 

 
 

Fonte: www.ulsla.min-saude.pt 
 

Como referido anteriormente, o Centro de Saúde de Santiago do Cacém é composto por duas 

Unidades funcionais distintas, mas que se complementam: a Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP) e a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC).  

 

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) presta cuidados personalizados aos 

utentes, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos mesmos (Decreto-

Lei nº 28/2008 de 22 de fevereiro, art.º 10º). Tem como missão garantir a prestação de 

cuidados de saúde personalizados à população inscrita no concelho de Santiago do Cacém, 

intervindo no âmbito comunitário e de base populacional. 

 

No município de Santiago do Cacém existe um Centro de Saúde, com um total de 29921 

inscritos, dos quais 4896 estão inscritos sem médico de família; além do edifício sede, existem 

seis extensões de saúde nas freguesias de Abela, Alvalade, Cercal do Alentejo, Ermidas Sado, 

S. Domingos e Vila Nova de Santo André: 

 

Abela – 714 utentes inscritos; 1 médico 2 vezes por semana (3ª e 6ª feira); não há utentes 

inscritos sem médico de família; 

Alvalade – 1996 utentes inscritos; 1 médico permanente; 2 utentes inscritos sem médico de 

família; 

Fotografia 2 - Centro de Saúde de Santiago do Cacém 

http://www.ulsla.min-saude.pt/servicos/cuidados-de-saude-primarios/ucsp-de-santiago-do-cacem/
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Cercal do Alentejo – 2964 utentes inscritos; 2 médicos permanentes; 217 utentes inscritos sem 

médico de família; 4 utentes sem médico de família, por opção; 

Ermidas-Sado – 2024 utentes inscritos; 1 médico permanente; 1 utente inscrito sem médico 

de família; 

Santiago do Cacém – 9606 utentes inscritos; 3 médicos permanentes, em que um dos quais 

acumula funções de Coordenação e 4 médicos a tempo parcial; 1690 utentes inscritos sem 

médico de família; 3 utentes inscritos sem médico de família, por opção; 

São Domingos – 1207 utentes inscritos; 2 médicos a tempo parcial; 772 utentes inscritos sem 

médico de família; 

Vila Nova de santo André – 11410 utentes inscritos; 5 médicos permanentes, 1 médico que 

colabora uma tarde na consulta complementar e 1 médico que assegura o atendimento 

complementar, em dois dias; 2188 utentes inscritos sem médico de família; 19 utentes 

inscritos sem médico de família, por opção. 

 

 

QUADRO 82 - N.º DE UTENTES INSCRITOS COM MÉDICO DE FAMÍLIA, 

Extensões de Saúde 
Nº de Utentes 

Inscritos 

Nº de Inscritos 

com médico 

Nº de Inscritos 

sem médico 

Sede Santiago Cacém 9606 7913 1690 +3* 

Extensão Abela  714 714 0 

Extensão Alvalade 1996 1994 2 

Extensão Cercal 2964 2743 217 + 4* 

Extensão Ermidas 2024 2023 1 

Extensão S. Domingos 1207 435 772 

Extensão VNSO 11410 9203 2188 + 19* 

Total 29921 25025 4896 

Fonte: UCSP de Santiago do Cacém    * utentes inscritos sem médico de família por opção 

   

A extensão de Saúde com maior número de inscritos é a extensão de Vila Nova de Santo 

André, com 11410 utentes, seguida da extensão de Santiago do Cacém, com 9606 utentes. 

Continua a ser significativo o número de inscritos sem médico de família, traduzido em 4896 

utentes, sendo que, destes, 26 utentes estão inscritos sem médico de família, por opção. 

 

A UCSP é constituída por uma equipa multiprofissional, com autonomia organizativa e técnica 

e atua em intercooperação com as demais unidades funcionais do centro de saúde. Apesar 

da equipa da UCSP ser composta por médicos (16), enfermeiros (23) e secretários clínicos (15), 

existem outros profissionais que colaboram na prestação de apoio, como sejam a Técnica 

Superior de Serviço Social, a Psicóloga, a Higienista Oral e três Assistentes Operacionais. 
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QUADRO 83 -  GRUPOS PROFISSIONAIS 

Grupo Profissional Nº 

Médicos 16 

Enfermeiros 23 

Secret. Clínicos 15 

 Fonte: UCSP Santiago do Cacém 

 

 

 

Gráfico 19 - Grupos profissionais na UCSP 
Fonte: UCSP Santiago do Cacém 

 

A UCSP do Centro de Saúde de Santiago do Cacém, na sua organização assistencial, tem como 

Programas de Carteira Básica: 

Planeamento familiar – consulta pré marcada pela utente, presencialmente ou via telefone; 

Saúde Materna – ensino dos cuidados pré-natais, preparação para o parto, revisão do 

puerpério e avaliação do risco; 

 

Saúde Infantojuvenil – consulta de prevenção, tratamento e vigilância da doença, incluindo o 

exame global de saúde, de crianças e jovens até aos 18 anos; 

 

Vacinação – implementação do Plano nacional de Vacinação (PNV), de modo a atingir a 

imunidade de grupo; 
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Saúde do Adulto e do Idoso – visa a manutenção da autonomia, independência, qualidade de 

vida e recuperação global dos idosos, para manutenção no domicílio; 

 

Cuidados em situação de doença aguda de ambulatório (consulta do dia); 

 

Consulta complementar (sede) – resposta à doença aguda de ambulatório, em dias úteis das 

18h00 às 20 horas; 

 

Pessoa com Hipertensão – visa vigilância, tratamento e prevenção das complicações tardias 

da hipertensão; 

 

Vigilância oncológica – incluída na Saúde do adulto, do idoso e planeamento familiar; 

 

Cuidados no Domicílio –utentes dependentes ou com doenças crónicas, continuidade dos 

cuidados de saúde; 

 

Terapia Compressiva de Úlceras Venosas Crónicas – visa aumentar a taxa de cicatrização e 

diminuir as recidivas, a frequência e o tratamento; 

 

Consulta de Cessação Tabágica – visa o abandono de hábitos tabágicos, por iniciativa própria 

ou indicação médica; 

 

Anti Coagulação Oral – visa um controlo eficaz da Terapêutica Anticoagulante Oral (TAO); 

 

Pé Diabético - visa identificar e tratar todos os diabéticos com patologia podológica; 

 

Consulta de Doenças Pulmonares (CDP) – consulta e seguimento da pessoa com tuberculose; 

 

Formação de alunos. 
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QUADRO 84 - INDICADORES DA UCSP 

 

 

 

Resultado 

Esperado

Resultado 

Obtido
Score

Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos 85% 80,71% 1

Taxa de utilização global de consultas médicas 78% 83,13% 2

Proporção de consultas realizadas [17;20] horas 15% 6,92% 0

Proporção de recém nascidos c/ pelo menos 1 consulta médica de 

vigilância realizada até aos 28 dias de vida 95% 77,27% 0

Proporção de crianças c/ 2 anos, c/ PNV cumprido ou em execução 

à data de referência do indicador 98% 97% 1
Proporção de crianças c/ 7 anos, c/ PNV cumprido ou em execução 

à data de referência do indicador 98% 94,74% 0
Proporção de crianças c/ 14 anos, c/ PNV cumprido ou em 

execução à data de referência do indicador 98% 98,13% 2

Proporção de recém nascidos com baixo peso 0% 0% 2

Proporção de mulheres entre [25;60] anos, c/ rastreio do cancro 

cólo útero efetuado 52% 38% 0

Proporção de grávidas que realizaram pelo menos 1 exame 

ecográfico durante o 1º trimestre de gravidez 75 53,90% 0

Proporção de mulheres [25;60] anos c/ rastreio cancro colo útero 52% 38,14% 0

Proporção de utentes com idade entre [50; 75[ anos, com rastreio 

de cancro do colon e reto efetuado 52% 32,20% 0

Proporção de utentes com 25 ou mais anos, que têm a vacina 

antitetânica atualizada; 92% 79,71% 0

Proporção de utentes com avaliação do risco diabetes tipo 2 

registado nos últimos 3 anos 22% 20,16% 1

Proporção de idosos ou doença crónica com vacina da gripe 55% 41,54% 0
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, sem 

prescrição prolongada de ansiolíticos, nem de sedativos, nem de 

hipnóticos, no período em análise 80% 81,98% 2

Proporção de utentes com diabetes, com o último registo de 

HgbA1c inferior ou igual a 8,0%; 60% 42,86% 0

Proporção de utentes DM c/ avaliação risco úlcera pé 80% 52,23% 0

Proporção de utentes com hipertensão arterial, com idade 

inferior a 65 anos, com pressão arterial inferior a 150/90 mmHg 67% 33,31% 0

Proporção de utentes com DPOC, com pelo menos um registo de 

avaliação de FeV1 nos últimos 3 anos 60% 19,16% 0

Despesa MCDT prescrito p/ inscrição padrão (p.conv) 25% 46,38% 1

Indicadores

Saúde Infantil e Juvenil

Saúde da Mulher

Saúde do Adulto

Saúde do Idoso

Diabetes Mellitus

Doenças Cardiovasculares

Qualificação da Prescrição 

Hipertensão Arterial

Gestão da 

Doença

Acesso

Gestão da 

Saúde 
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Fonte: www.bicsp.min-saude.pt 

 

Comparativamente ao ano de 2018, conforme dados do INE e, reportando ao número de 

médicos por 1000 habitantes, houve um decréscimo destes profissionais pelos utentes 

inscritos (25025), sendo que à data, cada médico tem uma distribuição média de cerca de 

1500 utentes. 

 

Quanto ao número de utentes com médico de família, verificou-se um decréscimo (83,63%), 

comparativamente aos dados de 2018, conforme consta no quadro abaixo: 

 

 

QUADRO 85 -  RECURSOS POR (1000) HABITANTE E UTENTES COM MÉDICO DE FAMÍLIA – 2018 

Concelho de Santiago do Cacém 

Consultas médicas por habitante 3,6 

Enfermeiras/os por 1 000 habitantes 8,1 

Médicas/os por 1 000 habitantes 3,0 

Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1 000 habitantes 0,4 

% Utentes com médico de família 98,3% 

Variação 2018-2015: % Utentes com médico de família 14,7% 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2012 e 2017. 
INE, Estatísticas do pessoal de saúde, 2018; INE, Estatísticas das farmácias, 2018; 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), Relatório Anual Acesso a Cuidados de Saúde nos 
Estabelecimentos SNS e Entidades Convencionadas, 2018. 

 

i. SERVIÇO SOCIAL DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS (CSP) 

 

 
O Serviço Social visa adotar uma visão integrada do utente e sua família / cuidador, dando 

ênfase às dimensões biopsicossociais, com o objetivo de contribuir para uma melhoria no 

Resultado 

Esperado

Resultado 

Obtido
Score

Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos 85% 80,71% 1

Taxa de utilização global de consultas médicas 78% 83,13% 2

Proporção de consultas realizadas [17;20] horas 15% 6,92% 0

Proporção de recém nascidos c/ pelo menos 1 consulta médica de 

vigilância realizada até aos 28 dias de vida 95% 77,27% 0

Proporção de crianças c/ 2 anos, c/ PNV cumprido ou em execução 

à data de referência do indicador 98% 97% 1
Proporção de crianças c/ 7 anos, c/ PNV cumprido ou em execução 

à data de referência do indicador 98% 94,74% 0
Proporção de crianças c/ 14 anos, c/ PNV cumprido ou em 

execução à data de referência do indicador 98% 98,13% 2

Proporção de recém nascidos com baixo peso 0% 0% 2

Proporção de mulheres entre [25;60] anos, c/ rastreio do cancro 

cólo útero efetuado 52% 38% 0

Proporção de grávidas que realizaram pelo menos 1 exame 

ecográfico durante o 1º trimestre de gravidez 75 53,90% 0

Proporção de mulheres [25;60] anos c/ rastreio cancro colo útero 52% 38,14% 0

Proporção de utentes com idade entre [50; 75[ anos, com rastreio 

de cancro do colon e reto efetuado 52% 32,20% 0

Proporção de utentes com 25 ou mais anos, que têm a vacina 

antitetânica atualizada; 92% 79,71% 0

Proporção de utentes com avaliação do risco diabetes tipo 2 

registado nos últimos 3 anos 22% 20,16% 1

Proporção de idosos ou doença crónica com vacina da gripe 55% 41,54% 0
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, sem 

prescrição prolongada de ansiolíticos, nem de sedativos, nem de 

hipnóticos, no período em análise 80% 81,98% 2

Proporção de utentes com diabetes, com o último registo de 

HgbA1c inferior ou igual a 8,0%; 60% 42,86% 0

Proporção de utentes DM c/ avaliação risco úlcera pé 80% 52,23% 0

Proporção de utentes com hipertensão arterial, com idade 

inferior a 65 anos, com pressão arterial inferior a 150/90 mmHg 67% 33,31% 0

Proporção de utentes com DPOC, com pelo menos um registo de 

avaliação de FeV1 nos últimos 3 anos 60% 19,16% 0

Despesa MCDT prescrito p/ inscrição padrão (p.conv) 25% 46,38% 1

Indicadores

Saúde Infantil e Juvenil

Saúde da Mulher

Saúde do Adulto

Saúde do Idoso

Diabetes Mellitus

Doenças Cardiovasculares

Qualificação da Prescrição 

Hipertensão Arterial

Gestão da 

Doença

Acesso

Gestão da 

Saúde 
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acesso, da humanização, da qualidade dos cuidados de saúde, da (re)integração social, da 

promoção e proteção dos direitos dos utentes, de modo a promover uma melhor qualidade 

de vida e bem-estar dos utentes / família / cuidadores ou um final de vida com dignidade. 

 

No Centro de Saúde de Santiago do Cacém, o Serviço Social existe desde outubro/2016, 

dando apoio à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, à UCC e, pontualmente, à USP, 

tendo como funções, de acordo com o Regulamento de exercício profissional dos Assistentes 

Sociais da ULSLA,EPE: 

 

- Identificar e analisar os problemas e necessidades do utente, com o intuito de participar na 

realização de diagnósticos a nível individual, grupal e comunitário; 

- Proceder ao apoio psicossocial dos utentes, famílias e/ou cuidadores informais, com o intuito 

de apoiar no cumprimento das orientações dos profissionais de saúde e reduzir os problemas 

sociais que interferem nos cuidados de saúde; 

- Orientar e envolver os utentes e suas famílias na procura de recursos adequados às suas 

necessidades; 

- Informar e articular com os restantes profissionais do serviço, com o intuito de contribuir 

para a realização de um diagnóstico multidisciplinar; 

- Assegurar a continuidade dos cuidados em articulação com os parceiros da comunidade; 

- Promover e colaborar na divulgação e educação na saúde; 

- Participar em ações de promoção e prevenção da doença em grupos de risco, através da 

elaboração e execução de programas e projetos de intervenção comunitária; 

- Participar em estudos na comunidade que permitam a avaliação social envolvente, 

nomeadamente, através da elaboração e aplicação de questionários e interpretação dos 

resultados. 

 

Assim, durante o ano de 2019, o Serviço Social do Centro de Saúde de Santiago do Cacém 

Social desenvolveu 411 eventos, distribuídos por 266 visitas domiciliárias, 123 consultas 

presenciais e 22 acompanhamentos processuais, correspondentes a um total de 305 utentes. 

Dos 411 eventos, 353 referem-se a atividades na UCSP e 58 na UCC. 

 

De salientar que a realização da visitação domiciliária tem grande expressividade no trabalho 

desenvolvido pelo Serviço Social e que, apesar do seu elevado número, há a realçar o grande 

dispêndio de tempo em deslocações, dada a dispersividade do concelho de Santiago do 

Cacém (116,79 km²). 
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Quanto aos diagnósticos sociais mais predominantes foi possível identificar a “Falta de 

disponibilidade de Apoio”, sendo este diagnóstico explicado pelo motivo de se verificar um 

idoso ser cuidador por outro idoso, familiar empregado ou disperso, por exemplo. No que 

respeita ao diagnóstico social “Falta de Condições Psicológicas por parte da família” tem a 

ver, muitas vezes, com a situação de exaustão familiar, requerendo uma referenciação à RNCCI 

por descanso do cuidador. Segue-se abaixo o resumo dos diagnósticos sociais identificados 

no Centro de Saúde de Santiago do Cacém: 

 

QUADRO 86 - DIAGNÓSTICOS SOCIAIS IDENTIFICADOS 

DIAGNÓSTICOS SOCIAIS TOTAL 

Agressão 1 

Ambiente Familiar Problemático 16 

Carência de Estruturas na Comunidade 1 

Carência económica 22 

Carência habitacional 9 

Desconhecimento de direitos 10 

Falta de condições psicológicas por parte da família 98 

Falta disponibilidade de apoio 112 

Negligência 7 

Rejeição familiar 1 

Rejeição social 2 

Saúde Materna 1 

Saúde Mental 27 

Situação Sócio Económica Familiar Equilibrada  54 

Utente Só com Apoio 41 

Utente Só sem Apoio 5 
Fonte: Estatística do Serviço Social CS de Santiago do Cacém 

 

c) UNIDADES DE CUIDADOS NA COMUNIDADE (UCC)  

 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), definida pelo Dec-Lei nº 28/2008 de 22 de 

fevereiro, artigo 11º, presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito 

domiciliário e comunitário, essencialmente a pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em 

situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 

acompanhamento próximo, e atua na educação para a saúde, na integração em redes de 

apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção. A UCC de Santiago 

do Cacém entrou em funcionamento em setembro/2010, estando sedeada nas instalações da 

Extensão de Saúde de Santo André. 
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A equipa da UCC deve ser composta por enfermeiros, assistentes sociais, médicos, psicólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas da fala e outros profissionais considerados 

adequados para fazer face às necessidades, no entanto, a equipa da UCC de Santiago do 

Cacém só está dotada de enfermeiros, assistente Social e psicóloga a tempo parcial, sendo 

apoiada por períodos por três médicos, considerando-se muito necessária a presença na 

equipa dos outros profissionais acima elencados, de modo a conseguir-se prestar uma melhor 

e mais eficaz resposta aos utentes, em matéria de cuidados de saúde de proximidade. 

 

 

QUADRO 87 - GRUPOS PROFISSIONAIS 

Grupo Profissional Nº 

Médicos 3 

Enfermeiros 9 

Assistente Social 1 

Fisioterapeutas 0 

Terapeutas da Fala 0 

Psicólogo 1 
Fonte: UCC 

 

 

Gráfico 20 - Grupos profissional 
Fonte: UCC 

 

De salientar que no grupo profissional da área de enfermagem, existem 9 profissionais 

alocados a 100% à UCC, com apoio de 10h/semanais por parte de uma enfermeira partilhada 
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com outra unidade funcional, sendo os profissionais de outras categorias são partilhados com 

a unidade funcional UCSP. 

A UCC de Santiago do Cacém, na sua organização assistencial, tem como Programas de 

Carteira Básica: 

 

Preparação para a Maternidade e Parentalidade – oferece às grávidas / pais a preparação para 

uma maternidade e paternidade saudável, consciente, incluindo cuidados dirigidos ao recém-

nascido; 

 

Promoção das competências parentais (Curso “Mamã, Papá…Cheguei”) - dotação de 

competências parentais, de âmbito multidisciplinar, dirigida aos pais; 

 

Recuperação pós-parto – promoção de atividade específica pós-parto, no sentido de 

contribuir para a recuperação, mais rapidamente, a sua silhueta, autoestima e bem-estar da 

recém mamã; 

 

Visitação Domiciliária ao recém-nascido e puérpera – assegurar a visitação domiciliária ao 

recém-nascido até ao seu 6º dia de vida; 

 

Massagem ao bebé – realização de cursos de Massagem ao Bebé, os quais têm uma grande 

utilidade prática, uma vez que este tipo de massagem tem enormes efeitos no bem-estar do 

bebé; 

 

Saúde Escolar - consiste no referencial do sistema de saúde para o processo de promoção da 

saúde na escola, que deve desenvolver competências na comunidade educativa que lhe 

permita melhorar o seu nível de bem-estar físico, mental e social e contribuir para a melhoria 

da sua qualidade de vida; 

 

Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco - O Despacho nº 5656/2017, de 28 de junho 

reforça “o progresso que tem vindo a ser assinalado quanto à intervenção da Saúde na 

resposta ao fenómeno da violência interpessoal ao longo do ciclo de vida”, através da 

clarificação de alguns aspetos do desenvolvimento da Ação de Saúde para Crianças e Jovens 

em Risco, criada pelo Despacho nº 31292/2008, de 5 de dezembro. Esta Ação vem determinar 

que cada centro de saúde e hospital com atendimento pediátrico deve dispor de Núcleo de 

Apoio a crianças de Jovens em Risco (NACJR) e Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens 

em Risco (NHACJR), em caso hospitalar, que são equipas multidisciplinares de profissionais 
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de saúde que têm como objetivo identificar, sinalizar, acompanhar e/ou encaminhar casos de 

crianças e jovens em situação de risco ou perigo. 

Os profissionais destes Núcleos prestam apoio aos profissionais/equipas de saúde que 

cuidam da criança, jovem e família; avaliam, acompanham e referenciam as crianças e jovens 

para outras entidades ou níveis de intervenção, quando necessário; promovem ações de 

sensibilização para a comunidade e profissionais de saúde. 

 

Durante o ano de 2019, ao Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens do Centro de Saúde de 

Santiago do Cacém foram sinalizadas 12 crianças/jovens, sendo que transitou do ano transato 

o acompanhamento de três crianças, perfazendo um total de 15 crianças acompanhadas, 

onde a negligência consistiu no motivo dominante de referenciação para o NACJR. 

  

Comissão de Proteção de Jovens em Risco - Neste nível de intervenção, compete também à 

Saúde desenvolver mecanismos de prevenção da ocorrência de maus tratos, da deteção 

precoce das situações de risco e de perigo, do acompanhamento e prestação de cuidados e 

da sinalização / acompanhamento /encaminhamento de casos. A Saúde assume mandato 

efetivo no funcionamento da CPCJ de Santiago do Cacém, representada atualmente por uma 

Enfermeira, que integra a modalidade restrita e a modalidade alargada num total de 14 horas 

semanais. Durante o ano de 2019, foi a autoridade policial a entidade com maior número de 

referenciações. Quanto ao principal motivo de sinalização para esta entidade, prende-se com 

o facto de se ter identificado situações de violência doméstica, que obedece à obrigatoriedade 

de denúncia às autoridades competentes. 

Dos 168 processos trabalhados em 2019, 5 são provenientes dos serviços de saúde. 

 
Equipa de Prevenção da Violência em Adultos - Em 2013, foi estabelecida a Ação de Saúde 

sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), através do Despacho nº 6378/2013, de 16 

de maio, a qual assenta o funcionamento de equipas multidisciplinares designadas por 

Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), que alargou noutras idades o 

modelo de prevenção e resposta à violência interpessoal iniciado no âmbito dos maus tratos 

em idades mais jovens. 

 

Na ULSLA, EPE, a composição destas equipas multidisciplinares, foi nomeada no início de 

2017, exercendo as equipas, tanto no HLA, como em cada centro de saúde, a sua atividade 

desde então. 
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No ano 2019, a EPVA do Centro de Saúde de Santiago do Cacém registou a sinalização de 2 

casos e a EPVA HLA registou uma sinalização de 32 situações, oriundas de todo o Litoral 

Alentejano.  

 

Capacitação dos cuidadores formais e informais – capacitação dos cuidadores formais e 

informais, dotando-os de competências básicas, para acompanhar e assegurar corretamente 

os cuidados à pessoa cuidada; 

 

Unidade Móvel de Saúde – vigilância e acompanhamento de idosos frágeis com isolamento 

social / geográfico do concelho de Santiago do Cacém. No ano 2019, a equipa de saúde de 

Unidade Móvel de Saúde acompanhou 70 utentes, dos quais 23 trataram-se de novas sinalizações. Da 

totalidade de utentes acompanhados, 25 idosos em situação de isolamento requeriam uma visita 

trimestral, enquanto que 45 utentes em situação de fragilidade requeriam uma visita mensal da 

Unidade Móvel de Saúde; 

 

Voluntariado de Proximidade – implementação de projetos de apoio domiciliário e familiar, 

tendo em vista o desenvolvimento global do indivíduo e prevenção do isolamento/ solidão, 

bem como promover uma maior humanização dos serviços de saúde coma oferta de merenda, 

no período da manhã; 

 

Equipa de Coordenação Local (ECL) – é um órgão de coordenação local da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), que assegura o acompanhamento e gestão 

interna da Rede, a nível local, em articulação com outros intervenientes. A ECL articula coma 

Equipa de Coordenação Regional (ECR) e assegura o acompanhamento e avaliação da 

resposta a nível local, bem como a articulação e coordenação dos recursos e atividades. 

Realiza também o acompanhamento às unidades de internamento na sua área de influência;   

 

Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) - é uma equipa multidisciplinar da 

responsabilidade dos CSP e das entidades de apoio social, para a prestação de serviços 

domiciliários, decorrentes da avaliação integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de 

reabilitação e de apoio social, ou outros, a pessoas em situação de dependência funcional, 

doença terminal, ou em processo de convalescença, com rede de suporte social, cuja situação 

não requer internamento mas que não podem deslocar-se de forma autónoma. (cf. Artigo 27.º 

do DL 101/2006, de 6 de junho); 

 

Intervenção Precoce – assegurar a parceria com a Equipa da Intervenção Precoce do concelho 

de Santiago do Cacém, que procura assegurar um conjunto de medidas de apoio integrado 
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centrado na criança até aos seis anos de idade, bem como na família, incluindo ações de 

natureza preventiva e reabilitativa, no âmbito da educação, da saúde e da ação social; 

 

Núcleo Local de Inserção - O NLI de Santiago do Cacém assenta numa lógica de parceria, a 

qual, através do seu conhecimento e relação de proximidade com a comunidade, define 

estratégias de intervenção, apostando na atribuição de competências às famílias, 

proporcionando-lhes maior capacidade para o exercício de cidadania e procurando torná-los 

sujeitos atores do seu próprio processo de mudança. Este grupo de trabalho tem como 

objetivos: 

 Diagnosticar, prevenir e reduzir as situações de maior vulnerabilidade social, 

favorecendo a sua progressiva inserção laboral, social e comunitária; 

 Acompanhar os beneficiários no sentido de dar cumprimento à prossecução das ações 

definidas nos CI/AIS, através de uma dinâmica de intervenção assente na partilha de 

responsabilidades de cada parceiro. 

 

A Saúde, enquanto parceiro obrigatório do Núcleo Local de Inserção, tem uma presença 

assídua nas reuniões, de carater quinzenal, com uma participação em 94% da totalidade das 

reuniões (17 reuniões/2019). 

 

Na totalidade dos 142 Acordos de Inserção assinados, a Saúde assinou 57 acordos, o que 

corresponde a 40% das famílias acompanhadas pela Saúde. 

 

Gráfico 21 - Acordos de Inserção 
Fonte: Núcleo Local de Inserção / Santiago do Cacém 
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Visitação domiciliária de enfermagem de acompanhamento e vigilância - Visa assegurar a 

vigilância de saúde do utente incapaz de se deslocar aos serviços de saúde, nomeadamente 

prevenir complicações da imobilidade, bem como assegurar cuidados de saúde; 

- Equipa referenciadora à RNCCI – equipa multidisciplinar, composta por Médico, Enfermeiro 

e Assistente Social que realiza avaliações aos utentes, para efeitos de referenciação dos 

mesmos à RNCCI, nas suas várias tipologias; 

 

- Comemoração de dias alusivos à Saúde – comemoração de efemérides relacionadas com 

problemas de saúde, através da realização de atividades promotoras da saúde, que sejam 

dinamizadoras da comunidade, em parceria com as entidades da comunidade. 

 

QUADRO 88 - INDICADORES UCC 

Indicadores UCC 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtido 
Score 

Gestão da 

Saúde 

Saúde Reprodutiva 

Proporção de grávidas com intervenção da 

UCC 35% 11,40% 0 

% de gravidas/casais que frequentaram o 

curso em Santo André  0% 0% 2 

% de puérperas /RN com VD realizadas até ao 

6º dia inscritos em Santo André = 42%   71,88%   

% de puérperas /RN com VD realizadas até ao 

6º dia inscritos em Santiago Cacém = 22 %   37,50%   

Gestão da 

Doença 

Reabilitação 

Proporção de utentes com melhoria no nível 

de "dependência no autocuidado 50% 58,18% 1 

Proporção de utentes com melhorias 

funcionais 60% 28% 0 

Doença Crónica 

Proporção de consultas não presenciais na 

UCC;  10% 17,71% 2 

ECCI 

Proporção de utentes com asma ou DPOC, 

com intervenção na UCC 10% 13,11% 2 

Taxa de ocupação da ECCI 80% 86,74% 2 

Proporção de consultas não presenciais na 

UCC 10% 18% 2 

Número médio de visitas domiciliárias por 

qualquer elemento da equipa, por utente, por 

mês de internamento 10% 8,00% 1 

Proporção de utentes com contacto pela 

equipa multiprofissional nas primeiras 48h 60% 51,20% 1 
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Indicadores UCC 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtido 
Score 

Proporção de visitas domiciliárias de 

enfermagem efetuadas no período de fim de 

semana ou em dias de feriado; 10% 9,20% 1 

Intervenção 

Comunitária 

Unidade Móvel de Saúde 

Idosos isolados identificados com pelo menos 

1VD trimestral / idosos isolados identificados 

x 100 = 80% 80% 80% 2 

Idosos frágeis isolados identificados com pelo 

menos 1VD mensal/ idosos frágeis isolados 

identificados x  70% 67% 2 

Idosos frágeis isolados acompanhados (novos 

casos identificados) / idosos isolados 

identificados (novos casos identificados)  80% 87% 2 

Saúde Escolar 

Proporção de turmas abrangidas pelo 

Programa Nacional de Saúde Escolar 30% 28,80% 1 

Proporção de crianças e jovens com 

intervenção da UCC; 15% 22,10% 2 

Proporção de crianças e jovens c/ NSE c/ 

intervenção Saúde Escolar 30% 50,80% 2 

Intervenção Precoce 

Proporção de crianças e jovens c/ intervenção 

na UCC   22,80% 2 

Fonte: www.bicsp.min-saude.PT 

 

II. Cuidados de Saúde Hospitalares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.bicsp.min-saude.pt 

 

Área total do terreno – 70.000m² 

Fotografia 3 - Hospital do Litoral Alentejano 
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Área bruta total de construção – 23.000m² 

Nº. Total de camas – 159 

Nº. de pisos - 5 

Heliporto para voos diurnos e nocturnos, atualmente não ativo 

Auditório para formação – 100 lugares 

Lugares de estacionamento – 490 

 

O HLA tem a sua área de prestação de cuidados com as seguintes estruturas: 

 Departamento de Especialidades Médicas: 

 a) Serviço de Medicina Interna: 

  - Unidade de Medicina A 

  - Unidade de Medicina B 

  - Unidade de Cuidados Intermédios 

  - Unidade de AVC 

 b) Serviço de Cuidados Paliativos 

  - Internamento 

  - Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) 

  - Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) 

 c) Serviço de Pediatria 

 d) Serviço de Saúde Mental e Psiquiatria consulta psiquiatria e psicologia 

 e) Serviço de Gastroenterologia - suspenso 

 f) Serviço de Pneumologia (consulta e exame) 

 g) Unidade de Cardiologia 

 h) Unidade de Neurologia 

 

 Departamento de Especialidades Cirúrgicas: 

a) Serviço de Cirurgia 

- Unidade de Cuidados Pós-Cirúrgicos 

 b) Serviço de Ortopedia 

 c) Serviço de Oftalmologia 

 d) Bloco Operatório 

 e) Cirurgia do Ambulatório 
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 f) Unidade de Urologia 

 g) Unidade de Otorrinolaringologia 

 h) Unidade de Ginecologia e Obstetrícia 

 

 Departamento de MCDT e Ambulatório: 

a) Serviço de Medicina Física e Reabilitação 

b) Serviço de Imagiologia 

c) Serviço de Patologia Clínica 

d) Serviço de Imunohemoterapia 

e) Serviço de Anatomia Patológica 

f) Consulta Externa 

- Exames Especiais 

- Pequena Cirurgia 

 g) Hospital de Dia 

 

 Departamento de Cuidados Emergentes e Críticos: 

a) Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica 

- VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) 

 b) Serviço de Anestesiologia 

 c) Serviço de Medicina Intensiva 

      - EEMI (Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar) 

 

 Serviços, Unidades e Equipas Autónomas: 

a) Unidade de Gestão de Caso 

b) Unidade de Convalescença 

c) Unidade de Psicologia 

d) Unidade de Nutrição e Dietética 

e) Equipa de Gestão de Altas 

f) Equipa de Coordenação Local (ECL) de Alcácer do Sal e Grândola 

g) Equipa de Coordenação Local (ECL) de Odemira 

h) Equipa de Coordenação Local (ECL) de Santiago do Cacém e Sines 

 

 Áreas Não Assistenciais: 

            a) Área de Suporte aos Cuidados 

- Serviço Farmacêutico 

- Serviço de Esterilização 

- Unidade Local de Gestão do Acesso 
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- Serviço Social 

- Assistência Espiritual 

 b) Área de Gestão e Logística 

      - Serviço de Gestão de Compras, Aprovisionamento e Logística 

      - Serviço de Gestão Hoteleira, Segurança e Transportes; 

      - Serviço de Gestão de Recursos Humanos; 

      - Serviço de Gestão Financeira e Patrimonial; 

      - Serviço de Gestão das Instalações e Equipamentos; 

      - Serviço de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação; 

      - Serviço de Planeamento, Contratualização e Controlo de Gestão; 

 c) Área de Apoio Técnico Especializado 

      - Gabinete Jurídico e de Contencioso; 

      - Gabinete do Cidadão; 

      - Gabinete de Comunicação e Imagem; 

      - Gabinete de Promoção da Qualidade e Gestão do Risco; 

      - Gabinete de Saúde Ocupacional; 

      - Gabinete de Secretariado e Expediente; 

      - Gabinete de Codificação Clínica; 

      - Gabinete de Gestão Documental; 

      - Gabinete de Formação, Investigação e Biblioteca 

 

a) SERVIÇOS DE INTERNAMENTO  

 

Relativamente aos serviços de internamento, estes são compostos por: 

Cirurgia geral – situa-se no 2º piso, com uma lotação de 26 camas; 

Cuidados Intermédios – situa-se no 2º piso e está equipado com 6 camas; 

Serviço de Observação (SO) – situa-se no piso 0, junto ao Serviço de Urgência e tem 

capacidade para 10 camas; 
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Medicina Interna – situa-se no piso 3, sendo composta pelos Serviços de Medicina A e B, em 

que cada serviço tem capacidade para 24 camas; 

Ortopedia - situa-se no piso 4 e tem capacidade para 22 camas 

Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) – situa-se no piso 1 e tem capacidade para 6 camas; 

Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) – situa-se no piso 4 e tem capacidade para 8 camas. 

