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Prefácio 
 

 

 

 

Caros Munícipes: 

Num tempo em que a Europa e, em especial, Portugal se deparam com o desafio do 

crescente envelhecimento da população, resultado do aumento da esperança de vida e da 

diminuição dos nascimentos, importa pensar caminhos que permitam enfrentar esta realidade. 

Sobretudo numa região onde as suas proporções são ainda mais dramáticas.  

Neste intuito, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo promoveu o debate “Saúde, 

Apoio Social, Segurança e Proteção Civil”, integrado na Plataforma Alto Alentejo XXI, um 

fórum de diagnóstico e reflexão prospetiva, que contou com a colaboração de especialistas e 

a participação ativa dos habitantes do distrito.  

Daí saíram as bases para a Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia 

Social no Alto Alentejo, que aqui se apresenta, parte integrante de uma estratégia de 

desenvolvimento territorial mais ampla e consensual, legitimadora das opções de 

planeamento e programação dos investimentos para o próximo quadro comunitário de apoio.  

Na sua primeira parte, a “Carta Social” compreende um conjunto de indicadores 

demográficos, sociais e económicos que caracterizam diferentes grupos populacionais do Alto 

Alentejo, a rede de equipamentos, de respostas sociais e de serviços de saúde, projetando 

tendências da procura dos equipamentos e respostas sociais para o período 2014-2027. 

Na sua segunda parte, a “Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no Alto 

Alentejo”, começa por centrar-se nas melhores práticas nacionais e internacionais em termos 

de oferta e financiamento da Economia Social, guiando-nos na tarefa de identificação das 

dimensões prioritárias para o desenvolvimento social da região. Adicionalmente, com a 

reflexão e contributos dos diversos atores da Economia Social, Saúde e Turismo chamados a 

participar neste trabalho, desenhámos as linhas de intervenção estratégicas para o território e 

identificámos as políticas de combate aos problemas emergentes e de otimização das 

oportunidades identificadas. 
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Finalmente debruçámo-nos sobre os fatores críticos de sucesso e sobre o papel do Estado, 

das autarquias, das IPSS e do sector privado.  

O resultado é uma Estratégia que alia rentabilidade e solidariedade, identificando reais 

oportunidades de desenvolvimento a partir da revitalização do sector da Economia Social, 

direcionadas para a população sénior. No fundo, transformar o desafio demográfico numa 

oportunidade capaz de gerar dividendos para o território, revitalizando a economia, criando 

postos de trabalho e gerando riqueza ao país e, em particular, à região. 

Esta é uma das etapas que pretendem concretizar uma visão de futuro para o Alto Alentejo 

num dos seus sectores mais promissores. São várias as ações que operacionalizarão a 

Estratégia definida para o período 2014-2020: o desenho da Proposta de Valor para o sector 

da Economia Social, a criação de um Fundo enquanto instrumento financeiro que apoiará 

fortemente o desenvolvimento deste sector e, por último, a aposta na internacionalização 

objetivando a captação de investidores e público para revitalização económica do território. 

Agradeço a todas as entidades e profissionais que colaboraram com a CIMAA na criação da 

Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo. Cabe-nos 

agora a Todos a tarefa de atualizar permanentemente este instrumento, monitorizando 

tendências e antecipando oportunidades emergentes desta “Economia de Prata”, rumo ao 

crescimento e desenvolvimento económico e social do Alto Alentejo. Porque o Alto Alentejo 

tem futuro! 

 

Armando Varela 

Presidente da CIMAA 
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Nota Introdutória 
 

O Alto Alentejo apresenta problemas de exclusão social com uma íntima conexão territorial, 

ligados à localização e distribuição de equipamentos, infraestruturas, investimentos e 

respetivas acessibilidades. Ao que se soma um quadro de depressão económica, taxa de 

desemprego significativa, população envelhecida e desinvestimento público e privado. 

Persiste há vários anos a expetativa da criação de planos integrados de desenvolvimento 

sustentado que reduzam a desertificação e melhorem a qualidade de vida das comunidades. 

Porém, esta estratégia requer uma intervenção mais localizada, procurando olhar sobretudo 

para a sustentabilidade das medidas adotadas, e de projetos quer de reconversão económica 

e profissional, quer de instalação de equipamentos e criação de infraestruturas ou reutilização 

de espaços subaproveitados. Projetos que tomem em consideração as especificidades 

territoriais e sejam adequados à natureza e aos problemas do território. 

Os desafios que o atual quadro económico e social nos lança, obrigam todos os agentes 

sociais a assumir compromissos de mudança, a fomentar dinâmicas de participação, 

parcerias entre os cidadãos, as empresas e as Instituições, orientando os esforços de coesão 

social numa ótica de melhoria de competitividade da região. 

Só um programa estratégico que integre as várias competências do Estado, Autarquias, 

Instituições de Solidariedade Social, Associações de Desenvolvimento Local e Outras de 

natureza cívica e social e coloque como condição base para o sucesso da sua intervenção o 

trabalho em parceria, em rede e cooperação poderá significar uma nova fase do 

desenvolvimento social. 

É necessária uma concertação estratégica entre as entidades intervenientes da administração 

central e local para a transversalidade das situações a que urge dar resposta no quadro de 

uma operação integrada de desenvolvimento local. 

Foi neste contexto e nesta perspetiva que o Centro Distrital de Portalegre do ISS,IP se 

associou como parceiro ao projeto do Plano de Dinamização da Economia Social do Alto 

Alentejo promovido pela CIMAA e integrado na Plataforma Alto Alentejo XXI. 

O reforço da parceria com o setor social é uma das linhas fundamentais para relançar a 

economia e promover o emprego, potenciando, assim, o desenvolvimento da economia 

social. 

O reforço do setor social apresenta-se por isso, como um importante pilar do desenvolvimento 

da economia social, aliando rentabilidade e solidariedade, criando emprego, potenciando a 

coesão social e económica. 

A economia social promove a cidadania ativa, gera capital social e potencia um tipo de 

economia assente em valores que colocam em primeiro lugar as pessoas. 

 A intervenção das Instituições Particulares de Solidariedade Social neste domínio da 

economia social é, inquestionavelmente, essencial neste processo de mudança que se 
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pretende seja também de desenvolvimento, não só pelo conhecimento e proximidade com a 

comunidade, mas sobretudo como potenciais dinamizadores e geradores de emprego, 

assumindo-se em muitos casos neste território, como os principais empregadores, 

impulsionando o investimento no capital humano e na inovação social. 

A defesa dos interesses coletivos, a cooperação e a solidariedade, bem como, a aposta da 

sua intervenção nas especificidades do território, norteiam os princípios de atuação destas 

instituições, evidenciando desta forma o importante papel que desempenham no domínio da 

economia social. 

Estas instituições devem assumir-se, neste projeto, como intervenientes ativos na estratégia 

que ora se apresenta, potenciando a criação de respostas inovadoras que aliem rentabilidade 

e solidariedade, atraindo públicos e mercados diversos e promovendo o investimento.  

Envolver a comunidade e responsabilizar os intervenientes é igualmente uma metodologia 

imprescindível neste domínio. O desenvolvimento social e económico é cada vez mais um 

processo de intervenção comunitária que visa, prevenir, valorizar, desenvolver e promover as 

comunidades locais, no sentido da inclusão e da autosustentação.  

Todas estas ações terão que ser perspetivadas e articuladas entre as várias entidades 

públicas e privadas com responsabilidade social no território, não esquecendo nunca a 

participação e envolvimento dos seus destinatários. 

Mas não basta aclamar a participação, é preciso efectivá-la e criar mecanismos que permitam 

a participação direta da comunidade no planeamento, execução das medidas e ações que se 

lhe destinam. 

O presente documento, não sendo estanque, reúne num documento único o conjunto de 

respostas sociais e equipamentos em funcionamento no Alto Alentejo, procurando igualmente 

apontar estratégias para os problemas diagnosticados no território. 

Este envolvimento e participação foram pensados no âmbito do Plano de Dinamização da 

Economia Social do Alto Alentejo que integra, numa das suas fases de desenvolvimento, a 

Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo, através 

da promoção de um conjunto de Workshops onde a participação e o envolvimento dos 

agentes sociais e de potenciais destinatários desta intervenção foram essenciais e 

constituirão assim um pilar determinante no desenho das próximas fases deste projeto 

integrado de desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo. 

 

João Carlos Laranjo 

Diretor do Centro Distrital de Portalegre do ISS, IP. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A elaboração da Carta Social do Alto 

Alentejo resulta da iniciativa da CIMAA – 

Comunidade Intermunicipal do Alto 

Alentejo, na sequência do ciclo de 

debates da Plataforma Alto Alentejo XXI, 

especificamente do debate Saúde, 

Apoio Social e Proteção Civil, onde se 

identificou a pertinência de abordar 

estrategicamente o sector da Economia 

Social, que se revela um dos 

potencialmente mais relevantes para o 

desenvolvimento económico da região. 

Assim, a CIMAA, mandatou a iSBS para a 

elaboração da Carta Social e para o 

desenho da Estratégia de 

Desenvolvimento da Economia Social 

do Alto Alentejo, constante do presente 

documento. 

A economia social, como sublinha a 

Resolução do Parlamento Europeu 

[2008/2250 (INI)], de 19 de Fevereiro de 

2009, «ao aliar rentabilidade e 

solidariedade, desempenha um papel 

essencial na economia europeia, criando 

empregos de elevada qualidade, 

reforçando a coesão social, económica e 

regional, gerando capital social, 

promovendo a cidadania ativa, a 

solidariedade e um tipo de economia com 

valores democráticos que põe as pessoas 

em primeiro lugar, para além de apoiar o 

desenvolvimento sustentável e a inovação 

social, ambiental e tecnológica». 

Efetivamente, este tem um potencial de 

crescimento, mesmo em contra ciclo, que 

para além do seu objetivo principal de 

prestar respostas sociais, tem um potencial 

relevante para gerar postos de trabalho e 

aumentar a sua expressão na geração de 

riqueza dos países. 

A Economia Social no Alto Alentejo (AA), 

pelas suas características demográficas, 

com uma população muito envelhecida e 

com a conjugação de diversos fatores de 

atratividade do seu território com a 

disponibilização de uma oferta 

diversificada de serviços de ação social, 

tem um potencial de desenvolvimento que 

importa avaliar e estimular. 

 

O presente estudo pretende assim dar 

resposta não apenas à necessidade de 

caracterização da rede de equipamentos e 

respostas sociais que constitui a Carta 

Social, mas também à definição de uma 

Estratégia para o Desenvolvimento da 

Economia Social no Alto Alentejo que 

permita fortalecer este sector, contribuindo 

para a sustentabilidade da região. 

Neste sentido o presente relatório 

compreende uma abordagem muito mais 

ampla do que a da Carta Social Nacional 

compilando e analisando informação 

relevante para o desenho da Estratégia 

para a Economia Social. 

 

A Carta Social do Alto Alentejo 

(correspondendo aos capítulos 6 a 9) 

procura efetuar um retrato da oferta e da 

procura de respostas sociais à data da sua 

elaboração. Constitui, assim, uma primeira 

edição que importa atualizar anualmente, à 

semelhança da Carta Social Nacional, para 

serem monitorizadas tendências. 

A Estratégia para o Desenvolvimento da 

Economia Social, com foco na população 

idosa compreende a análise dos fatores 

endógenos e exógenos relevantes para a 

Economia Social no Alto Alentejo, bem 

como a visão das principais entidades 

interessadas na economia social, 

nomeadamente: União das Misericórdias 

do distrito de Portalegre (UMP), Unidade 

Local Saúde do Norte Alentejo (ULSNA), 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo 

e Ribatejo, Centro Distrital de Segurança 
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Social de Portalegre, Assembleia da 

República – Comissão Parlamentar de 

Segurança Social e Trabalho, Secretaria 

de Estado da Segurança Social, Câmaras 

Municipais que constituem a CIMAA, 

Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), 

bem como outras1 entidades privadas e 

publicas interessadas na economia social. 

Para além das respostas sociais, 

caracterizam-se também as respostas a 

nível da saúde, pela interface entre estes 

dois sectores, em particular nas respostas 

à população idosa. 

Para a elaboração da Estratégia de 

Desenvolvimento da Economia Social 

considerou-se também importante alargar 

a análise ao sector do turismo sénior e de 

saúde e ao envelhecimento ativo, de forma 

a potenciar sinergias entre estas 

atividades. 

Pretende-se que este documento constitua 

um elemento estruturante para a região do 

Distrito de Portalegre, composta pelos 15 

Municípios que integram a CIMAA, para 

governantes, políticos, entidades e 

empresas do setor, na implementação de 

uma estratégia de médio e longo prazo que 

agrega uma Visão de criação de valor 

sustentável para a Economia Social na 

Região. 
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

A região do Alto Alentejo tem uma 

população de 118.506 residentes, 

resultado de uma diminuição de 6,7% nos 

últimos 10 anos (2001-11), sendo a região 

com menor densidade populacional do 

país.  

É também uma região muito envelhecida, 

onde mais de um quarto (27%) da 

população tem 65 ou mais anos, e desta, 

mais de metade (56%) tem mais de 75 

anos, a isto, acresce uma acentuada 

dispersão territorial e um nível elevado de 

famílias unipessoais com mais de 65 anos 

(15%). 

É assim, umas das regiões do país onde a 

sustentabilidade social está mais 

ameaçada, conjugando um dos maiores 

índices de dependência de idosos (49%), 

com um dos mais baixos valores médios 

de pensões por velhice a nível nacional 

(sendo apenas ultrapassado pelo Baixo 

Alentejo). 

A economia do Alto Alentejo contribui 

apenas com 0,9% do PIB nacional, sendo 

os serviços (onde se inclui a saúde, 

educação e ação social) o setor de maior 

peso, gerando 2/3 do emprego na região. 

Ao nível do desemprego, o Alentejo, que 

era a região do País com maior taxa de 

desemprego (8,4%) em 2001, cresceu 

cerca de 50% para 12,8% em 2011, que 

embora em linha com a média nacional, 

este valor, já de si elevado, teria ainda 

maior expressão, se enquadrado com a 

diminuição significativa da faixa etária da 

população entre os 25 e 64 anos no Alto 

Alentejo (-3,3% entre 2001-11), 

contribuindo fortemente para atenuar a 

taxa de desemprego da população 

residente. 

Em 2011, 81 % do universo de 

equipamentos sociais, a nível nacional, 

corresponde a entidades não lucrativas (78 

% enquadrados na rede solidária), face a 

19 % de entidades lucrativas. O Alto 

Alentejo é a região com menos entidades 

com fins lucrativos (apenas 8%), sendo 

muito dependente das transferências do 

estado referentes aos acordos sociais de 

cooperação. 

Do inquérito feito aos municípios e Centro 

Distrital de Portalegre do Instituto do 

Segurança Social, IP (CDSS), foram 

identificadas 125 entidades com atuação 

direta na área social, onde 92% são 

entidades sem fins lucrativos. A forma 

preferencial de formalização destas 

entidades são IPSS (64%). 

Na última década (2000-10), a região do 

Alto Alentejo apostou predominantemente 

no crescimento dos Lares Residenciais 

(com uma taxa média de 12% ao ano), 

sendo a maioria da capacidade instalada 

nesta região dirigida à população idosa 

(60%), o que está de acordo com o perfil 

demográfico da região e com a tendência 

de procura verificada, existindo 

equipamentos para este público-alvo em 

todos os concelhos, entre Centros de 

Convívio (14), Centros de Dia (67), 

Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas (designadas até 2012 por lares de 

idosos) (71) e Serviços de Apoio 

Domiciliário (71). 

Apesar das elevadas taxas de ocupação, 

nalgumas respostas sociais como nas 

estruturas residenciais para pessoas 

idosas e pessoas com deficiência, a 

procura tem diminuído anualmente em 

todas elas (exceto na área da deficiência), 

ameaçando a sua utilização e 



Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

 
 

12 
 

rentabilização no futuro, sendo que outros 

equipamentos estão subutilizados com 

taxas de ocupação inferiores a 70%. 

Mesmo nas respostas para idosos se tem 

sentido uma retração e mesmo a retirada 

de utentes das unidades e serviços, 

derivado à atual crise económica e 

agravamento da situação de pobreza das 

famílias. 

No que diz respeito às respostas para 

crianças e jovens verifica-se a existência 

de 38 creches no distrito encontrando-se o 

maior n.º destes equipamentos 

concentrados em Elvas e Portalegre, com 

uma taxa de ocupação média de 85%, 

embora em alguns concelhos se verifique 

uma taxa bastante mais baixa (ex. Alter do 

Chão 57%). De todos os concelhos, 

apenas Marvão não dispõe de creche. 

No pré-escolar e Centros de Atividades de 

Tempos Livres (CATL), não existem 

respostas da rede social em todos os 

concelhos, existindo na totalidade do 

distrito respetivamente 26 equipamentos 

pré-escolar e 25 CATL, ainda com 

capacidade de lotação disponível, tendo 

vindo a sentir-se uma diminuição da 

procura em resultado do decréscimo do n.º 

de crianças ainda acentuada pela abertura 

de equipamentos da rede pública de 

educação pré-escolar e de ocupação de 

tempos livres. 

O distrito possui 6 equipamentos para 

crianças e jovens em perigo, dos quais 2 

são centros de acolhimento, 1 é um lar de 

infância e juventude (ainda com 

capacidade disponível) e 1 é um centro de 

apoio familiar e de aconselhamento 

parental, localizado em Portalegre e com 

uma taxa de ocupação de 100%.  

Nas respostas a crianças, jovens e 

adultos com deficiência existem, no 

distrito, 5 centros de atividades 

ocupacionais, 5 lares residenciais e 3 

residências autónomas, localizadas em 

Elvas, Portalegre, Arronches e Ponte de 

Sor. A maioria dos equipamentos atingiu 

quase a sua lotação máxima e não existem 

vagas com acordo por preencher, 

verificando-se que esta é uma área que 

ainda apresenta necessidades por 

colmatar no distrito.  

A intervenção social precoce na infância é 

desenvolvida por 5 instituições com 

acordos de cooperação no distrito através 

de 7 ELI’s (Equipa Local de Intervenção), 

com áreas de intervenção supraconcelhias.  

Ao nível das respostas na área da saúde, o 

AA tem uma boa cobertura de médicos e 

unidades de saúde, embora não cobrindo 

todas as especialidades: 3,1 médicos por 

1000 hab., superior à média do Alentejo 

(2,2) mas inferior à média nacional (4,1). 

Devido à dispersão geográfica do território, 

a diferença acentua-se no número de 

médicos por 1000 km2, onde o Alto 

Alentejo atinge 59,7, substancialmente 

inferior á média nacional (464,1). 

O Alentejo dispõe ainda de uma rede de 

telemedicina abrangendo 2 Hospitais da 

região (Elvas e Portalegre) e 7 Centros de 

Saúde do Alto Alentejo. Esta rede deverá 

ser reforçada num território de baixa 

densidade populacional com elevado 

isolamento. 

O nível de cobertura da Rede de 

Cuidados Continuados Integrados no 

Alentejo está acima da média nacional, 

sendo que 45% dos lugares são referentes 

a assistência domiciliária. 

As despesas de Ação Social reduziram 

8,7% em termos reais para €1.600 M em 

2011, indiciando uma inversão da 

tendência do crescimento das despesas do 

Estado com ação social. 
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A Família e Comunidade foram as áreas 

da Ação Social que maior redução 

sofreram (-14,6%) em 2011, seguidas de 

Infância e Juventude (-5,4%) e por fim a 

Terceira Idade (-2,3%). 

Os acordos de cooperação, que 

representam 70% da despesa social, 

cresceram, em média, 3,1% ao ano, ao 

contrário das despesas globais da ação 

social, no entanto, a desaceleração é 

evidente, atingindo no último ano um 

crescimento real negativo. 

Em média, entre 2005 e 2013, a 

comparticipação financeira diminuiu 

ligeiramente em termos reais (TMCA1= -

0,21%), criando pressão às entidades de 

ação social para no futuro desenvolverem 

uma proposta de valor sustentável que 

contemple outras fontes de receita. 

A corroborar esta tendência, temos os 

pensionistas da segurança social (54%) no 

AA, acima da média nacional (40%) e do 

Alentejo (47,4%), os quais têm vindo a 

crescer ao longo dos anos, ameaçando o 

equilíbrio financeiro das contribuições para 

o sistema de apoio social.  

Acresce que a percentagem de 

beneficiários do subsídio de desemprego 

face aos beneficiários ativos no Alto 

Alentejo (6,4% em 2011) está acima da 

média nacional (5,9%) e do Alentejo 

(5,7%), tendo vindo a aumentar, em linha 

com a tendência nacional desde 2009. 

Do mesmo modo, a percentagem de 

beneficiários do Rendimento Social de 

Inserção, no total de beneficiários ativos no 

Alto Alentejo (17,5% em 2011) está acima 

da média nacional (10,2%) e do Alentejo 

(10,9%), tendo registado um decréscimo, 

em linha com a tendência nacional, entre 

2010 e 2011. 

                                                           
1 Taxa Média de Crescimento Anual 

Assim prevê-se que a população do Alto 

Alentejo decresça em média 0,75% ao 

ano, diminuindo cerca de 10% entre 2014 

e 2027. Segundo o cenário central das 

previsões do INE, vemos que a procura 

interna da população idosa às diversas 

respostas sociais na região vai continuar a 

diminuir nos próximos 14 anos, prevendo-

se que a faixa etária com 65 ou mais anos 

diminua 1,8%, acentuando-se o 

desequilíbrio demográfico nos próximos 

anos. 

Por outro lado, o Turismo continuará a 

crescer, em média, 4,2% ao ano na 

próxima década (TMCA 2012-22) a nível 

mundial. O PENT2 coloca as metas de 

crescimento mais ambiciosas para o 

Alentejo: 8,1% para dormidas estrangeiras 

até 2015, nomeadamente no turismo de 

saúde e sénior. 

O plano estratégico nacional do turismo 

traçou, ainda, objetivos estratégicos neste 

produto (Saúde e Sénior): 

 A segmentação de produtos para 

qualificar e classificar a oferta do 

turismo da saúde, que tem crescido 

entre 7% e 8% desde 2000 na 

Europa, e que se crê continue a 

crescer; 

 A aposta nos fatores endógenos do 

país em termos de saúde, 

aumentando a sua competitividade; 

 Redefinir a oferta e colocá-la nos 

canais adequados. 

Adicionalmente as políticas dos países da 

OCDE vêm no sentido de encorajar os 

cuidados de longa duração (LTC) em casa, 

sendo que, para isso, é necessário ter um 

mercado eficiente e regulado de 

cuidadores e outros prestadores de 

serviços. 

                                                           
2 Plano Estratégico Nacional do Turismo 
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Acresce que o setor dos serviços no Alto 

Alentejo, onde está incluída a saúde e os 

serviços sociais, é o que apresenta maior 

produtividade e empregabilidade, em linha 

com a média Nacional. A produtividade na 

indústria e agricultura no Alto Alentejo 

encontra-se também acima de média 

nacional, embora inferior à média da região 

do Alentejo. Este know-how e experiência 

são competências distintivas valorizadas 

no desenvolvimento da economia social. 

A atual situação demográfica e económica 

do Alto Alentejo conduz a região para a 

insustentabilidade do atual modelo de 

receitas com base em transferências do 

estado.  

É neste contexto, com o objetivo de 

inverter a atual situação socioeconómica, 

que é definida a estratégia de 

desenvolvimento da Economia Social no 

Alto Alentejo. 

Na definição da estratégia estão 

subjacentes alguns princípios base:  

• Assegurar a prestação de serviços 

sociais e de saúde à população mais 

carenciada, em condições de 

sustentabilidade das instituições, apesar 

da redução das contribuições públicas. 

Este equilíbrio só é possível através de 

uma melhor gestão das instituições e 

otimização de recursos e da captação 

de outras fontes de receita, 

nomeadamente através da atração de 

outro tipo de público fora da região, com 

maior poder de compra que assegure os 

recursos necessários à manutenção da 

missão social; 

• Fomentar a iniciativa privada e o 

empreendedorismo social integrados 

nos demais setores primários e 

secundários complementares, como o 

Turismo do Alentejo;  

• Estimular a criação de emprego e a 

fixação de população; 

• Melhorar a os níveis de qualificação da 

população; 

• Melhorar as condições de acessibilidade 

para pessoas com limitações, tanto em 

edifícios, como no espaço público; 

• Promover iniciativas para o 

envelhecimento ativo, inclusão e 

participação dos seniores na 

comunidade e a partilha intergeracional; 

• Promover a partilha e as sinergias entre 

as diversas entidades que atuam na 

economia social; 

• Identificar instrumentos de 

financiamento que apoiem a 

implementação da estratégia.  