Segue-se a informação relativa aos doentes saídos que estiveram internados no HLA, no ano 

2019 e, especificamente, em relação aos doentes oriundos do concelho de Santiago do 

Cacém, bem como a demora média dos dias de internamento: 

 

 

QUADRO 89 - DOENTES SAÍDOS E DEMORA MÉDIA DOS DIAS DE INTERNAMENTO 

Internamento 

Ano 2019 

Serviço Doentes Saídos Demora Média 

Cirurgia Geral 1053 6.39 

Cuidados Intermédios 48 33.85 

Serviço Observação 980 4.9 

Medicina Interna 1547 10.98 

Ortopedia 737 4.92 

UCI 63 21.68 

UC Paliativos 192 14.71 

Fonte: ULSLA,EPE 

 

QUADRO 90 - DOENTES SAÍDOS POR TIPO DE SERVIÇO 

Internamento – Ano 2019 

Concelho Santiago do Cacém 

Serviço Doentes Saídos 

Cirurgia Geral 351 

Cuidados Intermédios 20 

Serviço Observação 294 

Medicina Interna 471 

Ortopedia 188 

UCI 14 

UC Paliativos 68 
Fonte: ULSLA,EPE 
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b) SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO: CONSULTAS EXTERNAS, HOSPITAL DIA E CIRURGIA 

DE AMBULATÓRIO 

 

 

 

Fotografia 4 - Hospital do Litoral Alentejano 
Fonte: www.bicsp.min-saude.pt 

 

O Serviço de Ambulatório é composto pelo Hospital de Dia, Cirurgia do Ambulatório e 

Consultas Externas, situando-se estes serviços no piso 1 do HLA. As Consultas Externas são 

compostas por: 

 Consultas não médicas: 

• Dietética 

• Enfermagem 

• Enfermagem – Cardiotocografia – CTG 

• Enfermagem – Estomoterapia 

• Ortóptica 

• Psicologia Clínica 

 

 Consultas de especialidade cirúrgica: 

• Cirurgia Geral 

• Ginecologia 

• Otorrinolaringologia 

• Obstetrícia 

• Oftalmologia 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/hospital-do-litoral-alentejano-reduz-visitas&psig=AOvVaw0JcVzongRcYpCO_hN2cklg&ust=1584803855609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCc1MysqegCFQAAAAAdAAAAABAJ
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• Urologia 

• Oncologia Urológica 

• Ortopedia 

• Patologia Cervical 

• Pequena Cirurgia 

• Senologia 

• Senologia Oncológica 

 

 Consultas de especialidade médicas: 

• Anestesiologia 

• Anestesiologia Ambulatório 

• Anti Coagulação 

• Cardiologia 

• Cardiologia –  Pacemaker 

• Consulta do Viajante 

• Cuidados Paliativos 

• Neurologia Geral 

• Decisão Terapêutica 

• Diabetes 

• Doença. Inf. Intestino 

• Doenças autoimunes 

• Gastrenterologia / PEG – Gastrostomia Endoscópica Percutânea 

• Gastrenterologia 

• Imunohemoterapia 

• Medicina Interna 

• Medicina Interna/ Endocrinologia 

• Medicina trabalho 

• Mesoterapia 

• Obstetrícia – Ecografia 

• Oncologia médica 

• Pediatria 
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• Pneumologia 

• Psiquiatria 

• Rastreio Retinopatia Diabética 

• Reabilitação Geral 

• Reabilitação Neurológica 

• Reabilitação Ortopédica 

• Reumatologia 

• Toxina Botulínica 

 

Durante o ano 2019, foram realizadas 29917 consultas a utentes residentes no concelho de 

Santiago do Cacém, das quais 9699 foram de 1ª vez e 20218 foram consultas de seguimento, 

das várias especialidades abaixo descritas. O número de consultas realizadas a utentes do 

concelho de Santiago do Cacém representa 37% do total de consultas realizadas a utentes de 

toda a área de influência do Hospital (80571 consultas). 

 

QUADRO 91 - CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS NO ANO DE 2019 

Consultas Externas Ano 2019 -  Concelho Santiago do Cacém  

  P S Total 

ANESTESIA 678   678 

ANESTESIOLOGIA 238   238 

ANESTESIOLOGIA - AMBULATORIO 440   440 

CARDIOLOGIA 219 3083 3302 

CARDIOLOGIA 182 2458 2640 

CARD-PACEMAKER 37 625 662 

CIRURGIA 1158 1449 2607 

CIRURGIA GERAL 806 1154 1960 

CIRURGIA GERAL - ODEMIRA 1 2 3 

CIRURGIA VASCULAR - TELEMEDICINA 5 5 10 

CONSULTA DE ENFERMAGEM - CIR AMBULATORIO 26   26 

ENFERMAGEM - ESTOMATERAPIA 2 80 82 

PEQUENA CIRURGIA 214   214 

SENOLOGIA 93 139 232 

SENOLOGIA ONCOLOGICA 11 69 80 

CONSULTA DE ENFERMAGEM 264 337 601 

CONSULTA DE ENFERMAGEM 18 94 112 

CONSULTA DE ENFERMAGEM - CARDIOLOGIA   1 1 

CONSULTA DE ENFERMAGEM - CTG 86 127 213 
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Consultas Externas Ano 2019 -  Concelho Santiago do Cacém  

CONSULTA DE ENFERMAGEM - DIABETES   77 77 

CONSULTA DE ENFERMAGEM - VIAJANTE   1 1 

CONSULTA DE ENFERMAGEM-SU 160 37 197 

CUIDADOS PALIATIVOS 21 53 74 

CUIDADOS PALIATIVOS - DOMICILIO 21 53 74 

FISIATRIA 223 598 821 

CONS. DE TOXINA BOTULINICA 18 25 43 

CONSULTA DE MESOTERAPIA   216 216 

FISIATRIA 205 357 562 

GASTRO 30 38 68 

DOENCA INFLAMATORIA DO INTESTINO 3 21 24 

GASTENTEROLOGIA/PEG 2 9 11 

GASTROENTEROLOGIA 25 8 33 

GINECOLOGIA 189 502 691 

GINECOLOGIA 168 368 536 

PATOLOGIA CERVICAL 21 134 155 

IMUNOHEMOTERAPIA 149 1637 1786 

ANEMIA PRE-OPERATORIO 14   14 

ANTI-COAGULACAO 18 553 571 

IMUNO-HEMOTERAPIA 117 1084 1201 

MEDICINA 856 2596 3452 

CONSULTA DE ENFERMAGEM - INFECIOLOGIA 27 53 80 

CONSULTA DE FOLLOW UP DE DOENTE CRÍTICO 6 8 14 

CONSULTA DO VIAJANTE 167   167 

CUIDADOS PALIATIVOS 37 178 215 

DIABETES 75 653 728 

DIABETES GESTACIONAL 10 72 82 

DOENCAS AUTO-IMUNES 53 481 534 

DOENCAS CEREBROVASCULARES 73 87 160 

ENDOCRINOLOGIA 2 69 71 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 24 63 87 

INSUFICIENCIA CARDIACA 20 67 87 

MEDICINA INTERNA 327 828 1155 

REUMATOLOGIA 35 37 72 

MEDICINA DO TRABALHO 57 558 615 

MEDICINA DO TRABALHO 57 558 615 

NEUROLOGIA 129 244 373 

NEUROLOGIA 129 244 373 

NUTRICAO 94 381 475 

DIETETICA 94 381 475 

OBSTETRICIA 160 291 451 
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Consultas Externas Ano 2019 -  Concelho Santiago do Cacém  

OBSTETRICIA 28 113 141 

OBSTETRICIA-ECOGRAFIA 132 178 310 

OFTALMOLOGIA 3175 2131 5306 

OFTALMOLOGIA 818 2130 2948 

OFTALMOLOGIA - ADICIONAL 157   157 

ORTOPTICA 2200 1 2201 

ONCOLOGIA 418 1155 1573 

CDT ONCOLOGIA 123 78 201 

DOENCAS ONCOLOGICAS 110 594 704 

ONCOLOGIA MEDICA 185 483 668 

ORL 75 67 142 

OTORRINOLARINGOLOGIA 75 67 142 

ORTOPEDIA 968 1591 2559 

ORTOPEDIA 844 1591 2435 

ORTOPEDIA – ADICIONAL 124   124 

OTORRINO 38   38 

OTORRINOLARINGOLOGIA - ADICIONAL 38   38 

PEDIATRIA 144 464 608 

PEDIATRIA 144 464 608 

PNEUMOLOGIA 291 645 936 

PNEUMOLOGIA 291 645 936 

PSICOLOGIA 77 632 709 

PSICOLOGIA (SERVICO PSIQUIATRIA) HLA 24 75 99 

PSICOLOGIA (SERVICO PSIQUIATRIA)SANTIAGO 12 40 52 

PSICOLOGIA (SERVICO PSIQUIATRIA)SINES 1 9 10 

PSICOLOGIA CLíNICA 40 508 548 

PSIQUIATRIA 162 1338 1500 

PSIQUIATRIA - TRATAMENTO COMPULSIVO AMB. 1 1 2 

PSIQUIATRIA COMUNITARIA   1 1 

PSIQUIATRIA COMUNITARIA - CS GRANDOLA   2 2 

PSIQUIATRIA COMUNITARIA - CS ODEMIRA   5 5 

PSIQUIATRIA COMUNITARIA - CS SANTIAGO 14 307 321 

PSIQUIATRIA COMUNITARIA - CS SINES 2 55 57 

PSIQUIATRIA GERAL 145 967 1112 

UROLOGIA 124 428 552 

ONCOLOGIA UROLOGICA 1 211 212 

UROLOGIA 123 217 340 

Total Geral 9699 20218 29917 

Fonte: ULSLA,EPE 
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Fotografia 5 - Hospital do Litoral Alentejano 
Fonte: www.bicsp.min-saude.pt 

O Hospital de Dia é um serviço onde os utentes recebem, de forma programada, cuidados de 

saúde, permanecendo vigiados durante o dia, por um período não superior a 12 horas, não 

requerendo estadia durante a noite. Este serviço pretende proporcionar um atendimento 

especializado e tecnicamente qualificado a cada doente. 

 

Tem como função a realização de tratamentos, permitindo a administração de fármacos que 

requerem o recurso, nomeadamente, a uma via parentérica e uma vigilância de potenciais 

efeitos adversos, bem como tratamentos de quimioterapia, hormonoterapia e 

imunohemoterapia. Outra função destas unidades é a exploração diagnóstica para 

estadiamento de doença, utentes que necessitem de vigilância imediata e monitorização e 

vigilância clínica de curta duração (até 12 horas). 

 

O Hospital de Dia tem um espaço físico próprio, situado no Piso 1 e com acesso exterior pela 

entrada das Consultas Externas. Está dotado de meios técnicos e humanos qualificados que 

possibilitem os cuidados de saúde que lhe são inerentes: 

 

QUADRO 92 - HDI N.º DE SESSÕES E DE DOENTES 

HDI - Ano 2019 

  Sessões Doentes 

CUIDADOS PALIATIVOS 188 74 

IMUNOHEMOTERAPIA 1310 409 

MEDICINA 1225 378 

ONCOLOGIA 
CIRURGICA 

27 26 

ONCOLOGIA MEDICA 5198 803 

PSICO-ONCOLOGIA 295 73 

Total Geral 8243 1763 
Fonte: ULSLA,EPE 

http://www.ulsla.min-saude.pt/servicos/cuidados-de-saude-hospitalares/hospital-de-dia/
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Durante o ano de 2019, no Hospital de Dia, foram realizadas 8243 sessões, incluindo consultas 

e tratamentos, correspondentes a 1763 doentes. 

 

A Cirurgia de Ambulatório pretende prestar cuidados de saúde a doentes que requerem uma 

intervenção cirúrgica ou um exame complementar de diagnóstico que não necessitem de 

pernoitar no hospital. O período de internamento previsto é, em regra, inferior a 12 horas, 

sendo o horário de funcionamento do serviço, das 8h00 às 20h00. Funciona no piso 1 do 

Hospital, cujo acesso é feito através da entrada das Consultas Externas. 

 

No ano 2019, na Cirurgia de Ambulatório foram realizadas 3081 intervenções, 

correspondentes a 2226 doentes, em que a especialidade com maior número de intervenções 

incidiu na oftalmologia, com 2366 intervenções em 1532 doentes. 

 
 

QUADRO 93 - CIRURGIA DE AMBULATÓRIO N.º DE INTERVENÇÕES E DOENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:ULSLA,EPE 

 

c)  SERVIÇO DE URGÊNCIA 

 

Fotografia 6 - Hospital do Litoral Alentejano 
Fonte: site ULSLA, EPE 

Cirurgia de Ambulatório Ano 2019 

  Intervenções Doentes 

CIRURGIA GERAL 340 321 

GINECOLOGIA 109 109 

OFTALMOLOGIA 2366 1532 

ORTOPEDIA 211 209 

OTORRINOLARINGOLOGIA 21 21 

UROLOGIA 34 34 

Total Geral 3081 2226 
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O Serviço de Urgência do Hospital do Litoral Alentejano situa-se no Piso 0, encontrando-se 

em remodelação do espaço, de modo a dispor de maiores e melhores condições de prestação 

de cuidados de saúde. 

Devido às características deste Serviço, não são possíveis visitas com horários alargados, e o 

horário a seguir indicado poderá, por imperativos clínicos, sofrer alterações a qualquer 

momento. 

 

As visitas aos doentes efetuam-se entre as 11 e as 20 horas. Cada doente pode receber 2 

visitas de familiares diretos, alternadamente até um máximo de 5 minutos cada, desde que as 

suas condições de saúde o permitam (de acordo com o critério clínico). 

No ano 2019, o SU teve um total de 45507 admissões de doentes, cuja prioridade 

predominante foi a cor amarela, o que significa que a maioria dos doentes admitidos tinha 

uma situação de saúde urgente, de acordo com a ordem de prioridades. 

 

Gráfico 22 - Admissões em SU por triagem de Manchester/ ano 2019 
Fonte: ULSLA,EPE 

 

 

 

45 507

1004 551

23 326

16 442

137 951

ADMISSÕES EM SU POR TRIAGEM DE MANCHESTER/ 
ANO 2019

  SU - Médico/Cirúrgica   Vermelho   Laranja   Amarelo   Verde   Azul   Branco
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QUADRO 94 - TRIAGEM DE MANCHESTER (HLA) ANO 2019 

SU- Médico/Cirúrgica 45.507 

Vermelho 100 

Laranja 4.551 

Amarelo 23.326 

Verde 16.442 

Azul 137 

Branco 951 
Fonte: ULSLA, EPE 

 

 

QUADRO 95 - TRIAGEM DE MANCHESTER 

 
Fonte: ULSLA, EPE 

 

Relativamente aos utentes oriundos do concelho de Santiago do Cacém, foram admitidos 

18648 doentes, o que se traduz numa percentagem de 41% do total de doentes admitidos, 

conforme é verificável no gráfico abaixo: 
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Gráfico 23 - Admissão em SU 
Fonte: ULSLA,EPE 

 

No que respeita a admissões por motivo de acidente, deram entrada no HLA 4340 utentes, 

oriundos de toda a área de influência da ULSLA, embora do concelho de Santiago do Cacém 

tenham sido admitidos 1594 utentes, principalmente devido a acidentes pessoais, conforme 

é possível verificar na exposição infra: 

 

 

QUADRO 96 -  N.º DE ACIDENTES PESSOAIS POR TIPOLOGIA E ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ULSLA 

 

Ano 2019 

Admissões por Acidentes na 

área de influência da ULSLA 

Admissões por Acidentes no 

concelho de Santiago do Cacém 

Acidente de Caça 5 0 

Acidente de Trabalho 1215 428 

Acidente de Viação 446 111 

Acidente Desportivo 123 46 

Acidente Doméstico 3 1 

Acidente Escolar 468 227 

Acidente Pessoal 2080 781 

Total 4340 1594 

Fonte: ULSLA,EPE 

SU Área Influência

SU Santiago Cacém

0

50000

1

45507 18648

Admissão em SU

SU Área Influência SU Santiago Cacém



 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 
2020 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
    CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                   192/325       
 

i. INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA (INEM) – VIATURA MÉDICA DE 

EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO (VMER) 

 

 

Fotografia 7 - Viatura da VMER HLA 
Fonte: site da ULSLA, EPE 

 

Com início de atividade a 03 de setembro de 2009, a Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação (VMER) do Litoral Alentejano atua essencialmente numa área geográfica que 

abrange os concelhos de Santiago do Cacém, Sines, Grândola, Odemira e Alcácer do Sal – 

cerca de 100.000 habitantes. 

 

Com base no Hospital do Litoral Alentejano, EPE, a Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação é um veículo de intervenção pré-hospitalar, destinado ao transporte rápido de 

uma equipa médica diretamente ao local onde se encontra o doente. 

Esta equipa é constituída por médico e enfermeiro. 

 

A VMER tem como principais objetivos: 

• Transportar a equipa médica ao local da ocorrência; 

• Transportar o equipamento de suporte avançado de vida; 

• Triar em situação multivítimas; 

• Encaminhar e acompanhar até à unidade de saúde mais adequada à vítima 

 

Atua na dependência direta do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). 

O CODU é o elo da cadeia de socorro para onde são encaminhados os pedidos recebidos 

através do Número Nacional de Socorro – 112 – na área da emergência médica. O seu 
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funcionamento é assegurado em permanência por médicos e operadores de central com 

formação específica para efetuar o atendimento, triagem, aconselhamento de pré-socorro e 

seleção e acionamento dos meios de socorro mais adequados a cada ocorrência, preparando 

a receção hospitalar dos doentes. A VMER é ativada através do INEM/CODU, ligando o 

Número Europeu de Socorro – 112.  

 

No ano 2019, a VMER HLA registou um total de 882 saídas no Litoral Alentejano, das quais 67 

terminaram como desativações. No concelho de Santiago do Cacém, registaram-se 336 

saídas, em que a freguesia que mais solicitou este serviço foi a freguesia de Santiago do 

Cacém, S. Bartolomeu e Santa Cruz com 106 ativações, seguido de Santo André com 77. 

 

 

 

Gráfico 24 - N.º saídas VMER por Concelho 
Fonte: Gabinete Planeamento e Controlo de Gestão da ULSLA, EPE 
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Gráfico 25 - N.º saídas VMER por Freguesia, Concelho de Santiago do Cacém 

Fonte: Gabinete Planeamento e Controlo de Gestão da ULSLA, EPE 

 

 

Conforme o gráfico abaixo indica, houve um maior número de vítimas do género masculino. 

 

Gráfico 26 - N.º de vítimas por género 

Fonte: Gabinete Planeamento e Controlo de Gestão da ULSLA, EPE 
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Das vítimas do género masculino, os cidadãos que mais foram socorridos pela VMER HLA 

tinham mais de 65 anos. 

 

 

Gráfico 27 - N.º vítimas do género masculino por faixa etária 

Fonte: Gabinete Planeamento e Controlo de Gestão da ULSLA, EPE 

 

À semelhança do género masculino, também no género feminino, as pessoas com idade 

superior a 65 anos foram a que mais usufruíram do apoio da VMER HLA. 
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Gráfico 28 - N.º vítimas do género feminino por faixa etária 

Fonte: Gabinete Planeamento e Controlo de Gestão da ULSLA, EPE 

 

III. Cuidados Continuados Integrados 

 
Em Portugal, o envelhecimento da população tem por base o aumento da esperança média 

de vida, bem como a diminuição da mortalidade e natalidade. E, apesar da melhoria contínua 

ao nível dos cuidados de saúde, o número de pessoas com doenças crónicas incapacitantes é 

muito grande, havendo necessidade de novas respostas às necessidades de pessoas com 

dependência funcional, com patologia crónica múltipla e pessoas com doença incurável em 

estado avançado e em final de vida. 

 

De forma a contribuir para o aumento da qualidade de vida e para a consolidação de uma 

sociedade mais justa e solidária, é necessária a criação de políticas de promoção de 

funcionalidade, de prevenção, capazes de reduzir e adiar as incapacidades. 

 

Assim, o XVII Governo Constitucional, através do Plano Nacional de Saúde, decidiu 

desenvolver ações mais próximas das pessoas em situação de dependência, investir no 

desenvolvimento dos cuidados de longa duração, promovendo a distribuição equitativa das 

respostas a nível territorial; qualificar e humanizar a prestação de cuidados; potenciar os 

recursos locais, criando serviços comunitários de proximidade e ajustar ou criar respostas 
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adequadas à diversidade que caracteriza o envelhecimento individual e as alterações de 

funcionalidade. 

 

A operacionalização deste modelo exige uma intervenção integrada e articulada entre a Saúde 

e a Segurança Social, situando-se num nível intermédio de cuidados de saúde e apoio social, 

com uma vertente comunitária e de internamento hospitalar. 

 

De modo a concretizar-se este conceito, direcionado à pessoa em situação de dependência, 

implementam-se unidades e equipas de cuidados continuados integrados, assentes em 

parcerias públicas, sociais e privadas, de carater multidisciplinar, que visam contribuir para a 

melhoria do acesso do cidadão com perda de funcionalidade ou em risco de a perder. Dá-se 

início a um novo paradigma dos cuidados de saúde e apoio Social, através da criação da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados, no âmbito dos Ministérios da Saúde e do 

Trabalho e da Solidariedade Social, dora avante designada por Rede. 

 

A Rede é constituída por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde e/ou apoio 

social, com origem nos serviços comunitários de proximidade, abrangendo hospitais, centros 

de saúde, os serviços distritais e locais da Segurança Social, a Rede Solidária e as autarquias 

locais. Integra ainda a Rede as unidades e equipas de cuidados continuados integrados de 

saúde mental e equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos. 

 

A coordenação da Rede processa-se a nível nacional, sendo que se organiza em dois níveis 

territoriais de operacionalização, regional e local. 

Na região Alentejo, existe uma Equipa de Coordenação Regional (ECR) que coordena 25 

Equipas de Coordenação Local (ECL), sendo que no Litoral Alentejano existem três Equipas de 

Coordenação Local: Santiago/Sines, Grândola/Alcácer do Sal e Odemira. 

 

A prestação de cuidados continuados integrados é assegurada por: 

 Unidades de Internamento: 

• Unidade de Convalescença (UC) 

• Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR)  

• Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) 

 Unidades de ambulatório: 

• Unidade de Dia e Promoção da autonomia 

 Equipas referenciadoras: 
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• Equipas de Gestão de Altas (EGA) 

• Equipa referenciadora do Centro de Saúde 

 Equipas Domiciliárias: 

• Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 

 

 

a) UNIDADE DE INTERNAMENTO 

 

 

i. UNIDADE DE CONVALESCENÇA (UC) 

 

 

A Unidade de Convalescença é uma Unidade de internamento que visa prestar tratamento e 

supervisão clínica, continuada e intensiva, e para cuidados clínicos de reabilitação, na 

sequência de internamento hospitalar originado por situação clínica aguda, recorrência ou 

descompensação de processo crónico. Esta unidade destina-se a internamento com 

previsibilidade de 30 dias consecutivos.  

 

Gráfico 29 - Unidade de Convalescença do HLA 

Fonte: http://www.ulsla.min-saude.pt 

 

Na região Alentejo, a população tem disponível 10 Unidades de Convalescença, sendo que 

no Litoral Alentejano existe uma UC, sita no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do 

Cacém, tendo a mesma sido inaugurada no dia 10 de maio de 2011. Distingue-se dos 

restantes serviços de internamento existentes no Hospital, principalmente pelo facto das 

vagas disponíveis na mesma serem do domínio da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, bem como a definição das suas regras gerais de funcionamento. Esta unidade tem 

capacidade para 25 utentes, embora durante o ano de 2019, esta capacidade tenha sido 

http://www.ulsla.min-saude.pt/
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reduzida devido à escassez de recursos humanos para fazer face à necessidade de prestação 

de cuidados de saúde de caracter permanente. A unidade é dotada de uma equipa 

multidisciplinar, constituída por médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, 

terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, psicóloga, dietista, assistente técnica e assistentes 

operacional. 

 

Durante o ano de 2019, a UC HLA teve internados 92 utentes, como uma demora média de 

43,40 dias de internamento. Isto significa que se verificou a necessidade de um ligeiro 

prolongamento do internamento, previsivelmente, programado de 30 dias. Do total dos 92 

utentes internados na UC, 37 dos quais eram residentes no concelho de Santiago do Cacém.  

 

 

QUADRO 97 - DOENTES SAÍDOS POR ÁREA DE INFLUÊNIA DA ULSLA E DO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO 

CACÉM 

Unidade de Convalescença 

Ano 2019 

Doentes Saídos Demora Média 
 

Doentes Saídos  

92 43.40 
 

37 

Fonte: Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão - ULSLA 

 

No que respeita ao destino pós alta dos utentes internados na UC, relativamente aos utentes 

residentes no concelho, é possível aferir que a grande maioria regressou ao seu domicílio 

anterior, seguido daqueles que necessitaram de uma continuidade de cuidados, em regime 

de internamento, tendo sido transferidos para outras unidades da Rede. 

 

QUADRO 98 - DESTINO APÓS ALTA HOSPITALAR 

Unidade de Convalescença 2019 

Destino Após Alta 

DOMICíLIO 20 

EXTERIOR NAO REFERENCIADO 6 

OUTRO HOSPITAL 1 

UNIDADE DE LONGA DURACAO E MAN 1 

UNIDADE DE MED.DURACAO E REABI 6 

UNIDADES DE CONVALESCENCA 1 

URGENCIA 2 
Fonte: Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão – ULSLA 
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ii. UNIDADE DE MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO (UMDR) 

 

 

A Unidade de Média Duração e Reabilitação é uma unidade de internamento, com espaço 

físico próprio, articulada com o hospital de agudos para a prestação de cuidados clínicos, de 

reabilitação e de apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação de um 

processo agudo ou descompensação de processo patológico crónico, a pessoas com perda 

transitória potencialmente recuperável. O período de internamento na UMDR tem uma 

previsibilidade superior a 30 e inferior a 90 dias consecutivos, por cada admissão. 

 

Em Santiago do Cacém, a UMDR existe desde o ano 2010 e situa-se no edifício do antigo 

Hospital, denominando-se UMDR Conde do Bracial. Ocupa o rés do chão do edifício, estando 

dotada com 11 quartos e com uma capacidade para 20 utentes. A sua equipa técnica é 

composta por 6 enfermeiros, 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta ocupacional, 1 terapeuta da fala, 1 

psicóloga, 1 médico e 1 assistente social. 

 

Durante o ano de 2019, a UMDR Conde do Bracial teve 58 utentes internados.  

 

 

 

Fotografia 8 - Unidade de Média e Longa Duração Conde do Bracial 

Fonte: www.scmsc.pt 

  

 

 

 

http://www.scmsc.pt/
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iii. UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO (ULDM) 

 

 

 

Fotografia 9 - Unidade de Longa Duração e Manutenção S. João Deus 

Fonte: www.scmsc.pt 
 

 

A Unidade de Longa Duração e Manutenção é uma unidade, de caráter temporário ou 

permanente, com espaço físico próprio, para prestar apoio social e cuidados de saúde de 

manutenção a pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de 

dependência e que não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio, por um período 

de internamento, previsível superior a 90 dias.  

 

A unidade pode também proporcionar internamento, por período inferior, em situações 

temporárias, decorrentes de dificuldades de apoio familiar ou necessidade de descanso do 

principal cuidador, até 90 dias por ano. 

 

No Alentejo Litoral existem quatro unidades desta tipologia, estando situadas em Odemira, 

com 16 camas, em Grândola, com 20 camas. Especificamente, em Santiago do Cacém, existem 

duas unidades da tipologia mencionada, estando uma situada no edifício Conde do Bracial, 

com 20 camas e outra na Unidade S. João de Deus, com 24 camas. Esta última iniciou a sua 

atividade em 15 de julho de 2008, enquanto que a ULDM Conde do Bracial, à semelhança da 

UMDR que funciona no mesmo edifício, dispõe de 20 camas, cuja inauguração data de abril 

de 2010. A equipa técnica destas unidades é composta por enfermeiros, fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, psicóloga, médico e assistente social. 