Assim, tendo presentes estes princípios e 

o cruzamento dos fatores endógenos à 

região do Alto Alentejo com os fatores 

exógenos, surgem 5 linhas de orientação 

estratégicas emergentes: 

1) Proposta de Valor - Definir uma 

Proposta de Valor comum da Economia 

Social para o AA, integrando as 

sinergias estratégicas dos serviços de 

saúde e da oferta do turismo do 

Alentejo. 

2) Rede de recursos integrados, 

requalificados em termos de 

equipamentos e serviços - Criar uma 

rede de recursos (re)qualificados, que 

sejam apresentados conjuntamente 

numa oferta comum certificada e 

distintiva, tirando partido de sinergias e 

da cooperação entre os diversos 

agentes da Economia Social. Apostar 

na capacitação e certificação dos 

recursos humanos e na regeneração 

urbana para fins sociais, em particular 

para criação de “habitação sénior”. 
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3) Inovação e empreendedorismo 

social – Criação de um cluster 

alicerçado no conhecimento e inovação, 

com forte iniciativa privada, incentivando 

a implementação de iniciativas 

inovadoras, inclusivas e geradoras de 

emprego, no domínio da economia 

social. 

4) Internacionalização e Promoção da 

Marca Economia Social do AA 

Internacionalizar a marca AA junto dos 

potenciais mercados emissores e 

Diáspora Portuguesa para captar 

potenciais clientes de residências 

seniores, bem como turistas seniores e 

de saúde. 

5) Financiamento do modelo de 

desenvolvimento da Economia Social 

– Desenho do modelo de funding e de 

relacionamento com os investidores 

públicos e privados da implementação 

da estratégia da Economia Social do 

AA. 
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3. METODOLOGIA  
 

A elaboração da Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto 

Alentejo foi iniciada no dia 6 de Junho 2013 e revista em Maio 2014, estando estruturada em 

3 PARTES: 

 PARTE A ENQUADRAMENTO 

 PARTE B CARTA SOCIAL DO Alto Alentejo 

 PARTE C ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL 

Para este efeito foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Recolha e análise de informação estatística e bibliográfica, das quais se destacam os 

dados do INE, da PORDATA, da CSES (Conta Satélite da Economia Social), bem 

como de diversos estudos consultados constantes da Bibliografia; 

 Recolha de informação junto do Centro Distrital de Portalegre do Instituto da 

Segurança Social, IP (adiante designado por CDSS de Portalegre), através do 

documento constante do Anexo 2 (A.2.1). Esta recolha de informação foi 

desencadeada de forma presencial e acompanhada telefonicamente e por correio 

eletrónico, sendo os dados fornecidos da responsabilidade do CDSS de Portalegre; 

 Identificação de interlocutores para acompanhamento do projeto em cada um dos 15 

municípios envolvidos e envio de um questionário para recolha de informação, 

constante do Anexo 2 (A.2.2); 

 Realização de sessão de auscultação dos interlocutores dos municípios e 

esclarecimento de dúvidas; 

 Recolha de informação relativa ao património das Misericórdias do distrito de 

Portalegre, de acordo com questionário constante do Anexo 2 (A.2.3); 

 Entrevistas in-depth de instituições públicas e diversas entidades do setor da 

economia social do distrito de Portalegre, identificadas no Anexo 1 (A.1); 

 Recolha de informação junto do GEP- Gabinete de Estratégia e Planeamento do 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (MSESS); 

 No dia 12 de Setembro 2013, foi feita uma reflexão estratégica, aberta aos principais 

stakeholders com interesse no desenvolvimento deste setor, nomeadamente 

representantes da CIMAA, ULSNA, CRSS, ERTA, IPSS, Misericórdias, Municípios e 

cidadãos. Neste Fórum foram apresentadas experiencias e visões do setor, discutidos 

casos de sucesso nacionais e internacionais e apresentada a Estratégia proposta para 

o Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo 2014-2027; 

 Envio das versões preliminares do documento Carta Social e Estratégia de 

Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo aos principais stakeholders, 

para apreciação crítica e envio de contributos à CIMAA; 

 Revisão de dados da Carta Social considerando às alterações aos acordos verificadas 

em Dezembro 2013. 

 Elaboração e discussão da versão final do documento com a CIMAA. 
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4. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 
 
Neste capítulo pretende-se descrever de forma sumária alguns dos aspetos mais relevantes 

do Território que possam, de forma positiva ou negativa, condicionar a estratégia de 

Desenvolvimento da Economia Social – com foco na população idosa.  

O Alto Alentejo (AA) é uma sub-região estatística portuguesa (NUT III), parte da Região 

Alentejo, que corresponde por completo ao Distrito de Portalegre. Limitado a norte pelo Pinhal 

Interior Sul e pela Beira Interior Sul, a leste por Espanha, a sul pelo Alentejo Central e a oeste 

pela Lezíria do Tejo e pelo Médio Tejo.  

Para o âmbito do presente estudo a designação Alto Alentejo corresponde a área de 

intervenção da CIMAA que coincide com o Distrito de Portalegre, sendo constituída por 15 

concelhos:  

 Alter do Chão (Vila) 

 Arronches (Vila) 

 Avis (Vila) 

 Campo Maior (Vila) 

 Castelo de Vide (Vila) 

 Crato (Vila) 

 Elvas (Cidade) 

 

 Fronteira (Vila) 

 Gavião (Vila) 

 Marvão (Vila) 

 Monforte (Vila) 

 Nisa (Vila) 

 Ponte de Sor (Cidade) 

 Portalegre (Cidade) 

 Sousel (Vila)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento Territorial do Alto Alentejo (AA) 

Nesta abrangência territorial o AA representa 6,6% do território nacional e apenas 1,1% da 

população total, com uma Área Total de 6.061,5km² e uma População Total de 118.952 

habitantes1, agregada em 47.649 famílias.  

Alto 

Alentejo 

1 - INE, Censos 2011 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q0dm5H7JAKmywM&tbnid=QI4NCQv_L0NoOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Alentejo_(sub-regi%C3%A3o)&ei=RkjxUZH5C4j70gXer4GgDA&bvm=bv.49784469,d.ZGU&psig=AFQjCNF0DfERCqznQTSnGjeebi3pAGZ7Sw&ust=1374853417526390
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Deacordo com as conclusões do Ciclo de Debates no âmbito da Plataforma Alto Alentejo  

XXI, este território apresenta resumidamente as seguintes oportunidades e debilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: p. 13-14 das “Conclusões do Ciclo de Debates 

Do ponto de vista da Economia social, com especial foco na população idosa, as questões da 

mobilidade, da segurança, das redes de saneamento básico (água canalizada/tratada e 

tratamento de esgotos), de energia elétrica e telecomunicações são particularmente 

relevantes, sendo brevemente apresentadas nos pontos seguintes.  

 “Localização no eixo de ligação entre 

Lisboa – Madrid e fronteira com a 

Extremadura Espanhola (Cáceres e  

Badajoz); 

 Centralidade geográfica face à 

Peninsula Ibérica e às regiões vizinhas 

da Beira Baixa (Castelo Branco), 

Alentejo Central (Évora), e Médio Tejo 

(Santarém); 

 A prevista localização da Plataforma 

logística e o transporte ferroviário de 

mercadorias em velocidade alta e 

bitola europeia; 

 Diversidade complementaridade e 

localização dos polos urbanos e dos 

polos urbanos principais; 

 Património histórico, natural e 

paisagístico, de grande valor e 

diversidade em toda a região, 

incluindo Elvas como Património da 

Humanidade, o Parque da Serra de 

S.Mamede e outras áreas protegidas e 

classificadas; 

 Qualidade ambiental; 

 Condições naturais para a exploração 

e desenvolvimento de energias 

alternativas, especialmente energia 

solar e a biomassa; 

 Potencial, ao nível das águas termais, 

rochas ornamentais, e eventualmente, 

minérios; 

 Boas condições de segurança; 

 Boa cobertura de equipamentos 

colectivos.” 

  Território “encravado” entre dois eixos 

rodoviários que são estruturantes para 

outras regiões, A23 a Norte e A6 a 

Sul, mas sem ligação entre si, 

contribuindo mais para o isolamento 

da região do que para a sua 

integração e mobilidade, já que foram 

concebidas como vias de passagem 

para outras regiões, e não como 

destino para o Alto Alentejo; 

 - Redes de transportes públicos e vias 

de comunicação internas praticamente 

inexistentes e inadequadas; 

 - Linhas férreas desaproveitadas e 

desajustadas das necessidades do 

território e das populações e sem 

aproveitamento do potencial que 

possuem, nomeadamente sem ligação 

à Linha da Beira Baixa; 

 - Património edificado (histórico e 

centros urbanos) em mau estado de 

conservação; 

 - Território despovoado; 

 - Ausência de políticas de marketing 

territorial. 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES 
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O distrito apresenta uma dualidade de 

paisagens, por um lado caracteriza-se pela 

presença de carvalhos e castanheiros 

bravos, por outro lado nas áreas de 

planície domina o sobreiro e a azinheira, 

sob a forma de montado. 

 

Também o pinheiro bravo, introduzido na 

região há pouco mais de um século, ocupa 

vastas áreas. 

O território do Alto Alentejo é limitado a 

Norte pelo Rio Tejo, a Oeste pela Lezíria 

Ribatejana, bacia sedimentar do Tejo, a 

Leste pela Estremadura Espanhola e a Sul 

pelo Planalto de Estremoz (distrito de 

Évora).  

Uma das grandes características do distrito 

é o facto de ser constituído por duas 

grandes unidades geomorfológicas: a 

Peneplanície, com uma constituição 

geológica maioritariamente granítica onde 

as altitudes rondam os 300 metros e pelo 

Maciço de São Mamede, com uma altitude 

máxima de 1025 metros e constituída por 

crista xisto-quartzitica. 

Aqui podemos encontrar o Parque Natural 

da Serra de São Mamede, com uma fauna 

e flora muito diversificada, exemplo de um 

Alentejo montanhoso e verdejante.  

A rede hidrográfica caracteriza-se por estar 

integrada na bacia hidrográfica do Tejo, 

donde se destaca o Rio Sever, Ribeira de 

Sor, Ribeira de Seda e integra ainda a 

bacia hidrográfica do Guadiana, na parte 

Sudeste do distrito com destaque para a 

Ribeira do Caia. 

Existem na região vários espelhos de água 

criados para rega ou para fins 

hidroelétricos, mas que ganharam 

protagonismo no plano turístico, graças às 

ótimas condições que oferecem para a 

prática de desportos náuticos não 

motorizados, da pesca desportiva e da 

natação, dos quais as barragens de 

Montargil, do Caia, do Abrilongo, do 

Maranhão, de Póvoa e Meadas, são as 

mais importantes. 

 

Os solos da região refletem a variedade 

litológica, oscilando entre afloramentos 

rochosos, e os solos mediterrâneos, 

pardos e vermelhos. A agricultura é 

estruturada em propriedades de 

dimensões consideravelmente 18% 

inferiores à média da região do Alentejo e 

onde as principais produções são o olival, 

a vinha e os cereais (trigo, aveia, cevada). 

Evidenciam-se no distrito os setores da 

pecuária, com expressão na produção de 

queijos e enchidos, e do vinho, produto de 

grande qualidade.  

Por toda a região podem encontrar-se 

pomares, vinhas, oliveiras e castanheiras, 

assim como campos de milho, cevada e 

centeio.  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gyApPK3UMuw0JM&tbnid=ydLv0UR3JnJFBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://olhares.sapo.pt/pescadores-na-barragem-do-maranhao-foto1105443.html&ei=-Ol8Uq_GJqep0QXowIFQ&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNGA7VsKOFcECpPZb410P6GXmWXWKw&ust=1384004295354095
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Mobilidade 

De acordo com a Estratégia de Mobilidade 

Sustentável do AA, esta região beneficia 

de uma boa acessibilidade rodoviária. 

Existe, no entanto, a necessidades de 

fecho da malha, para que se estabeleçam 

circuitos alternativos de modo a facilitar a 

opção dos transportes coletivos e 

aproximar populações. 

Efetivamente, esta ineficiência/ausência de 

uma rede de transportes públicos e das 

vias de comunicação interna, num território 

tão disperso e com uma população 

envelhecida e isolada, representa uma 

mobilidade interna deficiente, levando à 

utilização de alternativas bastante 

dispendiosas para os utentes como o Táxi, 

A deslocação dos doentes a consultas ou 

tratamentos está muito dependente dos 

bombeiros ou da utilização de transporte 

privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rede Viária do Alto Alentejo, 2013 

 

A União Europeia adotou, no dia 30 de 

Setembro de 2009, o Plano de Acção 

para a Mobilidade Urbana para os 

próximos quatro anos, constituído por 20 

medidas que pretendem ajudar as 

autoridades locais, regionais e nacionais a 

concretizar os seus objetivos. Este Plano 

dá especial atenção às necessidades de 

mobilidade de grupos vulneráveis como os 

idosos, os grupos com baixos rendimentos 

e as pessoas com deficiência, cuja 

mobilidade se encontra reduzida por uma 

incapacidade ou deficiência de carácter 

físico, intelectual ou sensorial ou devido à 

idade. 

Em particular refira-se a Ação 5 - Melhorar 

a acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida, em que se 

determina que as pessoas com deficiência 

e mobilidade reduzida (onde se inclui a 

população idosa) têm o direito de acesso 

aos transportes urbanos em termos iguais 

aos do resto da população, mas na 

realidade o acesso é frequentemente 

insuficiente e por vezes mesmo 

inexistente. Houve progressos 

consideráveis na UE, por exemplo no que 

diz respeito à utilização de autocarros com 

plataformas de acesso para pessoas com 

deficiência, embora outros modos de 
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transporte público continuem a ser muitas 

vezes inacessíveis. 

A Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, 

assinada desde 2007 pela Comunidade 

Europeia e por todos os Estados-Membros, 

determina obrigações claras, 

nomeadamente no seu artigo 9° que 

estabelece que «os Estados Partes 

tomarão as medidas adequadas para lhes 

[às pessoas com deficiência] assegurar o 

acesso, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, (…) aos 

transportes (...), tanto nas zonas urbanas 

como rurais». A CE apoiará iniciativas 

neste sentido, nomeadamente através do 

7.° PQ. 

 

 

Segurança 

Outro fator relevante para a 

Estratégia de Desenvolvimento 

Social, com foco na população 

idosa, é a questão da segurança, 

em particular as taxas de 

criminalidade. 

Neste domínio refira-se que o 

Alto Alentejo apresenta uma das 

taxas de criminalidade mais 

baixas (31%) a nível nacional. 

Tendo vindo a ser feita uma 

aposta que é importante 

continuar, no patrulhamento de 

proximidade e na divulgação de 

medidas protetoras de pessoas e 

bens junto das populações 

isoladas e fragilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de criminalidade (%), em 

Portugal e Alto Alentejo, 2012 

 

 

A Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima apresenta as conclusões do 3º 

Barómetro APAV/Intercampus, sobre o 

tema “A perceção da criminalidade e 

insegurança da população mais idosa”. 

O Barómetro APAV/Intercampus, que 

resulta de uma parceria mecenática 

estabelecida entre a Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima e a 

Intercampus, promove um estudo de 

opinião pela terceira vez. Este estudo 

partiu da realização de 804 entrevistas 

telefónicas em Portugal Continental, em 
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Novembro de 2012, das quais 62 no 

Alentejo (8%). 

Os dados que a APAV e a Intercampus 

apresentam não são desagregados a nível 

regional, embora revelem a perceção dos 

inquiridos, relativamente a determinados 

aspetos sociais e de segurança sobre a 

população mais idosa, a opinião é 

expressada de forma significativamente 

mais vincada e unânime, pelo lado 

negativo, ou seja, a perceção global dos 

inquiridos é de que a população mais 

idosa enfrenta mais problemas sociais e 

de insegurança: 

Continua pois a revelar-se necessária 

quer uma mais eficaz prevenção do 

crime e da violência contra as pessoas 

idosas, quer um apoio mais efetivo às 

pessoas idosas, seus familiares e 

amigos que todos os anos sofrem perdas 

pessoais ou patrimoniais causadas pelo 

crime. 

Na região do AA a dispersão do território e 

isolamento dos idosos torna necessário a 

continuidade e alargamento das medidas 

protetoras das pessoas e bens, através de 

um patrulhamento de proximidade e da 

disponibilização de equipamentos de 

socorro (para comunicação de urgência) às 

populações mais críticas. 

 

A GNR, no âmbito da operação “Censos 

Sénior”, que realiza anualmente, sinalizou 

em 2012 ano passado 23 mil idosos a viver 

sozinhos ou isolados. A campanha 

realizou-se pela primeira vez em 2011, 

tendo sido, na altura, identificados 15.596 

idosos, número que cresceu em 2012 para 

23.001. 

Segundo os dados da operação de 2012, 

dos 23.001 idosos identificados a nível 

nacional, 18.082 vivem sozinhos e 2.483 

residem em locais isolados, tendo ainda a 

GNR registado 2.436 que vivem sozinhos e 

isolados. 

Em 2012, o distrito que tinha mais casos 

era o de Bragança, com 2.442 idosos a 

viver sozinhos ou isolados, seguindo-se o 

de Santarém, com 2.131, Évora, 2.037, 

Guarda, 1.912, Castelo Branco, 1.810, 

Viseu, com 1.897, e Santarém, 1.723. 

Em Portalegre registaram-se, em 2012 

,986 idosos, 449 homens e 537 mulheres, 

a residir nestas condições. A residir 

sozinhos foram identificados 671 idosos 

(68,1% dos idosos registados); a residir em 

locais isolados foram identificados 206 

idosos (20.9% dos idosos registados) e a 

residir sozinhos e isolados, foram 

registados 109 idosos (11,1% dos idosos 

registados). 

 Em termos comparativos, em 2011, 

tinham sido registados 711 idosos a viver 

isolados e/ou sozinhos Os concelhos do 

distrito com mais registos de idosos foram 

os de Avis, Ponte de Sor e Crato. (Fonte: 

GNR Portalegre). 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CLcCTMu15XUlOM&tbnid=R5enlDbpBivRwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.impala.pt/detail.aspx?id=55665&idCat=2059&ei=5LOFUuDiIYnT7AbCp4C4DQ&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNEcj4U0FQthGX5WDmlUxV_Q5Q2nlQ&ust=1384580393950332
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Ambiente 

No Alto Alentejo a maioria dos municípios apresenta uma taxa de cobertura de 

abastecimento de água acima de 90% (exceto Marvão) e uma taxa de cobertura de 

drenagem de águas residuais também acima dos 90% (exceto em Marvão e Castelo de 

Vide).

 

Taxas de cobertura de saneamento básico no AA, 2009 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Apenas cerca de 50% dos agregados domésticos do Alto Alentejo tem acesso a computador 

e ligação à internet, o que constitui uma limitação à introdução de novas tecnologias de 

assistência a-distância. 

Indicadores da sociedade da informação nas famílias, 2011  

Fonte: POR DATA, análise iSBS
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5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 
  

5.1. Demografia 

 

Envelhecimento em Portugal: Enquadramento Europeu 

O envelhecimento é um dos problemas 

centrais do século XXI que afeta 

transversalmente os países mais 

desenvolvidos e, sem exceção, Portugal. 

No contexto da Europa, Portugal ocupa o 

5º lugar (ex aequo com a Letónia) no 

índice de envelhecimento, indicando que, a 

nível europeu, o nosso país apresenta um 

número bastante elevado de pessoas 

idosas por cada 100 jovens (129,6%). 

O mesmo 5º lugar é ocupado no indicador 

esperança de vida aos 65 anos, indicando 

que os portugueses podem esperar viver 

uma média de 20,1 anos após os 65 anos 

de idade, muito embora, estes 20,1 anos 

não sejam necessariamente anos de vida 

saudável. O indicador esperança de vida 

sem incapacidade física indica que a nível 

nacional, os homens beneficiam, em 

média, de mais anos de vida saudável do 

que as mulheres (7,9 anos contra 6,4 

anos). 

 

Também Portugal é um dos países 

europeus com maior índice de 

dependência de idosos, ocupando o 4º 

lugar no ranking europeu, indiciando um 

elevado peso da população com 65 e mais 

anos sobre a população entre os 15 e os 

64 anos (29,2%). 

 

Envelhecimento em Portugal: Enquadramento Nacional 

Aproximando a perspetiva do envelhecimento demográfico, em análise, ao panorama 

nacional, verifica-se que o Alentejo (NUT II) e o Alto Alentejo em particular (NUT III) lideram, 

em 2011, importantes indicadores sobre o envelhecimento da população, constituindo um 

alerta que aponta para fortes desequilíbrios regionais e que, por isso, deverão ser 

acompanhados pelos principais órgãos que, a nível territorial são os principais agentes de 

desenvolvimento territorial, as Comunidades Intermunicipais. 

 

 Região 
Índice Alentejo (NUT II) Alto Alentejo (NUT 

III) 

Índice de Envelhecimento segundo os 
Censos 
 

178% 215,4% 

Índice de dependência de idosos segundo 
os Censos 
 

38,8% 45,5% 

Índice de longevidade segundo os Censos  51,9% 55,7% 

 

Fonte: PORDATA, INE 
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A liderança do Alentejo (NUT II) e do Alto Alentejo em particular (NUT III) em termos de índice 

de envelhecimento segundo os Censos (2011) indica que estamos perante o território mais 

envelhecido a nível nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

F 

Índice de envelhecimento 2011 por NUT II e NUT III 

 

O AA tem uma 

população de 118.506 

residentes, agregada 

em 47.649 Famílias, 

onde Portalegre, Elvas 

e Ponte de Sor 

concentram cerca de 

54,6% de toda a 

população, verificando-

se uma assinalável 

dispersão do resto da 

população. Representa 

6,6% do território 

nacional e apenas 1,1% 

da população de 

Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População da região do Alto Alentejo (CIMAA) 
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O AA presenta a menor densidade populacional1 e uma das menores taxas de crescimento 

da população do país. Portalegre, Elvas e Campo Maior têm uma densidade populacional 

acima da média do AA, sendo os concelhos que apresentam menor decréscimo demográfico, 

não obstante este ser maior do que a média nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidade populacional e evolução demográfica no Alto Alentejo (AA), 2011

A população do AA está extremamente envelhecida. Cerca de 50% da população tem 

entre 25 e 64 anos, 27% tem mais de 65 anos, 13% tem entre 0 a 14 anos e 10% tem entre 

15 e 24 anos. Cerca de 56% dos idosos tem mais de 75 anos, o que compara com 35% em 

Portugal; O n.º de famílias unipessoais com mais de 65 anos no AA é de 15%, superior em 

50% à média nacional (10%), acentuando o isolamento provocado pela baixa densidade 

populacional. Nos municípios de Nisa e Gavião a população idosa chega a representar cerca 

de 40 % da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização de população residente p/grupo etário, 2011 
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O AA teve um decréscimo da densidade populacional de 6,7% em 10 anos (2001-2011), 

quase 3 vezes mais que no Alentejo variando entre -15,7% (Gavião) e +0,9% (Campo Maior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidade Demográfica – N.º Indivíduos/km2 

 

Monforte e Campo Maior foram as exceções à erosão acentuada da base da pirâmide 0 - 14 

anos que atingiu -10,7% em 10 anos no Alto Alentejo (-3,6% no Alentejo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução população com menos de 15 anos residente no Alto Alentejo 2001-2011 

 

Fonte: INE, Censos 2001-2011;  PORDATA
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A maior diminuição da população deu-se na faixa etária entre os15 e 24 anos, tendo o AA 

registado -25,9% entre 2001 e 2011; Esta população é tipicamente estudantil (ensino 

secundário e universitário) ou em busca do primeiro emprego, migrando para fora da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolução população entre 15-24 anos residente no Alto Alentejo 2001-2011 

 

 

A população entre 25 e 64 anos no AA diminuiu 3,3% entre 2001-2011, tendo estagnado na 

região do Alentejo (+0,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução população entre 25-64 anos residente no Alto Alentejo 2001-2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011, Alentejo
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A população com 65 ou mais anos no AA diminuiu 2,0%,entre 2001-2011, ao contrário do 

Alentejo que aumentou 5,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolução população com 65 ou mais anos residente no Alto Alentejo 2001-2011 

 

Como se observa, a pirâmide etária no continente acentuou o desequilíbrio na última década 

(01-11), sendo ainda mais agravada no AA, onde o decréscimo da base da pirâmide etária foi 

ainda maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMCA 01-11 (%) comparativa por faixa etária, em Portugal, Alentejo e Alto Alentejo 

Fonte: INE, Censos 2011, Alentejo
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A nível nacional a taxa de natalidade tem vindo a diminuir desde 1981. O Alto Alentejo tem 

vindo a acompanhar esta tendência, tendo apresentado uma taxa de natalidade de 7‰ em 

2012, ficando abaixo da média Nacional (8,5‰) e do Alentejo (7,9‰). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa bruta de natalidade (taxa – permilagem), 1981-2012 

A nível nacional a taxa de mortalidade tem-se mantido constante desde 1961. No entanto, 

verifica-se que no Alto Alentejo a taxa de mortalidade tem vindo a aumentar ao longo do 

tempo, provavelmente relacionado com o envelhecimento da população na região. Tendo 

apresentado uma taxa de 16,6‰ em 2012, ficando acima da média Nacional (10,2‰) e do 

Alentejo (13,9‰). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa bruta de mortalidade (taxa – permilagem), 1960-2012 

Fonte: POR DATA,

Análise iSBS
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A esperança de vida à nascença no Alto Alentejo atualmente é 78,91 anos, tendo vindo a 

aumentar nos últimos anos, em linha com a tendência nacional (+0,2% por ano). 