 

http://www.scmsc.pt/
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Durante o ano de 2019, a ULDM Conde do Bracial admitiu 45 utentes, enquanto que a ULDM 

S. João Deus recebeu 43 utentes. 

b) UNIDADES DE AMBULATÓRIO 

 

i. UNIDADE DE DIA E PROMOÇÃO DA AUTONOMIA 

 

 

A unidade de dia e de promoção da autonomia é uma unidade para a prestação de cuidados 

integrados de suporte, de promoção de autonomia e apoio social, em regime ambulatório, a 

pessoas com diferentes níveis de dependência que não reúnam condições para serem 

cuidadas no domicílio. 

 

Na região Alentejo Litoral e, concretamente, no concelho de Santiago do Cacém, não está 

disponível esta tipologia da RNCCI. 

 

c) EQUIPAS REFERENCIADAS 

 

i. EQUIPA DE GESTÃO DE ALTAS (EGA)  

 

 

A Equipa de Gestão de Altas é uma equipa hospitalar multidisciplinar para a preparação e 

gestão de altas hospitalares com outros serviços, para os doentes que requerem seguimentos 

dos seus problemas de saúde e sociais, quer no domicílio quer em articulação com as 

unidades da RNCCI (Artigo 23.º do Dec. Lei n.º 109 de 6 de junho de 2006). Compete a esta 

equipa, composta por médico, enfermeiro e assistente social, avaliar, em tempo útil, todas as 

propostas de sinalizações de doentes internados que requeiram, ou não, critérios de 

referenciação à RNCCI. 

 

Assim, no que respeita ao concelho de Santiago do Cacém, a EGA diligenciou 113 

referenciações à RNCCI, para as diversas tipologias que a compõem, conforme quadro abaixo: 

 

QUADRO 99 - NÚMERO DE REFERENCIAÇÕES À RNCCI DE UTENTES RESIDENTES NO CONCELHO DE SANTIAGO 

DO CACÉM, NO ANO  2019 

Referenciações HLA 

Total 
 

2019 

                         Tipologias 

ECCI UC UMDR ULDM 

15 43 31 24 113 

 Fonte: Estatística anual da EGA 
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Gráfico 30 - Referenciações à RNCCI pelo HLA, ano 2019 

  Fonte: Estatística anual da EGA 

 

A Unidade de Convalescença foi a tipologia para a qual foram referenciados maior número 

de utentes, seguido da UMDR, ULDM e, por último, para ECCI. Devido ao número reduzido 

de vagas face ao número de utentes referenciados, atendendo a que se trata de uma Rede de 

âmbito nacional, muitos dos utentes referenciados para a tipologia de internamento não 

obteve vaga imediata e, em determinados casos, não foi possível assegurar aos mesmos um 

regresso seguro ao domicílio, havendo necessidade de protelar a sua saída do Hospital, por 

falta de vaga imediata na RNCCI. Traduzido em dias de internamento, foi possível contabilizar 

349 dias de internamento, após alta clínica, em que os utentes permaneceram no Hospital a 

aguardar uma vaga da RNCCI. 

 

Noutros casos e, de modo a que o utente não fique em protelamento de saída no hospital, 

por falta de vaga na RNCCI, foi desenvolvido pelo serviço social conjuntamente com as 

equipas de tratamento de cada serviço, uma intervenção com vista a obtenção de uma 

resposta transitória que permitisse o regresso do utente ao domicílio, enquanto aguarda vaga 

na RNCCI. 

 

ii. EQUIPAS REFERENCIADORAS DO CENTRO DE SAÚDE DE SANTIAGO DO 

CACÉM  

 

A Equipa referenciadora de utentes do Centro de Saúde de Santiago do Cacém, constituída 

por médica/o, enfermeira/o e Assistente Social, também desempenha um papel bastante ativo 

no processo de avaliação e referenciação de utentes, como é evidente no quadro abaixo: 
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QUADRO 100 - REFERENCIAÇÕES POR TIPOLOGIA E MÊS 

 

Fonte: Estatística de Serviço Social CS Santiago Cacém 

 

 

Gráfico 31 - Tipologia das referenciações à RNCCI do CS Santiago do Cacém              
     Fonte: - Estatística de Serviço Social CS Santiago do Cacém 

 

No ano 2019, através do Centro de Saúde de Santiago do Cacém, foram abertos 187 processos 

de referenciação para a RNCCI, sendo que 6 utentes foram referenciados para Unidade de 

Convalescença, 14 para ULDM (prestação de cuidados), 34 para UMDR, em igual número para 

ECCI e, em grande destaque, 99 utentes foram referenciados para ULDM, na vertente de 

Descanso do Cuidador, cujo período de internamento prolonga-se até aos 90 dias. 

 

ECCI UC UMDR ULDM ULDM-DC

janeiro 2 2 3 10 17

fevereiro 3 5 4 5 17

março 3 1 2 3 13 22

abril 3 2 8 13

maio 4 1 1 9 15

junho 1 1 4 1 4 11

julho 3 2 3 2 8 18

agosto 1 3 2 4 10

setembro 7 1 1 10 19

outubro 2 1 8 11

novembro 2 7 13 22

dezembro 3 2 7 12

Total 34 6 34 14 99 187

Mês Nº Total
Tipologia

TIPOLOGIA DAS REFERENCIAÇÕES À RNCCI 
DO CS SANTIAGO DO CACÉM

ECCI UC UMDR ULDM ULDM-DC
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Respeitante ao concelho de Santiago do Cacém, cumulativamente com as referenciações do 

Hospital e Centro de Saúde, é possível constatar que no ano 2019, foram referenciados 300 

utentes para as diversas tipologias que compõem a RNCCI. 

 

   
QUADRO 101 - REFERENCIAÇÕES À RNCCI POR TIPOLOGIA, RESIDENTES NO MUNICÍPIO 

Referenciações 
à RNCCI - 

Concelho de 
Santiago do 

Cacém 

Tipologia 
Total 

ECCI UC UMDR ULDM ULDM-DC 

CS Santiago 34 6 34 14 99 187 

Hospital 15 43 31 24 0 113 

Total 49 49 65 38 99 300 

       
       

Fonte: Estatística ULSLA 

 

 

 

Gráfico 32 - Referenciações à RNCCI, por tipologia Utentes residentes no Concelho de Santiago do 

Cacém 

Fonte: Estatística ULSLA 

 

d) EQUIPAS DOMICILIÁRIAS 

 

i. EQUIPAS DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS (ECCI)  
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Como já foi referido anteriormente, a Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) é 

uma equipa multidisciplinar da responsabilidade dos cuidados de saúde primários e das 

entidades de apoio social, para a prestação de serviços domiciliários, decorrentes da avaliação 

integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de reabilitação e de apoio social, ou outros, a 

pessoas em situação de dependência funcional, doença terminal ou em processo de 

convalescença, com rede de suporte social, cuja situação não requer internamento, mas que 

não podem deslocar-se de forma autónoma. 

 

A ECCI pressupõe assegurar: 

• cuidados domiciliários de enfermagem e médicos; 

• cuidados de fisioterapia, salientando que a ECCI Santiago do Cacém não dispõe de 

fisioterapeuta, apenas uma profissional de enfermagem de reabilitação; 

• apoio psicossocial; 

• educação para a saúde aos doentes, familiares e cuidadores; 

• outros recursos de saúde e sociais, considerados pertinentes. 

 

Durante o ano 2019, a ECCI Santiago do Cacém registou uma taxa de ocupação de 92%, com 

um número médio de 8 visitas domiciliárias mensais por utente. Cerca 46,42% dos utentes 

integrados em ECCI tiveram alta com os objetivos atingidos e em 58,18% dos utentes 

verificou-se uma melhoria na dependência no autocuidado. O tempo médio de permanência 

em ECCI, em 2019, foi de 130,22 dias. 

 

IV. Comportamentos Aditivos / Dependências 

 

No âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), a Lei 

Orgânica do Ministério da Saúde, aprovada pelo Decreto-Lei nº 124/2011, de 29 de dezembro, 

procedeu à criação do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD), extinguindo, em consequência, o Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, IP, cometendo às Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS,IP) a 

componente de operacionalização das políticas de saúde.  

 

 O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) tem por 

missão promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos 

comportamentos aditivos e a diminuição das dependências. Neste âmbito, foi criada a DICAD 
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- Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, que é um serviço 

central da ARS Alentejo, IP, (alínea f do nº.2 do art.º 1 da Portaria nº.210/2013 de 27 de junho). 

Compete à DICAD, no âmbito de intervenção regional, proceder à difusão das normas e 

orientações técnicas e de outros instrumentos de apoio técnico à atividade dos 

estabelecimentos de saúde, apoiar a sua implementação e monitorizar a sua execução. 

 

Para a prossecução das suas atribuições, a Divisão de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (DICAD) do Alentejo, conta com uma equipa de coordenação 

regional localizada na sede da DICAD, e de Unidades de Intervenção Local (UIL), que são 

unidades especializadas e funcionais, prestadoras de cuidados de saúde em matéria de 

intervenção nos comportamentos aditivos e das dependências, responsáveis, dentro do seu 

âmbito territorial e de forma articulada, pelas áreas de prevenção, tratamento e reinserção de 

utentes com comportamentos aditivos e dependências de substâncias psicoativas lícitas ou 

ilícitas. 

 

A nível da Região Alentejo, existem quatro unidades: Centro de Resposta Integradas (CRI) 

Norte Alentejano, CRI Alentejo Central, CRI Baixo Alentejo e CRI Alentejo Litoral. O CRI, 

enquanto Unidade de Intervenção Local, compete atuar “Dentro do seu âmbito territorial, e 

de forma articulada, pelas áreas de intervenção da prevenção, da redução de riscos e 

minimização de danos, do tratamento e da reinserção de utentes com comportamentos 

aditivos e dependências de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, de acordo com as 

orientações da respetiva Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (DICAD). 

 

A equipa técnica do CRI Litoral Alentejano é composta por: 

 

• 4 Psicólogos Clínicos (um dos quais afeto à atividade de prevenção) 

• 2 Enfermeiros generalistas 

• 1 Enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiatria; 

• 2 Médicos (prestação de algumas horas) 

• 2 Técnicas Superior de Serviço Social (1 com prestação de algumas horas, sendo que 

outra Técnica se encontra de baixa médica de longa duração); 

• 2 Técnicos Psicossociais; 

• 2 Assistentes Técnicos; 

• 1 Assistente Operacional 
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V. Outros Serviços de Apoio 

 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade 

Área Geográfica de intervenção: Freguesias de Alvalade, Ermidas Sado, S. Domingos e Vale 

Água 

Público Alvo: comunidade em geral 

Serviços/respostas sociais: atendimento / acompanhamento social; formação profissional; 

proteção civil 

 

Associação de Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo 

Área Geográfica de intervenção: Freguesia de Cercal do Alentejo 

Público Alvo: comunidade em geral 

Serviços/respostas sociais: bombeiros e ambulâncias 

 

Associação de Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém 

Área Geográfica de intervenção: concelho de Santiago do Cacém 

Público Alvo: comunidade em geral 

Serviços/respostas sociais: atendimento e proteção civil 

 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André 

Área Geográfica de intervenção: Freguesia de Santo André 

Público Alvo: comunidade em geral 

Serviços/respostas sociais: atendimento / acompanhamento social; formação profissional e 

proteção civil, serviço de psicologia 

 

Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Ermidas-Sado 

Área Geográfica de intervenção: concelho de Santiago do Cacém 

Público Alvo: comunidade em geral 

Serviços/respostas sociais: atividades culturais, atividades desportivas, atividades recreativas, 

serviços de saúde 

  

Farmácia Central 

Rua 31 de Maio de 1834, 8 

Alvalade 

https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-central-10677/
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7565-041 ALVALADE 

Farmácia Corte Real 

Av. D. Nuno Álvares Pereira, Edf. Vila Rosa, Lj. 5 e 6 

Santiago Cacem,  

7540-101 SANTIAGO DO CACÉM 

 

Farmácia do Posto 

Rua 1º de Maio 

Deixa o Resto, Santo André 

7500-018 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ 

 

Farmácia Barradas 

Rua General Humberto Delgado, 4-A, Santiago do Cacém 

7540-191 – SANTIAGO DO CACÉM 

 

Farmácia Ermidense 

Avenida Manuel Joaquim Pereira 162 

Ermidas do Sado 

7565-201 ERMIDAS-SADO 

 

Farmácia Fontes 

Bairro 678 Fogos Banda 5 - Edifício 1, R/C – Dt.º 

Vila Nova de Santo André 

7500-170 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ 

 

Farmácia Jerónimo 

Avenida Manuel da Fonseca 16 

Santiago Cacem 

7540-105 SANTIAGO DO CACÉM 

 

Farmácia Litoral 

Santo André 

7500 - VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ 

 

Farmácia Nova 

Bairro Atalaia Sul, R Dunas, Bl 12C 5 FR D 

https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-corte-real-5983/
https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-do-posto-34932/
https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-ermidense-18619/
https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-fontes-22110/
https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-jeronimo-4820/
https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-abelense-8605/
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Santo André 

7500-110 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ 

 

Farmácia São Domingos 

Rua Liberdade 60 

 São Domingos (e Vale de Água) 

7540-415 SÃO DOMINGOS 

 

Farmácia Teixeira Suc. 

Largo dos Caeiros 59 

Cercal do Alentejo, Cercal 

7555-115 CERCAL DO ALENTEJO 

 

 

 

 

 

https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-sao-domingos-13315/
https://portalnacional.com.pt/farmacia/farmacia-teixeira-suc-12912/
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I. Introdução – A Conjuntura Socioeconómica do País, a 

Crise de 2008 e a Recuperação 

 
O domínio da inclusão e coesão social consubstancia um dos principais desafios dos 

territórios de baixa densidade, como é o caso do Município de Santiago do Cacém. A 

conjuntura económica e social que o país viveu desde a crise financeira internacional de 2008 

conduziu a um conjunto de dificuldades prementes que os cidadãos e as famílias enfrentaram 

dia-a-dia no acesso a bens e serviços, à qualificação e ao emprego. Aquilo que era uma crise 

financeira transformou-se numa crise económica e, a partir de 2010, a crise das dívidas 

soberanas levou mesmo a resgates à Grécia, Portugal, Irlanda e Chipre. Em contrapartida, 

foram aplicadas políticas de austeridade, reformas do mercado laboral e reduzidos gastos 

com educação, saúde, pensões, criando descontentamento na população e elevando as taxas 

de desemprego. 

 
Dez anos depois houve melhorias no sistema financeiro, mas ainda insuficientes e a Europa e 

Portugal vivem uma recuperação incerta e com problemas. No terceiro trimestre do ano 2018, 

a economia portuguesa superou a dimensão que tinha antes da crise. O pico anterior tinha 

sido registado no terceiro trimestre de 2008. Esta foi a conclusão dos números divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) naquele período. Registou-se, assim, um recorde 

histórico exatamente dez anos depois do anterior pico. 

 
A crise começou a ter efeitos em 2009 e, apesar da exceção de 2010, a economia afundou até 

ao terceiro trimestre de 2013. Desde então o PIB tem vindo a recuperar e atingiu no terceiro 

trimestre de 2018 um novo pico. Houve, de facto, transformações estruturais na economia 

portuguesa. A principal alteração é o peso do comércio internacional de bens e serviços. O 

principal contributo para a recuperação pós-2013 veio do fator trabalho, ou seja, do emprego 

per capita. Também relevante, mas com um contributo menor está o capital humano. O fator 

capital teve um contributo muito diminuto. 

 
Com base numa avaliação rigorosa das perspetivas económicas e para a inflação, o Banco 

Central Europeu constatava, em 2019, o enfraquecimento nos dados económicos, apontando 

para uma moderação considerável do ritmo da expansão económica na europa. A persistência 

de incertezas relacionadas com fatores geopolíticos, com a ameaça do protecionismo e com 

vulnerabilidades nos mercados emergentes parecia estar a deixar marcas no sentimento 

económico. (Boletim Económico do BCE, Número 2/2019) 
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https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bce_n2_mar19.pdf). 

 

“No 3.º trimestre de 2019, a taxa de desemprego em Portugal foi 6,1%, atingindo o valor mais 

baixo da série iniciada em 2011. Aquele valor é inferior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) ao do 

trimestre anterior e em 0,6 p.p. ao do trimestre homólogo de 2018. (INE, Estatísticas do 

emprego 2019. Dados obtidos em:   

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui= 

353914846&DESTAQUESmodo=2). 

 

“Em 2019 a taxa de desemprego foi de 6,5%, tendo diminuído 0,5 p.p. relativamente a 2018. 

A população desempregada, 339,5 mil pessoas, diminuiu 7,2% (26,4 mil) em relação ao ano 

anterior, enquanto a população empregada, 4 913,1 mil pessoas, aumentou 1,0% (46,4 mil). A 

taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se em 18,3%, 2,0 p.p. abaixo do estimado 

para o ano anterior. 

 

A proporção de desempregados de longa duração foi 49,9%, tendo diminuído 1,2 p.p. em 

relação ao ano transato. 

 

A taxa de subutilização do trabalho foi 12,7%, 1,0 p.p. abaixo da do ano anterior, 

correspondendo ao valor mais baixo da série iniciada em 2011. 

 

Dos jovens dos 15 aos 34 anos residentes em Portugal, 9,5% (210,1 mil) não tinham emprego 

nem estavam a estudar ou em formação, uma percentagem que diminuiu 0,4 p.p. (8,1 mil) em 

relação a 2018. 

 

Os três indicadores Europa 2020 – taxa de emprego dos 20 aos 64 anos, taxa de abandono 

precoce de educação e formação e taxa de escolaridade do ensino superior – com metas para 

Portugal de 75% ou mais, menos de 10% e no mínimo 40%, respetivamente, observaram os 

seguintes valores: 76,1%, 10,6% e 36,2% (75,4%, 11,8% e 33,5% em 2018).” (INE, Estatísticas 

do Emprego 2019; Dados obtidos em: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui= 

353914846&DESTAQUESmodo=2 

 

A taxa de desemprego em Portugal, em 2018, chegou aos 7%, abaixo dos 7,6% registados dez 

anos atrás e continuou em queda em 2019, enquanto o rendimento disponível bruto das 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bce_n2_mar19.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353914846&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=353914846&DESTAQUESmodo=2
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famílias subiu. Contudo, depois de descontada a carga fiscal, que aumentou muito, as famílias 

perderam poder de compra. 

 

Depois da correção das contas, no início da crise, o endividamento das famílias está de novo 

a aumentar. Mais de 29.000 sobre endividados voltaram a pedir ajuda à Deco em 2019, tal 

como em 2018, sendo a principal causa de endividamento a deterioração das condições 

laborais, em vez do desemprego, segundo dados da associação. 

 

Numa década, os trabalhadores por conta própria diminuíram de 23% para 16.6%, enquanto 

os trabalhadores por conta de outrem aumentaram de 76% para 83.4% (INE -Pessoas 2008; 

2018). São dados que demonstram a dificuldade, sobretudo dos pequenos empresários, em 

manterem as portas abertas, durante a crise. Nos primeiros anos as insolvências dispararam. 

 

O relatório “Trabalho Digno em Portugal 2008-18: da crise à recuperação” debruça-se sobre 

a saída de Portugal da crise, sobressaindo das suas conclusões que o diálogo social entre o 

governo e os parceiros sociais antes, durante e depois da crise foi fundamental para a 

recuperação do país, bem como a articulação de medidas de política económica e social. 

 

“Em 2013 e 2014, a OIT publicou vários estudos em que se analisaram os desafios com que se 

confrontavam os países europeus mais afetados pela crise financeira e económica internacional 

desencadeada em 2007 e pela subsequente crise na Zona Euro, que teve início em 2009. Na 

altura, havia uma preocupação generalizada com a queda drástica no número e na qualidade 

dos postos de trabalho. A OIT defendeu vigorosamente a importância de metas globais de 

política económica que tivessem como objetivo a promoção da recuperação produtiva centrada 

no investimento, no emprego e na proteção social – em conjunto com uma política 

macroeconómica – para a criação de emprego e crescimento equitativo. Tendo em conta estas 

conclusões, regressamos agora – cinco anos volvidos – para analisar aquilo que funcionou e 

não funcionou na resposta à crise em Portugal. Enquanto outros países afetados pela crise mal 

conseguiram beneficiar da recuperação do crescimento económico na Europa nos últimos 

anos, Portugal constitui um exemplo claro de uma recuperação bem-sucedida e célere da 

economia e do mercado de trabalho, sem comprometer os direitos dos trabalhadores. Os 

factos destacados neste relatório são por si só notáveis, designadamente a criação de quase 

meio milhão de novos postos de trabalho desde o início da retoma e um crescimento 

económico médio de 2% – e com tendência crescente – nos últimos três anos. (…) 
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A recuperação de Portugal baseia-se num sólido comportamento das exportações, nas 

reformas empresariais e alterações estruturais introduzidas nas últimas duas décadas e num 

aumento da procura interna, com recurso a medidas de apoio ao rendimento e aumentos do 

salário mínimo nos últimos anos. Colocar dinheiro nos bolsos dos trabalhadores não é apenas 

bom para os trabalhadores – na medida em que reduz o risco de viverem na pobreza – mas 

também tem um efeito positivo cumulativo na economia como um todo. Além disso, as análises 

incluídas neste relatório sugerem que a flexibilização do mercado de trabalho através de 

legislação que visa enfraquecer a negociação coletiva e reduzir a proteção do emprego – que 

foi uma condição do programa de assistência financeira – pouco contribuiu para a recuperação 

da economia portuguesa. De facto, o relatório identifica efeitos positivos decorrentes do 

regresso da negociação coletiva e de uma incidência mais forte na criação de emprego 

permanente e bem protegido no país desde 2015. Portugal demonstrou que a adoção de 

medidas com vista à promoção de políticas orientadas para o emprego e a proteção da coesão 

social ajudou a acelerar a recuperação. (…) 

 

Isso não quer dizer que Portugal pode dormir à sombra dos louros conquistados. O número 

de trabalhadores precários ainda é consideravelmente superior aos níveis anteriores à crise, e 

os jovens e os desempregados de longa duração continuam a deparar-se com desafios 

específicos à integração no mercado de trabalho. A dívida externa do país subsiste elevada.” 

(Trabalho Digno em Portugal 2008-18: da crise à recuperação, Bureau Internacional do 

Trabalho – Genebra: BIT, 2018) 

 
Em 2010, a Comissão Europeia lançou a estratégia Europa 2020 para um crescimento 

‘inteligente, sustentável e inclusivo’(1) até ao final desta década. As oito metas, distribuídas 

por cinco áreas, são monitorizadas por nove indicadores estatísticos, quantificados 

diferentemente consoante os países. A Fundação Manuel Francisco dos Santos e o PORDATA 

apresentaram uma síntese desta monitorização, designada “Portugal face aos objetivos da 

estratégia Europa 2020”. 

 
Ao nível do emprego, a meta definia que 75% da população com idade compreendida entre 

os 20 e os 64 anos deveria estar empregada. No caso de Portugal, em 2017, havia 73.4% de 

pessoas empregadas nesta faixa etária, portanto a uma distância de 1.6% do cumprimento da 

meta e com uma diferença significativa entre homens (77.3%) e mulheres (69.8%). O 

documento conclui, ainda, que os trabalhadores portugueses estão longe da média europeia, 

trabalhando mais, com menor produtividade e menor ganho salarial. De facto, o número de 

horas por semana dos trabalhadores portugueses era de 35.6 horas para 30.1 horas, com uma 
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produtividade/hora de 26.35 para 39.9 e um PPS anual (Poder de compra padrão: medida que 

anula as diferenças de níveis de preços entre países) de 25 709€ para 36 221€ na EU. 

 

Outra das metas relevantes na Estratégia Europa 2020 define que a população em risco de 

pobreza deve ser reduzida em 200 mil pessoas face a 2008, sendo que, em 2016 Portugal já 

tinha reduzido em 163 mil, ficando a 39 mil pessoas de distância. 

 

 

II. Estrutura da População Ativa 

 
No ano de 2011 a população ativa no município de Santiago do Cacém era de 14. 210 pessoas, 

correspondendo a uma taxa de atividade de 47,8 %, valor próximo do registado para Portugal. 

Na comparação entre sexos são os homens que surgem em superioridade com uma taxa de 

atividade de 53.02%, enquanto nas mulheres a referida taxa se fica pelos 42.71%. 

 
 

 

QUADRO 102 - POPULAÇÃO ATIVA E TAXA DE ATIVIDADE 

 

Zona Geográfica 

N.º % 

Em 2011 Em 2011 

HM H M HM H M 

Alentejo 342654 181596 161058 45,25 49,52 41,24 

Alentejo Litoral 45214 24834 20380 46,17 51,07 41,34 

Santiago do Cacém 14210 7734 6476 47,77 53,02 42,71 

Abela 343 206 137 38,54 46,61 30,58 

Alvalade 984 546 438 46,9 53,32 40,78 

Cercal do Alentejo 425 829 596 42,39 50,24 34,81 

Ermidas-Sado 946 526 420 46,83 53,73 40,35 

Santiago do Cacém, Santa Cruz 
e São Bartolomeu da Serra 

 
4027 

 
2135 

 
1892 

 
47,63 

 
51,8 

 
43,67 

Santo André 5611 2970 2641 52,7 56,6 48,91 

São Domingos e Vale de Água 557 336 221 37,92 47,26 29,16 

São Francisco da Serra 317 186 131 39,18 45,26 32,91 

Fonte: INE, XV Recenseamento Geral da População, 2011 
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As taxas de atividade mais altas registavam-se nas freguesias urbanas mais populosas de 

Santo André e Santiago do Cacém e as mais baixas nas freguesias mais interiores e rurais de 

S. Domingos e Vale de Água, Abela e Cercal do Alentejo. 

 
Analisando a estrutura da população da ativa no contexto do Alentejo Litoral verifica-se que, 

no último recenseamento, o concelho de Santiago do Cacém tinha o maior número de 

residentes em idade ativa, contudo, ocupava o último lugar no índice de renovação, como se 

verifica abaixo. 

 

 

Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011  

(Dados atualizados em 20-11-2012) 

 

 
 

 
Gráfico 34 - Índice de renovação da população em idade ativa 

Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no INE, Indicadores Demográficos, 2018 

 (Dados atualizados em 14-06-2019) 
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Gráfico 33 - População em idade ativa por concelho 
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A taxa de atividade do município de Santiago do Cacém (47.8%) era superior à taxa de 

Portugal Continental e do Alentejo Litoral, estando apenas abaixo da taxa registada no 

concelho de Sines. 

 
 

Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011  

(Dados atualizados em 20-11-2012 

 

 

III. Emprego por Setor 
 

 
Através da tabela seguinte consegue-se apurar o peso do setor terciário na economia do 

Litoral Alentejano, em geral, e no concelho de Santiago do Cacém, em particular, com perda 

expressiva nos setores primário e secundário e aumento no terciário. 

 

A elevada terciarização da economia está, sobretudo, assente nas atividades comerciais e nos 

serviços, sobretudo os administrativos e de apoio às empresas e as atividades de saúde 

humana e apoio social; os serviços quer de natureza mais económica, quer sociais, foram as 

únicas atividades que aumentaram o número de empresas, entre 2007 e 2012, e as que mais 

emprego criaram. 

 

 
 
 
 
 

Sines 50,9
% Santiago do 

Cacém 47,8
% 

Portugal 
Continental 47,6

% 
Alentejo Litoral 46,2

% 
Alcácer do 
Sal 45,6

% 

Odemira 44,1
% 

Grândola 42,5
% 

0
% 

20
% 

40
% 

60
% 

80
% 

100
% 

Gráfico 35 - Taxa de atividade 
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QUADRO 103 - POPULAÇÃO EMPREGADA, SEGUNDO O SETOR DE ATIVIDADE 

Zona Geográfica 
N.º % 

Primário Secundário Terciário Primário Secundário Terciário 

Continente 121055 1115357 2913840 2,92 26,87 70,21 

Alentejo 28062 65576 205053 9,39 21,95 68,65 

Alentejo Litoral 4702 10005 25580 11,67 24,83 63,49 

Santiago do Cacém 812 3931 8171 6,29 30,44 63,27 

Abela 67 70 180 21,14 22,08 56,78 

Alvalade 198 171 491 23,02 19,88 57,09 

Cercal do Alentejo 75 382 785 6,04 30,76 63,2 

Ermidas-Sado 76 270 478 9,22 32,77 58,01 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e 
São Bartolomeu da Serra 

 
181 

 
931 

 
2655 

 
4,8 

 
24,71 

 
70,48 

Santo André 72 1901 3141 1,41 37,17 61,42 

São Domingos e Vale de Água 
118 134 251 23,46 26,64 49,9 

São Francisco da Serra 25 72 190 8,71 25,09 66,2 

Var. 2001-2011 -1302 -1370 1999 -21,69 -12,04 8,48 

Fonte: INE, XV Recenseamento Geral da População, 2011 

 

Salientam-se que as freguesias de Alvalade e S. Domingos e Vale de Água e Abela ainda 

conservam o peso significativo do setor primário, empregando 23% da população, bem coa 

freguesia da Abela, que emprega 21%. 

 

A atividade agrícola, silvícola e de produção animal assume um importante papel 

socioeconómico, destacando-se a agricultura de sequeiro compreendida nos sistemas agro- 

silvo-pastoris (montado de sobro e/ou azinho), as culturas permanentes de olival e vinha, a 

extração de cortiça e a pecuária extensiva (principalmente de bovinos, ovinos e suínos). 

A população empregada no setor terciário é muito evidente na União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, porque acolhe a sede do concelho 

(70%), mas também é muito expressiva nas freguesias de Cercal, Santo André e S. Francisco 

da Serra. 

 

Quando comparado com os outros Municípios do Alentejo Litoral, Santiago do Cacém tem 

uma fraca expressão da população empregada no setor primário e terciário, mas ocupa a 2ª 

posição    no    que    respeita    ao    setor    secundário, nomeadamente     nos  subsetores  
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do fornecimento de água (Águas de Santo André), da construção civil, da transformação de 

mármores, da serração de madeira e da transformação de cortiça. 

A população ativa residente no município de Santiago do Cacém é, também, em parte, 

empregada nas Indústrias do Complexo de Sines. Este complexo de base está vocacionado 

para atividades industriais, logísticas e de serviços de suporte ao Porto de Sines, constituindo 

uma vantagem competitiva e comparativa, atendendo ao efeito polarizador de um conjunto 

alargado de empresas e de serviços que estão relacionadas com esta atividade, podendo 

afirmar-se como uma importante alavanca para a atração de investimento, promoção de 

emprego e geração de riqueza. 

 
Os gráficos seguintes permitem visualizar, de forma comparada, o peso da população 

residente empregada, por setor, concelho, sub-região e Portugal Continental. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 (Dados atualizados em 20-11-2012). 
         Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal (Unidade de Apoio à Direção - Núcleo de Administração Geral, 

Planeamento e Gestão da Informação (UAD - NAGPGI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 36 - População residente empregada – setor primário (%) 
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Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

(Dados atualizados em 20-11-2012). 

Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal - UAD - NAGPGI. 

 

 

 

 
Gráfico 38 - População residente empregada – setor terciário (%) 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 (Dados atualizados em 20-11-2012). 
Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal - UAD – NAGPGI 

 
 
 
 

IV. Taxa de Emprego e Economia 

 
“A trajetória de crescimento do Alentejo Litoral, em termos de PIB per capita, revela uma 

divergência positiva face à média nacional, detendo um PIB per capita superior à média 

Gráfico 37 - População residente empregada – setor secundário (%) 
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nacional e registando uma trajetória de crescimento superior ao crescimento médio nacional. 

Esta trajetória, entre 1995 e 2010, é marcada pela melhoria do posicionamento relativo da 

região no que se reporta à utilização dos recursos humanos e de manutenção da posição em 

termos de produtividade. A região regista uma variação do PIB per capita (46%), entre 2000 e 

2010, claramente acima do referencial da NUT II Alentejo (31%) e do país (30,5%) e representa 

cerca de 1,3% do PIB nacional. Este trajeto, claramente acima da região onde se insere (NUT 

II Alentejo), bem como das restantes NUT III que compõe o Alentejo, deve-se à dinâmica 

associada à especialização produtiva e à atratividade exercida ao nível do emprego. 

 

O Alentejo Litoral capta 12,6% dos estabelecimentos empresariais da região do Alentejo e 

cerca de 13,6% do pessoal ao serviço. Sines destaca-se como o concelho que capta o maior 

número de estabelecimentos, seguido de Odemira. No primeiro caso, contribui, em particular, 

o tecido empresarial ligado ao setor da indústria química, mecânica e eletrónica, transporte e 

logística, serviços empresariais, administração pública e restauração. No segundo caso, 

destaca-se o peso do setor agrícola, hotelaria e restauração, administração pública e 

educação. “ (CIMAL. 2014. EIDT - Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do 

Alentejo Litoral 2014-2020) 

 
 

Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no PORDATA, 2011 (Dados atualizados em 20-11-2013). 

 

Pode verificar-se que a taxa de emprego do Município de Santiago do Cacém, em 2011, era a 

segunda mais alta do Alentejo Litoral (49.5%) acima deste e de Portugal Continental. 

 

Sines 53 

Santiago do Cacém 49,5 

Portugal Continental 48,5% 

Alentejo Litoral 47,1% 

Alcácer do Sal 46,6% 

Odemira 43,3% 

Grândola 43,2% 
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,8% 

 

 

Gráfico 39 - Taxa de emprego 
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De acordo com dados estatísticos mais recentes, referentes ao ano 2018 e tratados pelo ISS, 

IP – Centro Distrital de Setúbal, fornecidos à Plataforma Supraconcelhia do Alentejo Litoral, o 

concelho de Santiago do Cacém apresenta um tecido empresarial constituído por uma 

esmagadora maioria (97.6%) de microempresas (<10 pessoas), à semelhança dos restantes 

concelhos, sub-região e do país, em geral. 

 
 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas, 2018 (Dados atualizados em 13-02-2020). 

Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal – (Unidade de Apoio à Direção - Núcleo de Administração Geral, Planeamento e 

Gestão da Informação (UAD - NAGPGI) 

Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal – (Unidade de Apoio à Direção - Núcleo de Administração Geral, Planeamento e 

Gestão da Informação (UAD - NAGPGI) 

 

 

No que respeita a pequenas e médias empresas (10-249 pessoas) ocupa o penúltimo lugar 

em número de empresas da sub-região, sendo que não existe qualquer grande empresa no 

concelho (250 ou mais pessoas), situação partilhada com os concelhos de Grândola e Alcácer. 

De facto, apenas Sines, no contexto industrial, e Odemira, no contexto da agricultura, 

apresentam algumas grandes empresas. 

Grândola 97,79% 

Santiago do Cacém 97,60% 

Alcácer do Sal 97,46% 

Alentejo Litoral 96,89% 

Portugal Continental 96,21% 

Odemira 96,14% 

Sines 95,26% 
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Gráfico 40 - (%) Empresas menos de 10 pessoas 
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Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas, 2018 (Dados atualizados em 13-02-2020). 
Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal – UAD – NAGPGI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas, 2018 (Dados atualizados em 13-02-2020) 
Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal – UAD - NAGPGI. 

Sines 3,62% 

Portugal Continental 3,22% 

Odemira 2,89% 

Alentejo Litoral 2,57% 

Alcácer do Sal 2,54% 

Santiago do Cacém 2,17% 

Grândola 1,93% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Sines 0,998% 

Odemira 0,864% 

Portugal Continental 0,494% 

Alentejo Litoral 0,484% 

Grândola 0,282% 

Santiago do Cacém 0,229% 

Alcácer do Sal 0,000% 

 
0,5% 1,0% 1,5% 

Gráfico 41 - % Empresas 10 – 49 pessoas 

Gráfico 42 - (%) Empresas 50-249 pessoas 
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Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas, 2018 (Dados atualizados em 13-02-2020). 
        Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal – UAD - NAGPG 

 

 

Numa perspetiva evolutiva, registam-se, em 2018, mais 157 empresas não financeiras 

localizadas no município de Santiago do Cacém, relativamente ao ano 2010, bem como um 

aumento muito significativo de alojamentos turísticos (+27). Outra evolução positiva, é o 

aumento de 120€ no ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, no período 

considerado. 

 

Todavia, e pela negativa, em 8 anos registam-se menos 346 pessoas ao serviço nas empresas 

são financeiras e uma diminuição de 2% no pessoal ao serviço nas quatro maiores empresas 

do município. 

 

“Santiago do Cacém situa-se numa zona emergente em termos turísticos e económicos. Com 

uma localização privilegiada – a 150 Km de Lisboa e a apenas 15 minutos do Complexo 

Industrial e Portuário de Sines – o Município afirma-se como um destino cada vez mais 

apetecível para o investimento empresarial e criação de emprego. Um território heterogéneo, 

desde as zonas mais rurais e agrícolas, passando por áreas de serra, duas cidades e uma zona 

balnear de excelência, com uma reserva natural de vários km e duas lagoas de grande 

importância biológica.” (CIMAL)  

O Município de Santiago do Cacém integra-se no polo de desenvolvimento turístico do 

Alentejo Litoral e que integra os 5 municípios: Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, 

Sines 0,125% 

Odemira 0,108% 

Portugal Continental 0,079% 

Alentejo Litoral 0,047% 

Santiago do Cacém 0,000% 

Grândola 0,000% 

Alcácer do Sal 0,000% 

0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 

Gráfico 43 - Empresas com 250 e mais pessoas 
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Odemira e Sines e opera sob a “umbrella turística” da Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e Ribatejo. 

 

A linha de costa, na Freguesia de Santo André, é constituída por belas e extensas praias com 

águas de excelente qualidade, nomeadamente as praias das Areias Brancas, do Fonte do 

Cortiço e do Monte Velho, ao longo de cerca de 9 km. Existe uma linha de dunas que ajudaram 

a constituir a Lagoa de Santo André, com um elevado valor ecológico e paisagístico, que 

periodicamente se une ao mar, favorecendo a entrada de peixe na lagoa e, assim, permitir a 

pesca desportiva, para além de outras práticas desportivas, e educativas onde se inclui o 

Monte do Paio e o Badoka Safari Park.    

 

No ano de 2000 foi determinada como zona verde a Reserva Natural das Lagoas de Stº André 

e da Sancha, esta existente um pouco mais a sul. 

 

Ao nível do património edificado também apresenta um espólio de enorme relevo.  

 

Nas freguesias de Cercal do Alentejo e São Domingos, destacam-se as Barragens de 

Campilhas e de Fonte Cerne, espelhos de água, onde se pode usufruir da quietude do local e 

praticar desportos náuticos não motorizados.  

 

O turismo de natureza e o turismo ativo apresentam vários percursos pedestres, como a Rota 

Vicentina, os Caminhos de Santiago e o percurso pelas Quintas e Montados. Existem também 

percursos temáticos como a Rota Por Cerro Maior e o Percurso Quinhentista. 

 

De destacar ainda as Quintas Históricas, conjuntos edificados e paisagísticos com atributos 

arquitetónicos e patrimoniais onde, à produção agrícola e pecuária, se ligam componentes de 

recreio e lazer, como a Quinta dos Olhos Bolidos, a Quinta de São João e a Quinta do Rio da 

Figueira, atualmente a ser requalificada.  

Também existe o Parque da Quinta do Chafariz, local de lazer destinado às famílias. 

 

A gastronomia é rica e variada, baseada sobretudo na carne de porco criado no montado, 

ervas aromáticas e pão, e no Litoral e na Lagoa, grelhados e a Enguia. 

 

De salientar ainda, na doçaria, o bolo de santiago, as alcomonias, os rebuçados de pinhão ou 

as popias devidamente saboreadas com os licores de poejo ou de mirtilo.  

O artesanato é uma das áreas de maior destaque turístico, com mais de uma centena de 
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artesãos, em áreas tão distintas como a tradicional cerâmica, azulejaria, cestaria e fabrico de 

cadeiras, até outras mais modernas como as artes decorativas. 

 

Os produtores locais, cerca de 35, apresentam uma grande variedade de produtos, como os 

licores, os chás, o vinho, os queijos, entre outros, que estão representados no Portal de “Os 

Produtos da Nossa Terra", no site do Município de Santiago do Cacém https://www.cm-

santiagocacem.pt.  

 

a) SISTEMA TURÍSTICO MUNICIPAL SIMPLIFICADO – OFERTA 

 

 

 

Gráfico 44 - Sistema Turístico Municipal, 2020 

Fonte: Turismo de Portugal (https://registos.turismodeportugal.pt) 
 DDET, Posto de Turismo de Santiago do Cacém, 2020 

 

Em termos de alojamento, destaca-se o grande número de Alojamentos Locais 154 e os 

equipamentos de Turismo no Espaço Rural 54, nomeadamente Casas de Campo (44). Quanto 

à restauração, a maioria dos restaurantes situa-se na freguesia de Santo André com 50 

restaurantes, e em Santiago do Cacém com 36. Existem 4 Agências de viagens: 2 em Santiago, 

1 em Santo André e 1 no Cercal. Segundo a Pordata, existem 677 pessoas que trabalham no 

setor do Alojamento, Restauração e Similares. Os setores relacionados com o Turismo surgem, 

desta forma, no 4º lugar no ranking dos setores de atividade do Município. 

 

Os Agentes de Animação Turística, são variados e vão desde aluguer ou utilização de motas 

de água e de pequenas embarcações, caminhadas, BTT, Surf, bodyboard, windsurf, kitesurf, 

skiming, standup paddle boarding e similares, Passeios marítimo-turísticos, Pesca turística, 
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Serviços efetuados por táxi fluvial ou marítimo, atividades de observação da natureza (rotas 

geológicas, observação de aves), outras atividades de turismo de ar, arborismo e outros 

percursos de obstáculos. 

 

b) PROCURA 

 

 

 

Gráfico 45 - Atendimentos nos Postos de Turismo e Moinho da Quintinha 2018/2019 
Fonte: DDET – Posto de Turismo da Quinta do Chafariz 

 

 

 

Gráfico 46 - Capacidade de Alojamento 2018 

Fonte: INE 
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Gráfico 47 - Estada média no estabelecimento, 2018 

Fonte: INE 

 

Apesar do crescimento, Santiago ainda apresenta uma capacidade de alojamento inferior ao 

restante Alentejo Litoral. A estada média nos estabelecimentos hoteleiros no concelho é de 

2,1 dias, igual a Odemira, mas distante de Grândola com 2,8 dias de estada média.  

 

 

Gráfico 48 - Taxa de ocupação/cama (líquida), 2018 

Fonte: INE 
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O Município de Santiago do Cacém, apresenta a taxa de ocupação/cama mais elevada do 

Alentejo Litoral (33,6%) atingindo a taxa de ocupação em hotelaria, 39,4%. 

 

Em 2018, Santiago do Cacém atingiu 122 234 dormidas, o que significa um resultado muito 

expressivo de crescimento em dormidas turísticas, colocando o Município numa posição 

digna de nota.  

 

Relativamente ao número de hóspedes, o município de Santiago do Cacém, também se 

encontra bem posicionado, com 58 214 dormidas em 2018, valor superior ao registado nos 

municípios de Sines e de Alcácer do Sal.  

 

 

 

Gráfico 49 - N.º de hóspedes, 2018 
Fonte: INE 
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Gráfico 50 - N.º de dormidas, 2018 
Fonte: INE 

QUADRO 104 - POPULAÇÃO, EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS, PESSOAL AO SERVIÇO, GANHO MÉDIO 

MENSAL DOS TRABALHADORES E ALOJAMENTOS TURÍSTICOS 2010/2018 

 2010 2018 

 
Santiago do 

Cacém 

 

Portugal 
Santiago do 

Cacém 

 

Portugal 

População residente 29.886 
 

10.573.100 
28.809 

 

10.283.822 

Empresas não financeiras (4) 3.338 1.145.390 3.495 1.278.164 
 

 

  

 2010 2018 

 
Santiago do 

Cacém 

 

Portugal 
Santiago do Cacém 

 

Portugal 

Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras (4) 7.379 3.732.512 7.033 4.060.451 

Pessoal ao serviço nas quatro maiores empresas do município 
(%) 

 

9 
 

2 
 

7 
 

2 

Empresas não financeiras 

Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de 
Outrem (€) 

903 1.075 1.023 1.167 

Alojamentos turísticos (6) 6 2.011 33 6.868 
Fonte: PORDATA, Municípios, Quadro Resumo, Santiago do Cacém 

(4) - Os valores apresentados consideram as empresas, os empresários em nome individual e os trabalhadores independentes. Exclui as atividades 
financeiras e de seguros, a Administração Pública e Defesa e a Segurança Social Obrigatória. 

(6) - A partir de 2018 inclui as novas unidades de Alojamento Local e os estabelecimentos do turismo no espaço rural. 
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Comparativamente à sub-região do Alentejo Litoral, o município de Santiago do Cacém 

apresenta a segunda melhor posição no ganho médio mensal dos/as trabalhadores/as, ainda 

que muito abaixo daqueles que residem em Sines (menos 716€/mês) e ligeiramente abaixo 

da média de Portugal Continental (menos 147€/mês). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no MTSSS/GEP, Quadros de pessoal, 2018 (Dados atualizados em 09-03-2020). 
Nota: Os dados referem-se a trabalhadores/as por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa. 

 

Uma análise por género permite verificar que as mulheres do município de Santiago do 

Cacém, tal como acontece a nível nacional (PORDATA, 2018), ainda ganham menos do que os 

homens, em cerca de 229€/mês. 

 

 

 

O poder de compra per capita no município de Santiago do Cacém (92.3%), fortemente 

influenciado pelo ganho médio mensal dos trabalhadores, é também o segundo maior do 

Alentejo Litoral, ainda que abaixo de Sines e Portugal Continental. 

916,50 € 1 145,70 € 

Sines 1.739,60 € 

Alentejo Litoral 1.184,00 € 

Portugal Continental 1.170,30 € 

Santiago do Cacém 1.023,20 € 

Grândola 958,10 € 

Alcácer do Sal 943,50 € 

Odemira 924,10 € 
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Gráfico 51 - Ganho médio mensal dos/das trabalhadores/as 

Figura 13 - Ganho médio mensal dos/das trabalhadores/as por sexo no concelho de 

Santiago do Cacém 
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Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no IINE, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, 2017 
 (Dados atualizados em 08-11-2019) 

 

 

V. Desemprego 
 

 

“Uma análise do desemprego, por concelho, permite constatar que o Alentejo Litoral 

apresentava, em 2012, um índice de desemprego 27 pontos percentuais abaixo do referencial 

nacional. O concelho onde a dinâmica do desemprego é mais expressiva é em Odemira (2 

pontos percentuais abaixo do país). O índice de desemprego mais baixo constatava-se em 

Grândola (54 pontos percentuais abaixo do país). Do ponto de vista das habilitações verifica- 

se que 61% da população desempregada possuía o ensino básico. Entre 2006 e 2012, 

constatou-se o aumento do desemprego em indivíduos com o ensino secundário (passou de 

15% para 27%) e superior (de 5% para 8%). “ (CIMAL. 2014. EIDT - Estratégia Integrada de 

Desenvolvimento Territorial do Alentejo Litoral 2014-2020) 

 

 

a) POPULAÇÃO ATIVA E DESEMPREGO 

 

Os indicadores relativos ao nº de desempregados inscritos, sua percentagem na população 

residente e índice de renovação da população em idade ativa, apresentam todos uma 

evolução muito favorável, como pode verificar-se no quadro abaixo. De facto, verifica-se uma 

Gráfico 52 - Poder de compra per capita 
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acentuada diminuição de desempregados inscritos e sua percentagem na população 

residente em Santiago do Cacém, entre os 15 e 64 anos, bem como uma melhoria progressiva 

no índice de renovação da população em idade ativa. 

 

 

QUADRO 105 - Nº DE DESEMPREGADOS INSCRITOS, % NA POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15-64 ANOS E ÍNDICE 

DE RENOVAÇÃO DA POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA 2013/2014/2015//2018/2019 

Santiago do Cacém -
Indicadores Sociais PSCAL 

2013 2014 2015 2018 2019 

Desempregadas/os 
Inscritas/os no Centro de 
Emprego-dezembro 

1.644 1.473 1.175 789 766 

Desempregadas/os 
inscritas/os em % da 
população residente com 15 
a 64 anos 

--- 8,8% 8,4% 5,6% 4.1% 

Índice de renovação da 
população 
em idade ativa 

67,4% 64,3% 60.2% 54.6% 54.3% 

Fontes: INE, Indicadores Demográficos, 2018. INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011; IEFP, www.iefp.pt, Relatório mensal, 
dezembro 2019; PORDATA, 2011 e 2018; 

Dados tratados pelo ISS, IP – Centro Distrital de Setúbal – UAD – NAGPGI para a PSCAL – Santiago do Cacém – Indicadores Sociais 
 

 

De acordo com os dados estatísticos constantes dos gráficos abaixo, a inscrições no Centro 

de Emprego respeitantes ao concelho de Santiago do Cacém e em cada mês de dezembro 

dos anos 2017, 2018 e 2019 cifravam-se em 911, 789, e 766, respetivamente, indicando uma 

descida progressiva do nº de desempregados nestes meses homólogos.  

 

 

Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no IEFP, Relatório Mensal, dezembro de 2017 e dezembro de 2018. 

 

Gráfico 53 - Evolução inscrições no Centro de Emprego 2017/2018 

http://www.iefp.pt/
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Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no IEFP, Relatório Mensal, dezembro de 2018 e dezembro de 2019. 
 

 

O número de inscritos no concelho de Santiago do Cacém nestes 3 anos foi ligeiramente 

superior à média do Alentejo Litoral e apenas inferior ao número de inscritos no concelho de 

Odemira. 

 

Em termos relativos, e de acordo com os dados do PORDATA para o ano 2018, os 

desempregados inscritos nos centros de emprego em percentagem da população residente 

(4,1%) era, contudo, inferior à do Alentejo Litoral (4,6%) e de Portugal Continental (5,3%). 

 

      
       Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no PORDATA, 2018 (Dados atualizados em 13-02-2020). 
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Gráfico 54 - Evolução inscrições no Centro de Emprego 2018/2019 

Gráfico 55 - Desempregadas/os inscritos nos CE em % da população 

residente com 15 e 64 anos 
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Ao nível das ofertas de emprego registadas no Centro de Emprego para o Município de 

Santiago do Cacém, verifica-se uma evolução inconstante nos últimos 18 anos. O gráfico 

seguinte permite perceber que existiu uma descida no número de ofertas de emprego e 

respetivas colocações entre os anos 2003 e 2007. Em 2008 as ofertas quase triplicaram, mas 

sem o correspondente número de colocações, que se manteve baixo. No período 

correspondente ao período decorrido entre 2009 e 2014, constata-se o efeito mais direto da 

crise económica, ao nível da descida de ofertas de emprego e o aumento de colocações, dada 

a existência de mais desempregados disponíveis e compatíveis, em termos de perfil, com as 

ofertas registadas. Nos anos 2013, 2014, 2015 e 2016 o número de colocações superou as 

ofertas de emprego registadas. Em 2017 observa-se o valor mais elevado de ofertas de 

emprego registado no município (n=410) logo seguido de uma quebra dramática em 2019 

(n=90), o que permite concluir que as dificuldades no âmbito do emprego estão longe de ser 

superadas. 

 

 

Ofertas         Colocações  

 

 
Gráfico 56 - Evolução das Ofertas de Emprego e das Colocações (2001/2019) 

Fonte: IEFP, 2020 -(A-PG) / SIGAE 

 

 

A variação homóloga compara o nível de ofertas de emprego e colocações entre o período 

de referência corrente e o mesmo período do ano anterior. 

A evolução da taxa de variação homóloga está menos sujeita a oscilações de natureza sazonal 

podendo, no entanto, ser influenciada por este tipo de efeitos localizados num período 

específico. 

 

O quadro seguinte permite confirmar a grande quebra registada no volume de ofertas de 
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emprego de 2018 para 2019, com uma variação homóloga global de -58%, mais expressiva 

nos meses de janeiro, abril, junho, agosto e outubro quando se compara o comportamento 

mensal destas variáveis num e noutro ano. 

 

QUADRO 106 - EVOLUÇÃO DAS OFERTAS DE EMPREGO (2018/2019) – VARIAÇÃO HOMÓLOGA (V.H) 

Meses Ofertas Colocações 

 Exec. V.H:% R. Int. Ex. 2018 Exec. V.H:% Ex. 2018 

Janeiro 3 -95,2% 0 63 18 -25,00% 24 

Fevereiro 25 -39,0% 0 41 17 -22,70% 22 

Março 24 118,2% 11 11 25 31,60% 19 

Abril 5 -80,8% 0 26 40 122,20% 18 

Maio 14 27,3% 0 11 19 58,30% 12 

Junho 3 -87,0% 0 23 13 0% 13 

Julho 5 0,0% 0 5 10 0% 10 

Agosto 2 -84,6% 0 13 20 -4,80% 21 

Set. 6 -33,3% 0 9 12 -20,00% 15 

Out. 0 -100,0% 0 13 12 -50,00% 24 

Nov. 1 - 0 0 17 70,00% 10 

Dez. 2 - 0 0 11 10,00% 10 

TOTAL* 90 -58,1% 11 215 214 8,10% 198 

Fonte: IEFP, 2020 - (A-PG) / SIGAE 

Nota: A V.H.% é calculada com base no somatório do executado até momento (dados acumulados) face ao somatório do executado no 
mesmo período do ano anterior 

Total * = Somatório até ao mês dos 'Dados Acumulados'. 
 
 
 

A sazonalidade do emprego é uma característica do município de Santiago do Cacém, 

identificando-se períodos de maior registo de ofertas e colocações, como é o caso do mês de 

maio que, todos os anos, mobiliza regularmente emprego temporário nos setores do Turismo 

e Restauração. Menos expectável no tempo é o efeito produzido por grandes obras de 

construção, ou “paragens” de produção no complexo industrial de Sines, com influência no 

município de Santiago do Cacém e que mobilizam frequentemente muitos trabalhadores 

sazonais para operações de manutenção. 

 

VI. Proteção Social no Desemprego 
 

O carácter público, universal e solidário em que assenta o sistema de Segurança Social foi sem 

dúvida uma das conquistas mais importantes de um Portugal democrático cuja constituição 

e implementação contaram com um elevado contributo dos trabalhadores e do movimento 
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sindical. É um sistema assente em 3 grandes subsistemas articulados entre si: o sistema de 

Proteção Social de Cidadania, o sistema Previdencial e o sistema Complementar. 

Das várias prestações do sistema, o subsídio de desemprego é sem dúvida um dos mais 

importantes pilares do regime previdencial de Segurança Social. Não fosse a existência deste 

subsídio, cujo financiamento assenta essencialmente na massa salarial dos trabalhadores, e os 

efeitos da recente crise financeira que tantos danos provocou na economia real do país, teriam 

sido ainda mais devastadores para muitas famílias. 

 
A proteção no desemprego traduz-se na concessão de uma prestação quando um trabalhador 

perde o seu trabalho involuntariamente, com o intuito de compensar a perda de rendimento 

decorrente da situação de desemprego. Existem várias modalidades de proteção no 

desemprego em Portugal, mas as duas formas mais relevantes são o subsídio de desemprego, 

cuja duração e montante estão diretamente ligados aos períodos de trabalho e de 

contribuições, e o subsídio social de desemprego, integrado no regime não contributivo. 

 
O subsídio de desemprego é pago a quem se encontre inscrito para emprego no Centro de 

Emprego ou Serviço de Emprego dos Centros de Emprego e Formação Profissional. 

 
O montante diário do subsídio de desemprego é 65% da remuneração de referência (RR), 

calculado na base de 30 dias por mês, sem prejuízo da aplicação do limite mínimo ou máximo 

previsto na lei. Se for ex-pensionista de invalidez considerado apto para o trabalho, recebe 

351,05€ por mês (se viver sozinho) ou 438,81€ por mês (se viver com familiares). Se este valor 

ultrapassar o valor da pensão de invalidez que estava a receber antes, recebe apenas o valor 

da pensão. 

 
O valor mensal do subsídio de desemprego não pode ser superior a duas vezes e meia o valor 

do IAS (1.097,03€), não podendo ultrapassar 75% do valor líquido da remuneração de 

referência que serviu de base de cálculo ao subsídio e não pode ser inferior ao IAS (438,81). 

Porém, nos casos em que 75% do valor líquido da remuneração de referência seja inferior ao 

valor do IAS, o valor do subsídio de desemprego é igual ao menor dos seguintes valores: IAS 

ou valor líquido da remuneração de referência. 

 
O/a desempregado/a tem direito a receber subsídio de desemprego desde o dia em que 

pede o subsídio. No caso dos ex-pensionistas de invalidez, a partir do dia 1 do mês seguinte 

àquele em que lhe foi comunicada a decisão de aptidão para o trabalho. 
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A duração do subsídio depende da idade que tiver e do número de meses com descontos 

para a Segurança Social, desde a última vez que esteve desempregado com direito a subsídio. 

Para a contagem dos meses com descontos conta, além do tempo que trabalhou com 

contrato ou a recibos verdes, o tempo em que esteve a receber subsídio de doença ou 

subsídios no âmbito da proteção na parentalidade, concedidos após o fim do período de 

concessão das prestações devidas pela última situação de desemprego. (ISS, 2020. Guia 

Prático do Subsídio de Desemprego). O período máximo de concessão é de 18 meses, 

podendo ser superior consoante a idade. 

 
Já no que concerne ao subsídio social de desemprego, o montante deste pode variar entre os 

435,76€ (valor do IAS) para os beneficiários com agregado familiar e os já referidos 348,61€ 

(80% do IAS) para os beneficiários que vivem sozinhos. O período de concessão depende da 

idade do beneficiário e do número de meses com registo de remunerações para a  Segurança 

Social desde a última situação de desemprego, sendo que o beneficiário deverá ter cumprido 

pelo menos 180 dias de trabalho por conta de outrem e descontado para a Segurança Social 

nos 12 meses imediatamente anteriores à data do desemprego. Caso o subsídio social de 

desemprego seja inicial, os períodos de concessão serão idênticos aos do subsídio de 

desemprego (v. Quadro 1). Se se tratar da variante “subsequente”, surgem duas hipóteses: e 

o número de meses com descontos. 

 

“Ao longo dos últimos dez anos, verificou-se, de uma forma geral, um aumento acentuado 

das prestações de desemprego em Portugal durante os primeiros anos da crise financeira, 

culminando num pico correspondente ao auge da austeridade (2012- 2013), que decresceu 

progressivamente desde então, acompanhando a retoma económica e o recuo do 

desemprego. A crise é, por conseguinte, o principal motivo desta evolução, mas não o único; 

com efeito, a revisão legislativa no quadro da proteção do desemprego, efetuada em 2012, 

introduziu alterações impactantes, tais como o aumento do período de concessão do subsídio 

social de desemprego subsequente para beneficiários com idade igual ou superior a 40 anos. 

Por seu lado, os Decretos-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho e n.º 13/2013, de 25 de janeiro, em 

particular, vieram condicionar o acesso às prestações de desemprego, conduzindo assim a 

uma redução generalizada do número de beneficiários desde o pico da crise”. (UGT, 2019; A 

evolução do subsídio de desemprego e do subsídio social e de desemprego nos últimos 10 

anos). 
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QUADRO 107 - PRINCIPAIS INDICADORES DE PROTEÇÃO SOCIAL NO EMPREGO (2019) 

Beneficiários de Subsídio de Desemprego 409 

% População ativa Beneficiária de Subsídio 
Desemprego 

 

2,9% 

Valor médio da prestação Subsídio de 
Desemprego em dez de 2019 

 

570,46 € 

Montante Pago de Subsídio de Desemprego 
entre jan-dez de 2019 

 

2 560 221,23 € 

Beneficiários de Subsídio Social de Desemprego  
25 

% População ativa Beneficiária de Subsídio 
Social de Desemprego 

 

0,2% 

Valor médio da prestação Subsídio Social de 
Desemprego em dez de 2019 

 

493.27 € 

Montante Pago de Subsídio Social de 
Desemprego entre jan-dez de 2019 

 

124 374,25 € 

% Inscrições no Centro Emprego de beneficiários 
de Subsídios de Desemprego 

 

62,1% 
Fonte: Segurança Social (SESS), dezembro de 2019; IEFP, www.iefp.pt, Relatório mensal, dezembro 2019; 

Dados tratados pelo ISS, IP– Centro Distrital de Setúbal – UAD - NAGPGI. 
 
 

 

Os beneficiários dos subsídios de desemprego e social de desemprego representam um 

número relativamente reduzido do total de população ativa do município de Santiago do 

Cacém, mas significativo no conjunto das inscrições no Centro de Emprego: em 2019, 62.1%, 

da população santiaguense e desempregada inscrita no centro de emprego esteve a receber 

subsídio de desemprego. 

 
O valor do IAS para o ano de 2019 foi de 435,76 euros, sendo que o valor médio atribuído à 

população desempregada do município de Santiago foi de 570.46€, o que remete, grosso 

modo, para uma remuneração média de referência de 940.5€. 

 
 

a) SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 

 

 

No ano 2019 o subsídio de desemprego foi atribuído equitativamente entre os dois sexos, no 

total dos/as 409 beneficiários/as e, principalmente, nos escalões etários entre os 40 e os 64 

anos (76%). No entanto, a distribuição do subsídio por sexo, nem sempre foi equitativa dentro 

de cada escalão etário, salientando-se o grupo dos 20 aos 24 anos, em que 70% dos 

desempregados eram do sexo masculino e, pelo contrário, o grupo dos 30 aos 34 anos, em 

que as mulheres tinham uma proporção de 68% relativamente aos homens. 

 

http://www.iefp.pt/
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QUADRO 108 - BENEFICIÁRIAS/OS POR SEXO E ESCALÃO BENEFICIÁRIAS/OS POR SEXO E ESCALÃO ETÁRIO 

Concelho Escalão Etário Feminino Masculino Total 

 
 
 
 
 

SANTIAGO DO CACÉM 

Total 207 202 409 

20 a 24 anos 3 10 13 

25 a 29 anos 19 23 42 

30 a 34 anos 21 10 31 

35 a 39 anos 23 14 37 

40 a 44 anos 24 21 45 

45 a 49 anos 30 27 57 

50 a 54 anos 19 22 41 

55 a 59 anos 26 31 57 

60 a 64 anos 38 36 74 

65 a 69 anos 4 8 12 

Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS), dezembro de 2019 

 

Quanto à distribuição dos/as beneficiários/as do subsídio de desemprego pelas freguesias, e 

claramente relacionada com a dimensão populacional daquelas, são Santo André e a União 

de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra que agregam os 

maiores números de beneficiários/as, sendo também significativo, o número registado na 

freguesia do Cercal do Alentejo. 

Os montantes apurados encontram-se, consequentemente, na mesma ordem de grandeza. 