Esperança de vida à nascença 

Em concordância com o aumento da esperança de vida à nascença, também o Índice de 

longevidade tem vindo a aumentar desde 1960 a nível nacional. O Alto Alentejo tem 

acompanhado esta tendência, tendo apresentado um índice de 55,7% em 2011, ficando 

acima da média Nacional (47,9%) e do Alentejo (51,9%). 

Índice de longevidade (proporção - %), 1960-2011 

 

Fonte: POR DATA,, segundo os CENSOS

Análise iSBS
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NOTA: Índice de longevidade : Relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida habitualmente como o quociente 

entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) 

pessoas com 65 ou mais anos). (metainformação – INE)
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O índice de dependência dos idosos tem vindo a aumentar desde 2001, tendo atingido 49% 

no Alto Alentejo em 2012, o que significa que por cada indivíduo com mais de 65 anos 

existem apenas 2 indivíduos entre os 15 a 64 anos. 

Evolução do índice de dependência dos idosos (2001-2012) 

 

O AA é a zona do País onde a sustentabilidade social está mais ameaçada, conjugando um 

dos maiores índices de dependência de idosos, com um dos mais baixos valores médios de 

pensões por velhice a nível nacional (sendo apenas ultrapassado pelo Baixo Alentejo). 

 

Valor médio anual de pensões por velhice em Portugal vs índice dependência dos idosos, 2011 (€) 
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A emigração no Alto Alentejo tem vindo a aumentar nos últimos anos, tendo acompanhado a 

tendência nacional. Portalegre, Elvas e Fronteira foram os municípios onde se registou um 

maior decréscimo da população, devido a fluxos migratórios. 

 

 

Taxa de crescimento migratório (%) por local de residência 

 

 

Conclusões  

 Entre 2001 e 2011, acentuou-se o desequilíbrio demográfico do AA, 

comparativamente a outras regiões do País. A população residente no AA diminuiu 

cerca de 6,7% (-8.512 residentes), passando de 127.026 (2001) para os atuais 

118.410 habitantes residentes. Isto é, 2,8 vezes mais do que toda a taxa de 

diminuição do Alentejo (-2,7%), o que mostra a fragilidade demográfica desta região.  

 No Alto Alentejo, a faixa etária dos 15-24 anos foi a que mais diminuiu (-25,9%), 

seguida pela diminuição da faixa 0-14 anos (-10,7%), o que acentua gravemente a 

sustentabilidade da pirâmide e consequentemente condiciona o futuro e opções 

estratégicas da região; 

 A população idosa (com 65 ou mais anos) diminuiu entre 2001 e 2011 cerca de 2% no 

AA. Tal indicia que na próxima década esta população vai continuar a diminuir, ainda 

que de forma menos acentuada, prevendo-se -1,8% da população nos próximos 15 

anos. 
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5.2 Socioeconomia  

O Alentejo contribuiu (2009) com 6,4% do PIB e VAB nacional, tendo o investimento 

(FBCF1) na região representado 8% do total de investimento nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribuição do PIB, VAB e FBCF por Região 

 

O AA contribui para 0,9% do PIB e VAB nacional. O sector com maior relevância para o VAB 

no AA é o sector dos serviços (onde se inclui a saúde, educação e apoio social). 

 

Distribuição do VAB no Alto Alentejo, 2009 
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Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional do Alentejo 2011, pg 249

Nota1 - FBCF - Formação Bruta de Capital Fixo;
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No AA o sector dos serviços é o que apresenta maior produção e empregabilidade, em 

linha c/ a média nacional. A produtividade na indústria e agricultura no AA encontra-se acima 

de média nacional, embora inferior à média da região do Alentejo. 

 
Caracterização do VAB, Emprego e Produtividade em Portugal e no Alentejo, 2011 

 

A distribuição de empregos no AA é ligeiramente superior no sector dos serviços (+1,8%) e 

muito superior na agricultura (+ 5,6%) face à média nacional. A indústria é o sector com 

menor peso face à média nacional. 

 
Distribuição de n.º de empregos p/tipo de atividade, em Portugal e Alto Alentejo, 2009 (milhares de 

pessoas)  
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Em 2001, o Alentejo era a região do País com maior taxa de desemprego (8,4%), sendo que 

esta taxa cresceu cerca de 50% para 12,8% em 2011. Este valor em 2011 está em linha com 

a média nacional e deve ser analisado tendo em conta o êxodo demográfico, nomeadamente 

da faixa etária da população ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taxa de desemprego (%), em Portugal e por região, 2001-2011 

 

No AA, a média das taxas de desemprego dos concelhos, quer em 2001 (8,6%) quer em 

2011 (14,5%), é superior à da região do Alentejo, 8,4% e 12,8% respetivamente. Por género, 

verificou-se uma evolução, partindo de uma situação desfavorável para as mulheres em 2001, 

verificando-se em 2011 uma situação igualitária em muitos concelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da taxa de desemprego por concelho no Alto Alentejo, por género, 2001-2011  
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Fonte: INE, 2012, Análise iSBS
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O Alto Alentejo apresenta uma taxa de desemprego de 15,7% acima da média nacional 

(13,20%) e do Alentejo (12,80%). Analisando a taxa de desemprego por sexo, conclui-se 

que o sexo feminino apresenta uma taxa de desemprego mais elevada que o sexo masculino. 

A maior taxa de desemprego regista-se nos municípios de Ponte de Sor, Elvas e Gavião, 

onde chega a registar cerca de 23%. 

 

 
Taxa de desemprego por sexo em Portugal e no Alto Alentejo (%), 2011 

 

 

A taxa de desemprego, na faixa etária 15-24 anos, é muito elevada no Alentejo, sendo 

+1,3% que a média no continente em 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Taxa de desemprego (%), na faixa etária 15-24 anos, 2001-2011 

 

Fonte: INE, 2012, Análise iSBS
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A taxa de desemprego, na faixa etária 25-34 anos, era a mais elevada do País em 2001, 

crescendo mais de 50% para 13,1% em 2011, sendo a segunda maior de Portugal 

continental, só superada pelo Algarve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Taxa de desemprego (%), na faixa etária 25-34 anos, 2001-2011 

 

 

A taxa de desemprego, na faixa etária 35-44 anos, atingiu 10,7% em 2011, estando 

ligeiramente abaixo da média nacional (10,8%), sendo superada pelo Algarve (13,8%), pela 

Região Autónoma da Madeira (12,0%) e pela Região Norte (11,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Taxa de desemprego (%), na faixa etária 35-44 anos, 2001-2011 

 

Fonte: INE, 2012, Análise iSBS
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A taxa de desemprego, na faixa etária 45-54 anos, no Alentejo, é das mais baixas de 

Portugal continental, atingindo 10,8% em 2011, só sendo superada pela região Centro (9,4%) 

e pela R.A dos Açores (6,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Taxa de desemprego (%), na faixa etária 45-54 anos, 2001-2011 

 

 

A taxa de desemprego do Alentejo, na faixa etária 55-64 anos, era a mais alta do país em 

2001 (9,3%), estando em 2011 cerca de 1,5% abaixo da média do Continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Taxa de desemprego (%), na faixa etária 55-64 anos, 2001-2011 

Fonte: INE, 2012, Análise iSBS
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No que concerne á população desempregada por tempo de inscrição, em 2011, a maioria 

da população desempregada estava inscrita no centro de emprego à menos de 1 ano 

(desempregados de curta duração). Elvas Portalegre e Ponte de Sor foram os Municípios 

onde se registou um nº mais elevado de inscrições. 

 

População desempregada por tempo de inscrição no centro de emprego (curta/longa duração), 2011 

Analisando o indicador da população desempregada por nível de qualificação no Alto 

Alentejo extrai-se que a sua maioria tem o nível Básico e Secundário. Cerca de 11,7% (924 

pessoas) tem um curso Superior e apenas 1,6%-2,8% não possuí qualquer tipo de 

escolaridade ou tem uma qualificação média. 

 

População desempregada por nível de qualificação, 2011 
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A maioria da população inativa no Alto Alentejo tem +55 anos (74,4%) e está mais 

envelhecida que a média nacional. 11,7% tem entre 25-54 anos e 13,9% tem entre 15-24 

anos.  

 

 

Distribuição da população inativa por escalão etário em Portugal e Alto Alentejo, 2011 

 

Considerando a distribuição da população inativa por sexo no Alto Alentejo, conclui-se que 

em 2011, 57% (52 929 pessoas) é do sexo feminino e 43% do sexo masculino.  

 

 

Distribuição da população inativa por sexo em Portugal e Alto Alentejo, 2011 
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A maioria da população desempregada no Alto Alentejo vive a cargo da família (35%) ou por 

meio de subsídio de desemprego (29%), 9,8% da população recebe rendimento social de 

inserção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal meio de vida de população desempregada em sentido restrito residente no Alto Alentejo, 2011 (nº 

de pessoas) 

A população empregada residente no Alentejo, tem um nível de escolaridade inferior à 

média nacional, nomeadamente no ensino superior 20,9%, que compara com 25,9% da 

média nacional, sendo mais elevada nos níveis de escolaridade mais baixos (básico e 

secundário). No entanto a sua melhoria foi significativa na última década (2001 e 2011), 

nomeadamente ao nível do ensino superior, secundário e pós secundário, representando 

mais 11,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução do nível de escolaridade da população residente, empregada no Alentejo entre os 15-64 anos, 

2001-2011 
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O Alentejo é a Região que apresenta uma taxa de analfabetismo mais elevada. No Alto 

Alentejo a taxa de analfabetismo é de 11%, mais elevada que no Alentejo (9,6%) e média 

nacional (5,2%). A taxa de analfabetismo no sexo feminino é substancialmente mais elevada 

que no sexo feminino, chegando a atingir os 20% em alguns Municípios. 

 

Taxa de analfabetismo (%), 2011 

 

O Alentejo apresenta o menor rendimento médio por agregado familiar em Portugal 

(20.643 €/ano). A principal fonte de rendimento de agregados familiares no Alentejo provém 

de trabalho por conta de outrem (56%) e pensões (29%). 

 
Rendimento líquido anual médio por agregado familiar, 2009 
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Portugal é o 7º País com maior risco de pobreza (45,4%) da EU 27 antes de qualquer 

transferência social. Este risco desce para 17,9% (9º lugar no ranking da EU 27) após 

transferências sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de Risco de Pobreza antes e após transferências sociais, 2012 

 

Portugal era o País da UE com maior desigualdade de distribuição de rendimentos em 

2001. Em 2011, mesmo com a entrada de novos Países e crise económica na Europa, 

Portugal encontra-se ainda no 4º lugar do ranking Europeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador sobre a desigualdade de distribuição de rendimentos (índice de Gini (%)) 
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O Alentejo é a Região do país que apresenta um vencimento médio mensal de 

trabalhadores por conta de outrem mais reduzido. O ganho médio mensal de trabalhadores 

masculinos por conta de outrem no Alto Alentejo é de 989€, enquanto as mulheres, 

acompanhando a tendência nacional, ganham substancialmente menos (775 €). 

 

Ganho médio mensal (€) dos trabalhadores por conta de outrem: total e por sexo 

 

Relativamente ao ganho médio mensal dos trabalhadores por nível de qualificação 

constata-se que nos quadros superiores é onde se detecta uma maior divergência de salários 

(-623,3 €) relativamente à média nacional. Enquanto nos quadros menos qualificados a 

divergência é de apenas -7,60 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganho médio mensal (€) dos trabalhadores por nível de qualificação 
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O poder de compra per capita no Alto Alentejo entre 2002 e 2011 aumentou cerca de 8% ao 

contrário do que se registou em Lisboa e no Algarve em que o poder de compra diminuiu. 

Portalegre, Campo Maior e Elvas são os municípios com maior poder de compra no Alto 

Alentejo. Gavião e Monforte são os municípios com menor poder de compra. 

 

Poder de compra per capita (%) por local de residência 

O Alentejo segue a tendência nacional relativamente aos sectores mais produtivos: 

imobiliário, telecomunicações, seguros e financeiro. A indústria e as atividades técnicas e de 

consultoria foram os setores onde mais se investiu em 2009. 

 

Produtividade e investimento por sector em Portugal e no Alentejo, 2009 (milhares euros) 
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O AA encontra-se abaixo da média nacional e do Alentejo tanto a nível de produtividade como 

de remuneração média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remuneração média versus produtividade em Portugal, 2009 (Milhares €)  
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PARTE B - CARTA SOCIAL  
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6. CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS NO ALTO ALENTEJO 

 

6.1. Rede Social no Alto Alentejo 

 

A Rede Social é um programa dinamizado 

pelo Instituto da segurança Social (ISS), 

criado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 197/97 de 18 de novembro e 

regulamentada pelo Decreto-lei n.º 

115/2006, de 14 de Junho, que aprova os 

princípios e objetivos da Rede Social bem 

como a constituição e funcionamento e 

competências dos órgãos que compõem a 

rede social. 

Este programa procura incentivar o 

trabalho em rede na área social, 

incentivando os organismos do setor 

público (serviços desconcentrados e 

autarquias locais), instituições solidárias e 

outras entidades que trabalham na área da 

ação social a conjugarem os seus esforços 

para prevenir, atenuar ou erradicar 

situações de pobreza e exclusão e 

promover o desenvolvimento social local 

através de um trabalho em parceria. 

Pretende-se que, em cada comunidade, as 

autarquias e as entidades públicas e 

privadas: 

 Tenham uma visão partilhada dos 

problemas sociais que existem 

nessa área, potenciando e 

divulgando o conhecimento sobre 

as realidades concelhias; 

 Definam em conjunto um 

planeamento estratégico 

participado, com objetivos, 

prioridades, estratégias e ações, 

procurando soluções para 

problemas transversais que afetem 

famílias e pessoas em situação de 

pobreza e exclusão social; 

 Promovam a coordenação das 

intervenções ao nível concelhio e 

de freguesia, no sentido de atingir 

uma cobertura adequada do 

concelho por serviços e 

equipamentos, utilizando de forma 

mais racional os recursos 

disponíveis; 

 Promovam a formação e a 

qualificação dos agentes envolvidos 

nos processos de desenvolvimento 

local, no âmbito da Rede Social. 

 

“A Rede Social materializa-se a nível local 

através da criação das Comissões Sociais 

de Freguesia e/ou Inter-Freguesia (CSF/ 

CSIF) e dos Conselhos Locais de Ação 

Social (CLAS), constituindo plataformas de 

planeamento e coordenação da 

intervenção social, respetivamente, a nível 

de freguesia e concelhio” (Fonte: 

http://www4.seg-social.pt/a-rede-social). 

 

Integram a Plataforma Territorial 

Supraconcelhia do Alto Alentejo: 

 O representante do Centro Distrital 

de Segurança Social de Portalegre; 

 Os dirigentes das entidades e 

serviços da Administração Pública 

do distrito de Portalegre (entidades 

regionais); 

 Os presidentes dos CLAS dos 

diversos municípios do distrito; 

http://www4.seg-social.pt/a-rede-social


Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

 
 

50 
 

 Os representas das IPSS, ONG, 

Associações Empresariais e 

Sindicais, com representação no 

distrito de Portalegre. 

No âmbito da sua intervenção na Rede 

Social, os municípios deverão desenvolver 

a nível concelhio: 

• “Diagnóstico Social integrando os 

resultados da avaliação do ciclo de 

planeamento anterior, e definindo as 

prioridades de intervenção para o ciclo de 

planeamento seguinte. 

• Plano de Desenvolvimento Social 

contemplando a articulação com outros 

instrumentos de planeamento (Planos 

Estratégicos nacionais, setoriais, PDM, 

etc.) com vista à promoção das dinâmicas 

de desenvolvimento local; 

• Plano de Ação (anual) em que se 

explicitem as ações, cronograma, parceiros 

envolvidos e recursos para cada ação, 

bem como a relação das ações com os 

objetivos específicos no Plano de 

Desenvolvimento Social; 

• Modelo de avaliação com as 

modalidades, os critérios de avaliação, os 

indicadores de resultado, de eficácia e de 

impacto; 

• Sistema de Informação que deve 

incluir os indicadores de contexto e os 

indicadores de impacto, bem como a 

monitorização da execução dos Planos de 

Ação que depois fornecerão elementos 

para a realizar a avaliação daquele ciclo de 

planeamento” (Fonte: Site da Segurança 

Social sobre a Rede Social). 
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6.2. Entidades Proprietárias 

 

Na ação social, o número 

total de entidades a nível 

nacional (continente) 

aumentou cerca de 55% 

na última década, sendo 

que as entidades com fins 

lucrativos cresceram em 

média mais que as 

entidades sem fins 

lucrativos, denotando um 

interesse crescente pela 

Economia Social. 
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Entre 2000 e 2011, o número de entidades com fins lucrativos cresceu mais que as entidades 

sem fins lucrativos, passando de uma quota de 22% (2000) para 33% (2011), sendo um sinal 

positivo do empreendedorismo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução do número de entidades proprietárias segundo a natureza jurídica, Continente 2000-2011 

 

Em 2011, 81 % do universo de equipamentos sociais a nível nacional corresponde a 

entidades não lucrativas (78 % enquadrados na rede solidária), face a 19% de entidades 

lucrativas. Portalegre é o distrito com menos entidades com fins lucrativos, a par de Beja, 

sendo muito dependente dos acordos de cooperação. 

 

Entidades lucrativas versus não lucrativas por distrito, 2011  
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As IPSS são a forma predominante das entidades sem fins lucrativos a nível de Portugal 

continental, representando cerca de 90% (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Oferta por resposta em 2011, Portugal Continental 

 

No AA existem 125 entidades com atuação direta na área social, a maioria das entidades 

são sem fins lucrativos (92%). A forma preferencial de formalização destas entidades é a de 

IPSS (60%). 

 

Caracterização de entidades de economia social por natureza no AA, 2013 
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A forma preferencial de formalização destas entidades é a de Associação de 

Solidariedade Social (64%).  

 

 

 

Caracterização de entidades de economia social por tipologia no AA, 2014 
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6.3. Equipamentos Sociais 

 

A região do Alto Alentejo tem 181 equipamentos e infraestruturas de apoio social (2013). 

 
 

N.º de equipamentos de resposta social existentes no Alto Alentejo, 2013 

 

O n.º de respostas sociais em Portugal continental triplicou (298%) em 12 anos (2000-

2012), sendo que no distrito de Portalegre apenas cresceu 18% no mesmo período. 

 
Evolução do n.º de respostas sociais no Alto Alentejo de 2000 a 2013 
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A maioria da capacidade instalada no Alto Alentejo é destinada a prestar assistência a 

idosos (59,5%), o que está de acordo com o perfil demográfico da região. 

 

Capacidade de infraestruturas por tipo de resposta social no AA, 2013 

 

A capacidade instalada em respostas sociais em Portugal continental cresceu (63%) em 12 

anos (2000-2012), sendo que no AA apenas cresceu 25% no mesmo período. 

Evolução da capacidade de infraestruturas por tipo de resposta social, Portugal Continental versus 

Portalegre, 2013  
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6.4. Respostas Sociais 

Entende-se por resposta social um 

conjunto de serviços, no âmbito da ação 

social, concretizados por uma entidade 

orgânica, a partir de estabelecimentos de 

apoio social e que, autonomamente ou em 

articulação com outras áreas de 

intervenção, se organizam de forma a 

atingir objetivos previamente definidos. 

Este capítulo tem como objetivo 

caracterizar e analisar em termos de oferta 

e de procura, a rede de serviços e de 

equipamentos sociais (espaço físico onde 

são desenvolvidas serviços de resposta 

social, Ex: creches, lar de idosos, 

designados a partir de 2012 de Estruturas 

Residenciais para Pessoas Idosas, etc.). 

Tendo por base a informação obtida 

através de um levantamento efetuado na 

Segurança Social do Distrito de Portalegre, 

Municípios e entrevistas a vários 

intervenientes sociais locais, pretendendo 

dar a conhecer à luz das principais 

variáveis e indicadores de caraterização do 

comportamento das diferentes respostas 

sociais, entidades e estruturas de suporte 

e o apoio público conferido. 

Deste modo, pretende-se assim que este 

capítulo constitua um instrumento 

essencial no apoio ao planeamento e 

preparação da tomada de decisão e na 

avaliação e definição das políticas e 

estratégias sociais para a Região do Alto 

Alentejo. 

 

A nível nacional (continente), a oferta (capacidade) cresceu entre 2% e 6,9% ao ano, o que 

representou em 10 anos um aumento médio de cerca de 63 % da capacidade oferecida, 

tendo-se o maior crescimento verificado na resposta creche e serviço de apoio domiciliário. 

 
Evolução da oferta por resposta no Continente 2000-2010  
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No distrito de Portalegre, o crescimento da oferta foi maior nos Lares Residenciais, seguido 

de Centros de Atividades Ocupacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Oferta por resposta no Distrito Portalegre 2000-2010 

 

Na última década (2000-2010) o distrito de Portalegre registou uma Taxa Anual de 

Crescimento de 12%1 ao ano nos Lares Residenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolução da Oferta por resposta em Portugal Continental  

Nota: 1 CAGR: Compound Annual Growth Rate (Taxa Anual de Crescimento)

Fonte: GEP, Carta Social - http://www.cartasocial.pt
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O principal motivo de escolha de uma determinada Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas é a sua proximidade (1/3), seguido pela adequação do serviço. Na escolha do CAO, é 

a qualidade dos serviços prestados que mais influencia a decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal motivo de escolha do equipamento social para os idosos 

 

Conclusão: 

No AA, atualmente, as respostas sociais com maior procura e menor oferta são estruturas 

residenciais para idosos e pessoas com deficiência. Existe, ainda, uma limitação a nível de 

infraestruturas de apoio à família, à toxicodependência e aos dependentes.  

Apesar das elevadas taxas de ocupação nalgumas respostas sociais à data da realização 

deste trabalho, como nas estruturas residenciais para pessoas idosas e pessoas com 

deficiência, é de realçar em termos prospetivos, uma tendência geral para a diminuição da 

procura, devido ao decréscimo da população residente e à atual crise económica, ameaçando 

a sua utilização e rentabilização no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimativa de evolução de procura vs oferta de infraestruturas locais no AA, 2013 (€) 
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7. RESPOSTAS SOCIAIS POR POPULAÇÃO ALVO  
 

7.1. Crianças e Jovens 

Existem diferentes respostas de apoio a crianças e jovens: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
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No Alto Alentejo existem 52 equipamentos de apoio a crianças até aos 3 anos: 38 creches e 

14 amas. Apenas Marvão não tem qualquer equipamento de resposta a este apoio. 