 
 

QUADRO 109 - BENEFICIÁRIOS/AS POR FREGUESIA 

Concelho Freguesia Total 

 Total 409 

SANTIAGO DO 
CACÉM 

ABELA 10 

ALVALADE 24 

CERCAL 73 

ERMIDAS-SADO 33 

SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E 
S.BARTOLOMEU DA SERRA 83 

SANTO ANDRÉ 169 

SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA 12 

SÃO FRANCISCO DA SERRA 5 
Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS), dezembro de 2019 
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QUADRO 110 - MONTANTES POR FREGUESIA 

Concelho Freguesia Total 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DO CACÉM 

Total 2.560.221,23 € 

ABELA 56.512,02 € 

ALVALADE 132.939,82 € 

CERCAL 368.155,19 € 

ERMIDAS-SADO 201.766,06 € 

SANTIAGO DO CACÉM, S.CRUZ E 
S.BARTOLOMEU DA SERRA 619.699,47 € 

SANTO ANDRÉ 1.065.601,05 € 

SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA 76.072,78 € 

SÃO FRANCISCO DA SERRA 39.474,84 € 
Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS), dezembro de 2019 

 
 
 

Os beneficiários/as são, na sua esmagadora maioria (94%) de nacionalidade portuguesa, 

registando-se uma distribuição proporcional entre residentes brasileiros e de outros países 

fora da União Europeia (n=5). O maior número tem nacionalidade na EU (n=8), logo seguido 

dos originários dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (n=7). 

 

 

QUADRO 111 - BENEFICIÁRIAS/OS POR NACIONALIDADE 

Nacionalidade N.º de Beneficiárias/os 

Portugal 384 

Brasil 5 

PALOPS a) 7 

Países da UE (exceto Portugal) 8 

Outros países 5 
Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS),  

dezembro de 2019 
 

 

b) SUBSÍDIO SOCIAL DE DESEMPREGO 

 

 

O subsídio social de desemprego não tem expressão no concelho, correspondendo a 0.2% 

da população ativa. 

 

 

QUADRO 112 - BENEFICIÁRIAS/OS POR SEXO 

Concelho  Feminino Masculino Total 

SANTIAGO DO CACÉM Total 11 14 25 

Fonte: Indicadores da PSCAL, CDSS Setúbal, com base no Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS), dezembro de 2019 
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VII. Formação e Qualificação 

 

A educação e a qualificação profissional ao longo da vida constituem-se como um dos 

principais desafios que se colocam à competitividade e à coesão territorial. O complexo 

industrial, logístico e portuário, e as empresas direta e indiretamente ligadas a este, são 

possuidoras de necessidades muito particulares do ponto de vista formativo. Sublinha-se, 

portanto, a necessidade de adequar a oferta de formação às necessidades do mercado de 

trabalho, processo cuja eficácia fica ainda aquém do desejável, não obstante a existência de 

uma rede de escolas técnico profissionais de qualidade. 

 

Neste contexto, importa destacar que a região apresenta uma rede de escolas profissionais 

como são o/a: Centro de Formação de Industria Metalúrgica e Eletromecânica, Escola 

Profissional de Odemira, Escola Profissional Desenvolvimento Rural de Grândola, a Escola 

Tecnológica do Litoral Alentejano e a Escola das Artes do Alentejo Litoral que promovem 

formação assente nas áreas da agricultura, turismo, artes, informática, energia, química, 

automação, mecânica, metalomecânica e eletromecânica. Estas escolas promovem 

maioritariamente a formação inicial de jovens. 

 

Ao nível da formação profissional, em geral, existem 11 entidades formadoras privadas com 

sede no município de Santiago do Cacém, que desenvolvem a sua atividade de acordo com 

as áreas de formação apresentadas no quadro seguinte: 

 

 

QUADRO 113 - ENTIDADES FORMADORAS COM SEDE NO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM E ÁREAS DE 

FORMAÇÃO 

Denominação social Localidade 

Data de 

alargamento 

da 

certificação 

Áreas de Formação com Certificação 

Paxforma - Instituto 

de Formação, Lda 

Vila Nova de 

Santo André 
2012-11-09 

 341 – Comércio 

 481 - Ciências Informáticas 

 541 – Indústrias Alimentares 

 862 - Segurança e higiene no trabalho 
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Denominação social Localidade 

Data de 

alargamento 

da 

certificação 

Áreas de Formação com Certificação 

 

ADL - Associação de 

Desenvolvimento do 

Litoral Alentejano 

Alvalade 2012-11-28 

 010  - Programas de Base  

 090 - Desenvolvimento pessoal 

 140 - Formação de professores/ formadores e ciências da 

educação 

 222 - Línguas e Literaturas Estrangeiras 

 223 - Língua e Literatura Materna 

 341 - Comércio 

 343 - Marketing e Publicidade 

 344 - Contabilidade e fiscalidade 

 345 - Gestão e Administração 

 346 - Secretariado e Trabalho Administrativo 

 347 - Enquadramento na organização/empresa 

 481 - Ciências Informáticas 

 482 - Informática na óptica do utilizador 

 541 – Indústrias Alimentares 

 621 - Produção Agrícola e Animal 

 729 - Saúde - programas não classificados noutra área de 

formação 

 761 - Serviços sociais - serviços de apoio a crianças e 

jovens 

 762 - Trabalho Social e orientação 

 812 - Turismo e Lazer 

 862 - Segurança e higiene no trabalho 

 999 - Desconhecido ou não especificado 

 

Evolutiondetails - 

Project, Business, 

Training and 

Engineering 

Consulting Ldª 

V. N. Santo 

André 
2013-10-29 

 146 - Formação de professores e formadores 

 347 - Enquadramento na organização/empresa 

 482 - Informática na óptica do utilizador 

 521 – Metalurgia e metalomecânica 
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Denominação social Localidade 

Data de 

alargamento 

da 

certificação 

Áreas de Formação com Certificação 

 761 - Serviços sociais - serviços de apoio a crianças e 

jovens 

 811 - Hotelaria e Restauração 

 862 - Segurança e higiene no trabalho 

Smile at Culture - 

Serviços Culturais 

Ldª 

V. Nova 

Santo André 
2015-05-07 

 090 - Desenvolvimento pessoal 

 225 - História e Arqueologia 

 345 - Gestão e Administração 

 761 - Serviços sociais - serviços de apoio a crianças e 

jovens 

DEFT PORTUGAL, 

LDA 

Vila Nova de 

Santo André 
2016-10-24 

 090 - Desenvolvimento pessoal 

 146 - Formação de professores e formadores 

 222 - Línguas e Literaturas Estrangeiras 

 345 - Gestão e Administração 

 481 - Ciências Informáticas 

 522 - Eletricidade e Energia 

 524 - Tecnologia dos Processos Químicos 

 544 - Indústrias Extrativas 

 862  - Tecnologia de Proteção do Ambiente 

 862 - Segurança e higiene no trabalho 

Formatur - 

Associação para o 

Desenvolvimento e 

Formação em 

Turismo 

Vila Nova de 

Santo André 
2015-09-04 

 010 – Programas de Base 

 811 - Hotelaria e Restauração 

 812 - Turismo e Lazer 

 

Decorarte Formação 

Lda 

Vila Nova de 

Santo André 
2016-09-14 

 146 - Formação de professores e formadores 

 341 - Comércio 

 862 - Segurança e higiene no trabalho 

 

Fonte: DGERT, 2020 
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Para além das entidades privadas o Serviço de Emprego e Formação Profissional do Alentejo 

Litoral do IEFP.IP, desenvolve uma diversificada e importante oferta formativa, quer em áreas 

de formação, quer em tipologias/medidas de qualificação de jovens e de adultos, conforme 

pode verificar-se nos quadros abaixo. 

 

 

QUADRO 114 - ÁREAS DE FORMAÇÃO MINISTRADAS PELO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM DO IEFP IP 

Código Áreas de Educação e Formação do Centro de Formação Profissional de 

Santiago do Cacém (IEFP) 

213 Audiovisuais e Produção dos Media 

341 Comércio 

344 Contabilidade e Fiscalidade 

345 Gestão e Administração 

346 Secretariado e Trabalho administrativo 

481 Ciências Informáticas 

521 Metalurgia e Metalomecânica 

522 Eletricidade e Energia 

524 Tecnologia dos Processos Químicos 

525 Construção e Reparação de Veículos a Motor 

541 Indústrias Alimentares 

542 Industria do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro 

543 Materiais (Industrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e Outros) 

582 Construção Civil e Engenharia Civil 

621 Produção Agrícola e Animal 

622 Floricultura e Jardinagem 

623 Silvicultura e Caça 

729 Saúde - Programas não Classificados noutra Área de Formação 

761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 

762 Trabalho Social e Orientação 

811 Hotelaria e Restauração 

812 Turismo e Lazer 

815 Cuidados de Beleza 

525 Produção Aeronáutica 

862 Segurança e Higiene no Trabalho 

727 Ciências Farmacêuticas 

Fonte: IEFP, 2020 
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QUADRO 115 - FORMANDOS ABRANGIDOS NO ALENTEJO LITORAL POR MEDIDA 

 

Fonte: IEFP, Síntese mensal de Execução Física SGFOR- dezembro de 2019 2º versão provisória de 20-02-2020 

 

Importa referir que o Serviço de Emprego e Formação Profissional dispõe de um Centro 

Qualifica, em Santiago do Cacém, operacionalizando o correspondente programa que procura 

concretizar, através de processos de reconhecimento validação e certificação de competências 
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e/ou através de tipologias formativas, os seguintes objetivos: 

 

 Aumentar os níveis de qualificação e melhorar a empregabilidade dos ativos, 

dotando-os de competências ajustadas às necessidades do mercado de trabalho; 

 Reduzir significativamente as taxas de analfabetismo, literal e funcional, combatendo 

igualmente o semianalfabetismo e iletrismo; 

 Valorizar o sistema, promovendo um maior investimento dos jovens adultos em 

percursos de educação e formação; 

 Corrigir o atraso estrutural do país em matéria de escolarização no sentido de uma 

maior convergência com a realidade europeia; 

 Adequar a oferta e a rede formativa às necessidades do mercado de trabalho e aos 

modelos de desenvolvimento nacionais e regionais. 

 

 

 

 

VIII. Empreendedorismo 

 
a) ENTIDADES QUE PRESTAM APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREENDEDORISMO  

 

As Associações empresariais/setoriais e entidades que atuam no âmbito do 

empreendedorismo no município de Santiago do Cacém são várias e diferenciam-se 

complementarmente nas suas ações/atividades. 

 

Seguidamente apresentam-se as entidades com sede, pólos ou intervenção direta no 

Município de Santiago do Cacém. 

 
 

 AAEL – Associação de Apoio ao Empresário do Alentejo Litoral 

 
A AAEL é uma associação que tem estado associada a projetos desenvolvidos em parceria 

com a ADRAL. O projeto cofinanciado por fundos europeus, «IELA-Inovar e Empreender no 

Litoral Alentejano» teve como objetivo o acompanhamento e a promoção do espírito 

empresarial. 

 

O projeto promoveu workshops gratuitos subordinados a temas como “Soft Skills do 
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Empreendedorismo/ Empresário” e de concursos de ideias de negócios inovadores, a 

implementar no Litoral Alentejano, com prémios monetários e consultoria gratuita para as 

ideias mais consistentes. Fonte: http://www.adral.pt/pt 

 

 AALA – Associação de Agricultores do Litoral Alentejano 

 

A associação tem já 28 anos desde a data da sua fundação e centra as suas atividades no setor 

de atividades de organizações económicas e patronais, agrupando agricultores no 

desenvolvimento de atividades de âmbito agrícola e que pretendam ter representação, defesa 

e promoção dos seus interesses sócio agrários. 

 

 ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 

 

A ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano foi constituída em dezembro 

de 1994, a partir de um conjunto de entidades, públicas e privadas com vista a potenciar o 

desenvolvimento sustentado dos cinco concelhos que compõem a sub-região do Litoral 

Alentejano (Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines, Odemira) e com a finalidade 

de valorizar as suas potencialidades num contexto de uma política global de dinamização do 

desenvolvimento rural. 

 

Tem vindo a desenvolver uma estratégia de desenvolvimento participativa com os vários 

atores representativos do Litoral Alentejano, através de um modelo que teve como 

pressuposto prioritário o cruzamento entre uma escala regional de planeamento e articulação 

interinstitucional, com uma escala local de intervenção/animação, tendo em conta os 

desequilíbrios territoriais e a promoção da sua coesão. 

 

Os objetivos estratégicos da ADL traduzem-se na implementação de programas e projetos e 

consequentemente na dinamização de ações complementares que visam o desenvolvimento 

rural. A metodologia da ADL, na implementação destas ações, assenta na intervenção 

localizada, no partenariado com as instituições locais, na itinerância e na interação direta com 

as populações locais. 

 

Conta, pois, com 25 anos de intervenção em diversas áreas complementares, entre as quais 

se destaca o apoio ao empreendedorismo, quer na gestão de fundos comunitários e 

programas para o território, quer na implementação de projetos específicos de apoio ao 

http://www.adral.pt/pt
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empreendedorismo compreendendo formação, consultoria e outras ações de capacitação ou 

apoio técnico. 

 

No atual período de programação, a ADL é Entidade Gestora, para o Litoral Alentejano, das 

operações da medida LEADER do PDR 2020 e das medidas da PU4 do PO MAR 2020. É 

igualmente responsável pela implementação do SI2E – Sistema de Incentivos ao Emprego e 

Empreendedorismo, a conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património 

natural e cultural e a inclusão social e ativa, no âmbito do PO Alentejo 2020. 

 

 Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC Rural 

 

1. Eixo prioritário 6 – Coesão social e inclusão 

• PI 9.6. – Investimentos em contexto de estratégias de desenvolvimento local e base 

comunitária (FSE) e PI 9.10 – Investimentos em contexto de estratégias de 

desenvolvimento local e base comunitária (FEDER); 

• Objetivo especifico: reforçar a abordagem territorializada da intervenção social 

assente em parcerias locais; 

• SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego - visa 

operacionalizar os apoios ao empreendedorismo e à criação de emprego; 

• Tipologia de operação - criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou 

modernização de micro e pequenas empresas criadas há menos de cinco anos, 

expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de cinco 

anos. 

 

2. Eixo prioritário 6 – Coesão social e inclusão 

• PI 9.10 – Investimentos em contexto de estratégias de desenvolvimento local e base 

comunitária (FEDER); 

• Objetivo específico 6.3. - Património Natural e Cultural - Promover a conservação e 

valorização dos ativos naturais e histórico-culturais culturais para consolidar a região 

como destino turístico associado a uma oferta qualificada. 

o Tipologia das operações: 

• Património cultural; 

• Património natural; 

• Promoção turística. 

3. Fundo FSE - Prioridade de Investimento 9.6 (estratégias de desenvolvimento local de 

base comunitária) 
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• Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da 

participação ativa e a melhoria da empregabilidade; 

• Esta PI visa o apoio a iniciativas com foco em ações inovadoras que promovam a 

igualdade de oportunidades, a participação e a inclusão ativa, assim como a promoção 

de ações que criem condições para a melhoria da empregabilidade. 

  

 Desenvolvimento Local de Base Comunitária – componente costeira (DLBC Costeiro)   

 

O GAL PESCA Litoral Alentejano (LA) é a uma parceria informal de entidades, publicas e 

privadas, que delegaram a gestão do DLBC Costeiro na ADL – Associação de Desenvolvimento 

do Litoral Alentejano – parceiro gestor (PG). A parceria é constituída por trinta entidades que 

asseguram a representatividade sectorial e territorial e propõem-se implementar um DLBC 

Costeiro no Litoral Alentejano. 

 

As freguesias do concelho de Santiago do Cacém abrangidas pelos apoios aqui previstos são: 

Santo André e S. Domingos e Vale de Água. À faixa costeira foi adicionada esta União de 

Freguesias que, não tendo uma relação direta com o mar, tem uma ligação importante com 

a água, através da barragem de Fonte Cerne. O mar está para o litoral como as barragens 

estão para o interior. Acresce a importância do fluxo de dinâmicas económicas e sociais litoral- 

interior, na ótica do reforço da coesão territorial. 

 

A ADL, enquanto entidade gestora da Estratégia de Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária – componente costeira no Alentejo Litoral no período de programação 2016 – 

2020/2023, aplica um conjunto de medidas/ações inseridas na Estratégia de Desenvolvimento 

Local (EDL) para o Litoral Alentejano que permitem enquadrar projetos de promotores 

(entidades públicas e privadas), designadamente: 

 

PO MAR 2020 (Programa Operacional Mar 2020) 

Fundo FEAMP – Prioridade de Investimento – PU 4 – Desenvolvimento Sustentável das Zonas 

de Pesca e de Aquicultura: 

 

• Inovação em espaço marítimo 

• Reforço da competitividade da pesca 

• Reforço da competitividade do turismo 

• Promoção dos produtos locais de qualidade 

• Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais, recursos 

naturais e paisagísticos 
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• Circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais 

• Promoção de Planos de Mar 

• Qualificação escolar e profissional relacionada com o mar POR Alentejo (Programa 

Operacional Região Alentejo) 

  

Fundo FEDER – Prioridade de Investimento 9.10 (Investimentos no contexto de estratégias de 

desenvolvimento local de base comunitária): 

• Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e à atividade por conta própria, 

às microempresas e à criação de empresas e microempresas/SI2E – Sistema de 

Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego; 

• Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e 

cultural POR Alentejo (Programa Operacional Região Alentejo). 

 

Fundo FSE – Prioridade de Investimento 9.6 (estratégias de desenvolvimento local de base 

comunitária): 

• Emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo 

micro, pequenas e médias empresas inovadoras/SI2E – Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego; 

• Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da 

participação ativa e a melhoria da empregabilidade 

 

 PDR 2020 – Medida Leader Tipologia de Apoios 

 

• 10.2.1.1. Pequenos investimentos nas explorações agrícolas 

Visa o apoio a pequenos investimentos nas explorações agrícolas 

 

Objetivos: Promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos 

agricultores; 

• contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor 

agrícola. 

 

• 10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas 

• Visa a criação ou modernização de unidades de transformação e comercialização de 

produtos agrícolas que envolvam investimentos de pequena dimensão. 
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Objetivos: 

• Contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de 

transformação e comercialização de produtos agrícolas. 

  

• 10.2.1.3. Diversificação de atividades na exploração agrícola 

Visa apoiar investimentos na diversificação de atividades na exploração para atividades não 

agrícolas (turismo, atividades de animação turística, loja de produtos locais, artesanato ….) 

 

Objetivos: 

• Estimular o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam 

de produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas (previstos no 

anexo I da portaria n.º 152/2016, de 25 maio), criando novas fontes de rendimento e 

de emprego; 

 

• Contribuir diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado 

familiar, a fixação da população, a ocupação do território e o reforço da economia 

rural. 

 

• 10.2.1.4. Cadeias curtas e mercados locais 

Visa a criação de circuitos/cadeias curtas de distribuição/comercialização de proximidade de 

produtos agrícolas e transformados 

 

Objetivos: 

• Promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o 

escoamento da produção local, a preservação dos produtos e especialidades locais, a 

diminuição dos desperdícios alimentares, bem como a melhoria da dieta alimentar 

através do acesso a produtos da época, frescos e de qualidade, bem como 

fomentando a confiança entre o produtor e o consumidor; 

 

• Incentivar práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, 

contribuindo para a diminuição da emissão de gases de estufa através da redução de 

custos de armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até aos centros de 

distribuição; 
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• Facilitar o acesso ao mercado e escoamento de produção, nomeadamente a 

pequenos produtores. 

 

• 10.2.1.5. Promoção de produtos de qualidade locais - visa a promoção de produtos de 

qualidade certificada e produtos locais 

  

Objetivos: 

• Apoiar o desenvolvimento de estratégias comerciais de promoção que permitam 

incentivar o consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade; 

 

• Promover a diferenciação e o posicionamento no mercado pela qualidade, utilizando 

o potencial de mercado associado. 

 

• 10.2.16. Renovação de aldeias 

 

Objetivos: 

• Preservação, conservação e valorização de elementos patrimoniais locais, 

paisagísticos e ambientais, bem como dos elementos que constituem o património imaterial 

de natureza cultural e social dos territórios. 

 

A ADL desenvolve atualmente vários projetos no âmbito de vários programas, como sejam o 

PDR 2020, Mar 2020, POISE, COMPETE 2020 e PO Alentejo 2020. Os projetos desenvolvidos 

são os seguintes: Rede LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar, Empreender no Litoral 

Alentejano 18/20, Projeto Al Percebe, CLDS e Formação financiada. 

 

O projeto Empreender no litoral Alentejano 18/20, é cofinanciado pelo PO Alentejo 2020 e 

visa a dinamização de um conjunto de ações de sensibilização e formação de promotores de 

empresas e ações de que decorra a criação líquida de emprego ou criação de empresas. 

 

No âmbito da formação financiada e cofinanciada pelo COMPETE 2020, a ADL desenvolveu, 

neste quadro, dois projetos de Formação – Ação para o Alentejo Litoral, através de 

candidaturas aos concursos lançados pelos Organismos Intermédios CAP – Confederação de 

Agricultores de Portugal e AIP – Associação Industrial Portuguesa, CCI – Câmara de Comércio 

e Indústria, nas áreas de Gestão Agrícola e Gestão Estratégica, respetivamente, abrangendo 

um total de 35 PME. 
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No âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, a ADL é entidade formadora 

da Candidatura Integrada de Formação Modular para empregados/as e desempregados/as 

no Litoral Alentejano, disponibilizando, assim, ações de formação completamente gratuitas 

no território nas áreas identificadas no capítulo da formação. 

 

 A ADL presta serviços em várias áreas, designadamente a Bolsa de Terras, Gabinete de 

Inserção Profissional (GIP), Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos, Formação à 

Medida e Consultoria Empresarial. Dinamiza o CITAL – Centro de Iniciativas Turísticas e apoio 

ao Associativismo. 

 

A Bolsa de Terras tem como objetivo facilitar o acesso à terra através da disponibilização de 

terras, designadamente quando as mesmas não sejam utilizadas, e, bem assim, através de 

uma melhor identificação e promoção da sua oferta. 

 

O GIP tem como objetivo apoiar os/as desempregados/as na definição ou desenvolvimento 

do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

 

Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos – visa o apoio técnico a promotores de 

projetos de criação do próprio emprego ou empresa, no âmbito de medidas e programas de 

apoio ao empreendedorismo executados pelo IEFP, IP. Os resultados obtidos no concelho de 

Santiago do Cacém serão tratados no ponto respeitante a apoio ao empreendedorismo e à 

criação do próprio emprego. 

 

A Formação à Medida é uma intervenção formativa com soluções formativas que 

correspondem às necessidades das entidades empregadoras e/ou das pessoas particulares, 

oferecendo respostas distintas, planeadas, desenvolvidas e avaliadas caso a caso. 

 

A Consultoria Empresarial visa o apoio à gestão interna das PME, o aconselhamento e 

enquadramento em sistemas de incentivo aos seus investimentos e a respetiva elaboração 

dos processos de candidatura (nos sistemas de incentivo onde não é Entidade Gestora). 

 

O CITAL visa a organização de programas turísticos e divulgação ao nível regional, nacional e 

transnacional, faculta informações sobre os recursos turísticos da região aos visitantes e 

turistas. O Centro também presta apoio técnico aos empresários na qualificação, 

diversificação e promoção das suas atividades e produtos. 
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O Apoio ao Associativismo visa o apoio à elaboração do processo para requisição do Cartão 

de Artesão e de Unidade Produtiva Artesanal e à constituição e associações. 

 

A sede da ADL localiza-se no município de Santiago do Cacém, no qual a sua delegação 

técnica concentra a maior parte dos seus recursos humanos e logísticos, num espaço físico 

De 800 m2 que integra gabinetes técnicos, salas de reuniões, salas de formação e auditório. 

Fonte: https://litoralalentejano.pt/ 

 

ADRAL  

A ADRAL é constituída atualmente por um leque de 66 parceiros/acionistas que acreditaram 

na sua missão e apoiaram o estabelecimento de uma entidade de âmbito regional cuja 

finalidade se pauta pela articulação de esforços, pela concertação de interesses e pelo 

contacto direto e no terreno com todas as entidades, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconómico da Região Alentejo. 

 

Tem um Pólo em cada sub-região do Alentejo, sendo que o respeitante ao Alentejo Litoral se 

situa em Vila Nova de Santo André, nas instalações do CAESC – Centro de Apoio às Empresas 

de Santiago do Cacém. Este centro, promovido em parceria com o Município, tem as seguintes 

características: 

Abrangência Geográfica 

• Alentejo Litoral 

 

Tipo de Incubadora 

• Tradicional 

• Virtual 

• Co-working/Nómada 

 

Espaço 

• 2 espaços de co-working com uma área total de 58,15 m2 (espaço até 7 

empreendedores); 

• 1 escritório de 15,25 m2 até 3 postos de trabalho; 

• 1 sala de reuniões com videoconferência; 

• Receção 

 

Condições e Serviços disponibilizados 

• Internet; 



 

ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 
2020 

_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 
    CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                   260/325       
 

• Telefone; 

• Fotocopiadora/impressora; 

• Apoio administrativo; 

• Sistema de vigilância; 

• Eletricidade e água; 

• Sala de reuniões dotada de equipamento de videoconferência; 

• Apoio no desenvolvimento de projetos FABLAB; 

• Serviços de apoio ao empreendedorismo; 

• Serviços de apoio ao financiamento; 

• Serviços de apoio a formação/capacitação; 

• Serviços de apoio à internacionalização; 

• Serviços de apoio tecnológico e à inovação; 

• Serviços de apoio jurídico; 

• Serviços de contabilidade e fiscalidade; 

• Serviços de marketing e comunicação. 

 

A ADRAL exerce a sua atividade nos seguintes domínios de intervenção: 

a) Estudos, Informação e Marketing Territorial - Levantar, analisar e disponibilizar 

informação de apoio aos processos técnicos e de decisão no âmbito do planeamento, 

ordenamento e gestão do território. Apoiar e incrementar processos de 

internacionalização das empresas, dos produtos e do território Alentejo. Incentivar e 

capacitar o território para a elevação dos níveis de qualidade de vida e notoriedade 

compatíveis com estratégias de retenção e atração de residentes. 

 

b) Animação Económica, Empreendedorismo, Competitividade e Consultoria - Promover 

de forma integrada a cultura empreendedora atuando simultaneamente em públicos- 

alvo diferenciados, estimulando a cultura empreendedora desde a infância aos 

seniores. Capacitar, dinamizar e apoiar os elementos constituintes do ecossistema 

empreendedor. Acompanhar e apoiar os empreendedores e empresários nas 

diferentes fases do processo empreendedor desde a fase de desenvolvimento da ideia 

de negócio até ao apoio técnico à criação e consolidação da empresa. Qualificar e a 

dinamizar os ativos territoriais para a competitividade, pela promoção dos recursos 

endógenos e indução da inovação em sectores tradicionais da estrutura produtiva 

regional. 

  

c) Assistência Técnica, Formação e Qualidade - Colaborar com as entidades públicas e 
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privadas da região, nas mais diversas áreas de intervenção, com o intuito de criar um 

ambiente favorável ao desenvolvimento regional e empresarial, seja na definição de 

estratégias ou no apoio técnico e consultoria à implementação de políticas urbanas 

amigas da competitividade e inovação. Assegurar oferta formativa num conjunto de 

áreas de formação que vão ao encontro dos diagnósticos previamente realizados 

quanto às necessidades formativas na Região, com foco na população ativa, 

contribuindo para a promoção da inovação e da competitividade económica regional 

e para o incremento da coesão social. 

 

d) Inovação, Energia e Tecnologias de Informação - Promover o desenvolvimento 

integrado e em rede de projetos inovadores no domínio das tecnologias de 

informação e da energia, promovendo investimento no domínio das TIC e das 

Energias. Capacitar o desenvolvimento tecnológico da região, nomeadamente pelo do 

SRTT (Sistema Regional de Transferência de Tecnologia da Região Alentejo) e PCTA 

(Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo) nos vetores da Inovação, Tecnologias de 

Informação e Energia. Fomentar e facilitar o desenvolvimento de projetos e serviços 

partilhados de tecnologias de informação para a AP Local e Regional, nomeadamente 

o CTD (Centro de Tecnologias Digitais em cooperação com as CIM). Fomentar o 

desenvolvimento de uma cultura sustentada e permanente de capacidade de RH de 

base tecnológica nas áreas das engenharias que potencie o desenvolvimento da 

inovação nas organizações e nas empresas; Implementar bases sólidas e integradas 

para o desenvolvimento de resultados consistentes e duradoiros no desenvolvimento 

da Agenda Digital UE 2020.Promover o desenvolvimento sustentável e inovador das 

cidades e vilas da região com vista ao desenvolvimento de uma Smart Region Alentejo 

(Smart Cities Alentejo).Promover o desenvolvimento de projetos bottom-up de 

acessibilidades digitais (ex: Redes de Nova Geração) numa lógica integrada. Fonte: 

http://www.adral.pt/pt 

 

 ADS Litoral Alentejano – Agrupamento de Defesa Sanitária dos criadores de Bovinos, 

Ovinos e Caprinos do Litoral Alentejano 

O ADS Litoral Alentejano é uma Associação de produtores pecuários de bovinos, ovinos e 

caprinos, fundada em 24-8-1993. 

Tem como missão proceder à sanidade animal dos efetivos dos associados nas áreas 

geográficas de influência: Concelhos de Odemira; Santiago do Cacém; Grândola e Sines. 

Tem um posto de venda de medicamentos veterinários. 

http://www.adral.pt/pt
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 Cooperativa Alensado 

A AlenSado é reconhecida como organização de produtores  de  produtos  hortícolas  para 

transformação desde 1997. No primeiro ano iniciou a atividade com 39 agricultores e com a 

produção de 185 hectares de tomate para indústria, os quais produziram 8.130.310 Kg, 

correspondendo a 44 toneladas por ha. Em 1997 foram utilizadas plantas selecionadas 

produzidas em viveiro certificado apenas em 25% da área e 40% da área cultivada foi regada 

com sistema gota a gota. Apenas 5% da produção foi colhida por máquinas especializadas. O 

transporte para as indústrias efetuava-se com viaturas de pequena tonelagem e não estava 

organizada. 

 

Hoje toda a área de tomate produzida pelos Associados da AlenSado obedece a um plano de 

produção rigorosamente concebido, planeado e acompanhado pelos técnicos da cooperativa. 

 

A escolha das variedades, da época de plantação e o seu escalonamento, os produtos 

agroquímicos utilizados, e todos os fatores de produção, ou são fornecidos, ou são 

aconselhados pela AlenSado, sendo feito um acompanhamento e um controle produtivo 

permanente, por forma a que seja obtida, por parte de cada Associado, uma produção de 

qualidade, em quantidade, de acordo com as exigências da industria e com pleno respeito 

pelas regras ambientais. Hoje esta cultura está plenamente mecanizada, desde a plantação, 

até à colheita e ao sistema de transportes para as unidades de transformação. 

 

A OP de Hortícolas assenta num rigoroso PLANEAMENTO anual que passa por: Negociação 

com as Industrias; consulta e inscrição dos Associados/intenção de produção; Contratos com 

industria/Associados; elaboração de plano de produção geral e individual; Negociação com 

fornecedores de fatores de produção; Processo administrativo/contratos/RPU/parcelário; 

Produção de plantas (100% das necessidades); controlo de campo/parcelas (GPS); análises de 

solo e de água; Entrega dos esquemas de tratamentos e fertilização; elaboração de seguro 

coletivo; plantação; instalação do SARA (serviço de apoio à rega da Alensado); 

  

Acompanhamento técnico permanente (AlenSado/empresas parceiras); controlo de doenças 

e pragas;  planeamento  e  escalonamento  das  colheitas,  em  articulação  com  a Industria; 

Colheita mecanizada; organização do transporte em coordenação com a industria; Recolha 

de resíduos (fitas de rega, embalagens de fitofármacos, esferovite). 