 

 

N.º de equipamentos e respostas para crianças até aos 3 anos no Alto Alentejo, 2013 

 

A capacidade de resposta dos equipamentos de apoio para crianças até aos 3 anos 

encontra-se em média com uma taxa de ocupação de 85% no Alto Alentejo. A percentagem 

de utilização de vagas com acordo é de 84%. 

 

Capacidade de resposta para crianças até aos 3 anos no AA – Creche e Ama, 2013 

Fonte: Segurança Social Portalegre 2013, Análise iSBS
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Em média, cerca de 37% das crianças até aos 3 anos residentes no AA usufruem de forma 

indireta de comparticipação da segurança social na utilização dos serviços de creche e 

ama. 

 

Taxa de cobertura da população de crianças até aos 3 anos residentes no AA beneficiadas por acordos 

com a segurança social – Creche e Ama, 2013 

 

No AA existem 51 equipamentos de apoio a crianças a partir dos 3 anos, 26 pré-escolar e 

25 centros de atividades tempos livres (CATL/C e EHIL) que na sua maioria (93%) funcionam 

durante as interrupções letivas e até à hora do início do período escolar (9:00) e após o 

período escolar (17.30). 

 

N.º de equipamentos para crianças a partir dos 3 anos no AA, 2013 

Taxa de cobertura da população relativamente à percentagem de crianças até aos 3 anos residentes no AA beneficiadas por acordos com a segurança social

Fonte: Segurança Social Portalegre, INE, Análise iSBS
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26%

74%

33%
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41%

65%

41%

15%

29%

37%

25%

37%

Nofas: CATL/C -funciona o  ano inteiro com um horário  alargado sempre que não sejam garantidos os prolongamentos  de horários das escolas. 

CATL/EHIL- funciona durante as interrupções letivas e até à hora do inicio do  período escolar(9:00) e após  os período escolar (17.30).

Fonte: Segurança Social Portalegre, Análise iSBS
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A maioria dos utentes beneficiários de apoio do pré-escolar reside em Portalegre, Elvas e 

Ponte de Sôr. Os equipamentos de pré-escolar encontram-se em média a 88% da sua 

capacidade de utilização e cerca de 90% das vagas com acordo estão a ser utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de resposta do Pré-escolar no Alto Alentejo, 2013, (crianças dos 3-5 anos) 

 

Em média, cerca de 32% das crianças dos 3-5 anos residentes no AA usufruem de vagas 

comparticipadas pela segurança social na utilização dos serviços de pré-escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de cobertura da população de crianças dos 3-5 anos relativamente à percentagem de residentes no 

AA beneficiadas por acordos com a segurança social, 2013 

Fonte: Segurança Social Portalegre, INE, Análise iSBS
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total (nº)

45

387

257

75

0

0

35

25

306

75

25

120

0

20
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Taxa de cobertura da população relativamente à percentagem de crianças até aos 3-5 anos residentes no AA beneficiadas por acordos com a 

segurança social Fonte: Segurança Social Portalegre, INE, Análise iSBS
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Os equipamentos de centro de atividades de tempos livres encontram-se em média a 86% 

da sua capacidade de utilização e cerca de 93% das vagas com acordo estão a ser utilizadas. 

 
Capacidade de resposta dos Centros de Atividades Tempos Livres para crianças e jovens no AA, 2013 

 

Em média, cerca de 7% das crianças e jovens dos 6-15 anos residentes no AA usufruem 

de vagas comparticipadas pela segurança social na utilização dos serviços de CATL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de cobertura da população de crianças e jovens relativamente à percentagem de residentes no AA 

beneficiadas por acordos com a segurança social, 2013  

Fonte: Segurança Social Portalegre, 2013, Análise iSBS
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Taxa de cobertura da população relativamente à percentagem de crianças até aos 6-15 anos residentes no AA 

beneficiadas por acordos com a segurança social Fonte: Segurança Social Portalegre, INE, Análise iSBS
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Existem 6 equipamentos e serviços de apoio para crianças e jovens em situação de perigo 

no AA. O centro de apoio familiar e aconselhamento parental encontra-se a funcionar na 

sua capacidade máxima, os centros de acolhimento a 70% da sua lotação e o lar de 

infância e juventude de Arronches a 42%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de equipamentos para crianças e jovens em situação de perigo no AA, 2013 

 

 

 

Notas: C. ACO - Centro de Acolhimento; CAFAP – Centro de Apoio Familiar Aconselhamento Parental; LIJ – Lar de Infância e Juventude 

Fonte: Segurança Social Portalegre 2013, Análise iSBS
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7.2. Crianças, Jovens e Adultos com Deficiência 

 

 
 

A resposta social de Intervenção Precoce na Infância é desenvolvida de forma atípica uma 

vez que a sua intervenção é efetuada no contexto natural de vida da criança. A equipa técnica 

desloca-se, para a sua intervenção, onde a criança permanece, seja na creche, pré-escolar, 

ama ou mesmo na sua casa. 

Assim no distrito de Portalegre existem 5 acordos de cooperação, no entanto, ligadas a estes 

acordos existem equipas locais de intervenção (ELI) com áreas de intervenção 

supraconcelhias. 

Nesta região existem sete (7) ELI’s, uma que abrange o concelho de Portalegre, com a sua 

sede na APPACDM de Portalegre, e outra, com sede no Centro de Saúde de Castelo de Vide 

que abrange os concelhos de Castelo de Vide, Crato e Marvão. 

No concelho do Gavião está sedeada a ELI de Gavião / Nisa, com sede no Centro de Saúde 

do Gavião e abrange os concelhos do Gavião e Nisa. 

No concelho de Campo Maior encontra-se sedeada uma ELI nas instalações do Coração 

Delta, sendo a sua área de intervenção os concelhos de Campo Maior, Arronches e Monforte. 

Quanto à APPACDM de Elvas tem a sede da ELI na própria instituição abrangendo apenas o 

próprio concelho. 

Por fim, o Centro de Recuperação Infantil da Ponte de Sor tem na sua dependência duas 

ELI’s. Uma com a sua sede em Ponte de Sor que abrange os concelhos da Ponte de Sor e 

Avis e outra sedeada no Centro de Saúde de Sousel que abrange os concelhos de Sousel, 

Alter do Chão e Fronteira. 

  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=XEYMc_TZmLU9WM&tbnid=znVbs6V4YthTZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.shutterstock.com/pic-93008338/stock-vector-retirement-vector-collection-of-old-people-symbols.html&ei=77v2UcyYCYWo0QXt54HoCA&bvm=bv.49784469,d.ZG4&psig=AFQjCNE3HDGAjB6mbGVPl_FhvQfpQfIlyw&ust=1375209054478838
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No AA existem 5 centros de atividades ocupacionais, 5 lares residenciais e 3 residências 

autónomas. As respostas existentes localizam-se em Elvas, Portalegre, Arronches e Ponte 

de Sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de equipamentos de apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência no AA, 2013 

 

No AA 558 indivíduos são apoiados por respostas comparticipadas pela segurança social. 

A maioria dos equipamentos atingiu quase a sua lotação máxima, não existindo vagas com 

acordo por preencher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de resposta no apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência no AA, 2013 

Fonte: Segurança Social Portalegre, Análise iSBS
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Os equipamentos existentes no AA para este público-alvo cobrem apenas uma pequena 

percentagem da população residente com deficiência (estimada), cerca de 8%, o que 

sustenta a conclusão do Ciclo de Debates: “(…) verifica-se nesta região que a maior 

necessidade, ao nível das respostas desenvolvidas por IPSS destinadas à população, é 

sentida na área do apoio às pessoas com deficiência (…)” (Fonte: Conclusões do Ciclo de 

Debates, p.40). 

 

 

Taxa de cobertura no apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência no AA, 2013 
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7.3. Pessoas Idosas 

 

 
 

No AA todos os concelhos dispõem de equipamentos e respostas de apoio a idosos, num 

total de 230. 

14 Centros de Convívio e 67 Centros de Dia. Em Avis existem 3 centros de dia com acordo 

de cooperação, no concelho do Crato foi encerrado um centro de dia com acordo de 

cooperação. No concelho de Elvas foram criados mais 2 centros de dia, sendo 8 na 

totalidade, em que 1 não tem acordo de cooperação. No concelho da Ponte de Sor existem 9 

centros de dia. No concelho de Portalegre existem 9 centros de dia. 

Existem 71 Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (designadas até 2012 por Lares 

de Idosos) no AA. Em Alter do Chão existem 4 com acordo e 1 sem acordo, em Avis 3 com 

acordo e 1 sem acordo, em Castelo de Vide 3 com acordo e 2 sem acordo, em Elvas 9 com 

acordo e 2 sem acordo, em Gavião 3 com acordo, em Marvão 4 com acordo, em Monforte 3 

com acordo, em Ponte de Sor: 5 com acordo e 1 sem acordo, em Portalegre 8 com acordo e 

1 sem acordo, em Sousel 3 com acordo. 

Existem 71 Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) no distrito. Em Arronches existem 3 com 

acordo, em Castelo de Vide 2 com acordo, em Elvas 8 com acordo e 2 sem acordo, em Ponte 

de Sor 7 com acordo e 2 sem acordo. 
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N.º de equipamentos e serviços de apoio a pessoas idosas no AA, 2013 

 

Mais de metade dos concelhos do AA estão equipados com Centros de Convívio, com uma 

lotação média de 93%. A percentagem de utilização de vagas com acordo é de 97%. 

 
 

Capacidade de resposta de Centros de Convívio para idosos no AA, 2013 
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Todos os concelhos no AA estão equipados com Centros de Dia, lotados em média em 70%. 

A percentagem de utilização de vagas com acordo é de 90%. 

 

 

 Capacidade de resposta de Centros de Dia para idosos no AA, 2013  

 

Todos os concelhos no AA estão equipados com Estruturas Residenciais para Pessoas 

Idosas, lotadas em média em 89%. A percentagem de utilização de vagas com acordo é de 

93%. 

 

Capacidade de resposta de Estruturas Residenciais para pessoas idosas no AA, 2013 
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A idade da maioria dos utentes de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas no AA é 

superior a 80 anos (82%). 

 

Distribuição da procura (%) dos utentes idosos de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas por 

escalão etário, no AA, 2013 

 

Todos os concelhos no AA estão equipados com serviços de Apoio Domiciliário, lotados em 

média em 82%. A percentagem de utilização de vagas com acordo é de 92%. 

 
Capacidade de resposta de Apoio Domiciliário para pessoas idosas no AA, 2013 

 

Nota: Na contabilização da capacidade máxima do serviço (de apoio domiciliário) instalado, foram contabilizadas 

as vagas e acordos existentes para o serviço de apoio domiciliário integrado (social + saúde). 
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Tal como nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas a maioria dos utentes de Apoio 

Domiciliário no AA tem uma idade superior a 80 anos (68%). 

 

Distribuição percentual dos utentes idosos de apoio domiciliário por escalão etário no AA, 2013 

 

Em média, cerca de 18% da população idosa residente no AA usufrui de comparticipação 

da segurança social (SS) na utilização dos serviços de Apoio Domiciliário existentes para 

este tipo de resposta. 

 

Comparticipação da SS no Apoio Domiciliário a população idosa residente no AA, 2013 
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7.4. Pessoas em Situação de Dependência 

 

 

 

 

Este tipo de resposta funciona em articulação com a saúde, no âmbito da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados, visando constituir uma rede de cuidados de saúde e 

ação social, para dar resposta a pessoas em situação de dependência funcional continuada, 

nomeadamente idosos. A abordagem à RNCCI é complementada no capítulo 9 - Oferta de 

Serviços e Equipamentos de Saúde no AA. 

 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) constitui -se como um 

novo modelo organizacional criado conjuntamente pelos Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade Social e da Saúde, constituído pelo DL 101/2006 de 6 de Junho. 

É formada por um conjunto de instituições públicas e privadas, que prestam cuidados 

continuados de saúde e de apoio social, através de: 

 Unidades de internamento e respetivas equipas hospitalares  

 Unidades de ambulatório e respetivas equipas domiciliárias. 

 

São objetivos da RNCCI a prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma 

continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em 

situação de dependência. Os Cuidados Continuados Integrados estão centrados na 

recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua 

funcionalidade, no âmbito da situação de dependência em que se encontra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Segurança Social e Diário da República

Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao internamento, com espaço físico

próprio, articulada com o hospital de agudos para a prestação de cuidados clínicos, de

reabilitação e apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação de um processo

agudo ou descompensação de processo patológico crónico, a pessoas com perda transitória de

autonomia potencialmente recuperável. período de internamento na unidade de média duração e

reabilitação tem uma previsibilidade superior a 30 e inferior a 90 dias consecutivos, por cada

admissão

Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao internamento, de carácter

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. Período de

internamento superior a 90 dias consecutivos.

Unidade Média 

Duração e 

Reabilitação  

(UMD e R))

Unidade de 

Longa Duração 

e Manutenção 

(ULDM)

Pessoas em Situação de Dependencia

Resposta social, que constitui uma unidade de internamento, independente, integrada num

hospital de agudos ou noutra instituição, se articulada com um hospital de agudos, para 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. destina-se a internamentos com previsibilidade até 30

dias consecutivos por cada admissão.

Unidade 

Convalescença

Resposta social, que constitui uma unidade de internamento com espaço físico próprio,

preferentemente localizada num hospital, para acompanhamento, tratamento e supervisão clínica

a doentes em situação clínica complexa e de sofrimento, decorrentes de doença severa e ou

avançada, incurável e progressiva.

Unidade de 

Cuidados 

Paliativos
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No distrito de Portalegre existem 7 unidades pertencentes à rede de cuidados continuados 

integrados: 

Unidades de Convalescença 

 Unidade Local de Saúde do Norte 

Alentejano, E. P. E. — Hospital Dr. 

José Maria Grande, Portalegre. 

Unidades de Média Duração e Reabilitação 

 Santa Casa da Misericórdia de 

Arronches; 

 A ANTA — Associação Cultural e 

de Desenvolvimento da Beirã, 

Marvão. 

Unidades de Longa Duração e 

Manutenção 

 Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Sor; 

 Santa Casa da Misericórdia de Alter 

do Chão; 

 Centro Social e Paroquial de São 

Tiago da Urra; 

 A ANTA — Associação Cultural e 

de Desenvolvimento da Beirã, 

Marvão; 

 Cruz Vermelha Portuguesa — 

Núcleo de Elvas; 

 Santa Casa da Misericórdia de 

Arronches. 

Unidades de Cuidados Paliativos 

 Unidade Local de Saúde do Norte 

Alentejano, E. P. E. — Hospital Dr. 

José Maria Grande, Portalegre. 

 

Os 7 equipamentos existentes no AA destinados a pessoas em situação de dependência 

incluem geralmente mais do que um tipo de resposta. O Hospital Dr. Maria Grande em 

Portalegre inclui 2 respostas (Unidade de Cuidados Paliativos e Convalescença). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de equipamentos de apoio a pessoas em situação de dependência no AA, 2013 

Fonte: Segurança Social Portalegre 2013, Análise iSBS

UMD e R - Unidade 

Média Duração e 

Reabilitação

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Fronteira

Elvas

Campo Maior

Avis

Arronches

Alter do Chão

Crato

Castelo de Vide

Sousel

Portalegre

Ponte de Sôr

Nisa

Monforte

Marvão

Gavião

Alto Alentejo

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

6

ULDM - Unidade de 

Longa Duração e 

Manutenção

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

UCP - Unidade de 

Cuidados Paliativos
Unidades 

Convalescença

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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A segurança social do distrito de 

Portalegre comparticipa a totalidade de 

vagas existentes (141), estando estas 

atualmente a ser utilizadas a 100%. O 

custo pelo funcionamento das Unidades de 

Média Duração e Recuperação (UMDR) é 

de 87,56 €/dia/utente, consoante as 

necessidades de dias de internamento. O 

custo para a segurança social do 

funcionamento das Unidades de Longa 

Duração e Manutenção (ULDM) é 60,19 

€/dia e 557 247 €/ano. 

A Saúde é responsável pelos encargos 

com os cuidados de saúde das UMDR no 

valor de 55,75€ dia/utente + 12,00€ 

dia/utente para encargos com 

medicamentos. O utente paga por dia 

pelos encargos com os cuidados de apoio 

social 19,81€, podendo este valor ser 

comparticipado pela Segurança Social de 

acordo com o rendimento per-capita do 

agregado familiar. 

 

De acordo com o Centro Distrital de Portalegre a SS comparticipa 141 vagas registadas, 

estando estas atualmente a ser utilizadas a 100%.   

 

 

Capacidade de resposta no apoio a pessoas em situação de dependência no Alto Alentejo, 2013 
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7.5. Família e Comunidade 

 

 

 
 

No AA apenas existem 4 equipamentos na resposta ao apoio à família e comunidade. Três 

das respostas encontram-se centralizadas em Portalegre e uma resposta em Elvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de equipamentos de apoio a família e comunidade no AA, 2013 
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Os equipamentos de apoio à família e comunidades estão presentemente a ser utilizados na 

sua capacidade máxima. Não existem vagas com acordo disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de resposta no apoio a família e comunidade no AA, 2013 
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7.6. Pessoas toxicodependentes 

 

 

 

No AA apenas existe uma resposta para a área da toxicodependência, com capacidade para 

10 utentes, sediada em Ponte de Sor e que está ser utilizada a 100%. A instituição de suporte 

está sedeada em Abrantes, fora do distrito de Portalegre. O custo utente/mês para a 

segurança social é de 467,99€, representando um custo total de 4680 €/mês e 56 158 €/ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de equipamentos e capacidade de resposta de apoio a pessoas tóxico dependente AA, 2013 

  

Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste em acolher, temporariamente,

pessoas toxicodependentes, que após a saída de unidades de tratamento, de estabelecimentos

prisionais, de centros tutelares ou de outros estabelecimentos da área da justiça, se confrontem

com problemas de reinserção social, familiar, escolar ou profissional.

Apartamento 

de Reinserção 

Social

Pessoas  toxico dependentes

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
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7.7. População sem-abrigo 

 

 

No AA existe apenas 1 equipamento para este público, o Centro de Acolhimento dos Sem 

Abrigo (C.A.S.A), localizado em Portalegre e que serve toda a região. 

Este equipamento disponibiliza duas respostas sociais: Centro de Dia e Centro de Alojamento 

Temporário.com uma capacidade respetivamente de 10 e 18 utentes (neste caso + 1 vaga de 

emergência) 

A taxa de ocupação à data de 31/12/13 era de 100%, sendo o seu financiamento efetuado 

através de acordo atípico com a Segurança Social. 

São disponibilizados os seguintes Serviços  

- Alojamento temporário; 

- Alimentação; 

- Tratamento de roupas; 

- Higiene pessoal diária; 

- Tomada de medicação; 

 

Esta resposta social realiza ainda as seguintes atividades: 

- Apoio social; 

- Apoio médico; 

- Apoio psicológico; 

- Animação sócio cultural. 

 

 



Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

 

81 
 

8. INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS MUNICÍPIOS NA ÁREA SOCIAL 
 

Os Municípios do Alto Alentejo e outras entidades com intervenção social presentes no território, foram adotando um conjunto de medidas na 

área social, em antecipação ao cenário de crise e que, presentemente, têm sido reforçadas de forma a minorar o impacto da atual conjuntura, 

particularmente, nos seus munícipes mais desfavorecidos. Segundo inquérito e entrevistas efetuadas, constatou-se que existem políticas 

semelhantes em diversos municípios que, embora inseridas em políticas e programas com nomes diferenciados, têm o mesmo intuito 

relativamente a objetivos e intervenções sociais, considerando-se assim no âmbito deste estudo intervenções semelhantes com nomes 

diferenciados, a mesma medida. 

No âmbito deste projeto constatou-se ainda que a maioria dos Municípios possui já um diagnóstico social. Estes documentos foram analisados 

e tomados em consideração na elaboração do presente documento. 

 

Principais medidas relevantes implementadas para a dinâmica social, em curso ou planeados no município 

Principais medidas de dinâmica social implementada, em curso ou planeados Intervenção Social 

Ação Social Escolar – Pré-escolar e 1 ciclo 
Apoios socioeconómicos destinados aos alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico inseridos em 
agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações para fazer face aos 
encargos crescentes com refeições, livros e outro material escolar, relacionados com o prosseguimento da 
escolaridade.  

Apoio à família, 
crianças e jovens  

Ação Social Escolar – Apoio aos estudantes do ensino secundário e ensino superior  
Atribuição de bolsa de estudo aos estudantes economicamente carenciados que demonstrem mérito, dedicação e 
aproveitamento escolar, visando assim custear, entre outras, as despesas de alojamento, alimentação, transporte, 
material escolar e propina a suportar pelo candidato durante o ano letivo. 

Apoio à família, 
crianças e jovens  

Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo (AEC) 
Atividades desenvolvidas nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias da informação 
e comunicação, da ligação da escola com o meio, de solidariedade, voluntariado e da dimensão europeia da 

Apoio à família, 
crianças e jovens  
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Principais medidas de dinâmica social implementada, em curso ou planeados Intervenção Social 

educação. 

Ludotecas Municipais 
Asseguram o prolongamento de horário aos alunos durante o período letivo e as atividades de tempos livres 
durante as pausas escolares. 
Prestam apoio no serviço das refeições escolares e na deslocação das crianças das escolas às Ludotecas. 

Apoio à família, 
crianças e jovens  

Gabinete de apoio ao aluno e à família 
Disponibiliza apoio ao nível educativo/pedagógico, psicológico e social. É responsável por encontrar soluções para 
os problemas detetados junto dos alunos e respetivas famílias, em articulação com as entidades locais. 

Apoio à família, 
crianças e jovens 

Apoio a transportes escolares 
Este serviço consiste na oferta de transporte entre o local de residência dos alunos e o local dos estabelecimentos 
de ensino que frequentam, quando residem a mais de 3 ou 4Km dos estabelecimentos de ensino. O transporte 
escolar é gratuito para os estudantes sujeitos à escolaridade obrigatória. O transporte dos alunos do ensino 
secundário é comparticipado pelos interessados em metade do valor, sendo o restante valor assumido pela 
autarquia. 

Apoio à família, 
crianças e jovens 

Apoio a jovens à procura do primeiro emprego ou que estejam desempregados 
Este apoio visa fomentar a fixação de jovens na região, através da sua ocupação em atividades de interesse 
municipal, permitindo-lhes o contacto experimental com a vida profissional, despertando ou aprofundando as suas 
capacidades cívicas e de participação social. 
Os jovens são ocupados no desenvolvimento de atividades nas seguintes áreas: educação, ciência, animação 
cultural, património, turismo, desporto, intervenção social, ambiente, proteção civil, apoio a idosos e crianças, 
manutenção de equipamentos e espaços públicos. São conferidos apoios para o efeito: bolsa destinada a fazer 
face a despesas que surjam no desenvolvimento das atividades, seguro de acidentes pessoais. 

 Apoio a Jovens  

Fomentar a ocupação de jovens nas férias 
Visa potenciar o desenvolvimento do espírito de cidadania dos jovens, a sua capacidade de participação social e 
cívica na comunidade, através da sua participação em atividades das seguintes áreas: socioeducativa, ambiente e 
proteção civil, arqueologia, desporto e tempos livres, arquivo histórico, campismo, serviços de apoio à comunidade.  
São conferidos os seguintes apoios: bolsa horária de montante a definir pela Autarquia, transporte quando 

Apoio a Jovens  
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Principais medidas de dinâmica social implementada, em curso ou planeados Intervenção Social 

necessário, seguro de acidentes pessoais. 

Cartão do Jovem Munícipe 
Este cartão proporciona aos jovens um conjunto de vantagens que se traduzem em reduções e isenções em 
produtos e ou serviços prestados pela autarquia, bem como, descontos ao nível do comércio, serviços e indústria. 
Esta iniciativa pretende reforçar a motivação e consequentemente a participação dos jovens em atividades de 
interesse municipal de cariz social, cultural, desportivo, recreativo ou outro. 

Apoio a Jovens 
 

Transporte gratuito para os centros de saúde e respetivas extensões 
Na sequência do fecho de algumas extensões de saúde e face à dispersão das localidades e lugares, bem como à 
inexistência de uma rede de transportes públicos, é disponibilizado transporte gratuito para as extensões de saúde 
e centro de saúde, aos maiores de 65 anos, pensionistas por velhice e pensionistas por invalidez. 