No ano de 2009 a AlenSado iniciou a atividade comercial na área dos cereais, mais 

especificamente com a secagem, armazenagem e comercialização de milho. Para iniciar esta 
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atividade construiu uma unidade de secagem com a capacidade de 300 ton/24h, associados 

a dois silos com a capacidade de armazenagem de 2.000.000 Kg. 

Com esta secção pretende-se a melhoria do funcionamento do circuito comercial dos cereais 

da região, proporcionando o escoamento da produção, com a maximização da valorização 

das produções dos Associados. 

 

No ano de 2011, no âmbito desta secção, foi constituída uma nova organização de 

produtores, iniciando-se assim mais uma importante iniciativa da AlenSado, tendo em vista o 

benefício da agricultura da região, neste caso, com o intuito de valorização da fileira dos 

cereais. Fonte: http://www.alensado.pt/ 

 

 ACISTDS - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de 

Setúbal 

 

A Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS) é 

uma associação de caráter distrital, com sede em Setúbal, abrangendo os concelhos de 

Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Barreiro, Grândola, Moita, Montijo, Palmela, Santiago do 

Cacém, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Sines. Tem delegação no Município de Santiago do Cacém. 

 

A ACISTDS, conforme consta dos seus Estatutos, tem por finalidade a defesa dos legítimos 

direitos e interesses de todos os empresários do comércio, indústria, serviços e turismo do 

distrito de Setúbal, seus associados, nomeadamente: 

a) Representatividade: A representatividade do conjunto dos associados junto das 

entidades públicas ou organizações profissionais do comércio, nacionais e 

estrangeiras, bem como junto das associações sindicais e dos órgãos de opinião 

pública. 

b) Colaboração: colaborar com os organismos oficiais e outras entidades para a 

solução dos problemas económicos, sociais e fiscais dos setores. 

c) Normas de Acesso: estudar e propor a definição de normas de acesso às atividades 

comerciais, características dos estabelecimentos, tais como as suas condições de 

trabalho e segurança. 

d) Horários de funcionamento: estudar e propor a solução dos problemas que se 

refiram a horários de funcionamento dos estabelecimentos dos ramos de comércio 

que representa. 

e) Margens de lucro: estudar e propor esquemas de margens de lucro da 

comercialização dos produtos, relativamente às atividades apresentadas. 

http://www.alensado.pt/
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f) Política de crédito: propor e participar na definição da politica de crédito que se 

relaciona com o desenvolvimento geral dos setores abrangidos pela Associação. 

g) Coordenação: coordenar e regular o exercício das atividades dos ramos de comércio 

representadas e protegê-las contra as práticas de concorrência desleal lesivas do seu 

interesse e do seu bom-nome. 

h) Formas de associação: estudar, em conjunto, por ramos de atividade, a constituição 

de cooperativas ou de outras formas de associação que contribuam para a redução 

dos circuitos de distribuição. Fonte: https://www.acsds.pt/ 

 

 ASLA – Associação de Suinicultores do Litoral Alentejano 

 

O ASLA é um agrupamento de suinicultores que foi criado pela SAGRAN. O CIALA, Centro de 

Inseminação Artificial do Litoral Alentejano, foi fundado em 1997 pelo ASLA, iniciando a sua 

atividade com 20 varrascos. Após duas ampliações, atingiu, no ano de 2002, a capacidade 

para 105 varrascos. Em 2006, por uma necessidade estratégica e de acompanhamento da 

evolução da inseminação artificial a nível mundial, surge a parceria ASLA/TOPIGS NORSVIN 

Portugal, nascendo a nova empresa AIM CIALA. 

 

A AIM CIALA passa, então, a fazer parte do grupo AIM Worldwide - Artificial Insemination 

Management, organização internacional especializada em serviços de reprodução e difusão 

genética. 

 

No sentido de melhorar a qualidade das doses seminais, foi implementado, em 2006, o 

Sistema de Gestão de Qualidade UNE-EN-ISO 9001:2008, tendo obtido a certificação em 

março de 2009, sendo o primeiro Centro de Inseminação Artificial certificado em Portugal. 

 

No ano de 2010, após a construção de duas novas naves para varrascos, o CIALA atinge a 

capacidade atual de 200 animais. Mais tarde, face a crescentes solicitações de novos clientes, 

a AIM CIALA desenvolveu uma parceria com a Cooperativa de Criadores de Gado da Benedita, 

otimizando o seu centro de inseminação - o Centro de Inseminação Artificial da Benedita, 

onde colocou um efetivo de 46 animais em produção, de várias linhas genéticas. 

Em outubro de 2013, a AIM CIALA desenvolveu uma nova parceria, com a empresa Suigranja, 

e instalou um núcleo satélite para varrascos de Raças Autóctones Portuguesas, em Vendas 

Novas, com a capacidade para 28 animais. 
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A partir de 2014, a empresa desenvolveu e implementou um processo de automatização de 

todo o processo de produção, de modo a garantir a rastreabilidade de todas as doses 

fornecidas aos seus clientes. 

A evolução técnica do sector, o desenvolvimento e aplicação da tecnologia mais recente na 

produção de doses seminais e o permanente apoio técnico e comercial dado aos seus clientes, 

tem sido a chave para a consolidação do crescimento da empresa. 

 

Atualmente com um efetivo de 300 varrascos reprodutores, a AIM CIALA possui Centros de 

Inseminação Artificial Oficiais de elevada biossegurança, sendo os seus laboratórios 

equipados com a mais alta tecnologia para a produção e controlo de qualidade de doses 

seminais de suíno. 

 

Identificando-se como uma empresa detentora e gestora de centros multi-genéticos, dispõe 

a AIM-CIALA, ainda, de várias soluções à medida para os seus clientes, nomeadamente 

varrascos propriedade da AIM CIALA, varrascos propriedade do cliente e aluguer de parques. 

 

Dispõe de uma frota de 7 viaturas, equipadas com sistema de controlo de temperatura, que 

asseguram, em condições ótimas, a distribuição de sémen aos seus clientes, de norte a sul de 

Portugal, duas vezes por semana. Fonte: https://www.aimciala.com/ 

 

 SAGRAN – Associação de Suinicultores dos Concelhos de Santiago do Cacém, Sines e 

Grândola 

 

A Associação de Suinicultores dos concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Grândola - é uma 

organização socioprofissional de incidência regional, cujo objetivo principal é a defesa dos 

interesses dos suinicultores do Alentejo Litoral e a promoção da sua melhoria profissional. 

 

Fundada há dez anos, representa a maioria destes empresários da região e tem setenta e 

cinco associados que, no conjunto, possuem 8.100 porcas reprodutoras ou porcos 

equivalentes. A maioria das explorações funciona em ciclo fechado e estão razoavelmente 

equipadas do ponto de vista técnico. A inserção destas, na realidade agropecuária regional, 

demonstra a sua grande importância em termos sociais e económicos, dado que o concelho 

de Santiago do Cacém é o mais significativo no volume de produção suinícola (mais de 60% 

do total). 
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A SAGRAN, ao longo dos anos, tem dado um apoio constante em questões ambientais e um 

papel de intervenção junto do poder regional e ou central. Na defesa dos seus associados 

tem levado a cabo diversas sessões de esclarecimento, sobre temas diversos que passam por: 

atividade reprodutiva, legislação, o futuro da suinicultura a curto, médio e longo prazo. A 

associação representa, nestes últimos anos, os suinicultores da sua região de intervenção na 

Federação, da qual é a quarta associada federada. 

 

Com as exigências do mercado da Suinicultura os Agrupamentos começam a ser uma figura 

extremamente importante, em Portugal, e a região do Litoral Alentejano, não tinha qualquer 

agrupamento. 

 

A SAGRAN, que é uma Associação e por isso, tem uma filosofia de caracter Sócio- profissional, 

defende o interesse dos suinicultores, mas não tem influência ou interferência no mercado. 

 

Dada a necessidade da formação de uma organização, para que os Suinicultores interferissem 

no mercado, e para que a região que a SAGRAN representa pudesse ter uma postura mais 

séria a nível comercial, foi criado o ASLA – Agrupamento de Suinicultores do Litoral 

Alentejano. O ASLA, tem um caracter empresarial e técnico. Fonte: http://sagran.suinicultura.com/ 

 

 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego e Formação 

Profissional do Alentejo Litoral 

 

O IEFP, IP, detém um conjunto de instrumentos de promoção do empreendedorismo através 

de apoios à criação de empresas e do próprio emprego, no âmbito do Programa de Apoio ao 

Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego e no âmbito do programa Investe Jovem. 

Este instituto exerce a sua atividade no município, através do seu Centro de Emprego e 

Formação Profissional do Alentejo Litoral. 

 

Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego 

O programa de apoio à criação de empresas e criação do próprio emprego, contempla as 

seguintes medidas: 

• Apoios à criação de empresas - medida de apoio à criação de empresas de pequena 

dimensão, com fins lucrativos, independentemente da respetiva forma jurídica, 

incluindo entidades que revistam a forma de cooperativa, que contribuam para a 

dinamização das economias locais; 

 

http://sagran.suinicultura.com/
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• Programa Nacional de Microcrédito, no âmbito do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento da Economia Social (PADES) – medida concretizada pela 

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES); 

 

• Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de desemprego 

- medida de apoio a projetos de emprego promovidos por desempregados 

subsidiados, desde que os mesmos assegurem o emprego, a tempo inteiro, dos 

promotores 

 

Este programa, de âmbito nacional, tem como objetivos: 

• Promover o empreendedorismo, a criação de emprego e o crescimento económico; 

 

• Apoiar a criação de novas empresas e do próprio emprego por parte de 

desempregados; 

 

• Fomentar a criação de emprego e o empreendedorismo entre as populações com 

maiores dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. 

 

Os destinatários deste programa são desempregados nas condições descritas no quadro 

abaixo. 
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QUADRO 116 - APOIOS À CRIAÇÃO DE EMPRESAS 

Apoios à Criação de Empresas 
Apoios à Criação do 

Próprio Emprego por 
Beneficiários de 
Prestações de 
Desemprego 

Programa Nacional Microcrédito 

Inscritos nos centros de emprego ou centros de 
emprego e formação profissional, numa das 
seguintes condições: 

  - Desempregados inscritos há 9 meses ou 
menos, em situação de desemprego 
involuntário ou inscritos há mais de 9 meses, 
independentemente do motivo da inscrição; 

 - Jovens à procura do 1.º emprego com idade 
entre os 18 e os 35 anos, inclusive, com o 
mínimo do ensino secundário completam ou 
nível 3 de qualificação ou a frequentar um 
processo de qualificação conducente à obtenção 
desse nível de ensino ou qualificação, e que não 
tenha tido contrato de trabalho sem termo. 
Nunca tenham exercido atividade profissional 
por conta de outrem ou por conta própria 
Trabalhadores independentes cujo rendimento 
médio mensal, no último ano de atividade, seja 
inferior à retribuição mínima mensal garantida. 

Beneficiários das 
prestações de 
desemprego que 
apresentem um projeto 
que origine a criação do 
seu emprego a tempo 
inteiro. 
 
 
 
 
 
 
 

 Pessoas com perfil empreendedor 
que tenham especiais dificuldades 
de acesso ao mercado de trabalho e 
estejam em risco de exclusão social 
e que apresentem projetos viáveis 
para criar postos de trabalho. 

 
 Microentidades e as cooperativas 

até 10 trabalhadores que 
apresentem projetos viáveis com 
criação líquida de postos de 
trabalho, em especial na área da 
economia social. 

Fonte: https://www.iefp.pt/empreendedorismo 

 
 

As diferentes medidas compreendem os seguintes apoios: 

 

 

QUADRO 117 - APOIOS 

 
Apoios à Criação de 

Empresas 

Apoios à Criação do Próprio Emprego por 
Beneficiários de Prestações de Desemprego 

(CPE) 

Programa Nacional 
Microcrédito 

 Crédito com garantia e 
bonificação da taxa de juro 

INVEST+ e 
MICROINVEST 

 Pagamento, por uma só vez, total ou 
parcialmente, do montante global das prestações 
de desemprego 

 
 Possibilidade de cumulação com crédito com 

garantia e bonificação da taxa de juro 

 Crédito com garantia e 
bonificação da taxa de juro 

 
MICROINVEST 

Fonte: https://www.iefp.pt/empreendedorismo 

 

 

Os apoios anteriores são cumuláveis com Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos,  

 

para além dos apoios financeiros passíveis de utilização pelas pessoas desempregadas. 

https://www.iefp.pt/empreendedorismo
https://www.iefp.pt/empreendedorismo
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Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos: 

O apoio técnico a promotores de projetos de criação do próprio emprego ou empresa, no 

âmbito de medidas e programas de apoio ao empreendedorismo executados pelo IEFP, IP é 

dado por entidades privadas sem fins lucrativos ou autarquias locais que disponham de 

serviços de apoio ao empreendedorismo, credenciadas como EPAT – Entidades Prestadoras 

de Apoio Técnico e concretiza-se nas seguintes modalidades de apoio: 

 

 Apoio técnico prévio à aprovação do projeto de criação do próprio emprego ou 

empresa, contemplando o desenvolvimento de competências em empreendedorismo 

e apoio específico à criação e estruturação do projeto, incluindo elaboração de planos 

de investimento e de negócio; 

 

 Apoio técnico à consolidação do projeto, nos dois primeiros anos de atividade da 

empresa, contemplando acompanhamento da execução do projeto aprovado e 

consultoria em aspetos relacionados com a gestão e operacionalização da atividade. 

 

QUADRO 118 - ENTIDADES PRESTADORAS DE APOIO TÉCNICO (EPAT) 

PRESTADORAS DE APOIO TÉCNICO NO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM 

ACISTDS - Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal 

ADL - Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 

ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo 

IDSET - Associação Portuguesa para a Inovação e Desenvolvimento 

TAIPA - Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira 
Fonte: https://www.iefp.pt/empreendedorismo 

 

 

b) CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO NO CONCELHO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

 

 
A análise do quadro abaixo permite verificar nos 3 anos de execução deste apoio por parte 

da ADL se verificou uma maioria de apoios à criação do próprio emprego por beneficiários de 

subsídio de desemprego, através do pagamento total, ou parcial de uma só vez, para 

aplicação no investimento necessário (66%). Importa dizer que, à data da recolha dos dados, 

a taxa de aprovação dos projetos apresentados com o apoio da ADL era de 86% e que os 

restantes se encontravam a aguardar deferimento, reformulação, ou entrega de documentos 

por parte dos/as promotores/as, não sendo registadas reprovações de candidaturas. 

 

https://www.iefp.pt/empreendedorismo
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A análise relativamente ao género dos desempregados/as apoiados/as reflete uma maioria 

de mulheres empreendedoras (54%) e que o único pedido de apoio na medida Investe Jovem 

foi dado a uma mulher, o que constituem bons indicadores de empreendedorismo no 

concelho de Santiago do Cacém. 

 

Menos positivo é o facto de apenas 11% dos promotores/as recorrerem ao apoio técnico pós- 

aprovação, o que lhes permitiria um acompanhamento à consolidação do projeto diminuindo 

as probabilidades de insucesso. Com efeito, a maior parte dos/as desempregados que criam 

os seus empregos/empresas no âmbito destas medidas de financiamento, apenas solicitam 

apoio técnico para a elaboração do plano de negócios e apresentação de candidaturas, apesar 

de não terem formação ou experiência empresarial. 

 
 

QUADRO 119 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO DE DESEMPREGADOS/AS DO CONCELHO DE 

SANTIAGO DO CACÉM PELA EPAT da ADL ( 2016 - 2019) 

Encaminhamentos 2016 2017 2018 2019 

TOTAIS 
CANDIDATURAS 

APROVADAS 
Total Inv.º 
Aprovado 

Apoio 
técnico 
pós-
aprovação* 

Para EPAT e 
Modalidade de 
Apoio 

F M F M F M F M 

Invest+ 1 1 0 1 1 1 0 0 5 3 196.153,69 0 

CPE – Criação do 
Próprio Emprego 

3 2 4 5 5 4 2 4 29 28 328.820,61 3 

Investe Jovem 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22.029,36 0 

Microinvest 1 1 1 1 0 0 3 0 7 5 67.202,73 2 

CPE+Invest 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 30.988,70 0 

Totais 6 4 5 7 8 5 5 4 44 38 645.195,09 5 

10 12 13 9 
Fonte: ADL, 2020 

Apoio técnico nos dois primeiros anos de atividade da empresa, para consolidação do projeto, abrangendo as seguintes atividades: 

i. Acompanhamento do projeto aprovado; 
ii. Consultoria em aspetos de maior fragilidade na gestão ou na operacionalidade da iniciativa, diagnosticada durante o 

acompanhamento. 
 

c) SI2E – SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO  

 

Como já foi dito anteriormente, este sistema de incentivos é gerido pela ADL nas 

componentes Rural e Costeira do DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária. 

 

As candidaturas podem mobilizar os dois Fundos da Coesão, FEDER e FSE, de forma isolada 

ou conjunta, com o objetivo de criação ou expansão de micro e pequenas empresas, 

envolvendo um projeto de investimento e a criação líquida de postos de trabalho, em 

qualquer das modalidades de apoio. 
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Encontra-se assim abrangida qualquer entidade que, independentemente da sua forma 

jurídica, exerce uma atividade económica, através da oferta em concorrência de bens ou 

serviços no mercado, sendo, nomeadamente, consideradas como tais as entidades que 

exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a título individual ou familiar, as 

sociedades de pessoas ou as associações que exercem regularmente uma atividade 

económica. 

 

 

QUADRO 120 - SI2E COSTEIRO - PROJETOS APOIADOS (N.º FEDER E FSE), POSTOS DE TRABALHO (PT) CRIADOS, 

INVESTIMENTO APROVADO E AJUDA PÚBLICA NO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM (2017 - 2019) 

Concelho N.º 
FEDER 

PT 
Criados 

€ aprovado Ajuda pública N.º FSE € FSE 

Santiago do Cacém 8 4 229.475,41 € 168.658,69 € 2 19.403,40 € 

Fonte: ADL, 2020 

 

 

QUADRO 121 - SI2E RURAL - PROJETOS APOIADOS (N.º FEDER E FSE), POSTOS DE TRABALHO (PT) CRIADOS, 

INVESTIMENTO APROVADO E AJUDA PÚBLICA NO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM (2017 - 2019) 

Concelho N.º 
FEDER 

PT 
Criados 

€ aprovado Ajuda pública N.º FSE € FSE 

Santiago do Cacém 29 39 2.156.911,65 € 1.082.516,58 € 29 199.502,64 € 

Fonte: ADL, 2020 

 

 

Como pode observar-se pela leitura dos quadros anteriores foram aprovados 8 projetos no 

âmbito do DLBC Costeiro, sendo que dois dos quais tiveram componente de FSE  para a 

criação de 4 postos de trabalho.  No contexto do DLBC Rural todos os 29 projetos aprovados 

mobilizaram os 2 fundos de coesão (FEDER e FSE)  e  contribuíram para a criação de 39 postos 

de trabalho. 

 

Globalmente, o SI2E da componente rural e costeira permitiu apoiar 37 projetos e a criação 

de 43 postos de trabalho, com um montante global de investimento aprovado de  2 386 

387.00€, 1 251 175.00 € de ajuda pública, sendo que, destes últimos, fora aplicados 218 

906.00€  na criação de postos de trabalho. 
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I. Síntese 
 

A atualização do Diagnóstico Social do Município de Santiago do Cacém permitiu identificar os problemas e determinar as prioridades de 

intervenção, que estruturam e dão coerência ao Plano de desenvolvimento Social (PDS), na qualidade de instrumento estratégico da Rede 

Social do Município de Santiago do Cacém.  

 

A seleção das prioridades estratégicas resultam dos contributos dos munícipes e parceiros locais, nas diversas sessões participativas realizadas 

desde o ano 2016, e que contemplou a utilização de vários instrumentos de recolha de informação nomeadamente, os diagnósticos participados 

(Comissões Sociais de Freguesia de Santo André, Cercal do Alentejo e da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu, e sessão do grupo de trabalho do envelhecimento do Núcleo Executivo), as sessões SPIRAL, e outros documentos de planeamento 

tais como, o Plano Local de Saúde, Diagnóstico Social do Município de 2011, PMUS – relatório fase 3, Carta Educativa do Município de Santiago 

do Cacém. 

 

 

PARA INTERVIR É NECESSÁRIO DIAGNOSTICAR 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E DAS PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

PROBLEMAS 

 

 

- Elevado número de idosos com baixos rendimentos a auferir o CSI 

Complemento Solidário para Idosos, o RSI – Rendimento Social de 

Inserção, e pensões (invalidez, velhice e sobrevivência); 

 

- Aumento do nº de idosos dependentes; 

 

- Resistência de alguns idosos e dos seus familiares à procura do 

apoio existente; 

 

-  Falta de formação/educação em como gerir a família, a casa e o 

dinheiro; 

 

- Nº significativo de idosos que vivem isolados geograficamente e 

socialmente; 

 

 - Insuficiente cobertura de lugares em lar e apoio domiciliário; 

 

- Persistência de situações de carências habitacionais (degradação 

das habitações, falta de saneamento básico e de obras de adaptação); 

 

 

 

PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO 

 

 

                     Prioridade 1. INTERVENÇÃO SOCIAL SÉNIOR/ 

Participação ativa e Melhoria das Condições de Vida Sénior 

                      

 

 

                     Prioridade 2. INTERVENÇÃO EM DOMÍNIOS/GRUPOS 

DE MAIOR VULNERABILIDADE Violência Doméstica | Deficiência | 

Saúde Mental | Sem Abrigo/ Cuidadores informais/ Famílias 

/Igualdades de Género 

                       

                          

 

                   Prioridade 3. INTERVENÇÃO EM PÚBLICOS-ALVO    

Crianças e Jovens  
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- Sinalização de situações de violência doméstica sobre idosos; 

 

- Insuficiente cobertura de serviços de animação de idosos; 

 

- Apoio domiciliário com horário semanal insuficiente; 

 

- Ausência de apoio aos cuidadores informais; 

 

- Insuficiência de resposta ao nível dos cuidados continuados; 

 

- Insuficiência de respostas ao nível da Saúde Mental em todas as 

faixas etárias; 

 

- Inexistência de Estrutura Residencial para pessoas com demência e 

saúde mental. 

 

- Insuficiente a resposta da rede de cuidados continuados na vertente 

de descanso do cuidador (RNCCI); 

 

- Falta de apoio ao Estatuto do cuidador informal; 

 

 - Dificuldade em atrair e captar recursos humanos qualificados na 

área da saúde; 

 

- Insuficiência de formação especializada na área da Saúde Mental, 

para cuidadores formais e informais; 

 

- Problema de insuficiência de acompanhamento de Serviço 

 

              

                Prioridade 4. INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE TRABALHO 

Emprego/Empreendedorismo/Inovação Tecnológica e criação de 

Empresas  

 

 

 

 

                 Prioridade 5. INTERVENÇÃO/ Acessibilidades/Mobilidade e 

Transportes 

 

 

                 Prioridade 6. INTERVENÇÃO/ Habitação/Apoio ao 

Arrendamento/Recuperação/Contrução 
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ambulatório na saúde mental no concelho; 

 

- Escassez de estruturas de apoio para famílias, crianças, jovens e 

idosos com deficiências, nomeadamente em resposta social de  

CAO, residência autónoma e Lar Residencial; 

 

- Existência de Famílias com necessidade de Habitação Social/ 

ou apoio ao arrendamento; 

 

- Aumento dos encargos das famílias com a Habitação, face a 

redução dos rendimentos familiares; 

 

- Falta de condições Habitacionais; 

 

- Exclusão Social de Pessoas em situação de vulnerabilidade social; 

 

- Insuficiência de equipamentos para a infância (J.I e Creche) e amas 

em algumas freguesias; 

 

- Insuficiência de respostas para acompanhamento de Agressores; 

 

- Prevalência das situações de violência nas relações de intimidade; 

 

- Termino do período de vigência do Plano Intermunicipal para a 

Igualdade, em 2020; 

 

- Termino da resposta de atendimento e acompanhamento à vítima 

(des)Igualdades, em 2020; 
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- Iliteracia da população; 

 

 - Indicadores de abandono e retenção escolar ligeiramente mais 

negativos que o padrão nacional, especialmente ao nível do 1º ciclo; 

 

- Tecido económico regional concentrado num conjunto limitado de 

setores e nas ilhas de maior dimensão populacional; 

 

- Evolução inconstante do mercado de emprego; 

 

- Excessiva dependência do mercado externo, quer no 

abastecimento, quer no escoamento de produtos; 

 

- Reduzida intensidade tecnológica do tecido empresarial e fraca 

colaboração das empresas com outros atores do sistema científico e 

tecnológico o que não potencia um ambiente de inovação e 

desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços; 

  

- Baixa densidade populacional e empresarial; 

 

- Existência de alguns focos espaciais de urbanização que 

proporcionam uma "imagem" desordenada e difusa; 

 

- Peso excessivo do transporte próprio em detrimento do transporte 

público; 

 

- Sazonalidade do emprego nas atividades nos setores da 
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restauração, turismo, agricultura e indústria (este último na 

mobilização de trabalhadores temporários para complexo industrial 

de Sines); 

- Falta de transporte público, em alguns focos do território, para a UL 

de Saúde do Litoral Alentejano;  

 

- Défice na rede de transportes públicos: difícil acesso aos serviços 

públicos. 
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VIII - ANEXOS 

 

a) DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPADO 

 

i. ANÁLISE SWOT – COMISSÕES SOCIAIS DE FREGUESIA 

 

ACESSIBILIDADES  FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO (2019) 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Localização geográfica 
 Estradas em boas condições 
 Existência de uma paragem de autocarros dentro da vila. 

 Estacionamentos insuficientes 
 Existência de barreiras arquitetónicas 
 Transportes públicos insuficientes 
 Inexistência de acessibilidades para deficientes 
 Sinais de trânsito que perturbam a mobilidade dos peões 
 Ausência de passeio entre o edifício da moagem e o acesso à Escola 

nº 1, o que leva os alunos a atravessarem a via pública de forma 
perigosa. 

 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Pequenas obras de melhoramento (requalificação de alguns 
passeios e reposicionamento de alguns sinais de trânsito) 

 Criação de parques de estacionamento (cemitério / zona 

 Recursos financeiros insuficientes 
 Excessiva utilização de viaturas particulares nos parques de 

estacionamento 
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envolvente da igreja / Largo dos Caeiros) 
 Melhoramento dos caminhos rurais 
 Ação sensibilização para utilização mais racional dos 

estacionamentos, por forma a rentabilizar o estacionamento 
existente para toda a população da freguesia e delimitação horária 
por 90 min de 13 lugares de estacionamento no Largo dos Caeiros 

ACESSIBILIDADES  FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ (2019) 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Localização geográfica 
 Bons acessos 
 PIQURB – Plano Integrado de Qualificação Urbana de Santo André

 (cidade ciclável; acessibilidades dos bairros) 

 Insuficiência de transportes públicos na zona rural da freguesia e 
na ligação ao centro urbano, exceto no Giz/Aldeia Santo André 

 Deficientes vias de acesso às habitações mais isoladas 
 Existência de barreiras arquitetónicas (não há acesso aos 

multibancos e aos cafés para pessoas em cadeiras de rodas 
 Falta de acessibilidades em casas e escadarias para pessoas com 

mobilidade reduzida 
 Falta de condições nos acessos a V.N. Santo André [responsabilidade 

Estradas de Portugal e CMSC – estrada de Brescos (E1085), da Aldeia 
à Ti Marcelina e de Santo André à praia do Porto das 
Carretas)]Estrada da Maria da Moita (atravessa o pinhal do concelho) 
com 3,5 Km sem asfalto 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Promover as parcerias e os recursos locais para a melhoria dos 
transportes e da rede viária – plataforma concelhia 

 Melhorar os acessos que permitam uma maior mobilidade de 
pessoas e bens 

 Preço elevado dos bilhetes dos transportes 
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 Continuar a trabalhar no sentido de tornar V.N. Santo André uma 
cidade acessível a todos 

 Requalificação da Praia da Fonte do Cortiço (acessos/apoio à praia) 
 Projeto Alameda na ER 261-5 integrada na malha urbana da cidade 
 Criação de uma caixa multibanco no lado poente da cidade 
 Desenvolver diagnóstico sobre dificuldades sentidas nos acessos 

da freguesia 

ACESSIBILIDADES UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E S. BARTOLOMEU DA SERRA (2019) 

AMÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Santiago do Cacém 
 Localização geográfica 
 Rentabilização dos recursos existentes no âmbito dos transportes, 

através de parcerias informais 

 
S. Bartolomeu 
 Boa localização geográfica 
 Bem servido pela rede rodoviária 
 Boas acessibilidades nos serviços públicos 

 
Santa Cruz 
 Boa localização geográfica 
 Bom acesso ao Hospital 
 Caminhos razoáveis 

Santiago do Cacém 
 Inexistência de uma circular externa a Santiago do Cacém 
 Inexistência de minibus a funcionar no interior da cidade 
 Insuficientes acessos para pessoas com mobilidade reduzida 

nalguns serviços públicos 
 Saída da Estrada da Escola Básica Integrada para a Estrada de Santa 

Cruz com fraca visibilidade 
 Nº insuficiente de lugares de estacionamento para pessoas com 

mobilidade reduzida 
 Inexistência de gradeamento de proteção entre alguns edifícios e 

a estrada 
 Falta de acessibilidade na Casa do Povo 
 Falta de acesso à Biblioteca e na língua de passeio ao meio da Av. 

1º de Maio (Casa do Povo) 
Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra 
 Não tem transporte direto para o Hospital 
 Transportes insuficientes para as necessidades da população 
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ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

Santiago do Cacém 
 Criação de uma circular externa 
 Alargamento dos horários dos transportes 
 Criação do minibus para circular dentro da cidade 
 Rebaixar passeios nos acessos às passadeiras 
 Sensibilizar os serviços públicos para os acessos para pessoas com 

mobilidade reduzida 
 Estudo/diagnóstico das debilidades ao nível da acessibilidade e 

mobilidade para todos e Plano de Ação para a Mobilidade Urbana 
Sustentável (CIMAL) 

 Foi apresentado o Guia orientações Técnicas para a Mobilidade e 
Acessibilidade no Litoral Alentejano 

 Financiamento Portugal 2020 no âmbito da Mobilidade Suave e 
Ecológica (prioridade no apoio a correção de problemas de mobilidade) 

 PEDUS – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Santiago do 
Cacém 

 Serviço de apoio no transporte para o cemitério com horas estipuladas 
(Projeto da JF) 

 

 Construções inadequadas para pessoas com mobilidade reduzida 
- difícil capacidade de mudança 

CULTURA LAZER E DESPORTO DA FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Existência de nº de jovens e idosos para a concretização de 
atividades de cultura e lazer 

 Existência de piscinas públicas no Município com horários 

 Falta de oferta classificada (espaços e atividades culturais dirigidas 
a todas as faixas etárias) 

 Dificuldades ao nível do financiamento 



 

               ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 

2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                                                                                                   283/325 
 
 

disponíveis para os cidadãos do Cercal do Alentejo 
 Existência de grupos corais regionais, artesanato local e grupo de 

teatro 
 Biblioteca da Escola e exposições 
 Existência de várias entidades desportivas: Sociedade Juventude 

Cercalense; Grupo Desportivo Leal Soneguense; Clube Motard de 
Cercal do Alentejo; Associação Equestre de Cercal do Alentejo; 
Cercal Bike; etc. 