Apoio a idosos 

Programa de Teleassistência a Idosos 
O referido programa consiste num serviço telefónico que funciona 24 horas/dia, 365 dias/ano que visa melhorar a 
qualidade de vida e segurança dos utentes, considerando-os em situações de dependência decorrentes da idade, 
doença prolongada, convalescença, incapacidade, isolamento ou condições económicas desfavorecidas. 
 
 
 
 

Apoio a idosos 

Programa de Atividades de Animação dirigida à população idosa, incluindo os idosos institucionalizados em 
IPSS. 

Apoio a idosos 

Universidade Sénior 
A Universidade Sénior visa combater a solidão e o abandono dos idosos, fazendo com que estes se sintam úteis 
proporcionando-lhes a melhoria das condições de vida. A frequência da Instituição diminui a incidência da 
depressão, aumenta o grau de satisfação com a vida, promovendo estilos de vida mais saudáveis. 

Apoio a idosos 

Novas oportunidades 
Apoio financeiro no pagamento de mensalidade de lar, no caso em que comprovadamente o cliente, a família, os 
herdeiros ou responsáveis legais não possam suportar a totalidade da mesma. 

Apoio a idosos 
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Principais medidas de dinâmica social implementada, em curso ou planeados Intervenção Social 

Centros Novas Oportunidades 
Visam elevar os níveis de habilitação escolar da população adulta, uma oferta integrada de educação e formação 
destinada a melhorar as condições de acesso ao emprego e certificar as competências adquiridas pela experiência 
de vida dos cidadãos. 

Apoio – Emprego e 
Formação 

Eixo de Desenvolvimento Social 
Divulgação e promoção do acesso ao Microcrédito de medidas de apoio ao empreendedorismo e criação de 
autoemprego. 

Apoio – Emprego e 
Formação e Inclusão 
Social 

Núcleos empresariais 
Construção de ninhos de empresas com o objetivo de aumentar a atratividade de instalação de empresas na região 

Apoio – Emprego e 
Formação 

Transportes 
Com o objetivo de combater lacunas de transportes entre freguesias da região, foram desenvolvidas várias medidas 
de apoio pelos municípios (Ex: continuação da rede de transportes entre as freguesias em horário diurno). 

Apoio a infraestruturas 
de transporte 

Cantinas Sociais, Bancos Alimentares e Banco de excedentes 
De modo a assegurar as refeições diárias de agregados familiares em situação de carência económica, que 
estejam desempregados e que sejam residentes, foram criadas as cantinas sociais e iniciativas como o Banco 
Alimentar (entrega de alimentos em géneros alimentares). Também foi criado o Banco de excedentes que visa a 
recolha e distribuição de roupas, móveis, eletrodomésticos, entre outros, por agregados familiares carenciados. 

Apoio aos Munícipes 
com carência 
socioeconómica /Apoio 
à pobreza 
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Principais medidas de dinâmica social implementada, em curso ou planeados Intervenção Social 

Loja Social 
Espaço solidário privilegiado de atendimento e acompanhamento social de indivíduos e famílias que vivam em 
situação problema. Visa-se o estabelecimento de uma relação entre a Técnica e os beneficiários, promovendo 
assim condições facilitadoras da inserção das pessoas carenciadas e efetuando um acompanhamento de um 
projeto de vida. 
Nestes espaços são ainda disponibilizados equipamentos domésticos variados, brinquedos, material didático, 
mobiliário, bens alimentares, roupa e calçado, etc. É prestado apoio à saúde: controle glicemia capilar, colesterol, 
tensão arterial, índice de massa corporal; bem como são realizadas ações de sensibilização diversas: alimentação 
saudável/prevenção cancro mama e colo do útero/planeamento familiar/higiene oral. 

Apoio aos Munícipes 
com carência 
socioeconómica/ Apoio 
à pobreza 
 

Apoio no acesso a serviços municipais, habitação e saúde 
Com o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento social, criando e dinamizando respostas integradas e 
adequadas às reais necessidades dos estratos sociais mais carenciados, os municípios providenciam apoio no 
acesso a serviços municipais, habitação e saúde, especificamente: isenção parcial no acesso a bens e serviços 
fornecidos pelo município; apoio à melhoria das condições habitacionais básicas e melhoria das acessibilidades 
com intervenção ativa (quando as habitações tenham comprometidas as condições mínimas de habitabilidade, que 
revelem comprovada influência na qualidade de vida, saúde e ou segurança);promoção da mobilidade e 
acessibilidade na respetiva residência (quando esteja em causa a qualidade de vida, saúde e segurança); 
comparticipação, na parte não apoiada pelo Estado, das respetivas despesas de saúde dos beneficiários, atribuição 
de descontos nas tarifas relativa ao consumo de água, em bilhetes de cinema, entradas em piscinas municipais, e 
atividades promovidas pela autarquia. 

Apoio aos Munícipes 
com carência 
socioeconómica/ Apoio 
à Inclusão 
 

Apoio à qualificação e empregabilidade 

Visa a inserção de pessoas desempregadas na Câmara Municipal através de Programas do Centro de Emprego. 

Apoio Munícipes com 
carência 
socioeconómica./ Apoio 
à Inclusão 

Apoio no acesso à saúde 

São conferidos apoios financeiros a pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade permanente devidamente 
comprovada, tais como medicação e ajudas técnicas (ex.: fraldas e pensos), quando não se verifique o apoio das 
Entidades e Instituições competentes. 

Apoio a pessoas com 
deficiência 
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Principais medidas de dinâmica social implementada, em curso ou planeados Intervenção Social 

Apoio na eliminação de barreiras arquitetónicas 
Visa-se através desta medida, a realização de obras de melhoramento e ou de readaptação de espaços em 
habitações de pessoas portadoras de deficiência, idosos ou outros em situação de carência económica. O objetivo 
do programa é minimizar situações de risco social e melhorar a sua qualidade de vida, através da satisfação de 
algumas necessidades básicas relacionadas com o conforto e a segurança das suas habitações. 

Apoio a habitação 

Habitação Municipal e arrendamento urbano 
De modo a assegurar o direito à habitação, os municípios possuem fogos que colocam no mercado de 
arrendamento através de concurso. Estes fogos destinam-se a agregados familiares que não possuem habitação 
própria e cuja habitação onde residem não seja adequada à satisfação das suas necessidades, designadamente 
por estar degradada ou sobrelotada.  

Apoio a habitação 

Apoio à Recuperação da Habitação 
Medida destinada a residentes com dificuldades económicas que, habitando em casa própria ou arrendada, 
pretendam realizar obras de conservação e beneficiação, através de apoios a conceder por parte das Câmaras 
Municipais com vista à melhoria das condições habitacionais básicas dos indivíduos e agregados familiares mais 
carenciados. Integra o apoio e acompanhamento técnico gratuitos, tendo em vista a elaboração de projetos de 
melhorias/beneficiação habitacionais, destinados à instrução de processos de candidatura a programas de apoio à 
recuperação de imóveis degradados; apoio à melhoria do alojamento, através do fornecimento de alguns materiais 
para a execução de obras de conservação e beneficiação, quando as habitações tenham comprometidas as 
condições mínimas de habitabilidade; cedência de projetos tipo, quando seja uma resposta adequada à situação a 
apoiar (autoconstrução); isenção de custas em processo de ligação domiciliária de água, incluindo a ligação ao 
contador, prolongamento de conduta e pedido de ligação ao saneamento; isenção e ou redução de taxas em 
processos de obras. 

Apoio a habitação 

Apoio à reabilitação urbana 
Medida que visa estimular a reabilitação do edificado por parte dos proprietários, através do acesso aos apoios e 
incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, pelo que promove o repovoamento dos centros históricos, 
desenvolvendo novas soluções de acesso a uma habitação condigna. 
O modelo de execução da operação de reabilitação urbana adotado prevê a execução das ações preferencialmente 
por iniciativa dos particulares, embora com o apoio da entidade gestora (informação sobre legislação, identificação 
de opções de financiamento, acompanhamento das obras, entre outras que se venham a afigurar como 

Apoio a habitação 
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Principais medidas de dinâmica social implementada, em curso ou planeados Intervenção Social 

necessárias). 

Construção e recuperação de edifícios de apoio social 
Construção e recuperação de edifícios para instalação de entidades e associações locais de cariz social e 
infraestruturas de dinamização social (cultura, desporto, etc.). 

Apoio à construção de 
infraestruturas de 
dinamização social  

Hortas Municipais  
São espaços disponibilizados pelo Município, que visam criar novos espaços de horticultura inseridos em áreas 
verdes e cuja manutenção seja participada, fomentando o espíritocomunitário. Os principais objetivos das hortas 
municipais são: apoiar as famílias que estejam em situação de maior vulnerabilidade social; fomentar a prática da 
horticultura sustentável como atividade de Lazer; promover uma alimentação saudável; valorizar o espírito 
comunitário na utilização do espaço público e na manutenção do mesmo; promover atividades ambientais para as 
famílias e outros grupos da comunidade. 

Apoio à dinamização 
social  

Apoio ao associativismo e a iniciativas de interesse público. 
Medida destinada a associaçõesque promovam atividades culturais, sociais, desportivas, recreativas ou outras de 
relevante interesse público municipal. É prestado apoio às atividades de associativismo desenvolvidas com carácter 
permanente; apoio financeiro à manutenção e desenvolvimento das atividades culturais, sociais, desportivas, 
recreativas ou outras de relevante interesse público municipal; apoio na divulgação e publicidade das atividades a 
desenvolver; apoio à formação de dirigentes associativos e técnicos; cedência de transporte, e apoio logístico a 
conceder de acordo com a disponibilidade dos serviços. 

Apoio à dinamização 
social 
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Nos municípios do AA existem vários projetos de regeneração urbana em curso ou 

planeados, relevantes para a dinâmica social, destacando-se os relativos ao apoio/incentivo 

à reabilitação urbana e à aquisição/reabilitação de imóveis para habitação social/jovem. 

 

Principais projetos de regeneração urbana em curso ou planeados no AA, 2013 
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9. OFERTA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 
NO AA 
 

A descrição da oferta de serviços e equipamentos de saúde embora não estejam incluídos na 

Carta Social Nacional, foi incluída na análise do AA, dada a sua relevante interface com o 

sector social, permitindo avaliar os dois sectores em simultâneo e melhor percecionar a 

evolução da oferta. 

O AA encontra-se acima da média do Alentejo no que respeita ao n.º de médicos por 

habitante, mas abaixo da média nacional no que respeita ao n.º de médicos por km2. A 

diferença mais significativa faz se notar relativamente ao n.º de médicos por km2, devido às 

características de dispersão do território. 

 

 

Indicadores de rede de serviços de saúde no AA, 2011 

 

 

 

Médicos p/ 1000 hab Médicos p/ 1000 km2

Nota: A rubrica "Médicos por 1 000 habitantes" é apresentada por local de residência

Fonte: POR DATA; INE 2012, Análise iSBS
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Devido à dispersão de território, os indicadores da rede de serviços no AA seguem a mesma 

tendência relativamente ao n.º de enfermeiros e pessoal ao serviço nos centros de saúde 

tanto por habitante como por km2. Destacando-se apenas um n.º elevado de enfermeiros 

em Portalegre, acima da média nacional, embora tal se justifique pela concentração da oferta 

de serviços neste concelho, servindo toda a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicadores de rede de serviços de saúde no AA, 2011 

 

A maioria dos médicos no AA reside em Portalegre, Elvas, Campo Maior e Ponte de Sor. A 

maioria dos médicos residentes tem como especialidade “Medicina geral e familiar”. 

 

Caracterização de médicos residentes no AA, 2011  

Nota: A rubrica "Enfermeiros por 1 000 habitantes" é apresentada por local de atividade. 

** Dado não existente para PT, utilizamos o valor do Continente p referencia; Fonte: POR DATA; INE, Análise iSBS
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O AA encontra-se abaixo da média nacional relativamente ao n.º de hospitais e camas por 

habitante, estando no entanto acima da média no Alentejo. A taxa de ocupação de camas 

nos estabelecimentos de saúde é superior à média nacional, estando em linha com a média 

no Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de rede de equipamentos de saúde no AA, 2011 

Embora existam necessidades a nível de camas em algumas especialidades (ex: cardiologia; 

Neurologia; Pneumologia) existe excesso de camas em outras especialidades (ex: Medicina 

Interna; Cirurgia Geral; Ortopedia). 

 

Cobertura das Especialidades médicas da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 2013 
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As maiores necessidades a nível de radiologia e patologia clínica sentem-se a nível de 

ecografias, Rx e TACs. Embora exista necessidade, não se efetuam Angiografias no Alto 

Alentejo. 

 

Radiologia e Patologia Clínica - necessidades e resposta do hospital (ULSNA), 2013 

O AA encontra-se muito abaixo da média nacional relativamente ao n.º de habitantes por 

centro de saúde/ extensões. O n.º de farmácias por habitante encontra-se muito acima da 

média nacional e do Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de rede de equipamentos de saúde no AA, 2011 

Fonte: POR DATA; INE, 2011

Análise iSBS
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O tempo máximo de resposta garantido (TMRG) para uma 1ª consulta de especialidade 

hospitalar referenciada pelos centros de saúde no AA varia entre 30-150 dias, consoante a 

prioridade atribuída. 

 

Acesso a Cuidados de Saúde nos Hospitais do serviço Nacional de saúde Alto Alentejo, com 1ª consulta 

de especialidade hospitalar referenciada pelos centros de saúde, Janeiro 2014  

 

O tempo máximo de resposta garantido (TMRG) para uma cirurgia programada de 

especialidade hospitalar no AA varia entre 3-270 dias, consoante a prioridade atribuída. 

 

Acesso a Cuidados de Saúde nos Hospitais do serviço Nacional de saúde Alto Alentejo - Cirurgias 

programadas, Janeiro 2014 
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Do mesmo modo, o n.º de bombeiros por habitante no AA encontra-se acima da média 

nacional e da região do Alentejo, embora em termos de densidade, o n.º de bombeiros por 

km2, se encontre abaixo da média nacional, devido às características de dispersão do 

território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicadores de rede de serviços de bombeiros no AA, 2011 

 

 

O Alentejo dispõe de uma rede de telemedicina1 desde 1998, abrangendo 2 Hospitais da 

região (Elvas e Portalegre) e 7 Centros de Saúde do Alto Alentejo, sendo particularmente 

relevante num território com a dispersão e deficiência da mobilidade interna. O 

desenvolvimento e ampliação desta rede a todo o distrito deverá constituir uma prioridade da 

região na área da saúde como inclusivamente apontado nas conclusões do Ciclo de Debates. 

Os Hospitais disponibilizam aos Centros de Saúde teleconsultas das especialidades de: 

 Alergologia 

 Cardiologia 

 Cirurgia 

 Dermatologia 

 Fisiatria 

 Gastroenterologia 

 Neurologia 

 Ortopedia 

 Psiquiatria 

 Tiróide 

 

As plataformas de telemedicina, que integram videoconferências de alta definição, permitem 

também a teleformação e e-formação.  

 

Nota: A rubrica "Médicos por 1 000 habitantes" é apresentada por local de residência

Fonte: POR DATA; INE 2012, Análise iSBS
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A utilização do sistema de telemedicina 

apresenta diversos benefícios: 

  Melhoria da informação sobre os 

doentes e agilização do seguimento 

dos doentes;  

  Aumento significativo da 

acessibilidade às consultas de 

especialidades médicas; 

  Drástica diminuição do tempo de 

espera e redução do tempo de 

consulta; 

  Atualização da formação 

específica dos médicos de família e 

dos custos de transporte; 

  Redução das despesas associadas 

às consultas hospitalares e dos 

custos de transporte associados; 

  Diminuição dos custos sociais 

associados aos doentes; 

  Diminuição do absentismo laboral; 

  Ausência de custos de 

acompanhamento, alimentação e 

alojamento; 

  Aumento significativo do grau de 

satisfação dos doentes. 

 

 

Desde 1998 até finais de 2011, realizaram-se nas unidades de saúde do Alto Alentejo, com 

recurso à Telemedicina, cerca de 2.501 diagnósticos, o que contribuiu decisivamente para 

melhorar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde e reduzir a necessidade de 

deslocações num território disperso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemedicina no Alto Alentejo, 2011 

 

 

  

Apoio recebido

(nº diagnósticos)
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Análise iSBS
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A telerradiologia constitui a área mais utilizada na telemedicina no Alto Alentejo em 2011 

(66%), sendo os concelhos de Ponte Sor e Portalegre aqueles que prestaram o maior n.º de 

assistências nesta modalidade. Nos restantes centros de saúde a maioria das assistências 

realizadas foram teleconsultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo de apoio prestado por Telemedicina no AA, 2011 

 

 

 

As sessões de teleformação, realizadas 

no âmbito do “Programa de Telemedicina 

do Alentejo”, são gratuitas e destinam-se a 

médicos, enfermeiros, técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, auxiliares de 

ação médica e assistentes técnicos. O 

Programa de Teleformação Alentejo 

2013 abrange diversos temas: 

 Procedimentos Práticos do 

funcionamento da Teleformação e 

do Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

 Abordagem do Doente Ortopédico 

 O Pensamento LEAN, da Toyota às 

Instituições de Saúde; 

 Região Amiga dos Bebés/ 

Estratégias para a sua 

Implementação; 

 Intervenção Precoce na Infância na 

Região Alentejo; 

 Nutrição na Diabetes Mellitus e Pé 

Diabético; 

 Patologia Tiroideia; 

 Plano Nacional de Acreditação em 

Saúde (P.N.A.S.); 

 Telemonitorização – DPOC (1ª 

Fase – 2013); 

 Dermatologia Prática da Medicina 

Geral e Familiar; 

 Relação Profissional de 

Saúde/Pessoa Doente: A Propósito 

da Informação para o 

Consentimento; 

 Programa Nacional de Saúde 

Infantil e Juvenil (Divulgação); 

 Práticas de Intervenção Precoce na 

Infância. 

  

Fonte: ARS - Alentejo, 2011

Análise iSBS
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Na oferta de serviços e equipamentos de 

saúde e na sua ligação à área social é 

fundamental avaliar a oferta ao nível da 

Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI), já 

abordada no Capítulo 7.4 - Pessoas em 

Situação de Dependência, do presente 

documento. 

 

O Modelo da Rede Nacional de 

Cuidados de Longa Duração em 

Portugal foi constituído pelo DL 101/2006 

de 6 de Junho, conjuntamente com os 

Ministérios da Saúde e do Trabalho e da 

Solidariedade Social, com o objetivo de: 

• Apoiar o número crescente da 

procura de pessoas idosas com 

dependência funcional, doentes 

com doenças crónicas múltiplas 

e de pessoas com doenças com 

doença incurável em estado 

avançado e em fase final da 

vida;  

• Desenvolver ações mais 

próximas das pessoas em 

situação de dependência; 

• Investir no desenvolvimento de 

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 adequadas à 

diversidade que caracteriza o 

envelhecimento individual e as 

alterações de funcionalidade. 

 

 

A RCCI é transversal à Saúde e à Ação Social, abrangendo instituições, unidades e 

equipas distritais e serviços de proximidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo nacional para a RCCI 

 

  

Notas: 1- RCCI - Rede de Cuidados Continuados Integrados

Fonte: Diário da Républica
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• Unidades e equipas de CC Saúde  Unidades e equipas de CC Apoio 

Social
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A gestão e coordenação da RCCI é feita a 3 níveis: Nacional, Regional e Local: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordenação da RCCI 

 

 

O Alentejo apresenta uma das mais baixas capacidades a nível de camas contratadas para 

internamento na rede nacional de cuidados continuados integrados. A maioria das 

camas contratadas (56%) destinam-se a cuidados paliativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacidade de Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 2012 
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No entanto, a nível de cobertura populacional a Rede de Cuidados Continuados no 

Alentejo (RCCI) está acima da média nacional. Os lugares referentes a assistência 

domiciliária representam cerca de 45% do total. 

 

 
 

Cobertura populacional de RCCI, 2012 

 

O Alentejo foi ainda a região que mais cresceu a nível de capacidade de camas contratadas 

durante o 1º semestre de 2012, registando um aumento de 33,9% de camas na Unidade de 

Longa Duração e Manutenção. 

 

 
Evolução da capacidade da RCCI, 2012 

  

Fonte: Relatório de monitorização do desenvolvimento e da atividade da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)

Análise iSBS
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A taxa de ocupação da RCCI no Alentejo foi em média 87% durante o 1º semestre de 2012, 

acima da média nacional (84%). As Unidades de Convalescença e Longa Duração e 

Manutenção são as que apresentam uma maior taxa de ocupação, sendo que o maior 

número de vagas disponíveis se verifica na assistência domiciliária. 

 

 
Taxa de ocupação da RCCI no Alentejo, 2012 (1º semestre) 

 

A nível internacional, nos últimos 10 anos, houve uma tendência de diminuição do 

número de camas em enfermarias de cuidados de longa duração (LTC), para indivíduos 

com mais de 80 anos. 

 

 
Camas para Cuidados de Longa Duração por 1000 pessoas com mais de 80 anos 1998-2008 

 

Fonte: Relatório de monitorização do desenvolvimento e da atividade da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI); Análise iSBS
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Observa-se que a nível internacional a quota (%) de utilizadores dos cuidados de longa 

duração (LTC) no domicílio aumentou na generalidade dos países da OCDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quota (%) de utilizadores de Cuidados de Longa Duração (LTC) em casa, 2001-2008 

 

Regista-se um aumento da quota (%) de pessoas com mais de 65 anos a recorrer a cuidados 

de longa duração em instituições, em grande parte dos países da OCDE, como verificado 

pelo aumento das taxas de ocupação nessas instituições em muitos países. 

 
Variação na Quota (%) de utilizadores de Cuidados de Longa Duração em instituições (índice 1,00 para o 

primeiro ano)  
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PARTE C - ESTRATÉGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 

SOCIAL  
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10. CARACTERIZAÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL 
 

10.1 Entidades da Economia Social 

A Economia Social é formada por 

entidades mercantis (ou empresariais) e 

não mercantis, com fins não lucrativos, 

cuja atividade e missão reside nas pessoas 

e na utilidade social. 

De acordo com a definição proposta no 

Relatório The Social Economy in the 

European Union1 e constante da Conta 

Satélite da Economia Social 2010 (CSES), 

INE Maio 2013, Economia Social é o 

“Conjunto de empresas privadas, 

organizadas formalmente, com autonomia 

de decisão e liberdade de adesão, criadas 

para satisfazer as necessidades dos seus 

membros através do mercado, produzindo 

bens e serviços, assegurando o 

financiamento, onde o processo de tomada 

de decisão e distribuição de benefícios ou 

excedentes pelos membros não estão 

diretamente ligados ao capital ou 

quotizações de cada um, correspondendo 

a cada membro um voto. 

A Economia Social agrupa também as 

entidades privadas organizadas 

formalmente, com autonomia de decisão e 

liberdade de adesão, que produzem 

serviços não mercantis para as famílias e 

cujos excedentes, quando existem, não 

podem ser apropriados pelos agentes 

económicos que os criam, controlam ou 

financiam. “ 

 

Assim podem retirar-se as principais características dos agentes da Economia Social: 

 São Entidades Privadas; 

 Têm personalidade jurídica; 

 Possuem autonomia de decisão; 

 Possuem liberdade de adesão; 

 Os benefícios ou excedentes 

(quando existam) são distribuídos 

na proporção da atividade que os 

membros realizam (e não do 

capital); 

 As atividades desenvolvidas visam 

a satisfação das necessidades das 

pessoas e famílias; 

 São organizações democráticas e 

de utilidade social 

 

De acordo com Artigo 4º do Decreto-lei n.º 30/2013 de 8 de Maio que estabelece a Lei de 

Bases da Economia Social, aprovado pela Assembleia da República, por unanimidade, em 

15 de março de 2013, e a CSES 2010, podem considerar-se as entidades da Economia 

Social agrupadas em cinco categorias: 
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(i) Cooperativas 

(ii) Mutualidades 

(iii) Misericórdias 

(iv) Fundações 

(v) Associações e outras 

Organizações da Economia 

Social (OES) 

 

 

 

 

  

•São pessoas colectivas autónomas de livre constituição, de
capital e composição variáveis, que, através da cooperação e
entreajuda dos seus membros, com obediência aos princípios
ccoperativos, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das
necessidades e aspirações económicas, sociais ou culturais
daqueles 1.

Cooperativas

•Instituições particulares de solidariedade social com um
número ilimitado de associados, capital indeterminado e
duração indefinida que, essencialmente através da quotização
dos seus associados praticam, no interesse destes e de suas
famílias, fins de auxilio recíproco. Constituem fins
fundamentais das associações mutualistas a concessão de
benefícios de segurança socia e de saúde destinados a reparar
as consequências da verificação de factos contingentes
relativos à vida e à saúde dos associaodos e seus familiares e a
prevenir na medida do possivel, a verificação desses factos. As
associações mutualistas podem prosseguir, cumulativamente,
outros fins de protecção social e de promoção da qualidade de
vida, a travésda organização e gestão de equipamentos e
serviços de apoio social, de obras sociais e de atividades que
visem especialmente o desenvolvimento moral, intelectual,
cultural e físico dos associados e suas famílias 2.

Mutualidades

•Associações constituídas na ordem jurídica canónica com o
objectivo de satisfazer carências sociais e de praticar atos de
culto católico, de harmonia com o seu espirito tradicional,
informado pelos principios de doutrina e moral cristãs. Incluem
todas as Santas Casas das Misericórdias existentes em Portugal,
excepto a Santa Casa da Misericordia de Lisboa que tem um
estatuto especial. 3

Misericordias

•Pessoa Colectiva sem fins lucrativos, dotada de um patrimómio 
suficiente e irrevogavelmente  afeto à prossecução de um fim 
de interessa social, sendo considerados fins de interesse social 
aqueles que se traduzem no benefício de uma ou mais 
categorias de pessoas distintas do fundador, seus parentes e 
afins, ou de pessoas ou entidades a ele ligadas por relações de 
amizade ou de negócios 4.

Fundações

•Organizações não contempladas nos grupos anteriores (ex: 
associações juvenis, estudantis, de pais e encarregados de 
educação, de defesa do consumidos, do ambiente, Casas 
do Povo, Bombeiros Voluntários, etc.)

Associações e outras OES

1 – Código Cooperativo – Lei n.º 51/96, de 7 de Setembro, artigo 2º 

2 – Código DAS Associações Mutualistas, Decreto-Lei n.º 72/90, de 3 de Março 

3 – Artigo 68º do Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, que constitui o Estatuto das IPSS  

4 - Lei-Quadro das Fundações publicada em anexo à Lei n.º 24/2012 de 9 de julho 
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Princípios Orientadores (art. 5º) do Decreto-lei n.º 30/2013 de 8 de Maio: As entidades da 

economia social são autónomas e atuam no âmbito das suas atividades de acordo com os 

seguintes princípios orientadores: 

a) O primado das pessoas e dos objetivos sociais; 

b) A adesão e participação livre e voluntária; 

c) O controlo democrático dos respetivos órgãos pelos seus membros; 

d) A conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o 

interesse geral; 

e) O respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da 

coesão social, da justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade 

individual e social partilhada e da subsidiariedade;  

f) A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer outras 

entidades exteriores à economia social; 

g) A afetação dos excedentes à prossecução dos fins das entidades da economia social 

de acordo com o interesse geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da 

distribuição dos excedentes, própria da natureza e do substrato de cada 

entidade da economia social, constitucionalmente consagrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Possuem estatuto de IPSS as entidades constituídas sem finalidade lucrativa, por 

iniciativa de particulares com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral 

de solidariedade e de justiça entre os indivíduos e que não sejam administradas pelo 

Estado ou por um corpo autárquico, para prosseguir, entre outros, os seguintes 

objetivos, mediante a concessão de bens e a prestação de serviços: Apoio a crianças e 

jovens; Apoio à família, Apoio à integração social e comunitária; Proteção dos cidadãos 

na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de 

subsistência ou de capacidade para o trabalho; Promoção e proteção na saúde, 

nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de 

reabilitação; Educação e formação profissional dos cidadãos; Resolução dos problemas 

habitacionais das populações. 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
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Em Portugal, a Economia Social foi responsável por 2,8% do VAB nacional em 2010, tendo 

aumentado o seu peso em 1% face ao resto da economia, e cresceu 14,4% ao ano entre 

2006 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAB da Economia Social em Portugal, 2010 

 

 

As 55.383 empresas/entidades contabilizadas em 2010, com atividade na economia social 

são maioritariamente (94%) associações e outras OES1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Empresas da Economia Social em Portugal 2010 
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Em Portugal as associações e outras organizações da economia social geram mais de 

metade do VAB (54%) e 2/3 do emprego criado na Economia Social. 

 

Impacto da Economia Social em Portugal, 2010 

 

Este sector desenvolve diversos tipos de atividades que permitem a sua classificação de 

acordo com a CSES (Conta Satélite da Economia Social) em 12 categorias: 

1- Cultura, Desporto e Recreio 

2- Serviços de Ação e Solidariedade 

Social 

3- Saúde e Bem-Estar 

4- Ensino e Investigação 

5- Atividades Financeiras 

6- Desenvolvimento, Habitação e 

Ambiente 

7- Comércio, Consumo e Serviços 

8- Atividades de Produção e 

Transformação 

9- Agricultura, Silvicultura e Pescas 

10- Organizações Profissionais, Sindicais 

e Políticas 

11- Cultos e Congregações 

12- Não Especificadas. 
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Os Serviços de Ação e Solidariedade Social são os com maior impacto no VAB da Economia 

Social (41%). 

 

VAB por tipo de instituições na Economia Social em Portugal, 2010 

 

 

No Alto Alentejo a maioria das entidades de economia social são entidades de cultura e lazer 

(54,2%) e serviços sociais (36,9%). 

 

 
Caracterização das entidades de economia social por tipologia no AA, 2013   
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10.2 Políticas Nacionais no âmbito da Economia Social  

 

A atual orientação política define o desenvolvimento do sector da Economia Social como uma 

das suas apostas na atual legislatura, tendo o Governo Português concretizado diversas 

iniciativas recentemente neste âmbito, nomeadamente: 

 Criação de linha de crédito SOCIAL INVESTE - Programa de 

Apoio à Economia Social, através da Portaria n.º 42/2011, num 

montante global de 12,5 milhões de euros de disponibilidade 

financeira e operacional junto dos Bancos a partir do dia 31 de maio 

de 2013. 

 

 

 Fundo de Socorro Social, Decreto-Lei n.º 102/2012, de 11 de 

maio, definindo com clareza as suas finalidades, identificando as 

suas receitas, bem como as situações passíveis de apoio e 

respetivo enquadramento procedimental, numa ótica de 

consolidação legislativa, transparência, certeza e segurança 

jurídicas, perspetivando-se a concessão de apoios em situações de 

emergência social, alerta, contingência ou de calamidade e de 

exclusão social, assim como o apoio às instituições de 

solidariedade social que prossigam fins de ação social.  

 

 

 Relançamento e revitalização do CNES, Conselho Nacional da 

Economia Social - órgão consultivo, de avaliação e de 

acompanhamento ao nível das estratégias e das propostas políticas 

nas questões ligadas à dinamização e ao crescimento da economia 

social. - Resolução do Conselho de Ministros 103/2012, de 7 de 

Dezembro. 

 

 

 Aprovação da Lei de Bases da Economia Social - Lei n.º 

30/2013, de 8 de maio que estabelece o regime jurídico e as 

medidas de incentivo ao sector. O documento aprovado por 

unanimidade pelos deputados, a 15 de março, define as "bases 

gerais do regime jurídico da economia social, bem como as 

medidas de incentivo à sua atividade". 
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 Elaboração da Conta Satélite da Economia Social (CSES) - no 

âmbito do Protocolo de cooperação assinado em 2011 entre o 

Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) e a Cooperativa António 

Sérgio para a Economia Social, CIPRL (CASES), divulgada em 

sessão pública no dia 18 de Abril de 2013. 

 

 Realização a 27 de Junho de 2013 do I Congresso Internacional 

da Economia Social, sob o tema "A Economia Social nos Desafios 

do Século XXI", que contou com especialistas e governantes de 

vários países, incluindo Espanha, Brasil, Angola, Colômbia, Letónia 

e Timor-Leste – Apresentação da Carta de Cascais para a 

Economia Social pelo CNES. 

 

 Programa de Emergência Social (PES) - É um Programa que 
identifica as situações de resposta social mais urgentes e focado 
em medidas e soluções. É um Programa assente na promoção e 
protecção de direitos de muitos que são os mais excluídos e de 
muitos que estão numa situação de tal desigualdade, que 
necessitam de medidas que possam minorar o impacto social da 
crise constituindo uma "almofada social" que amorteça as 
dificuldades que agora atravessam.O PES conta chegar a cerca de 
3 milhões de pessoas em 5 áreas essenciais de actuação:  

o Respostas às Famílias confrontadas com novos fenómenos 
de pobreza.  

o Respostas aos mais Idosos, com rendimentos muito 
degradados e consumo de saúde muito elevados.  

o Tornar a inclusão da Pessoa com deficiência uma tarefa 
transversal.  

o Reconhecer, incentivar e promover o voluntariado.  
o Acreditar nas Instituições Sociais e com elas contratualizar 

respostas. 
 

 Programa de Emergência Alimentar (PEA) –Na concretização do 
Programa de Emergência Social e do Protocolo de Cooperação 
recentemente assinado entre o Estado e as entidades 
representativas do sector social (CNIS, União das Misericórdias e 
União das Mutualidades) é reforçada a preocupação da intervenção 
nas situações mais vulneráveis e fortalecida a lógica de 
proximidade. Assim, tendo em vista a maximização dos recursos já 
existentes, foi criado um Programa de Emergência Alimentar, o 
qual se insere numa Rede Solidária de Cantinas Sociais, que 
permite assegurar às famílias que mais necessitam o acesso a 
refeições diárias gratuitas no sentido de garantir a todas as 
pessoas uma segunda refeição. De acordo com dados do Instituto 
da Segurança Social (ISS)de Outubro 2013, Santarém é o distrito 
com o maior número de cantinas sociais (115), logo seguido de 
Lisboa (111) e Portalegre (69), tendo  já sido celebrados este ano 
221 novos contratos, "evidenciando um maior reforço desta 
resposta nos distritos de Portalegre (49), Lisboa (41), Santarém 
(27), Guarda (19) e Leiria (17)". 

http://www.mercadosocialarrendamento.msss.pt/
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 Contratos Locais de Desenvolvimento Social Mais (CLDS+) – 

Os CLDS+ (novos CLDS) visam aumentar a empregabilidade, 

combater a “pobreza crítica”, garantindo “uma maior proteção” às 

crianças, aos jovens e aos idosos, apostando num “superior 

desenvolvimento local e na concretização de medidas que 

promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência e 

incapacidade”, para os quais, no total, existe uma verba de cerca 

de 20 milhões de euros. Existem no AA CLDS em Avis, Monforte, 

Campo Maior, Crato e Alter do Chão. Criados em 2007, a primeira 

vaga de Contratos Locais de Desenvolvimento Social vigorou entre 

2010 e 2012, após um primeiro projeto-piloto, surgindo nesta nova 

vaga mais focalizados para os problemas sociais com que a 

sociedade portuguesa se deparou no período de ajustamento 

económico e financeiro. Apesar de manter “especial atenção” nos 

territórios envelhecidos e “fortemente atingidos por calamidades”, o 

“foco de ação” dos CLDS+ passa a ter como “preocupação nuclear” 

os concelhos “especialmente afetados pelo desemprego e com os 

territórios marcados por situações críticas de pobreza, em especial 

a pobreza infantil”.Os contratos são celebrados pelo prazo de 18 

meses, tendo como limite máximo de duração o dia 30 de junho de 

2015. 

 

 Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Administração 

Interna (MAI) e o Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social (MSESS) para combater o isolamento, solidão 

e insegurança dos mais idosos, tendo a GNR sinalizado, no ano 

passado, cerca de 23 mil pessoas a viver nestas condições. O 

protocolo tem por objectivo garantir uma melhor articulação entre 

os organismos que actuam nesta área, de forma a promover um 

aumento da qualidade de vida e do sentimento de segurança dos 

cidadãos mais idosos, visando fortalecer as parcerias locais com os 

serviços de segurança social, e garantir uma estreita articulação 

entre as forças de segurança e a linha nacional de emergência 

social – linha 144. 

 

De referir ainda medidas de apoio à estabilização financeira e ao investimento das IPSS como 

a criação de uma Linha de Crédito especifica para este fim, as transferências dos 

estabelecimentos integrados do Estado para as IPSS (ex. Centro Infantil de São Lourenço e 

Centro Infantil de Santo António das Areias no distrito de Portalegre) e a Reprogramação do 

QREN que permitiu aumentar a comparticipação a fundo perdido de 70% para 85%. 

A atual situação económica mundial e em especial na Europa e em Portugal aumenta a 

pressão sobre os governos para o incremento da eficiência da ação social e para a 

monitorização do impacto do valor criado pela despesa correspondente, implicando uma 

profissionalização da gestão com base na criação de valor.  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fQkhMS7VBI53YM&tbnid=d3yYADyE7ho84M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cm-baiao.pt/index.php?info=YTozOntzOjQ6Im1lbnUiO3M6MzoiY2FtIjtzOjU6ImFjY2FvIjtzOjEyOiJub3RpY2lhc19sZXIiO3M6MjoiaWQiO3M6NDoiMTQwOSI7fQ==&ei=zaGFUtSnCvTB7AbbooGICQ&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGRp1_LwTFTd79k7Y0Kb2Xs5aghRA&ust=1384575797825933
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10.3 Economia Social na Europa 

 

Na Europa, cerca de 10% das empresas pertencem ao sector da economia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas da Economia Social na Europa 2009 

 

 

Despesa na Proteção Social 

Portugal tem uma despesa em proteção social per capita de 3.515 Eu (2010), apenas 24% da 

despesa do Luxemburgo (14.624 Eu) 

 

Despesa total em proteção social per capita na Europa, (‘000 Eur), 2010 

 

 

Fonte: Comissão Europeia

26,0%

Outros

1,0%

Mutualistas

3,0%
Cooperativas

Instituições Sem Fins Lucrativos

70,0%

90,0% 10,0%

Economia não Social

Ec. Social

 A economia social na Europa

conta com 2 milhões de

empresas que representam

10% do total, criando 11

milhões de empregos

directos pagos (6% da força

de trabalho da Europa)

 Das empresas do sector

social na Europa, 26% são

cooperativas, 70% são

associações sem fins

lucrativos e 3% são

entidades mutualistas

 A Economia social é

transversal a diversos

sectores, nomeadamente

Banca, Seguros, Agricultura,

saúde, serviços sociais…
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No entanto, Portugal é o 2º país da EU onde a economia social tem maior peso em toda a 

economia. 

 

 
Economia Social na Europa 2006 

 

 

Portugal não é tão eficiente na redução da pobreza como a Áustria, Dinamarca, Holanda, 

França e outros países que obtêm um maior impacto relativo na redução da pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto das transferências sociais (excluindo pensões) na redução da pobreza, 2010 
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A população dependente1 dos países da OCDE aumentará entre 0,3 (Suiça) e 2,6 (México) 

vezes entre 2010 e 2050, aumentando o desequilíbrio demográfico e consequente o 

desequilíbrio do sistema e a pressão para a redução de pensões e subsídios; Em Portugal, a 

percentagem da população dependente mais que duplicará até 2050 (+123%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Previsão da percentagem da população dependente, 2010-2050 

 

 

O aumento da esperança média de vida e o envelhecimento da população, em quase todos 

os países da OCDE, remete para duas questões incontornáveis, a pertinência dos cuidados 

de longa duração e a sustentabilidade financeira do sistema. Em 2008, Portugal era dos 

países que apresentava menor despesa relativa do PIB em cuidados de Longa Duração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Despesa (% PIB), em cuidados de longa duração, 20091 

Nota 1: População dependente é a população com menos de 15 anos e mais de 65 anos, dividida pelo total da população

Fonte: OECD, 2012
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Em percentagem do PIB, Portugal gasta apenas 11% do que a Suécia gasta com a velhice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Despesa em cuidados com a população idosa na Europa (% PIB), 2008  

 

Envelhecimento Ativo 

A OMS define Envelhecimento Ativo como 

o processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, participação e 

segurança, para melhorar a qualidade de 

vida das pessoas que envelhecem, 

implicando uma atuação multidisciplinar e 

interdisciplinar, (Cf. WHO. Active Ageing, A 

Policy Framework. A contribution of the 

WHO to the Second United Nations World 

Assembly on Ageing, Madrid, Spain, April, 

2002)  

 

A promoção do Envelhecimento Ativo 

contribui para uma melhor qualidade de 

vida da população de 65 e mais anos e das 

suas famílias e para uma imagem positiva 

das Pessoas Idosas, como agentes 

indispensáveis de uma sociedade 

inclusiva, participativa, ativa e saudável, 

encarando o aumento da esperança média 

de vida, com saúde e independência, o 

mais tempo possível, como uma 

oportunidade e um objetivo a prosseguir. 

 

O envelhecimento ativo e saudável é um 

desafio partilhado por todos os países 

europeus. Ao responder de forma 

inovadora a este desafio, a Europa tem a 

oportunidade de se afirmar como líder a 

nível mundial, respondendo as diretrizes 

emanadas da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 
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A UE disponibilizou no ciclo 2007-2013 

diversos fundos que podem ser utilizados 

no apoio a projetos e iniciativas no domínio 

do envelhecimento ativo e saudável, 

prevendo-se a sua continuidade no 

próximo quadro 2014-2020: 

 

Fundos Estruturais e de coesão 

 Fundo de Coesão; 

 Fundo Social Europeu; 

 Fundo de Desenvolvimento 

Regional: Interreg IV; URBACT II, 

“Regions for Economic Change”; 

 Instrumentos de Assistência 

Técnica: JESSICA; JASPERS. 

 

Fundos de Desenvolvimento Rural 

 Fundo Agrícola para o 

Desenvolvimento Rural: Programa 

Leader. 

 

Fundos de Investigação, Inovação e TIC 

 

Fundos de Educação e Cultura: 

 Programa de sensibilização para a 

longevidade saudável: Grungtvis for 

adult education, Programa de 

Voluntariado Sénior, Programa 

Leonardo da Vinci para a formação 

vocacional; Programas 

transversais; 

 Programa Juventude em Ação; 

 Programa Europa para os Cidadãos 

(Europe for Citizens). 

 

Outros Fundos Europeus: 

 PROGRESS; Programa da Saúde; 

Daphne II2A. 
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A Estratégia 2020 e Políticas de Envelhecimento Ativo 

na EU 

 

 

A Estratégia de Crescimento da UE para 

2020-Europa 2020 apresenta como 

prioridade favorecer uma economia com 

níveis elevados de emprego que assegure 

a coesão económica, social e territorial, 

assentando no crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo:  

1. Crescimento inteligente - 

desenvolver uma economia 

baseada no conhecimento e na 

inovação. 

2. Crescimento sustentável - 

promover uma economia mais 

eficiente em termos de recursos, 

mais ecológica e mais competitiva.  

3. Crescimento inclusivo - 

favorecer uma economia com 

níveis elevados de emprego que 

assegura a coesão económica, 

social e territorial.  

 
Esta estratégia define, entre outras, a meta 
de 75% de taxa de emprego da população 
entre os 20-64 anos e pelo menos uma 
redução de 20 milhões de pessoas em 
risco de pobreza ou exclusão social em 
2020.  
 
Atingir esta meta não será possível sem 
uma política que fomente o 
envelhecimento ativo e a solidariedade 
intergeracional. 
 
 

Assim, esta Estratégia defende que o 

crescimento inteligente deverá envolver 

modelos novos e flexíveis que permitam às 

pessoas trabalhar mais tempo e explorar o 

desenvolvimento da oferta de serviços e 

produtos para a população sénior.  

O crescimento sustentável requer o apoio 

ao envelhecimento ativo e saudável, de 

modo a prevenir a falência dos serviços 

públicos, pelo que deverá incluir a garantia 

de oportunidades e a qualidade de vida 

para o número crescente de população 

sénior. 

 

Existem diversos programas e fundos 

comunitários que podem suportar projetos 

inovadores e medidas no âmbito do 

envelhecimento ativo e da solidariedade 

intergeracional. 

 
Sinal desta aposta foi a declaração do Ano 
Europeu do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade Intergeracional (2012) que 
se constituiu como um instrumento de 
sensibilização, identificação e 
disseminação de boas práticas. 
Durante todo o ano de 2012 e em todo o 
país foram desenvolvidas várias atividades 
destinadas a promover o envelhecimento 
em 4 domínios: 

1. Emprego; 
2. Participação na Sociedade; 
3. Vida Independente e Saudável; 
4. Solidariedade Intergeracional. 

 
 
Parceria europeia de inovação no domínio do envelhecimento 
ativo e saudável 

 

 

Em dezembro de 2011, a Comissão 

Europeia lançou a sua primeira Parceria de 

Inovação para um Envelhecimento Ativo e 

Saudável com o objetivo principal de 

aumentar em dois anos o tempo médio de 

vida saudável dos cidadãos europeus até 

2020. O Plano de Execução Estratégica da 

Parceria (PEE) estabelece três linhas de 

ação: grupos de ação, sítios de 

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/
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referência e um mercado digital para 

ideias inovadoras. 

Os sítios de referência são grupos de 

regiões, cidades, estruturas hospitalares 

ou organismos que asseguram cuidados 

de saúde integrados com o objetivo de 

fornecer exemplos concretos de serviços 

inovadores com valor acrescentado 

comprovado aos cidadãos e aos sistemas 

de cuidados de saúde em regiões da UE. 

Alguns deles contribuíram para o 

crescimento e a criação de emprego nos 

seus domínios respetivos, e em muitos 

casos, elementos das suas melhores 

práticas passaram do nível local para os 

níveis regional ou nacional.  

Foi lançado um mercado digital para 

ideias inovadoras a fim de implicar mais 

partes interessadas no processo de 

inovação da Parceria Europeia de 

Inovação para o Envelhecimento Ativo e 

Saudável, contribuir para a divulgação e 

partilha de resultados, ideias e iniciativas e 

para facilitar a cooperação no âmbito e 

entre grupos de ação. Foram estabelecidas 

ligações internacionais com a iniciativa 

«Silver Economy» da OCDE e com a OMS 

(cooperação em vários domínios 

relacionados com o envelhecimento da 

população e, especificamente, no grupo de 

ação a favor de ambientes e cidades 

adaptados aos idosos). 

 

Este projeto europeu constitui-se assim 

como um piloto até 2020 e tem ainda como 

objetivos: 

 Melhorar a saúde e a qualidade de 

vida (com especial incidência nos 

mais idosos); 

 Garantir a sustentabilidade e a 

eficácia a longo prazo dos sistemas 

de saúde e de proteção social; 

 Reforçar a competitividade da 

indústria da UE, através do 

desenvolvimento da atividade 

empresarial e da expansão para 

novos mercados. 

 

 

 

 

Tendências na prestação de cuidados continuados    

 

 

 

Um dos temas mais relevantes de 

discussão a nível internacional no domínio 

da população idosa é o apoio prestado 

pelos cuidados de longa duração 

(LTC).Atualmente a discussão na OCDE, é 

como criar mais valor pelo dinheiro na 

prestação de cuidados continuados, tendo-

se identificado 3 tendências:  

1. Home-care - Apoio Domiciliário 

Integrado; 

2. Regulação; 

3. Incentivos Financeiros. 

 

1. Apoio Domiciliário Integrado (Home-

care) - Expansão direta da rede de 

fornecimento de bens e serviços de 

cuidados domiciliários integrados:  

• Muitos países têm expandido a 

cobertura da rede dos seus 

serviços de Cuidados Continuados 

ao nível da comunidade e 

residência (ex: Canadá, Irlanda, 

Nova Zelândia, Suécia e Polónia);  

• O Japão implementou (2006) uma 

reforma abrangente no suporte de 

Cuidados Continuados à 

comunidade, organizados por 

membros das comunidades, 

remunerados e voluntários, para 

permitir que os seniores 

http://www.providentcare.com/wp-content/uploads/2012/02/live-in-caregiver21.jpg
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continuem a viver em ambiente 

familiar; 

• Estas políticas têm permitido 

formas alternativas nos Cuidados 

Continuados, com equipas 

domiciliárias profissionais;  

• Outras estratégias 

governamentais (México, Nova 

Zelândia, Finlândia e República 

Eslovaca) envolvem a formação e 

suporte a cuidadores para reduzir 

a procura de instituições.  