 Dinamismo de algumas associações 
 Rota Vicentina – Casas Brancas (caminhadas e BTT) 
 Grupo Coral da Casa do Povo de Cercal do Alentejo 
 Associação dos Amigos da Banda Filarmónica Lira Cercalense 

 

 Falta de iniciativa da população 
 Falta de balneários e sanitários de apoio ao Polidesportivo Artur 

Duarte 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Adaptação, melhoramento e rentabilização dos espaços e recursos 
já existentes (auditório da Junta, salão da Casa do Povo, campo de 
futebol, pavilhão gimnodesportivo da escola, ringue descoberto, 
Jardim da Praça, instalações do Centro de Dia da Sonega, Praça de 
Touros) 

 Motivar a população e as entidades 
 Parcerias para utilização do Pavilhão da Escola por jovens do 

Cercal e recuperação do Skate Park 
 
 
 
 
 
 

 Espaços físicos subaproveitados 
 Espaços existentes sem condições de segurança/falta de 

manutenção (Campo de Futebol da Sonega) 
 Falta de participação ativa da população 
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CULTURA LAZER E DESPORTO DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Diversidade de entidades nas diversas áreas de cultura, lazer e 
desporto – movimento associativo forte (cerca de 60 associações 
na freguesia) 

 Diversidade e qualidade das iniciativas e oferta desportiva 
 Parque Central 
 Riqueza cultural da população 
 Diversidade de individualidades com competências na área da 

produção cultural 
 Auditório da ESPAM (cerca de 180 lugares sentados e lugar para 

pessoas portadoras de deficiência) 
 Ciclopaper – Cidade Aventura (dinamização da ciclovia, promoção 

de hábitos saudáveis e solidificação de parcerias entre o 
movimento associativo) 

 Santo André + Saudável 
 Trail Atlântico (Bombeiros, Kotas, ALA, kartódromo e JF) 
 Corrida da Lagoa 
 Rota do Casqueiro 
 Protocolo como Estrela– instalação relvado sintético 
 SAKI – Santo André Kartódromo Internacional 
 Skate Park 
 Biblioteca Municipal Manuel José do Tojal 
 Ecovia entre Brescos e a Costa de Santo André e os passadiços na 

Costa de Santo André 
 2 campos de Paddle no Clube de Ténis 

Espaço para a prática de exercício na praia do Porto das Carretas 

 Falta de participação dos associados do movimento associativo, 
bem como falta de recursos humanos para a constituição de novos 
orgãos sociais 

 Fraca articulação interassociativa, embora ao nível do desporto se 
tenham vindo a desenvolver iniciativas conjuntas 

 Falta de manutenção do circuito de manutenção do Parque Central 
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ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Incentivar o trabalho em rede de forma a rentabilizar os recursos 
humanos, materiais e instalações 

 Realização de mais atividades 
 Analisar os interesses da população em geral nas atividades 

desportivas e/ou culturais para eles realizadas 
 Criar hábitos de participação 
 Núcleo Museológico da Costa de Santo André 
 Potenciar a diversidade cultural da freguesia 
 Dinamização da ciclovia (parceria com os ginásios e associações 

desportivas): circuito com estações – caminhada 

 Falta de recursos financeiros 
 Desconhecimento dos programas e incentivos para as associações 

(candidaturas a projetos) 
 Falta de apoios para aquisição de sedes próprias 
 Falta de participação por parte da população 

CULTURA LAZER E TURISMO DA FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Jardins Públicos: Parque Urbano do Rio da Figueira, Jardim 
Municipal, Quinta do Chafariz e Jardim da Tapada (Palácio Condes 
de Avilez) 

 Área de Serviço  de Autocaravanas (junto às piscinas) 
 Zona Histórica 
 Ruínas de Miróbriga 
 Existência de recursos naturais 
 Gastronomia 
 Artesanato 
 Existência de pontos turísticos 
 Passagem de muitos turistas 
 2 postos de turismo 
 Razoável oferta de unidades hoteleiras 

 Degradação dos edifícios da Sociedade de Harmonia e da 
Filarmónica 

 Insuficiente divulgação e sinalização do centro histórico 
 Pouca divulgação/conhecimento das iniciativas e dinâmicas das 

instituições religiosas da freguesia 
 Insuficiente oferta de atividades para crianças e jovens em período 

não letivo 
 Subaproveitamento do espaço do Rio da Figueira, do jardim junto 

às Romeirinhas (Jardim do Coreto) e da Tapada dos Condes de 
Avilez 
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 Monumentos religiosos de grande interesse patrimonial, turístico 
e arquitetónico e religioso 

 Caminho de Santiago de Compostela 
 Estruturas Desportivas: Juventude Atlético Clube (JAC); Hóquei 

Clube de Santiago (HCS); União Sport Clube; BTT – Chaparros e 
Relvenses; Desporto Escolar 

 Rota Vicentina: existência de percurso circular e de grande 
percurso Santiago-Vale Seco 

 Turismos Rurais (Reserva do Alecrim) e alojamentos locais a 
aumentar – Caminhos  de Santiago 

 
S. Bartolomeu 
 Grande dinamismo cultural (Rancho Folclórico “Ninho de uma 

Aldeia”, Associação de Moradores e Comissão Fabriqueira) 
 Património Edificado (Igreja Matriz 

S. Bartolomeu da Serra, Estação Comboios, Quinta da Relva 
 2 turismos rurais 
 Festival Nacional Folclore 
 Cedência do antigo posto médico para a sede do Rancho Folclórico 

 
Santa Cruz 
 Associação de Bem Estar Social da Freguesia de Santa Cruz 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Existência de equipamentos para aproveitamento cultural 
 Valorizar Miróbriga e recuperar o Centro Histórico (dar novas 

utilizações ao edifício dos Paços do Concelho e do antigo Hospital 
Espírito Santo) 

 Investir na divulgação 
 Criar mais iniciativas culturais e desportivas 

Santa Cruz 
 Despovoamento e população envelhecida 
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 Aproveitamento do Posto de Turismo da Quinta do Chafariz para 
um espaço ligado à juventude e passar o primeiro para o antigo 
espaço no Mercado Municipal 
Candidaturas a OTL (Ocupação Tempos Livres) – Secretaria de 
Estado da Juventude e do Desporto 

EMPREGO FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 População ativa 
 Existência de espaço / infraestruturas (Parque de empresas) – 

propriedade da CMSC 
 Formação prestada pelo Centro de Saúde à comunidade 
 Tecnopolo 
 Parcerias estabelecidas entre o Agrupamento de Escolas, a Junta 

de Freguesia, os Bombeiros e o IEFP 
 Bons resultados da avaliação externa ao Agrupamento nos últimos 

2 anos – Sucesso Escolar 
Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas rico/ 
diversificado 

 Aumento do desemprego 
 Inexistência de formação profissional 
 Falta de oferta de emprego 
 Famílias carenciadas e desorganizadas 
 Falta de formação específica e de alternativas ao ensino regular 

para jovens 
 Encerramento do Pólo de Leitura na Junta de Freguesia 

Difícil fixação dos jovens na freguesia 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Aumento do nº de empresas (aumento dos postos de trabalho 
– Parque de Empresas) 

 Promover cursos/formação 
Proximidade de empresas que promovem formação (ex.: Sines 
Tecnopolo) 

 Desertificação 
 Fraca fixação de empresas 
 Falta de oportunidade em utilizar a formação 
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EMPREGO FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 População em idade ativa 
 Proximidade do Complexo Industrial de Sines (principal 

empregador) 
  Existência de micro e pequenas empresas 
 Proximidade do Centro de Formação Profissional 
 Oferta formativa 
 Oferta educativa (todos os níveis de ensino) 
 Localidade pioneira na dinamização de Associações de Pais (gestão 

de refeitório e  ATL no 1º ciclo) 
 Unidade Local de Formação na área da Segurança – Bombeiros e 

trabalhadores de empresas 

 Falta de disponibilidade de pais e encarregados de educação para 
participar no desenvolvimento escolar dos filhos 

 Estado de conservação das  escolas (secundária – ESPAM) 
 Falta de articulação entre as entidades 
 Falta de pessoal auxiliar nas escolas 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Criar novos projetos educativos 
 Estabelecer protocolos com as devidas entidades 
 Articulação com o Centro de Emprego e Formação profissional 
 Sistemas de incentivo e compensações de empresas para a criação 

de postos de trabalho 
 Conceção de plano de formação (IEFP) 
 Disponibilização de espaços para cursos de formação – protocolo 

entre a Junta, o IEFP e outras entidades 
 Funcionamento do IEFP nas instalações do Pólo Universitário do 

Piaget 

 Diminuição da qualidade de vida da população 
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 Melhorar a informação das medidas e programas do IEFP face às 

instituições da sociedade civil 

EMPREGO FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Taxas de sucesso escolar elevadas: 1º ciclo - 97,2%; 2º ciclo
- 96%; 3º ciclo - 92,8%; secundário - 84% (ano letivo 2017/2018) 1 

 GIP – Gabinete de Inserção Profissional 

 
Santiago do Cacém 
 Existência do Centro de Formação Profissional
 ADL
 Existência de um GIP
 Existência de uma Plataforma Energética como fonte de oferta de 

emprego
 Centro Local de Recursos para a Inclusão da Cercisiago:

*IAOQ (Formação Profissional) 
*Apoio à Contratação 
*Acompanhamento/Pós- colocação de pessoas com deficiência 

 Diversidade de respostas da Cercisiago no apoio às pessoas 
com incapacidades (Intervenção Precoce; CRI – Centro de 
Recursos para a Inclusão; CAO – Centro Atividades 
Ocupacionais; Lares) 

 Existência de serviço de animação no Agrupamento de Escolas 
de Santiago do Cacém (FAV)

 Programa Insucesso Zero (CMSC)
 Programa Amigos do Zippy (Agrupamento)
 Produtor em Expansão – Black Pig

 Horários dos transportes públicos inadequados 
 Deficiente implementação/divulgação de cursos de competências 

básicas e de alfabetização 
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Santa Cruz 
 Existência de trabalho sazonal que vai dando resposta às 

necessidades Lagar do Parral e Associação de Bem Estar Social da 
Freguesia de Santa Cruz (bons empregadores)

 Cursos de Formação 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

Santiago do Cacém 
 Boa localização geográfica (perto do complexo industrial de Sines) 
 Cursos de formação disponíveis através do IEFP 

S. Bartolomeu 
 Realização de cursos de formação 

 Falta de prospeção de mercado para adequar os cursos às 
necessidades 

 Menor acesso à oferta formativa (diminuição do financiamento 
comunitário) 

 Existência de desemprego na freguesia 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS 3ª IDADE DA FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Existência de população idosa 
 Existência de dois Centros de Dia 
 Existência de duas valências de Apoio Domiciliário 
 Plano de atividades diversificado na Associação de Moradores do 

Salão Comunitário da Sonega 

 Inexistência de equipamentos sociais – Lar de Idosos 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Dinamização de iniciativas que vão ao encontro dos interesses não 
só dos utentes das instituições mas também da população em geral 

 Existência de um terreno cedido pela CMSC para futura construção 
de um lar 

 Falta de financiamento 
 Encerramento de programas 
 Projetos que não são aprovados (dificuldades democráticas) 
 Aumento do nº de idosos dependentes 
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 Resistência de alguns idosos e dos seus familiares à procura do 
apoio existente 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS 3ª IDADE DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
 Existência de instituições que se disponibilizam a elaborar um 

projeto para o Lar de Idosos 
 Existência de um terreno destinado ao Projeto Lar (Paróquia) 
 Articulação com a Autarquia 
 Existência da Academia Sénior de Artes e Saberes – ASAS 
 Existência de Centro de Dia 
 Existência de Serviço de Apoio Domiciliário (com cuidados de 

enfermagem) 
 Aproveitamento da 2ª sala e refeitório da Escola Primária de 

Brescos para o Projeto “A Escola é para Todos” 
 Transporte dos seniores de Brescos para as Piscinas Municipais 

 Inexistência de lar de idosos 
 Insuficiência do Serviço de Apoio Domiciliário 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Melhorar a divulgação e publicidade das iniciativas 
 Patrocínios das empresas 
 Recurso a fundos comunitários 
 Melhor articulação entre as diferentes entidades da freguesia 
 Transporte dos seniores de Santo André para as Piscinas 

Municipais 
 Construção de uma Estrutura Residencial Para Idosos da 

responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Santiago 
 

 Não aprovação dos projetos 
 Falta de financiamento 
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EQUIPAMENTOS SOCIAIS 3ª IDADE DA FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Santiago do Cacém 
 Grupos de visitadores domiciliários voluntários (Conferências) 
 Equipamentos Santa Casa da Misericórdia (Estrutura Residencial 

para Idosos – 194 camas; Centro de Dia; SAD; Unidade Cuidados 
Continuados) 

 
S. Bartolomeu 
 Apoio Domiciliário 

 
Santa Cruz 
 Associação de Bem Estar Social da Freguesia de Santa Cruz (Centro 

de Dia e Apoio Domiciliário) 

 Falta de pessoal para trabalhar na área da geriatria 
 Falta da componente emocional/afetiva nos Serviços de Apoio 

Domiciliário 
 Falta de formação para cuidadores formais e informais (cívica e 

específica para demências) 
 Existência de poucas unidades para descanso do cuidador 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

Santiago do Cacém 
 Criação de um Projeto de Apoio Domiciliário mais abrangente  

S. Bartolomeu 
 Criação de um Centro de Dia (um dos edifícios da REFER) 

 
 
 
 
 
 

 Dificuldade de aferir situação das listas de espera dos lares (falta 
de cruzamento de pessoas inscritas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 

2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                                                                                                   293/325 
 
 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA A INFÂNCIA DA FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Existência de população infantil (com idade abrangida para 
frequentar a creche) 

 Existência de 2 salas de pré-escolar (50 crianças) 
 Espaço Jovem da Sociedade Juventude Cercalense – Tempos 

livres e apoio ao estudo (resposta a 15 crianças entre os 7 e os 16 
anos) 

 Inexistência de um equipamento social para a população em 
questão – creche 

 Falta de transporte pré-escolar 
 Deixaram de haver amas da Segurança Social 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Alargamento do nº de amas ou criação de uma creche  Desertificação 
 Falta de financiamento 
 Desemprego 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA A INFÂNCIA DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 O Farol” – Instituição de acolhimento para crianças e jovens de 
risco 

 Existência de um grupo de escuteiros ativo e dinâmico 
 Existência de 10 salas de pré- escolar da rede pública (em 2018 vai 

haver mais uma sala de pré- escolar) 
 Equipa Local de Intervenção Precoce - ELI 
 Equipa de reinserção social sedeada na freguesia 
 Sete amas da Segurança Social (dos 4 meses aos 3 anos) 
  Três Jardins de Infância (2 IPSS e 1 privado) 

 Falta de resposta social de transição das jovens institucionalizadas 
para a preparação para a vida ativa 

 Inexistência de uma casa de apoio para casos de emergência social 
 A Intervir.Com Associação deixou de ter a resposta, no âmbito do 

Programa Escolhas, que dava apoio psicosocial a crianças entre os 
6 e os 16 anos, desde 2012 

 Insuficiência na resposta ao nível da creche 
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 Férias em Movimento – Ocupação das férias letivas no mês de 
julho 

 Estrela do Areal (projetos sociais) 
 Transporte de crianças com necessidades educativas especiais para 

as piscinas 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Criação de um apartamento de autonomização para as jovens 
institucionalizadas 

 Construção de uma creche 
 Melhorar as condições dos equipamentos existentes 
 Promover festas e eventos para angariação de fundos 

 Falta de financiamento 
 Projeto de vida das crianças e jovens que saem da instituição “O 

Farol” 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA A INFÂNCIA DA FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Santiago do Cacém 
 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
 Ensino Pré-escolar oficial e ofertas de Jardim de Infância privados 

 
S. Bartolomeu 
 Existência do pré-escolar Santa Cruz 
 Associação de Bem Estar Social da Freguesia de Santa 

Cruz (ATL) 

Santiago do Cacém 
 Inexistência de um Centro de acolhimento temporário para 

crianças e jovens em risco 
 Falta de equipamentos de ATL, nomeadamente resposta no nível 

da pré-adolescência 
 Resposta 1ª infância insuficiente (amas e berçários) 

S. Bartolomeu 
 Falta de ATL 
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ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

Santiago do Cacém 
 Aproveitar candidaturas que surjam neste âmbito: 

Criação de um Centro de Acolhimento Temporário para crianças e 
jovens em risco Chãos, Agrupamento de Escolas) 

 Componente de Apoio à Família nas escolas gratuito 
 CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental) 
 RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 

 
Santiago do Cacém 
 Existência de algumas estruturas (CPCJ, Conferências S.João Deus 

e S.Tiago, Interv. Precoce - ELI) 
 Cantina Social na Santa Casa da Misericórdia em funcionamento (9 

refeições diárias) e POAPMC (Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas mais Carenciadas (cerca de 64 pessoas) 

 Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia 
 Oferta privada – apoio ao estudo 

 
 

Santa Cruz 
 Centro de Bem Estar Social Santa Cruz (Centro de Dia, Apoio 

Domiciliário e ATL) 

 

FAMÍLIA FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Dinamismo da Casa do Povo e da Associação de Moradores do 
Salão Comunitário da Sonega 

 Existência de famílias carenciadas/desorganizadas 
 Falta de formação/educação em como gerir a família, a casa e o 
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 Redes de vizinhança fortes 
 Projeto “O Engenhocas” – CMSC 
 POAPMC-Programa Operacional Ajuda a Pessoas mais Carenciadas 

(Casa do Povo) 
 Banco Alimentar (Associação de Moradores do Salão Comunitário 

da Sonega + Casa do Povo) 
 “Cartão Sénior” da CMSC 

dinheiro 
 Nº significativo de idosos que vivem isolados geograficamente e 

socialmente 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Promover cursos/formações em Economia Doméstica 
 Fomentar o voluntariado e a interajuda entre associações 
 Articulação entre a Segurança Social, CMSC e CSF no âmbito do 

atendimento social 

 Resistência, por parte das famílias, em aderir a estas formações 
 Rendas elevadas 
 Inversão de papéis na interação familiar 
 Diminuição significativa dos apoios na área alimentar 

FAMÍLIA  FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Des)igualdades – Serviço de Apoio à Vítima da Associação 
Intervir.Com, no âmbito da violência doméstica 

 RIVDAL (Rede Integrada de Resposta à Violência Doméstica no 
Alentejo Litoral) 

 “Festa dos Vizinhos” 
 Banco Alimentar contra a Fome/ Caritas/ PCAC (Programa 

Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados) 
 Apoio Alimentar a pessoas carenciadas (cerca de 200) por parte da 

Paróquia de Santa Maria: Cantina Social, Banco Alimentar, PO 
APMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas 

 Fracas relações de vizinhança 
 Maior nº de famílias com dificuldades financeiras 
 Falência de empresas 

http://www.seg-social.pt/programa-operacional-de-apoio-as-pessoas-mais-carenciadas
http://www.seg-social.pt/programa-operacional-de-apoio-as-pessoas-mais-carenciadas
http://www.seg-social.pt/programa-operacional-de-apoio-as-pessoas-mais-carenciadas
http://www.seg-social.pt/programa-operacional-de-apoio-as-pessoas-mais-carenciadas
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 AMISSA (projeto sociais) 
 Grupo de Pais em Brescos (partilha de preocupações e intreajuda) 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Melhorias no Parque Central 
 Dinamização dos espaços existentes 
 Criação de um Centro de Acompanhamento Familiar e Parental 

(candidatura ICE) 

 Situações de desemprego e problemas sociais/económicos 
 Globalização e desenvolvimento tecnológico causador de maior 

individualismo e isolamento 

FAMÍLIA FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Existência de solidariedade entre as pessoas 
 Projeto Engenhocas - CMSC 
 Plano Tecer a Prevenção - CPCJ 
 Existência  de Associações de Pais (Santa Cruz) 
 Componente de Apoio à Família nas escolas gratuito 
 CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental) 
 RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 

 
Santiago do Cacém 
 Existência de algumas estruturas (CPCJ, Conferências S.João Deus 

e S.Tiago, Interv. Precoce - ELI) 
 Cantina Social na Santa Casa da Misericórdia em funcionamento (9 

refeições diárias) e POAPMC (Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas mais Carenciadas (cerca de 64 pessoas) 

 Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia 
 Oferta privada – apoio ao estudo 

 Aumento do n.º de famílias carenciadas e/ou negligentes (nível 
económico, social, etc.) 

 Descontinuidade do apoio a jovens com necessidades educativas 
especiais e/ou deficiências, a partir dos 18 anos 
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Santa Cruz 
 Centro de Bem Estar Social Santa Cruz (Centro de Dia, Apoio 

Domiciliário e ATL) 
ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Candidatura FAMI (Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração) 
–Projeto Con(vivência) Intercultural (ações sobre a 
interculturalidade, integração e inclusão) da Associação Cabo-
verdiana de Sines e Santiago do Cacém 

 Incentivo ao aumento da natalidade 
 Benefícios fiscais para famílias numerosas (IMI; água) 

 Conjuntura económica atual e  desemprego 

HABITAÇÃO  FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Existência de terrenos 
 Qualidade de vida 
 Apoio para a Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e 

Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica (CMSC) 

 Inexistência de habitação social 
 Nº significativo de habitações em estado devoluto 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Construção controlada a baixo custo 
 Construção de um loteamento municipal a baixo custo 
 Candidatura Portugal 2020 – Requalificação Urbana 

(requalificação de casas devolutas) 

 Preço elevado de terrenos e rendas 
 Desertificação 
 Instabilidade no emprego 
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HABITAÇÃO FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Projeto urbano de Santo André 
 População jovem em idade ativa 
 Comunidade urbana 
 Cooperativa de Habitação “Chesandré” – habitações a custo 

controlado (possibilidade de fixação de jovens na freguesia) 

 Habitações devolutas 
 Rendas muito elevadas 
 Falta de manutenção e melhoramentos nas áreas comuns de alguns 

bairros, nomeadamente os mais antigos 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Melhoria das infraestruturas 

 Criação de uma bolsa de habitação social 

 Diminuição demográfica 

 Preço elevado de terrenos e  habitações 

HABITAÇÃO FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Santiago do Cacém 
 Oferta de habitações recentes/ Parque habitacional disponível 

(para compra e arrendamento) 
 Oficina Móvel “O Engenhocas” (CMSC) 
 Apoio para a Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e 

Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica (CMSC) 

Santiago do Cacém 
 Inexistência de habitação social 
 Inexistência de habitação de emergência 
 Rendas elevadas(cidade Santiago) 
 Habitações degradadas/ abandonadas 

Santa Cruz 
 Só tem uma pequena parte de terreno onde se pode construir, o que 

levou a que muitas pessoas abandonassem a freguesia – a maioria 
dos terrenos estão condicionados pela REN (Reserva Ecológica 



 

               ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 

2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                                                                                                   300/325 
 
 

Nacional) e pela RAN (Reserva Agrícola Nacional) 
ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Santiago do Cacém 
 Criar uma bolsa de habitação de emergência 
 Mercado Social de Arrendamento, no âmbito do Programa de 

Emergência Social  maior divulgação junto de quem tem imóveis 
para arrendar 

 Programa Porta 65 – Jovem (Incentivo Arrendamento para jovens 
entre os 18 e os 30 anos; existem 4 períodos de candidaturas por 
ano)  maior divulgação junto dos jovens 

S. Bartolomeu e Santa Cruz 

 Existência de terrenos para construção 

 Falta de financiamento/dificuldade de acesso ao crédito 

 Falta de habitação social 

SAÚDE  FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
 Reconhecimento da comunidade pelo trabalho desenvolvido por 

elementos da UCSP (Unidade Cuidados de Saúde 
Personalizados) / USP (Unidade de Saúde Pública) em 
entidades/órgãos locais 

 Existência de projetos e práticas de sucesso que resultam como 
modelos a atingir. Consulta de enfermagem ao utente diabético; 
terapia compressiva; cessação tabágica; Projeto GISA (Gestão 
Integrada de Saúde e Ambiente) 

 Existência de infraestruturas adequadas (Extensão de Saúde) 

 Instabilidade por incerteza decorrente dos vínculos contratuais 
 Necessidades de equipamentos/materiais básicos nomeadamente 

viaturas 
 Sistemas e equipamentos informáticos obsoletos e desajustados 

das necessidades 
 Estrangulamento financeiro dos Bombeiros 

Horários dos transportes – rede deficiente 
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 Existência de uma Comissão de Utentes 
 Unidade Móvel de Saúde 
 Cuidados Domiciliários de Enfermagem (em todo o concelho) 
 Parceria entre as entidades que trabalham com a terceira idade e 

com as crianças e a Extensão de Saúde 
 Saúde Escolar 
 Existência de Corporação de Bombeiros 
 Realização de ações de sensibilização e rastreios 
 Encaminhamento de muitos casos diagnosticados precocemente 

pelo Agrupamento de Escolas (Saúde Escolar) 
 Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) – Programa 

do Centro de Saúde que acompanha crianças na área da prevenção 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Garantir a qualidade de atendimento 
 Existência de um significativo envolvimento comunitário 
 Capacidade de atração de novos profissionais e possibilidade de 

estabelecer a complementaridade entre diferentes unidades 
funcionais 

 Estender o Projeto de Voluntariado de Proximidade da UCC à 
freguesia do Cercal 

 Informar a comunidade sobre a importância de ligar o 112 em caso 
de emergência 

 Redução do nº de profissionais 
 Redução do nº de pessoal técnico especializado no ULSLA (Unidade 

Local de Saúde do Litoral Alentejano) 
 Redução do nº de horas realizadas pelos profissionais 
 Dificuldade de reposição de recursos humanos e de atração de 

profissionais do Centro de Saúde quando em competição com os 
hospitais 

 Nº elevado de aposentações já concedidas a Medicina Geral e 
Familiar e Assistentes Técnicos 

 Características do território: dimensão, diversidade, dispersão e 
isolamento populacional, baixa densidade populacional, ambiente 
socioeconómico caracterizado pela depressão 
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SAÚDE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Existência de Extensão de Saúde com boa dimensão 
 Localização geográfica em relação ao Hospital do Litoral 

Alentejano – ULSLA (Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano) 
 Oferta privada 
 Unidade Móvel de Saúde 
 Reconhecimento da comunidade pelo trabalho desenvolvido por 

elementos da UCSP (Unidade Cuidados de Saúde 
Personalizados) / USP (Unidade de Saúde Pública) / UCC (Unidade
 Cuidados na Comunidade) em entidades/ órgãos locais 

 Existência de projetos e práticas de sucesso que resultam como 
modelos a atingir. Consulta de enfermagem ao utente diabético; 
terapia compressiva; cessação tabágica; Projeto GISA (Gestão 
Integrada de Saúde e Ambiente) 

 Cuidados Domiciliários de Enfermagem (em todo o concelho) 
 Unidades de Internamento da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados 
 Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos 
 Gabinete de Apoio Psicológico gratuito dos Bombeiros Voluntários 
 Saúde Escolar 
 CRI (Centro de Respostas Integradas do Litoral Alentejano) 
 AMISSA – Armazém Solidário – secção de artigos para saúde 

Consultas ao domicílio para idosos, entre os médicos do Hospital e 
Centro de Saúde 

 Falta de médicos e enfermeiros na Extensão de Saúde e na ULSLA 
 Instabilidade por incerteza decorrente dos vínculos contratuais 
 Necessidades de equipamentos/materiais básicos nomeadamente 

viaturas 
 Sistemas e equipamentos informáticos obsoletos e desajustados 

das necessidades 
 Prolongado tempo de espera para atendimento 
 Existência de utentes sem médico de família 
 Transporte atempado de queimados para as unidades existentes 
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ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Garantir a qualidade de atendimento 
 Reduzir o tempo de espera para consulta 
 Promover rastreios e medidas de prevenção 
 Promover palestras de divulgação 
 Manter a população informada sobre todas as questões 

relacionadas com a saúde e bem- estar 
 Existência de um significativo envolvimento comunitário 
 Capacidade de atração de novos profissionais e possibilidade de 

estabelecer a complementaridade entre as diferentes unidades 
funcionais 

 Redução do nº de profissionais 
 Redução do nº de horas realizadas pelos profissionais 
 Dificuldade de reposição de recursos humanos e de atração de 

profissionais do Centro de Saúde quando em competição com os 
hospitais 

 Nº elevado de aposentações já concedidas a Medicina Geral e 
Familiar e Assistentes Técnicos 

 Características do território: dimensão, diversidade, dispersão e 
isolamento populacional, baixa densidade populacional, ambiente 
socioeconómico caracterizado pela depressão 

SAÚDE FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
 Reconhecimento da comunidade pelo trabalho desenvolvido por 

elementos da UCSP (Unidade Cuidados de Saúde 
Personalizados) / USP (Unidade de Saúde Pública) em 
entidades/órgãos locais 

 Existência de projetos e práticas de sucesso que resultam como 
modelos a atingir. Consulta de enfermagem ao utente diabético; 
terapia compressiva; cessação tabágica; Projeto GISA (Gestão 
Integrada de Saúde e Ambiente) 

 Idoneidade para Internatos complementares de MGF (Medicina 
geral e Familiar) e Saúde Pública 

 Idoneidade e reconhecimento para estágios escolares e 
profissionais de enfermagem com várias escolas 

 Falta significativa de recursos humanos nas áreas médica, 
enfermagem e técnica 

 Instabilidade por incerteza decorrente dos vínculos contratuais 
 Algumas instalações degradadas e/ou desadequadas das 

necessidades 
 Necessidades de equipamentos/materiais 

básicos nomeadamente viaturas 
 Sistemas e equipamentos informáticos obsoletos e desajustados 

das necessidades 
 Estrangulamento financeiro dos Bombeiros 
 Existência de utentes sem médico de família 
 Falta da especialidade de pedopsiquiatria na ULSLA 
 Falta de representação da área da saúde na CSF 
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 Idoneidade para estágios pré e pós graduados de Medicina 
 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 
 3 Unidades de Cuidados Continuados – RNCCI (Rede Nacional

 de Cuidados Continuados Integrados): São João de Deus + 2 no 
Conde do Bracial 

 Existência de Centro de Saúde 
 Unidade Móvel de Saúde 
 Boa articulação com as instituições (agrupamentos de escolas, 

autarquias, forças de segurança, bombeiros, etc.) 
 Ações de Educação para a Saúde 
 Nº de farmácias adequado (1 por 3000 habitantes) 
 Equipa de Cuidados Paliativos (concelho) 

Cuidados Domiciliários de Enfermagem (em todo o concelho) 
 Existência de clínicas convencionadas com o Serviço Nacional de 

Saúde 
 Resposta Privadas (Centro Clínico de Santiago do Cacém, Medical 

Care) 
 

Santa Cruz 
 Resposta dada pelo Centro de Bem Estar Social de Santa Cruz 

(parceria com uma médica 

 Falta de prestação de serviços de saúde na Cercisiago por falta de 
verba 

 

S. Bartolomeu 
 Encerramento extensão de saúde de S. Bartolomeu 

Santa Cruz 
 Encerramento da extensão de saúde ainda nos anos 80/90 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Observatório das doenças incidentes no concelho (está ainda 
numa fase inicial) 

 Existência de um significativo envolvimento comunitário 
 Capacidade de atração de novos profissionais e possibilidade de 

estabelecer a complementaridade entre as diferentes unidades 
funcionais 

 Promover rastreios e medidas de prevenção 

 Dificuldade de reposição de recursos humanos e de atração de 
profissionais da ULSLA quando em competição com os hospitais 
centrais 

 Nº elevado de aposentações já concedidas a Medicina Geral e 
Familiar e Assistentes Técnicos 

 Características do território: dimensão, diversidade, dispersão e 
isolamento populacional, baixa densidade populacional, ambiente 
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 Plano Local de Saúde (em elaboração) socioeconómico caracterizado pela depressão 
 

SEGURANÇA  FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Existência de novas infraestruturas do Posto da G.N.R. 
 Escola Segura e Núcleo de Idosos em Segurança 
 Existência de Corporação de Bombeiros 
 Baixa sinistralidade 
 16 efetivos e um bom trabalho de proximidade por parte da GNR 

 Fracos recursos financeiros e  logísticos 
 Freguesia extensa e dispersa 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Maior contacto entre a população e as entidades ligadas à 
segurança 

 Dificuldade em dar resposta às solicitações da população 
 
 

SEGURANÇA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Posto da G.N.R. (Escola Segura, SEPNA, Interlocutores Locais de 
Segurança, Núcleo Idosos, etc.) 