 

2. Regulação – criação de regulamentos e 

guidelines que assegurem o 

cumprimento de critérios de qualidade e 

eficiência, intervindo nomeadamente 

nos seguintes pontos: 

• Desenvolvimento de guidelines 

(ex: Finlândia e Rep.Checa) para 

a promoção da assistência 

domiciliária (home-care) e admitir 

em instituições apenas aqueles 

que requerem elevados cuidados; 

• Criação de restrições orçamentais 

e critérios estritos de admissão em 

hospitais (Hungria); No caso da 

Suécia, a legislação (1995) para 

as pessoas com 

disfuncionalidades crónicas, levou 

muitas pessoas dos hospitais para 

as suas casas; 

• Desenvolvimento de medidas de 

suporte e acompanhamento à 

velhice em casa, através da 

criação de sistemas de 

benchmarking para avaliar o 

desempenho dos cuidados 

continuados (Reino Unido em 

2009); 

• Legalização dos “cuidadores” 

como uma profissão especializada 

(Austrália em 2007). 

 

3. Incentivos Financeiros 

• Os incentivos financeiros têm 

como beneficiários os utilizadores 

do sistema ou os fornecedores de 

bens e serviços a esses 

utilizadores, com o objetivo de 

estimular a escolha equilibrada 

dos cuidados em casa ou na 

comunidade (ex: LAR, centros de 

suporte…); 

• Nos EUA, a Affordable Care Act 

(2010), veio dar novos incentivos 

para a expansão dos cuidados 

domiciliários ou na comunidade, 

para intervenções de longa 

duração: 

• Alargamento de benefícios 

para cuidados domiciliários 

(ou com base na 

comunidade);  

• Distribuição de fundos 

para as pessoas e/ou 

entidades que tratem das 

pessoas, sem recurso a 

internamento em instituições 

para cuidados de longa 

duração (ex: “Comunica 

First Choice Option”; ”Money 

Follows the Person” e “State 

Balancing Incentive 

Program”);  

• Em vários países da OCDE, os 

benefícios são dinheiro e apoio 

para capacitação institucional e 

organização de modo a promover 

uma escolha informada (Reino 

Unido, Áustria, Holanda e Suécia). 

 

Em resumo, a tendência das políticas 

dos países da OCDE, vem no sentido de 

encorajar os cuidados de longa duração 

(LTC) em casa, sendo que para isso é 

necessário ter um mercado eficiente e 

regulado de cuidadores e outros 

prestadores de serviços. 

Há um estímulo claro dos países da OCDE 

para um modelo de prestação de cuidados 

continuados ao domicílio e só em casos de 

necessidade absoluta serem efetuados 

através da institucionalização dos utentes, 
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em hospitais ou outras unidades 

licenciadas para o efeito. 

 

Equilibrar a oferta dos cuidados de 

longa duração Instituições vs Casa: 

• Adequar a oferta do número de 

cuidadores em casa (ex: Grécia, 

tem falta de cuidadores devido à 

emigração); 

• Adequar o número de prestação de 

serviços com a rede; 

• Certificação e formação dos 

cuidadores, essencial para 

homogeneização da qualidade do 

serviço prestado; 

• Certificação das unidades 

prestadoras de serviços na 

comunidade; 

• Regulação e coordenação dos 

prestadores de serviço dentro da 

comunidade; 

• Avaliação dos custos de cuidados 

em casa vs instituições. 

 

Nos diversos países da OCDE há 

experiências positivas onde as 

tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) ajudaram na 

organização do trabalho, eficiência, 

segurança e redução de custos.  

Também a introdução de outras 

tecnologias no transporte de pessoas 

com baixa mobilidade permitiram 

melhorar o serviço prestado e a sua 

eficiência. 

 

A introdução de tecnologias e sistemas 

inovadores permite a: 

• Melhoria da organização do 

trabalho e o aliviar do stress dos 

cuidadores; 

• Monitorização de equipamentos 

médicos à distância e a gestão da 

administração de medicamentos 

(ex: gestão de informação, stocks e 

rastreamento); 

• Maior autonomia e segurança dos 

utilizadores/ utentes do sistema;  

• Maior produtividade dos 

trabalhadores que prestam 

cuidados de longa duração, 

permitindo uma coordenação em 

tempo real e a otimização dos 

tempos (ex.: na Finlândia houve 

uma redução de 60% das 

chamadas urgentes devido à 

sensação de segurança dos 

utentes. Nos Estados Unidos foi 

feito um estudo, onde o recurso a 

equipamentos hidráulicos reduz em 

cerca de 4h semanais, o tempo de 

manuseamento na assistência a 

idosos). 

 

 

  



Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

  

122 
 

11. PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DA PROCURA NO SETOR 
SOCIAL E DA SAÚDE 

 
A procura de serviços e equipamentos no 

setor social – com foco na população idosa 

e da saúde, depende essencialmente da 

população, assim a previsão da sua 

evolução assenta na previsão de evolução 

da população no período 2014-2027, na 

qual é patente o agravamento das 

tendências de envelhecimento da 

população do AA, se nada for feito para 

atrair pessoas fora deste território. 

O envelhecimento demográfico é um dos 

principais desafios que a Europa enfrenta. 

De acordo com projeções recentes o 

número de cidadãos europeus com 65 

anos ou mais quase que duplicará nos 

próximos 50 anos, passando de 87 milhões 

em 2010 para 148 milhões em 2060. 

Esta tendência representa um desafio às 

autoridades públicas, decisores políticos, 

empresas e entidades não lucrativas, 

especialmente no equilíbrio entre a 

pressão crescente na redução da despesa 

pública e a crescente procura de produtos 

e serviços por parte da população idosa. 

Se esta transição demográfica não for 

devidamente acautelada trará problemas 

consideráveis ao nível da sustentabilidade 

dos sistemas públicos de saúde e ação 

social. 

As tendências para um contínuo 

envelhecimento da população são 

confirmadas pelos dados do EUROSTAT 

que indicam que, em Portugal, três em 

cada dez pessoas terão 65 ou mais anos 

em 2050. 

Adicionalmente a estes indicadores soma-

se a significativa perda de população 

residente na região Alto Alentejo. De 1991 

a 2009 a região perdeu cerca de 40.000 

habitantes. De acordo com as estimativas 

da população para 2050 esta tendência 

deverá acentuar-se, continuando a 

população a decrescer. Esta perda 

populacional é acompanhada pelo 

decréscimo da população jovem e ativa e, 

como já se referiu, pelo aumento da 

população idosa, traduzindo-se, em termos 

demográficos, num acentuado 

envelhecimento populacional. 
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A base da pirâmide do Alentejo diminuiu nos últimos 10 anos (01-11), sendo que crianças até 

aos 14 anos diminuíram 0,4% ao ano e que a faixa dos 15 – 24 anos diminuiu 3% ao ano. 

A população do Alentejo continuará a diminuir nos próximos 10 anos, tendo-se esta tendência 

refletido já na diminuição em -0,3% ao ano (01-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pirâmide Etária Alentejo 

 

As projeções demográficas do INE preveem que a base da Pirâmide em Portugal continue a 

decrescer, sendo que o topo da pirâmide, mais de 54 anos continuará a crescer mas com 

alguma desaceleração para os próximos 14 anos (2014-27), no cenário central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projeções do crescimento da população em Portugal por faixa etária, 2014-2027  

 

 

 

Fonte: INE, Censos 2011 e 2001; 

Análise iSBS
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Com base no histórico relativo à ultima década, e com base nas projeções do INE, e no 

comportamento histórico do crescimento da população do AA nos últimos 10 anos (Censos 

01-11), prevê-se que, no cenário central a população diminua, sendo que esta projeção é 

mais optimista do que o crescimento que se verificou no últimoCenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeções do crescimento da população no Alto Alentejo por faixa etária, 2014-2027 

 

Assim prevê-se que a população do AA decresça em média 0,75% ao ano, diminuindo cerca 

de 10% entre 2014 e 2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeções do crescimento da população no Alto Alentejo por faixa etária, 2014-2027 

  

Fonte: INE, Projeções da Populaão Residente em Portugal 2008-60, 2009, Cenário central

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Total

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

>65

Fonte: INE, Projeções da Populaão Residente em Portugal 2008-60 – “Cenário Central”, 2009; Análise iSBS com base na evolução histórica  
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As projeções mostram que a procura interna da população idosa às diversas respostas 

sociais e de saúde no AA vão continuar a diminuir nos próximos 14 anos, prevendo-se -1,8% 

(2014-27) da população com mais de 65 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeções população (‘000) com mais de 65 anos (2014-2027) 

 

A diminuição da população do AA em todas as faixas etárias no período 2014-2027refletir-se-

á numa diminuição acentuada da população idosa, repercutindo-se, igualmente, numa 

diminuição da procura dos serviços de ação social e de saúde para idosos. Assim, se esta 

tendência não for alterada, haverá, em breve, excedente de capacidade dos equipamentos e 

recursos existentes. 

Assim é necessário reverter a situação de desertificação, criando uma proposta de 

valor capaz de atrair procura fora do Alto Alentejo, em Portugal e no Estrangeiro. 

 

 

  

Fonte: INE, Censos 2011, Alentejo; Análise iSBS
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12. RECURSOS E DESPESAS EM SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS  

 

A estrutura de financiamento das instituições sem fins lucrativos (ISFL), onde se insere a 

grande maioria (94%) das entidades que atuam nos serviços de ação social no AA 

(q.v.Capítulo10.1 - Entidades da Economia Social, deste documento) pode ser resumida no 

quadro seguinte que sintetiza os dados da Conta Satélite da Economia Social, Maio 2013 

(dados 2010). 

 

Recursos das Entidades Ação Social (%) 

 Produção (VAB) Transferências 
correntes e 
subsídios 

Rendimentos de 
propriedade 

Outros recursos 

Entidades de 
Ação Social 

51,8 31,0 13,8 3,4 

 

 

Em termos médios, as entidades de Economia Social dependem em cerca de 1/3 (31%) das 

transferências do estado e subsídios para desenvolver a sua atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos das Entidades de Economia Social 

  

Fonte: INE Conta satélite da Economia Social, 2010
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A estrutura de financiamento das instituições sem fins lucrativos (ISFL), onde se insere a grande maioria 

(94%) das entidades que actuam nos serviços de ação social no AA, é apresentada no quadro acima, 

conforme os dados da Conta Satélite da Economia Social, Maio 2013 (dados 2010) a nível nacional.
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Também de acordo com a Conta Satélite da Economia Social, Maio 2013 (dados 2010), as 

componentes das despesas das entidades de serviços de ação social são agrupadas de 

acordo com o quadro seguinte. 

 

 

Despesas das Entidades de Economia Social 

 Consumo 
Intermédio 

Transferências 
Sociais 

Remunerações FBC (*) Outras 
Despesas 

 19,7 33,9 27,4 8,6 10,4 
(*) Formação Bruta de Capital 

 

Sendo que mais de metade das despesas se referem a custos com pessoal e apenas 9% 

dizem respeito a investimento, embora o peso de cada componente varie bastante de acordo 

com o tipo de instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas das Entidades de Economia Social 

 

 

  

Fonte: INE Conta satélite da Economia Social, 2010
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Em Portugal, a Ação Social representa 14% do número total de entidades do Terceiro Sector 

sendo responsável por mais de 1/3 do emprego remunerado (ETC) na ES em Portugal. 

 

Número de entidades vs emprego remunerado por atividade da ES, Portugal 2010 

 

A Economia Social, a seguir à construção, é a atividade que maior peso tem na geração de 

emprego a nível nacional, tendo uma produção (VAB) superior a muitos setores tradicionais 

da economia nacional, como a produção de eletricidade, vapor e ar frio. 

Peso do Emprego vs VAB na atividade economia nacional vs ES, 2010 

Fonte: INE Conta satélite da Economia Social, 2010
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De acordo com o artigo 30º da Lei de Bases da Economia Social (Lei n.º30/2013 de 8 de 

maio), a despesa global com a Ação Social, contida na conta da segurança social, incide 

sobre 4 áreas: 

 Serviços e equipamentos sociais; 

 Programas de combate à pobreza, disfunção, marginalização e exclusão sociais; 

 Prestações pecuniárias, de carácter eventual e em condições de excecionalidade; 

 Prestações em espécie.  

 

De acordo com o Inquérito ESSIS, os gastos energéticos, os gastos com pessoal e com a 

alimentação são as principais preocupações financeiras dos gestores das IPSS, na gestão da 

sua atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Dificuldades Financeiras das IPSS 

 

As fontes de receita (Recursos) 

correspondem às transferências públicas 

provenientes da Segurança Social 

(essencialmente) e de municípios, mas 

também, em algumas respostas, a 

transferências da Saúde e da Educação. 

As transferências da Segurança Social 

inserem-se na despesa global com Ação 

Social que inclui, de acordo com o artigo 

30º da Lei de Bases (Lei n.º 30/2013 de 8 

de maio), a concessão de financiamento a 

4 áreas:  

1- Serviços e equipamentos sociais;  

2- Programas de combate à pobreza, 

disfunção, marginalização e 

exclusão sociais;  

3- Prestações pecuniárias, de carácter 

eventual e em condições de 

excecionalidade;  

4- Prestações em espécie. 

Com vista ao cumprimento dos objetivos 

nacionais no domínio da ação social, são 

estabelecidos protocolos (atualmente 

plurianuais) de cooperação entre o 

Ministério que tutela a Segurança Social e 

as principais organizações de cúpula, 
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representativas das diversas instituições 

da economia social:  

 Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade 

(CNIS); 

 União das Misericórdias 

Portuguesas; 

 União das Mutualidades 

Portuguesas. 

Estes protocolos reiteram os princípios das 

parcerias público/social, assente na 

partilha de objetivos e interesses comuns e 

na repartição de obrigações e 

responsabilidades entre o Estado e as 

Instituições, fixando o valor da 

comparticipação financeira da SS 

relativamente ao custo das respostas 

sociais, de acordo com o estabelecido na 

Norma XXII, n.º 2 e 4, do despacho 

Normativo n.º 75/92, de 20 de Maio. 

 

As despesas de Ação Social atingiram €1.600 M em 2011,menos 5% face a 2010 e -8,7% 

em termos reais, indiciando uma inversão do crescimento de quase 5% ao ano nas despesas 

da ação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Despesa Global da SS na Ação Social 2007-2011 

 

  

Fonte: PORDATA, IGFSS – Conta da Segurança Social 2011, Análise iSBS
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Nos últimos 5 anos, a evolução da comparticipação financeira da SS por resposta social, 

estagnou (+0,5% ao ano) em termos nominais, o que quer dizer que em termos reais 

diminuiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da comparticipação Financeira da social por resposta (Valor mensal) 

 

A Família e Comunidade foram as áreas da Ação Social que maior redução sofreram (-14,6%) 

em 2011, seguidas da Infância e Juventude (-5,4%) e por fim a Terceira Idade (-2,3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolução da Despesa Global da SS na Ação Social 2007-2011 

Fonte: PORDATA, IGFSS – Conta da Segurança Social 2011, Análise iSBS
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Os acordos, que representam 70% da despesa social, registam em média, um crescimento de 

3,1% ao ano, contrariamente às despesas globais da ação social. Contudo, a desaceleração 

é evidente, atingindo no último ano um crescimento real negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Despesa em acordos de cooperação com IPSS 2007-2011 

 

Em média, entre 2005 e 2013, a comparticipação financeira diminuiu ligeiramente em 

termos reais (TMCA= -0,21% ), criando pressão às entidades de ação social para no futuro 

desenvolverem uma proposta de valor sustentável que contemple outras fontes de receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taxa de crescimento real da comparticipação financeira da SS por resposta (%) 
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A percentagem de beneficiários ativos da Segurança Social no total da população 

residente com 15 e mais anos no AA (40,9% em 2011) está abaixo da média nacional 

(49,0%) e do Alentejo (45,9%), tendo vindo a decrescer desde 2001, em linha com a 

tendência nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiários ativos da SS no total da população residente com 15 e mais anos (%), 2009-2011 

 

A percentagem de pensionistas da segurança social no total da população residente no 

AA (54,2% em 2012) está acima da média nacional (40%) e do Alentejo (47,4%), tendo vindo 

a crescer ao longo dos anos e ameaçando a equilíbrio financeiro das contribuições para o 

sistema de apoio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionistas da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações no total da população residente com 15 

e mais anos (%), 2009-2012 
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Acresce que no AA a percentagem de beneficiários do subsídio de desemprego face aos 

beneficiários ativos (6,4% em 2011) está acima da média nacional (5,9%) e do Alentejo 

(5,7%), tendo vindo a aumentar, em linha com a tendência nacional desde 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiários do subsídio de desemprego em % dos beneficiários ativos (%), 2009-2011 

 

A percentagem de beneficiários do Rendimento Social de Inserção da segurança social 

no total de beneficiários ativos no AA (17,5% em 2011) está acima da média nacional 

(10,2%) e do Alentejo (10,9%), tendo registado um decréscimo entre 2010 e 2011, em linha 

com a tendência nacional, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiários de Rendimento Social de Inserção da Segurança Social no total de beneficiários ativos (%), 

2009-2011  



Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

  

135 
 

13. TURISMO SÉNIOR E DE SAÚDE 
 

A relação entre a oferta de equipamentos e serviços sociais para a população idosa e a oferta 

de turismo sénior e de saúde, onde se inclui o termalismo, é muito relevante para o desenho 

da estratégia para a Economia Social, face ao potencial de criação de sinergias e de 

promoção conjunta dos dois setores e respetivas ofertas. 

A nível mundial, o Turismo crescerá em média 4,2% ao ano na próxima década (TMCA 2012-

2022). 

De acordo com o WTTC3, a indústria do turismo contribuiu (2011) directamente para o PIB 

mundial em $2 triliões (2,8%) e $6,3 triliões em termos globais (direto e indireto), ou seja 9,3% 

para o PIB Mundial. 

Em 2011, o turismo a nível mundial empregou directamente 98 milhões de pessoas e por 

cada euro gasto, a indústria gera 3,2 euros e prevê um crescimento de 4,2% ao ano na 

próxima década (TMCA 2012 -2022). 

O crescimento do turismo em termos genéricos, inclui também o crescimento do turismo de 

saúde, onde as últimas estimativas colocam a despesa entre $40 e $60 bl por ano. 

O turismo de saúde, tipicamente inclui características diferenciadas, em preço e/ou na oferta 

diferenciada, no tipo de medicina, condições naturais de recobro e turismo sénior; 

O Plano Estratégico Nacional para o Turismo (PENT 2013-15), aprovado em 27 de março de 

20131, define uma visão para os próximos anos, com base no crescimento sustentável, 

suportada em características distintivas e inovadoras, estabelecendo que: 

a) “Portugal deve ser um dos destinos na Europa com crescimento mais alinhado 

com os princípios do desenvolvimento sustentável, alavancado numa proposta 

de valor suportada em características distintivas e inovadoras do país; 

b) O turismo deve desenvolver-se com base na qualidade do serviço e 

competitividade da oferta, tendo como motor a criação de conteúdos autênticos e 

experiências genuínas, na excelência ambiental e urbanística, na formação dos 

recursos humanos e na dinâmica e modernização empresarial e das entidades 

públicas; 

c) A importância do turismo na economia deve ser crescente, constituindo-se como um 

dos motores do desenvolvimento social, económico e ambiental a nível regional e 

nacional.” 

 

 

  

                                                           
3World Travel and Tourism Council 



Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

  

136 
 

É no Alentejo que a estratégia nacional é mais ambiciosa, com metas de crescimento anuais 

de 8,1% para dormidas estrangeiras até 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos estratégicos, metas de crescimento 2011-15 

 

O Turismo de Saúde tem crescido entre 7% e 8% desde 2000 na Europa, prevendo-se a 

continuação desta tendência de crescimento. São objetivos estratégicos neste domínio a 

segmentação de produtos, a qualificação e classificação da oferta do turismo de saúde, 

definindo-se no PENT, nomeadamente o seguinte: 

 Maior segmentação no turismo de natureza, náutico e de saúde, assim como nos 

circuitos turísticos é individualizado o turismo religioso, e no quadro do produto 

conjuntos turísticos (resorts) integrados assume-se como estratégico o escoamento 

das unidades existentes no domínio do turismo residencial; 

 Valorização dos recursos naturais, paisagísticos e culturais, no sentido do 

enriquecimento do produto e da promoção das respetivas atividades; 

 “Qualificar e classificar a oferta de turismo de saúde, com vista ao desenvolvimento 

e crescimento deste produto de relevância estratégica para Portugal, nas 

componentes médica, termalismo, spa e talassoterapia, estimulando a estruturação e 

a promoção conjunta das valências médica e turística; 

 Vocacionar a oferta do produto para os turistas cuja motivação primária é a 

obtenção de benefícios relacionados com os cuidados de saúde, articulando a 

valência médica com as valências turísticas que lhe estão direta e indiretamente 

associadas, desde o termalismo ao lazer e passando pelo bem-estar. Este produto, 

em termos integrados, tem registado um crescimento anual significativo na Europa, 

entre os 7% a 8% desde 2000, valores que se perspectivam similares até 2015. Os 

principais mercados emissores de turismo de saúde a nível europeu são a Alemanha, 

Bélgica, Itália, Áustria, Suíça, Reino Unido, Escandinávia e Espanha (81% do mercado 

Fonte: INE . Análise do Turismo em Portugal; PENT 2013-2015
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europeu), mercados de relevância estratégica no desenvolvimento do produto em 

Portugal, a par da Holanda, França e EUA, assim como da diáspora e dos países de 

língua portuguesa.” 

 

 

Considera-se assim, fundamental apostar nos fatores endógenos do país em termos de 

saúde para aumentar a competitividade do turismo neste domínio e no domínio do turismo 

sénior. 

Tendo presente as principais características da oferta e procura mundial, sobretudo no 

espaço europeu, foram identificados no PENT os seguintes fatores de competitividade de 

Portugal para o produto Saúde: 

 i) Sistema nacional de saúde de qualidade reconhecida internacionalmente, estando 

Portugal na 12ª posição no índice dos sistemas mundiais de saúde elaborado pela 

Organização Mundial de Saúde; 

 ii) Profissionais com experiência internacional e com diminutas barreiras de 

comunicação nos idiomas dos potenciais mercados emissores para Portugal; 

 iii) Existência de unidades hospitalares acreditadas por sistemas internacionais, 

designadamente pela Joint Commission International; 

 iv) Abundantes recursos termais e de grande riqueza hidrogeológica, sobretudo no 

Norte e Centro; 

 v) Marcas de spas (ex. Angsana Spa, Banyan Tree, ESPA Spa, la prairie Spa e Six 

Senses Spa) internacionalmente reconhecidas em unidades hoteleiras de referência no país; 

 vi) Extensa linha de costa com águas do oceano atlântico que são das mais ricas para 

a prática de talassoterapia; 

 vii) Amenas condições climáticas ao longo do ano, que favorecem a convalescença e 

que per si têm efeito terapêutico nalgumas patologias. 

 

Ao nível do produto, destaca-se a necessidade de redefinir a oferta e colocá-la nos canais 

adequados, destacando-se as seguintes linhas de atuação: 

 No turismo de saúde, vertente termalismo, verifica-se a necessidade de requalificar 

zonas envolventes, desenvolver serviços especializados, criar conteúdos para 

disponibilização em canais internos e externos e reposicionar o produto termal 

no mercado. 

 A nível do bem-estar (spa e talassoterapia), verifica-se a necessidade de desenvolver 

conteúdos para a sua disponibilização em canais específicos, bem como apostar 

na diversidade de experiências de spa e talassoterapia; 
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 No domínio do turismo médico verifica-se a necessidade de fazer um diagnóstico 

global da articulação entre serviços médicos e de turismo, bem como proceder à 

análise da situação competitiva nacional e definição do modelo de negócio que melhor 

potencie os serviços de turismo. 