 Quartel dos Bombeiros (conclusão das obras de ampliação e 
requalificação; inauguração a 2 de junho) 

 Unidade de Saúde Pública 
Criação de corredor de segurança no terrado do mercado mensal 

 Algum tráfico de droga 
 Furtos 
 Falta de equipamentos, viaturas, infraestruturas e meios humanos 

(GNR) 
 Limitações financeiras à Associação dos Bombeiros 
 Falta de meios e de uma rede integrada em situações de 

emergência/catástrofe 
 Falta de Simulacros e preparação da população para agir em 

situações de emergência 



 

               ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 

2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                                                                                                   306/325 
 
 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Reforçar o nº de efetivos da GNR 
 Reforçar a prevenção na área da segurança 
 Novo Quartel da GNR (instalações da Guarda Fiscal) 

 Financiamentos insuficientes das candidaturas ao Portugal 2020 

SEGURANÇA FREGUESIA DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA 

 ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Santiago do Cacém 
 Posto da G.N.R. 
 Escola Segura: SPE (Serviço Proteção Especial) – NAI (Núcleo de 

Apoio a Idosos) 
 Índices de segurança elevados 
 Corporação de Bombeiros 
 Serviço Municipal de Proteção Civil 
 (Des)igualdades – Serviço de Apoio à Vítima, da Associação 

Intervir.Com 
 CPCJ Santiago do Cacém 

 
S. Bartolomeu e Santa Cruz 
 Servidos pela GNR, Bombeiros e restantes serviços de Santiago do 

Cacém 

 
Santa Cruz 
 Boa iluminação 

 
 
 

Santiago do Cacém 
 Falta de iluminação e deficiente sinalização nas passadeiras 
 Deficiente iluminação no Centro Histórico 
 Insuficiente policiamento noturno 
 Ausência de sinalização na passagem do caminho de 

ferro 
 Falta de segurança na travessia da estrada da Mulinheta e Bairro 

da Formiga 



 

               ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL – RELATÓRIO 

2020 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     CLASSC – CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SANTIAGO DO CACÉM                                                                                                                                                   307/325 
 
 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Colocar iluminação em determinadas passadeiras 
 Consciencialização de crianças, jovens e encarregados de 

educação relativamente às questões de segurança 
 RIVDAL (Rede Integrada de Resposta à Violência Doméstica no 

Alentejo Litoral) 
 CRI – Centro de Respostas Integradas (antigo CAT) 
 Prevenção na área dos consumos: 

– Colóquio e ações nas escolas 

 Estrangulamento financeiro dos Bombeiros (afeta as 3 localidades) 
 Situações de consumo de álcool e drogas e de comportamentos de 

risco por parte dos jovens 
 Tráfico de drogas 

TURISMO FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Localização geográfica (proximidade da serra e da costa) 
 Existência de recursos naturais 
 Existência de Turismo Rural 
 Gastronomia 
 Artesanato (artesãos) 
 Património histórico e  arquitetónico 
 Rota Vicentina – Casas Brancas 
 Divulgação dos locais de interesse (protocolo/parceria entre a 

Junta de Freguesia e Agrupamento de Escolas através dos 
folhetos/site realizados) 

 Existência de pontos turísticos (Moinho das Teimosas, Bica Santa, 
entre outros) 
 
 
 

 Turismo pouco promovido 
 Acesso a Serra do Cercal– guarita 
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ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Criar percursos pedestres devidamente sinalizados 
 Dinamização do turismo pedestre 
 Passagem de muitos turistas (devido à localização geográfica) 
 Valorizar a história do Cercal 
 Criar um espaço para os caminhantes da Rota Vicentina pernoitarem 

– criação de um Parque de Caravanas 
 
 
 

 Deficiente preservação de centro histórico e dos pontos turísticos 
 Recursos financeiros 
 Falta de divulgação 
 Não há continuidade por parte dos jovens em relação ao artesanato 

e música popular (ex.: canto alentejano) 

TURISMO FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Localização geográfica 
 Badoca Safari Park 
 Praias 
 Reserva Natural da Lagoa de Santo André e Sancha 
 Plano de Praia da Costa de Santo André 
 Hotel Vila Park (4 estrelas) 
 Festival Gastronómico 
 Festival da Enguia 
 Festa de S. Romão 
 Corrida da Lagoa 
 Inúmeras festas e eventos culturais e religiosos de verão 
 A Costa de Santo André é uma praia acessível 
 Crescimento do turismo a vários níveis (nº dormidas, visitantes 

estrangeiros e também nos benefícios para o comércio local) 

 Informação e divulgação insuficiente ao nível da oferta turística 
 Falta de desenvolvimento estratégico 
 Pouca informação/propostas por parte dos agentes e operadores 

turísticos sobre os destinos e atividades a realizar durante a sua 
estadia 

 Falta de apoios e planos de praias (Instalações sanitárias; 
bar/restaurante) – Fonte do Cortiço (Areias Brancas) 

 Falta de ordenamento para acessos e estacionamento nas zonas 
das praias 

 A praia do Porto das Carretas não é considerada de uso balnear e, 
por isso, não pode ter apoios de praia 
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 “Festival da Liberdade” (organização da Associação de 
Municípios da Região de Setúbal e da CMSC) 

 
ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

 Fazer um planeamento estratégico dos destinos turísticos da 
região 

 Avaliar e valorizar os recursos endógenos 
 Estabelecer objetivos de desenvolvimento económico, qualidade 

de vida das populações e sustentabilidade a longo prazo 
 Participação em feiras e eventos para divulgar a região e os 

produtos regionais 
 Projeto Núcleo Museológico da Costa de Santo André (candidatura 

fundos comunitários) 
 Maior divulgação online dos locais de interesse 

 Falta de financiamento 

 Preservação dos espaços 
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ii. SESSÃO ENVELHECIMENTO 

 

 

Sessão Participada 

N.º de Participantes: 31  

Instituições que participaram:  

 Associação de Moradores da Sonega 

 Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém 

 MURPI 

 Associação de Bem-Estar Social de Santa Cruz 

 Casa do Povo de S. Domingos 

 GNR – Guarda Nacional Republicana 

 UCC/ULSLA – Unidade de Cuidados da Comunidade 

 AADIES – Associação de Apoio ao Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado 

 Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo 

 Casa do Povo do Cercal do Alentejo 
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES IDENTIFICADAS PELAS PESSOAS IDOSAS DAS INSTITUIÇÕES (2019) 

ENVELHECIMENTO 

Problemas Soluções 

Falta de reformas/valores das reformas/reformas condignas /Não ter o 
que comer/carências económicas 

Redução de impostos, aumento de reforma  
Tornar os preços dos alimentos mais acessíveis de acordo com as reformas 
/mais apoios das autarquias para despesas 

Tempo de espera para cirurgias Diminuir tempo de espera 

Cuidados insuficientes na saúde  

Os médicos não cuidam das pessoas porque são velhas  

Muitos medicamentos/medicamentos caros Apoios nos medicamentos/ medicamentos grátis 

Falta de apoio aos cuidadores  

Ser velho e não ter quem trate de mim  

Falta de saúde própria e familiares/ dores  

Poucos médicos/médicos que não agradam 
Aumento do apoio médico e médico para todos/financiamento para a 
saúde//mais enfermeiros/melhor assistência médica, incluindo a 
marcação das consultas 

Falta de apoios na saúde para reformados Possibilitar apoios para saúde privada 

Aumento de doenças nos idosos/perda de capacidades/sentimento de 
impotência 

 

Isolamento/solidão/Esquecimento/ Estar muito tempo sozinho 
Companhia para idosos, mais passeios, apoio aos jovens para ajudar 
idosos/ Passeios ao Alqueva/atividades com escolas e comunidade 

Falta de transportes Melhores estradas/ruas para idosos 

Falta de acompanhamento/ajuda a quem não tem instrução 
Sessões de esclarecimento sobre assuntos que interessam aos idosos (ex: 
alimentação, apoios sociais) / Apoio para resolução de problemas 

Lares Públicos Lares com boas condições como as nossas casas 
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ENVELHECIMENTO 

Problemas Soluções 

Falta de respostas sociais 
Bons centros de dia/ Continuidade dos apoios do Centro de Dia em todas 
as vertentes necessárias 

Medo da velhice/fim da linha Monitorização da saúde mental/apoios 

Falta de companhia familiar Morar ao pé dos filhos 

Falta de apoio nas alterações familiares  

Não conseguir tomar banho/dependência/preocupação com o trabalho 
que dão aos filhos ou a outros 

 

Falta de reconhecimento pelos idosos do seu estado de vulnerabilidade  

 Rampas para idosos em cadeiras de rodas 

Carência de afeto/viver longe da família/tristeza Acompanhamento psicológico 

Dificuldade de entrada em lares  

 Arranjar a minha casa para que a possa alugar e ajudar nas despesas 

Não reconhecimento financeiro do trabalho dos cuidadores que se 
reformam mais cedo  

 

Fonte: Núcleo Executivo do CLASSC (2019) 

 

Debate/sugestões de atividades a desenvolver junto de pessoas idosas:  

1. Atividades culturais com horários compatíveis com idosos que estão institucionalizadas ou sós (ex.: tardes de fado, em vez de noites de 

fado, fins de semana) com regularidade (ex.: mensal); 

2.  Atividades de curta duração, que não sejam muito cansativas;  

3. Mostra de teatro deve contemplar peças diurnas para o público sénior; 
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4. Passeios curtos, meio dia; 

5. Atividades nas localidades, no meio rural; 

6. Atividades multifacetadas; 

7. Recriação da vida em Miróbriga;  

8. Passeios históricos que impliquem uma equipa de animação; 

9. Passeios às Lagoas de Santo André e Sancha, observação de fauna e flora (conhecer espécies autóctones); 

10. Atividades entre instituições; 

11. Sessões sobre o 25 de abril (o que foi para os idosos? Como viveram?); 

12. Recolha de histórias para memória coletiva, através de tertúlias de idosos (como era a nossa infância? Como era para si o natal? Como foi 

o namoro? – ver facebook da Santa Casa – construção de livros de memórias; 

13. O Sr. Joaquim Maria pertenceu ao Sindicato e tem documentos do tempo do 25 de abril que podiam ser expostos);  

14. Sr. Joaquim Maria tem dados sobre a História da linha de caminho de ferro Santiago – Sines; 

15. Levar as pessoas idosas das IPSS ao Piquenicão do MURPI;(9 de junho – Cuba); 

16. O Sr. Zé Brissos gostava de assistir a debates sobre a terra, o clima, história de Santiago, tem livros sobre Heráldica, gostava de saber de 

histórias de famílias locais e a nível nacional; 

17. Debates sobre o papel das pessoas na comunidade que se destacam; 

18. Debates sobre o problema dos moinhos; 

19. Convidar personalidades para estar/falar com idosos; 

20. Atividades intergeracionais (idosos e jovens) – as profissões de ontem e de hoje; 

21. Como é que se adubavam as terras antigamente (outro tema a explorar, Sr. Joaquim tem 7 quadros a explicar esses procedimentos); 

22. Empresas com mais de 100 anos – visitar e perceber porque ainda se mantêm no mercado, o que as destaca. 
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iii. METODOLOGIA SPIRAL 

 

A metodologia SPIRAL foi aplicada a 3 grupos homogéneos de idosos: Grupo de idosos de Alvalade, Grupo de São Domingos e do ASAS – 

Academia Sénior de Artes e Saberes. 

No âmbito deste processo participativo foram recolhidas respostas às seguintes questões:  

1. O que é para si o Bem-Estar?  

2. O que é para si o Mal-Estar?  

3. O que faz ou pode fazer para melhorar o teu Bem-Estar e o Bem-Estar dos outros? 

4. Se fosse político o que faria para o bem-estar dos cidadãos? 

Obteve-se um total de 396 respostas (critérios), divididos pelas 9 dimensões (A, B, C, D, E, F, G, H e I), das quais 129 correspondem ao grupo de 

idosos de Alvalade, 79 ao grupo de São Domingos e 188 ao grupo de idosos do ASAS. 

  

Gráfico 57 - N.º de critérios/ dimensões da metodologia SPIRAL expressados para o bem-estar pelas pessoas idosas 
Fonte: ADL para Núcleo Executivo do CLAS SC (2016) 
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De uma forma geral, podemos verificar que os(as) participantes dos 3 grupos valorizam componentes de bem-estar que passam pelas relações 

pessoais (17%), os equilíbrios pessoais (16%), as, atitudes e iniciativas (15%), acesso aos meios de subsistência (12%) e quadro de vida (12%), 

seguidos de sentimentos de bem/mal-estar (8%), equilíbrios societais (8%), relações na sociedade (7%) e por fim relações com e entre as 

organizações (5%). 

 

Grupo de Pessoas Idosas de Alvalade 

 

Destacam as seguintes dimensões: 

- Atitudes e iniciativas 

Exemplos de respostas: “controlar o peso; fazer um seguro de vida; continuar a conviver; ajudar os amigos quando precisam; dar companhia; 

ajudar o próximo; voluntariado; gostava de ajudar mais os nossos; ajudar a Casa do Povo de Alvalade; ajudar as pessoas que têm mais falta”. 

- Relações pessoais  

Exemplos de respostas: “estar com a família; estar com os filhos; estar com os netos; conviver com amigos” 

- Quadro de vida 

Exemplos de respostas: “piscina pública; centro para crianças; mandava arranjar casas em ruínas; mandava arranjar as ruas; ajudar a arranjar as 

casas que estão a cair; fazia casas; arranjava as fontes antigas; fazia refeitório comunitário; mais lares; aumentar o cemitério; uma casa para os 

pobres; mandava fazer um lar bem grande para os pobres; mandava fazer um ginásio para crianças; ajuda a construir uma piscina na nossa 

terra”. 

- Sentimentos de bem-estar/mal-estar 

Exemplos de respostas: “estar sozinha; solidão; Medo de ser velha; estar triste” 

- Aceso aos meios de subsistência: Exemplos de respostas: “gosto muito de fazer as atividades; ir à piscina; fazer ginástica; fazer trabalhos 

manuais; gosto de dançar; passear; gosto de bordar”. 
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Grupo de Pessoas idosas de São Domingos 

 

São destacadas as seguintes dimensões: 

- Equilíbrios pessoais: 

Exemplos de respostas: “passear; a família ter saúde; ter saúde; ter alegria na minha vida; gostarem de mim” 

- Relações pessoais: 

Exemplos de respostas: “conviver; dar-se bem com toda a gente Estar com a família; estar com os amigos; sermos amigos uns dos outros” 

- Sentimentos de bem-estar/mal-estar: 

Exemplos de respostas: “estar sempre bem-disposta; fazer os outros rir”. 

- Acesso aos meios de subsistência 

Exemplos de respostas: “Ajudar os carenciados através de programas; apoios para os pobres; saúde mais ampla mais escolas nos meios rurais” 

- Relações na sociedade:  

Exemplos de respostas: “auxiliar o próximo; ter umas árvores de frutos que gosto de repartir com as pessoas” 

- Relações com e entre as organizações: 

Exemplos de respostas: “baixar as reformas de quem ganha mais e aumentar as reformas de quem ganha menos; propor aumento da reforma” 
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Grupo de idosos do ASAS – Academia Sénior de Artes e Saberes 

 

Dimensões destacadas: 

- Equilíbrios pessoais 

Exemplo de respostas: “dormir e descansar; atividades físicas; não ter dores; ter saúde para poder ajudar quem precisa; comer comida saudável; 

saúde e bem-estar de toda a família e amigos; estar bem comigo própria; estar sozinha e em equilíbrio; estar em paz de espírito; saber ser feliz 

com aquilo que tenho; paz interior; manter-me informada; estar aberta a experiências novas”. 

- Relações pessoais 

Exemplo de respostas: “Conviver; dar beijinhos e abraços; convívio familiar; ter a família reunida; estar com os netos; conviver com os amigos”. 

- Atitudes e iniciativas 

Exemplo de respostas: “apoio a quem nos rodeia; dar uma palavra de conforto e transmitir segurança; saber ouvir; apoiar; atenção a quem 

precisa; sermos solidários; ajudar as pessoas quando isso tiver ao nosso alcance; ser solidário; conviver; palavras de conforto; abraçar; ouvir os 

outros; procurar o contacto com quem quer fazer grupo e conviver; não me isolar da sociedade local”. 

- Acesso aos meios de subsistência 

Exemplo de respostas: “lar para todos os idosos do concelho; melhorar a saúde; assistência gratuita na saúde a todos os carenciados; mais 

desporto para os jovens e idosos; desenvolver e diversificar as atividades desportivas e recreativas dos jovens”; promovia para Santo André 

mais transportes acessíveis para quem não tem carro poder participar nas atividades” 

- Quadro de vida 

Exemplo de respostas: “Construção de uma piscina pública em Santo André; construção de um cinema em Santo André; mais lares para idosos; 

lares em todas as localidades; mais um hospital e mais centros de saúde; mandava construir um teatro; revisão de infraestruturas; criar espaços 

mais atrativos para crianças e jovens; Creches; criava em Santo André uma praça central com animação onde todos convivessem; criar condições 
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de domicílio diário a pessoas idosas; praticava política de proximidade na solidão, precariedade laços familiares e cuidados de saúde; mais 

associações de convívio” 

- Equilíbrios societais 

Exemplo de respostas: “Embelezar as nossas cidades”. 

- Relações na sociedade 

Exemplo de respostas: “voluntariado em diversos serviços; participar em várias ações de voluntariado local; participar nas solicitações aprender 

e partilhar o que sei; dividir o que tenho com quem precisa; compreensão e partilha; partilhar com quem está próximo e pelos que estão 

distantes; ajudar os outros e a nós próprios fazendo-nos sentir úteis; participar; ajudar quem precisa; reinserção social; apoiar a terceira idade”. 
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b) GLOSSÁRIO 

 

POPULAÇÃO Definição Fórmula 

    DENSIDADE 
POPULACIONAL 

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). 

Número/ Quilómetro quadrado (N.º/ 

km²) 

 
ESTRUTURA ETÁRIA DA 

POPULAÇÃO 

 
População residente por grupos etários(ciclos de vida) em relação ao total da população residente. 

População residente por 

grupo etário/Total População Residente 

 
INDÍCE DE DEPENDÊNCIA 

TOTAL 

Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o 

número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as 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 

com 15-64 anos). 

 

IDT=[(P(0,14)+P(65,+))/ 

P(15,64)]*100 

 
INDÍCE DE DEPENDÊNCIA DE 

IDOSOS 

Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como 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 (expressa 

habitualmente por 100 (10^2 ) pessoas com 15-64 anos). 

IDI = [(P(65,+) / P(15,64))] * 100 

 
INDÍCE DE DEPENDÊNCIA DE 

JOVENS 

Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida habitualmente como o 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 com 15-64 anos). 

IDJ = [P(0,14) / P(15,64)] * 100 

 
        INDÍCE DE 
ENVELHECIMENTO 

Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como 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 (expressa habitualmente por 

100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos). 

 
IE = [(P(65,+)/P(0,14)] *100 

TAXA DE CRESCIMENTO 
EFETIVO 

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] *100 

 

TAXA DE CRESCIMENTO 
MIGRATÓRIO 

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). 

Saldo Migratório - Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um 

determinado país ou região, num dado período de tempo. 

 
TCM = [SM(t-1,t) / [(P(t-1) + P(t)/2]] * 

100 

TX. VARIAÇÃO 
POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

[(População residente 2011 - População residente 2001)/ População residente 2001]*100 
 

SALDO NATURAL     Diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos, num dado período de tempo. 

 

SN = NV-O 
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SALDO MIGRATÓRIO  Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um determinado país ou  região, 

num dado período de tempo. O saldo migratório pode também ser calculado pela diferença entre o acréscimo populacional e o 

saldo natural. 

SM = I -E 

SALDO TOTAL  Soma do saldo natural com o saldo migratório. ST = SM+SN 

 

ESTRUTURAS 

FAMILIARES 

ESTRUTURAS 

FAMILIARES 

Definição Fórmula 

 

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.  

FAMÍLIAS CLÁSSICAS   

   

NÚCLEOS FAMILIARES 
Conjunto de pessoas dentro de uma família clássica, entre as quais existe um dos seguintes tipos de relação: casal com ou sem 
filho(s) não casado(s), pai ou mãe com filho(s) não casado(s), avós com neto(s) não casado(s) e avô(ó) com neto(s) não casado(s).  

   

   

PROPORÇÃO DE NÚCLEOS 
NÚCLEO FAMILIAR MONOPARENTAL - 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) não casado(s). 

 

 

(Núcleos familiares monoparentais / 
Núcleos familiares)*100 

 

FAMILIARES MONOPARENTAIS   

   

PROPORÇÃO DE NÚCLEOS 

(Núcleos familiares sem filhos/ Núcleos familiares)*100 

 

FAMILIARES SEM FILHOS 
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PROPORÇÃO DE IDOSOS EM 

 

(Idosos a residir em alojamentos 
familiares sem outras pessoas/População 
com 65 ou mais anos de idade)*100 

FAMÍLIAS CLÁSSICAS UNIPESSOAIS - Famílias clássicas constituídas apenas por uma pessoa.  FAMILIAS UNIPESSOAIS 

   

 

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO 
IDOSA  

QUE VIVE EXCLUSIVAMENTE COM  

PESSOAS COM 65 ANOS OU MAIS 
ANOS 

RESIDÊNCIA PRINCIPAL/HABITUAL – Alojamento que constitui a residência de pelo menos um agregado familiar durante a maior 
parte do ano, ou para onde um agregado tenha transferido a totalidade ou mair parte dos seus haveres… 

(Idosos a residir em alojamentos 
familiares de residência habitual nos 
quais todos os residentes têm 65 ou mais 
anos/População com 65 ou mais 
anos)*100 

   

FAMÍLIAS CLÁSSICAS POR   

DIMENSÃO DA FAMÍLIA (% EM (Famílias clássicas constituídas por x pessoa(s)/ Famílias clássicas)*100  

RELAÇÃO AO TOTAL DE FAMÍLIAS)   

% FAMILIAS INSTITUCIONAIS EM 

 RELAÇÃO AO TOTAL DE FAMILIAS 

FAMÍLIA INSTITUCIONAL - Conjunto de pessoas residentes num alojamento coletivo que, independentemente da relação de 
parentesco entre si, observam uma disciplina comum, são beneficiários dos objetivos de uma instituição e são governados por 
uma entidade interior ou exterior ao grupo. 

(Famílias Instituicionais/ Total de 
Famílias)*100 

 TOTAL DE FAMÍLIAS = Famílias clássicas + Famílias institucionais.  

 HABITAÇÃO Definição Fórmula 

 ALOJAMENTO 

Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado ou transformado, se destina a 
habitação, na condição de, no momento de referência não estar a ser utilizado totalmente para outros fins. Por distinto e 
independente pretende-se significar o seguinte: Distinto – significa que é  cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, 
que é coberto e permite que um indivíduo ou grupo de indivíduos possam dormir, preparar refeições e abrigar-se das 
intempéries, separados de outros membros da coletividade. Independente – significa que os seus ocupantes não têm que 
atravessar outras unidades de alojamento para entrar ou sair da unidade de alojamento onde habitam.  
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ALOJAMENTO FAMILIAR 

CLÁSSICO 

Local distinto e independente, constituído por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos, num edifício de caráter 
permanente, ou numa parte distinta do edifício (do ponto de vista estrutural) que considerando a maneira como foi construído, 
recontruído, ampliado ou transformado se destina a servir de habitação, normalmente, apenas de uma família/agregado 
doméstico privado. Deve de ter uma entrada independente que dê acesso (quer diretamente, quer através de um jardim ou um 
terreno) a uma via a uma passagem comum no interior do edifício (escada, corredor ou galeria, etc.). As divisões isoladas, 
manifestamente construídas, ampliadas ou transformadas para fazer parte do alojamento familiar clássico/fogo são 
consideradas como parte integrante do mesmo.  

 

 

ALOJAMENTO FAMILIAR  

NÃO 

CLÁSSICO 

Todo o local que, no momento de referência está ocupado por pessoas e que não satisfaz inteiramente as condições de 
alojamento clássico. 

Estão compreendidos, nesta categoria: barraca, alojamento móvel, casa rudimentar de madeira, alojamento improvisado em 
construção não destinada à habitação e outros locais não destinados à habitação (grutas, vãos de escada, pontes, etc).  

    

    

 

 

 

 

ALOJAMENTOS FAMILIARES 
CLÁSSICOS – RESIDÊNCIA 

HABITUAL (%) 
RESIDÊNCIA PRINCIPAL/HABITUAL – Alojamento que constitui a residência de pelo menos um agregado familiar durante a maior 
parte do ano, ou para onde um agregado tenha transferido a totalidade ou maior parte dos seus haveres. 

(Alojamentos familiares clássicos – 
residência habitual / Alojamentos 
familiares clássicos)*1000 

    

    

 

 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM   

 ALOJAMENTOS FAMILIARES NÃO (População residente em alojamentos familiares não clássicos/ População residente)*100  

 CLÁSSICOS (%)   
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ALOJAMENTOS SOBRELOTADOS 

 (% EM RELAÇÃO AO N.º DE 

ALOJAMENTOS FAMILIARES 

CLÁSSICOS – RESIDÊNCIA 

HABITUAL) 

ÍNDICE DE LOTAÇÃO DO ALOJAMENTO - Indicador de número de divisões a mais ou a menos em relação ao número de 
residentes no alojamento. Os cálculos são feitos com base nos seguintes parâmetros considerados normais: 

1 Divisão – sala de estar; 1 Divisão – para casal; 1 Divisão – para outra pessoa não solteira; 1 Divisão – para pessoa solteira com 
mais de 18 anos; 1 Divisão – para duas pessoas solteiras do mesmo sexo com idade entre os 7 e 18 anos; 1 Divisão – para cada 
pessoa solteira de sexo diferente com idade entre os 7 e 18 anos; 1 Divisão – para duas pessoas com menos de 7 anos. 

 

 

(Alojamentos sobrelotados (com uma 
divisão em falta ou com duas divisões em 
falta ou com três ou mais divisões em 
falta)/Alojamentos familiares de 
residência habitual)*100 

 

  

HABITAÇÃO Definição Fórmula 

ALOJAMENTOS FAMILIARES SEM 

PELO MENOS UMA 

INFRAESTRUTURA BÁSICA(%) 

 

INFRAESTRUTURA BÁSICA: Água, retrete, banho/duche e aquecimento 

 

 

 

(Alojamentos familiares de residência 
habitual sem pelo menos uma das 
seguintes instalações básicas: Água, 
retrete, banho/duche e 
aquecimento/Alojamentos familiares de 
residência habitual)*100 

ALOJAMENTOS FAMILIARES DE 
RESIDÊNCIA HABITUAL SEM 

RETRETE E SISTEMA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

(%) 

 

 

 

 

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - Sistema constituído por um conjunto de órgãos cuja função é a coleta das 
águas residuais e o seu encaminhamento e, por vezes, tratamento em dispositivo adequado, de forma a que a sua deposição no 
meio recetor (solo de água) não altere as condições ambientais existentes para além dos valores estabelecidos como 
admissíveis na normativa local e na legislação nacional aplicável. Deste modo, na sua forma completa, um sistema de drenagem 
de águas residuais é constituído pelos seguintes órgãos principais: rede de drenagem, emissário, estação elevatória, intercetor, 
estação de tratamento e emissário final. 

 

 

 

 

 

(Alojamentos familiares de residência 
habitual sem sistema de Drenagem de 
Águas Residuais / Alojamentos familiares 
de residência habitual)*100 

 

 

 

 

 

 

               

EDIFÍCIO 
Construção independente, coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura, 
destinada a servir de habitação (com um ou mais alojamentos/fogos) ou outros fins.  
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EDIFÍCIOS MUITO DEGRADADOS 
(%   

EM RELAÇÃO AO TOTAL DE (Edifícios muito degradados/ Edifícios) *100  

EDIFÍCIOS)   

EDIFÍCIOS COM NECESSIDADE DE 
NECESSIDADE DE REPARAÇÕES - Reparações eventualmente necessárias no momento de referência, nas seguintes 
componentes do edifício: estrutura, cobertura, paredes e caixilharia exterior. 

(Edifícios com necessidade de reparação / 
Edifícios)*100 

REPARAÇÃO (% EM RELAÇÃO AO  

 

TOTAL DE EDIFÍCIOS)   

PROTEÇÃO SOCIAL DEFINIÇÃO Fórmula 

POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA  
RENDIMENTO SOCIAL DE 

INSERÇÃO(%) 

 
(Beneficiárias/os de Rendimento Social 
de Inserção / População Residente)*100 

 

  

Beneficiárias/os RSI com processamento da prestação 

 

AGREGADOS FAMILIARES   

BENEFICIÁRIOS DE RENDIMENTO Número de Agregados Familiares beneficiários de RSI com processamento da prestação  

SOCIAL DE INSERÇÃO   

VALOR MÉDIO DAS PRESTAÇÕES 
EM DEZEMBRO DO ANO N 

 

Montante processado da prestação (Subsídio de desemprego ou Subsídio Social de desemprego ou Rendimento Social de 
Inserção) em dezembro do ano n/ N.º de Beneficiárias/os com processamento da prestação em dezembro do ano n.  
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POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DE   

COMPLEMENTO SOLIDÁRIO PARA (Beneficiárias/os de Complemento Solidário para Idosos / População Residente com 65 e mais anos)*100  

IDOSOS (%)   

POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DE 

(Pensionistas da Pensão de Invalidez / População Residente)*100 

 

PENSÃO DE INVALIDEZ (%) 

 

  

POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DE 

(Pensionistas da Pensão de Velhice / População Residente)*100 

 

 

PENSÃO DE VELHICE (%) 

  

POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DE 

(Pensionistas da Pensão de Sobrevivência / População Residente)*100 

 

PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA (%) 

 

  

POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DE 

(Pensionistas da Pensão Social / População Residente)*100 

 

PENSÃO SOCIAL (%) 

 

  

VALOR MÉDIO DAS PENSÕES DA 

Total de Valor das Pensões pagas no ano / N.º total de Pensionistas Ativos 

 

SEGURANÇA SOCIAL POR ANO 

 

  

VALOR MÉDIO DAS PENSÕES DA 

(Total de Valor das Pensões pagas no ano / N.º total de Pensionistas Ativos) / 14 meses 

 

SEGURANÇA SOCIAL POR MÊS  

 

 