O turismo de saúde dos residentes é procurado essencialmente nos escalões etários dos 

25-44 anos e com mais de 65 anos. 

 

Estrutura etária da Pop. Residente e dos indivíduos que viajaram por principais motivos de viagem, 2012 

A procura do turismo de saúde por residentes representa apenas uma pequena parte 

(0,3%) do total da procura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartição das viagens, segundo os principais motivos, 2012 



Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

  

139 
 

A oferta de camas no Alentejo concentra-se essencialmente nos hotéis (52%) e 

apartamentos turísticos (11,1%), bem como as pousadas (7,9%) e Hotéis Apartamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de alojamento (n.º camas) nos estabelecimentos hoteleiros, 2012 

 

No Turismo Sénior, os fatores mais valorizados são: 

• qualidade de vida e de bem-estar; 

• Hospitalidade; 

• clima saudável; 

• ambiente agradável, aprazível em termos da paisagem. 

Como segunda prioridade, são ainda valorizados os seguintes aspetos: 

• Disponibilidade de tempo para si próprios (seniores); 

• Sentir que têm alguém que se dedique a eles durante os seus passeios; 

• Diversão; 

• Animação; 

• Sol. 

O produto turístico - Turismo de Saúde e/ou Sénior envolve diferentes setores, necessitando 

para o seu sucesso de uma oferta integrada e coordenada nos domínios da Saúde e da Ação 

Social. 
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Turismo de Saúde e/ou Sénior 
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14. CASOS DE SUCESSO NA ECONOMIA SOCIAL – 
População Idosa 

 

A análise de casos de sucesso aplicados em outros países ou noutras regiões do país 

permite percepcionar novas formas de atuar, contribuindo decisivamente para a definição de 

políticas e estratégias. Foram identificados como boas práticas os seguintes casos: 

 Utilização de Vouchers em países 

nórdicos  

 Triodos Bank 

 Valorais 

 Coração Delta 

 Prémios – Excelente Innovation for 

Ageing 

 Porto cidade amiga dos idosos 

 

 

14.1 Utilização de vouchers em países nórdicos 

 

A utilização de Vouchers em cuidados de longa duração (CLD) na 

Suécia tem por base o princípio da liberdade de escolha por parte dos 

utilizadores de cuidados de longo prazo, dos prestadores de serviço 

(2009 “System of Choice in the Public Sector”), implementada em cerca de um quarto dos 

municípios suecos. 

Os prestadores de serviço são selecionados de acordo com critérios definidos pela lei, sendo 

os municípios obrigados a informar os seus munícipes das opções existentes para que 

possam efetuar a sua escolha. 

De acordo com esta lei, os utentes podem escolher os seus fornecedores de CLD dentro 

daqueles que têm acordo com o município respetivo, sendo que os preços são iguais para o 

mesmo serviço, sendo os prestadores de serviços reembolsados pelos municípios, em 

consonância com um comprovativo assinado pelos utilizadores. 

Os utilizadores têm possibilidade de optar pelos vouchers ou pelo sistema público alternativo. 

Também na Finlândia, cerca de 29% dos municípios utilizam um sistema de vouchers 

(introduzido em 2004 e alargado em 2008 / 2009), onde os critérios de elegibilidade e seleção 

dos fornecedores são definidos em legislação. 

O voucher pode ser utilizado apenas para comprar serviços privados que os municípios 

contrataram para assistência e serviços de enfermagem ao domicílio. 

O valor do voucher é atribuído de acordo com o tamanho e rendimento do agregado familiar, 

sendo que os utilizadores pagaram a diferença entre o preço do serviço e o valor do voucher. 

http://www.em-graf.net/wp-content/uploads/2012/10/LTC-Hands.jpg
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Os preços dos prestadores de serviço podem variar, sendo que o sistema visa a concorrência 

ente eles (FINLEX), não existindo regulação de preço. 

Tal como na Suécia, os municípios finlandeses são obrigados a informar os seus munícipes 

das opções e serviços prestados. 

Na Dinamarca este sistema foi introduzido em 2003 a nível nacional tendo em 2009 sido 

efetuadas emendas que permitiram que este se tornasse o único país nórdico onde a 

liberdade de escolha de prestadores de serviços sociais é obrigatória para todos os 

municípios. 

Neste país um município pode escolher 3 métodos para implementar o modelo de escolha do 

utilizador: 

1) O município estabelece contrato com todos os fornecedores de serviços que 

preencham os requisitos de qualidade; 

2) O município estabelece contrato entre 2 a 5 fornecedores prestadores de serviços; 

3) O primeiro fornecedor é encontrado por concurso, sendo que outros poderão ser 

admitidos posteriormente mediante competitividade no preço. 

O município é sempre responsável por definir os parâmetros de qualidade dos prestadores de 

serviço. 

O histórico ainda recente, mostra que a liberdade de escolha introduziu uma grande 

satisfação nos utilizadores dos cuidados de longa duração. 

 

Lessons Learned – Casos, Finlândia, Suécia e Dinamarca 
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14.2 Triodos Bank 

 

 

O Triodos Bank foi criado em 1980 na Holanda, como Banco sem fins lucrativos (Capital 

equivalente a €540.000), com a missão de “Financiar Companhias, instituições e projetos que 

acrescentem valor cultural e beneficiem as pessoas e o ambiente, com o suporte dos 

depositantes e investidores que queiram encorajar a Responsabilidade Social das Empresas 

e uma Sociedade Sustentável”. 

A palavra Triodos tem origem na Grécia, e que traduz o equilíbrio entre as três áreas sociais 

(Legal, Económica e Cultural). 

O Triodos Bank surgiu em 1968, através da constituição de um grupo de 4 pessoas com o 

intuito de investigarem o modo de utilização de dinheiro como veículo para a mudança social. 

Foram convidadas mais 30 pessoas a juntarem-se à ideia e a estudar o significado e as 

qualidades do dinheiro, bem como a distinção entre as três áreas sociais: Legal, 

Económica e Cultural. Cada área tem necessidades regulatórias diferentes e implicações 

sociais diferentes, e uma sociedade saudável e inovadora depende do balanceamento entre 

estas 3 áreas (R. Steiner, 1905/06). 

Em 1971, Triodos Bank foi primeiramente institucionalizado como Fundação para apoiar 

projetos e empresas inovadoras. 

A missão do banco é emprestar dinheiro a pessoas e organizações com objetivos 

sustentáveis. 

 

 

Missão do Triodos Bank 
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Com o crescimento surgiu a necessidade de equilibrar os fundos disponíveis com os pedidos 

de empréstimo, continuar a inovar contendo o risco. 

A fundação do Banco teve como base uma comunidade de pessoas que acreditam que a 

atividade bancária tem potencial para se tornar numa ferramenta e num instrumento para uma 

mudança social sustentável1. 

Quando o Banco foi fundado, era fácil angariar novo capital, registando uma taxa de 

crescimento de20% ao ano. Difícil era endereçar esse dinheiro a pedidos de empréstimo. 

Este balanceamento levou tempo até atingir o equilíbrio necessário à procura. 

Innovative Green Funds 

Em 1986, após a crise petrolífera e o desastre de Chernobil, os depositantes pressionaram o 

Banco a investir em energias verdes. Com a tecnologia eólica em desenvolvimento, o Banco 

identificou uma oportunidade para instalar um parque eólico na Dinamarca, conjuntamente 

com uma pequena empresa de engenharia holandesa que desenvolveu a tecnologia e 

supervisionou a implementação projeto. 

Embora com um risco elevado, a pressão para a inovação financeira ao nível da economia 

social sobrepôs-se, criando a Triodos Ventures, que financiou o primeiro parque eólico do 

Banco.  

Assim, nos anos 90,dado o elevado investimento de tempo que o Banco fez nas áreas 

ambientais e sociais, a sua notoriedade subiu junto da sociedade, bem como o nível de 

investimento, tornando-se um ativo do Banco, sendo, o Triodos, um banco com 

competências reconhecidas na área das Energias Verdes, diferenciando-se dos outros 

bancos holandeses. 

A consciência social de que uma família holandesa em média teria que investir 1.330 Euros 

por ano para limpar a sua pegada carbónica energética gerou a oportunidade ao Triodos 

Bank de criar um dos primeiros Fundos Eólicos na Europa. Este Fundo manteve-se lucrativo 

desde a sua criação, mesmo sem incentivos fiscais do governo Holandês. 

Ter iniciado a sua experiência nas energias renováveis, uma década antes da sua 

proliferação pela Europa, permitiu ao Banco angariar novos Clientes, nomeadamente neste 

setor das energias renováveis. 

A criação de novos fundos, não cotados em bolsa, ou seja não são listados no mercado 

de capitais, sendo geridos pelo Banco Triodos1, que adquirem ativos sustentáveis e os 

alugam numa base de longo prazo a indivíduos e empresas, permitiu o 

desenvolvimento da sua atividade numa perspetiva de responsabilidade social: 

• Fundo “Terra Ecológica” -O Fundo detém Terras e aluga-as, a preços 

“aceitáveis”, a agricultores para produção de culturas biológicas; 

• Fundo Eólico –Fundo que compra os Parques Eólicos e possibilita aos 

investidores entrarem na proposta de valor do Banco; 
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Foi também alargado o leque de investidores aempresas fora do âmbito da comunidade de 

depositantes que constituem o núcleo da comunidade social. 

Em 1994 iniciou a atividade do micro-financiamento, criando Fundos Fechados 

investindo em projetos com desenvolvimento pessoal: 

• Hivos-TriodosFund (Fundo fechado gerido pela Joint venture entre a 

Hivos e o Triodos Bank); 

• Triodos-Doen Foundation (Fundo fechado gerido entre a Doen 

Foundation e o Triodos Bank). 

Estreitou relações com o Banco Mundial e ONG Holandesas no sentido de conhecer a 

procura local e específica de investimento/financiamento, bem como o desenvolvimento de 

soluções de investimento/financiamento específico para casar com a carteira de projetos; 

Desenvolvimento de conhecimento específico alargado para apresentar uma oferta 

compatível com as oportunidades específicas; 

Focus no Micro Financiamento como principal atividade internacional 

Hoje, o Triodos Bank oferece 4 Fundos, que financia 82 instituições de micro financiamento 

que trabalham em 40 países,a América Latina, África, Ásia e Europa de Leste 

Desenvolvimento da atividade “Fair Traide Finance”; Lançamento de Fundos de 

Investimento em Responsabilidade Social (SRI); alargamento da base de constituição 

de fundos no Luxemburgo, permitindo a sua fácil customização. 

O Caso Triodos Bank – A Banca como veículo para a inovação e transformação social  

 Fare Trade Investment - Em 2008, Triodos retirou o “fair trade finance” do Fundo 

Micro-Financiamento e desenvolveu um fundo próprio 

 Investimento socialmente responsável (SRI): 

• The Landtrust Fund (1989) 

• TheTriodos Meerwaarde Mixfund (combinação de equities e bonds) 

lançado em 1997 

• Em 2000, foram introduzidos o theTriodos Meerwaarde Aandelen (equity) 

fund e o Triodos Meerwaarde Obligatie (bonds) fund 

• Em 2007, Triodos introduziu os primeiros fundos Luxemburgueses, 

Triodos Sustainable Pioneer, Triodos Sustainable Equity, e Triodos 

Sustainable Bond fund. 

A internacionalização foi um passo importante para angariar mais Capital de 

investidores institucionais como fundos de pensões. 
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Em 1992, a Legislação Europeia permitiu ao Triodos Bank a oportunidade de operar em 

qualquer sitio da EU, controlado pelo Banco Central Holandês, expandindo-se para: 

• Bélgica 

• Reino Unido 

• Espanha 

• Alemanha 

• A abertura das sucursais, embora deficitárias numa fase inicial, criaram valor 

para o Banco numa fase posterior 

Os fundos de pensões e Bancos valorizam muito o facto do Triodos Bank ser internacional, e 

começaram a olhar Triodos como alvo de investimento 

Em 2006, tornou-se um Banco de retalho, sem aumentar a divida, ganhando o prémio 

de Banco Sustentável do ano em 2009 

 Em 2006, o Triodos Bank adicionou um serviço de contas correntes ao público na 

Holanda, tornando-se um Banco Comercial; 

 A Crise 2008-2009, veio dar razão à estratégia do Banco que não perdeu dinheiro 

com ativos tóxicos, recebendo aberturas de contas massivas de clientes de 

outros bancos maiores; 

Em 2009, Triodos Bank ganhou o prémio do Financial Times Sustainable Bank of the Year. 

O Banco Triodos investe no cuidado a idosos, através do apoio  

a ação social 

 “Processo de Empréstimo” – Financiar investidores e projetos inovadores que 

enderecem objetivos Sociais, Ambientais e Culturais, tendo uma oferta especializada 

nas seguintes áreas: 

• Energia e Clima 

• Artes e Cultura 

• Agricultura Biológica 

• Micro financiamento 

• Comercio Sustentável (Fare Trade) 

 Principais setores de investimento na área social: 

• Natureza e Ambiente 

• Cultura e Sociedade – Educação, Cuidados de Saúde (Centros Médicos, 

Quintas terapêuticas, cuidados de idosos e deficientes 

• Arte e Cultura 
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• Filosofia & Vida (Centros de Meditação e Religiosos) 

• Projetos comunitários 

Um Banco profissional virado para a sociedade, com um crescimento de 150,6% ao ano 

(TMCA) 2008-2012 de ativos sob gestão, com lucro crescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Caso Triodos Bank – A Banca como veículo para a inovação e transformação social – Práticas e 

Competências em Responsabilidade Social e Energia Verde 

 

A vocação do Triodos passa pelo desenvolvimento de Private Equity e Venture Capital de 

Longo Prazo para área Social, tendo como visão para o futuro: 

• Continuar a crescer e alargar a operação internacional a um ou dois países, 

podendo constituir-se como um potencial parceiro interessante a nível nacional para 

o desenvolvimento da Economia Social; 

• Reinventar a atividade Bancária para a Sociedade; 

• Inovação de Produto; 

• Operar com a prioridade nas pessoas, planeta e lucro; 

• Ancorar este conceito Social na organização; 

• O Banco como veículo para a mudança. 
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14.3 Valparaiso      

O Elder Style Initiative, no estado de Indiana, USA, é uma PPP formada em 

2007 entre a entidade gestora de parques de Valparaiso e a comunidade de 

reformados de Pines Village, construindo um lugar vibrante e saudável para 

os seniores viverem melhor. 

Esta Parceria oferece à comunidade sénior diversas tipologias de alojamento: apartamentos, 

casas (villas) com e sem jardim, estruturas residenciais para pessoas idosas, disponibilizando 

diversos tipos de serviços e atividades, promovendo a inclusão dos seniores na vida ativa da 

comunidade, num verdadeiro conceito de envelhecimento ativo. 

Representa, assim, um compromisso para combinar esforços no 

sentido de promover uma vida saudável e criar uma rede de 

escolhas comunitárias que permita aos seniores viverem melhor. 

Para promover estas escolhas dentro da comunidade, construir uma rede e alavancar os 

recursos locais e criar um ambiente vibrante e saudável para os seniores, o The Elder Style 

initiative envolveu diversos stakeholders: 

• Departamentos da Câmara; 

• Fornecedores de serviços; 

• Empresas; 

• Profissionais de saúde e cuidadores; 

• Organizações sem fins lucrativos; 

• Comunidades de fé. 

Uma equipa do Elder Style iniciative desenvolveu um plano estratégico para os 5 anos 

seguintes, endereçando as oportunidades e desafios à população de Valparaiso que 

rapidamente tem crescido. A estratégia definida está fortemente alicerçada na forte cultura de 

voluntarismo, colaboração e cooperação que caracteriza a comunidade do Valparaiso. 

As 4 prioridades estratégicas definidas apostam na criação de um ambiente adequado 

ao desenvolvimento sénior, sendo cada uma delas coordenada por um “embaixador”: 

1. Inventário e desenvolvimento de recursos 

2. Envolvimento comunitário 

3. Construir o Ambiente 

4. Fortalecer a “Safety Net” para os adultos seniores  

http://www.pinesvillage.org/default.htm
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ufQVqgqpxrxhSM&tbnid=xMPCX79rlvQuAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www3.imperial.ac.uk/ageing/getinvolved&ei=X-dzUuaALuad0wWk8YGADg&bvm=bv.55819444,d.ZGU&psig=AFQjCNFg89CmW6jocazX9Uat_PxD3ygH8g&ust=1383413963457472
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4 Prioridades estratégicas 

 

A primeira prioridade estratégica visa maximizar os recursos existentes e desenvolver 

novos recursos para proporcionar uma oferta mais atrativa aos adultos seniores. 

 

 

A oferta de uma rede de escolhas é a base da 

proposta de valor do Elder Style Valparaiso, 

tendo que ser alimentada de forma constante, 

garantindo que a população sénior é bem 

servida: 

• Maximizando os recursos existentes, 

• Desenvolvendo ou ativando novos 

recursos. 

O focus atual do subcomité “The Resource / 

Inventory Development Subcommitee” está 

centrado na criação de um centro de recursos 

no Village Park Enrichment Center”: 

• O Centro de Recursos irá funcionar 

como o principal ponto de acesso de 

informação de serviços e assistência 

disponibilizada aos seniores e suas 

famílias; 

• O Comité avaliará continuamente as 

necessidades de recursos e procurará 

novas soluções para colmatar essas 

necessidades. 

Embaixador: Anna Roger  

 

 

Inventário e 
desenvolvimento 

de recursos

Construir o 

ambiente

Envolvimento da 
comunidade

Fortalecer a rede 
de segurança para 

seniores

Elderstyle  
Valparaiso

iniciative
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A segunda prioridade estratégica visa o envolvimento da comunidade e dos seus 

líderes como forma de credibilizar e reconhecer o conceito. 

 

Procura-se adequar programas, serviços e 

facilidades, e assegurar o acesso a uma 

gama diversa de oportunidades de escolha 

no envolvimento na comunidade, para 

aumentar a qualidade de vida dos adultos 

seniores. A oferta é adequada a cada 

estágio do envelhecimento 

O focus atual do subcomité está no 

envolvimento da comunidade e na 

promoção do conceito Elder Style 

Valparaiso: 

 Desenvolvimento de um Logo Elder 

Style; 

 Publicitação do conceito; 

 Alargamento da comunidade, a 

outros líderes e organizações. 

Embaixador: Laurie Mullet 

 

A terceira prioridade estratégica visa a integração física e social dos seniores no 

ambiente comunitário. 

 

A construção de um ambiente adequado 

aos seniores permite-lhes viverem vidas 

saudáveis e ativas em cada estágio do seu 

ciclo de envelhecimento. 

O focus atual do subcomité está na 

garantia contínua da independência dos 

adultos seniores numa casa segura, 

ativando estratégias que facilitam a sua 

mobilidade e interação física e social nos 

seus ambientes. 

Atualmente o trabalho desenvolve-se no 

sentido de: melhorar os acessos a 

passeios e ciclovias na comunidade; 

aumentar a largura dos passeios; 

aumentar o tempo de passagem nas 

passadeiras em horas de ponta; promover 

de forma contínua reparações em 

habitações de forma a serem eliminadas 

as barreiras físicas que impedem a 

independência e autonomia dos seniores. 

Embaixador: John Selbert 
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A quarta prioridade estratégica visa o fortalecimento da rede de segurança dos 

seniores.

 

A necessidade de ter uma rede segura 

acompanha todo o ciclo de envelhecimento 

dos adultos seniores, contudo, as 

características de segurança alteram 

consoante a faixa etária em que se 

encontrem, pelo que é importante garantir 

esta segurança em todas as fases do seu 

envelhecimento. 

O focus atual do subcomité está, assim, na 

definição, identificação e implementação 

de pontos de acesso aos seniores, 

sobretudo, aos mais vulneráveis, 

garantindo que todos tenham acesso aos 

serviços e assistência de que necessitam. 

Embaixador: Anna Schoon 

 

 

 

“Live Vibrantly! Celebrate Life!” 
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14.4 Coração Delta 

 

O Coração Delta, a associação de solidariedade social do Grupo Nabeiro, foi criado com o 

objetivo de desenvolver projetos nas comunidades nomeadamente projetos de voluntariado e 

de apoio social. São seus associados, as empresas do Grupo Nabeiro e os seus 

colaboradores.  

Atualmente, a Associação Coração Delta criou várias valências e serviços necessários ao 

desenvolvimento das comunidades, tais como: 

1. Centro Educativo Alice Nabeiro; 

2. Intervenção precoce e apoio ao desenvolvimento de crianças e jovens; 

3. Voluntariado e projetos ambientais e de cidadania. 

 

1. Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN),  

O Centro Educativo Alice Nabeiro iniciou a 

sua atividade em Março 2008 e tem como 

finalidade promover a educação integral 

das crianças com alegria, espírito criador e 

de descoberta e com sentido de futuro, 

com vista a proporcionar uma vida 

comunitária.  

A promoção da criatividade, do espírito 

empreendedor e do risco a tomar desde a 

infância, promovido por este centro, 

pretende constitui-se como a génese da 

próxima geração de empreendedores do 

Alentejo. 

O Centro Educativo oferece serviços de 

Atividades de Tempos Livres (ATL) e Pré-

escolar a crianças dos 3 aos 12 anos. 

O CEAN é um espaço onde se promove o 

Desenvolvimento Humano das Crianças 

numa gratificante atmosfera de Alegria e 

Autonomia de Ser, constituindo-se como 

um exemplo que pode e deve ser atendido 

por entidades externas, com realce para 

outros grupos empresariais - nacionais e 

europeus - e para as autoridades 

educativas de Portugal. 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zS1hkrjmHeAIuM&tbnid=-YgJ9vEDw-7DkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cefopna.edu.pt/revista/revista_05/es_02_05_mp.htm&ei=vPlzUr__FPLM0AWL-YBI&bvm=bv.55819444,d.ZGU&psig=AFQjCNF52x7jGilhoowyopx_Ye26n7eXyA&ust=1383418652507499
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2 Intervenção precoce 

O CEAN disponibiliza Turmas PIEF - 

Programa Integrado de Educação e 

Formação que tem como finalidade 

promover a inclusão social de crianças e 

jovens mediante a criação de respostas 

integradas, designadamente 

socioeducativas e formativas de prevenção 

e combate ao abandono e insucesso 

escolar, favorecendo o cumprimento da 

escolaridade obrigatória e a certificação 

escolar e profissional dos jovens, com 

metodologia em contexto de vida da 

criança. 

Estas Turmas abrangem não apenas 

crianças de Campo Maior, mas também de 

Monforte e Arronches. 

 

 

3 Voluntariado e projetos ambientais e de cidadania 

O Coração Delta tem desenvolvido 

diversos projetos inseridos na política de 

responsabilidade social do Grupo Nabeiro, 

destes destacam-se os seguintes: 

 TEMPO PARA DAR– programa de 

voluntariado de proximidade 

destinado à população idosa, 

implementado por funcionários da 

Delta por todo o país (2h/mês por 

funcionário), em articulação com as 

IPSS locais e que permitiu a 

realização de diversas iniciativas, 

como sejam a reparação de 

habitações e a criação de um 

mealheiro (42 462,97€) que 

permitiu a oferta de telemóveis e 

cabazes de Natal a idosos 

carenciados.

 

 

Entrega de 124 telemóveis  Entrega de 2.000 Cabazes de Natal 
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Reparação de habitações 

 

CAMPO MAIOR SOLIDÁRIO – 

CRIAÇÃO DA MOEDA SOCIAL– 

Destinado a famílias abrangidas pelo 

Rendimento Social de Inserção, onde 

funcionam diversas oficinas onde se 

ensinam ofícios e realizam serviços à 

comunidade, quer pelos beneficiários 

do RSI, quer por outros voluntários, o 

pagamento às pessoas é feito através 

de uma moeda própria, criada para o 

efeito – O MAYOR que serve também 

como meio de pagamento dos 

serviços prestados pelas oficinas. As 

oficinas e serviços prestados são 

os seguintes: 

 Oficina de Costura; 

 Oficina da flor; 

 Oficina das Artes; 

 Lavandaria social; 

 

 

 Mercearia social (com produtos de 

quebra através de protocolo com o 

Continente); 

 Cozinha Solidária; 

 Clube Saúde – Apoio médico; 

 Formação Ser Pais; 

 Carrinha Social. 

 

A associação Coração Delta pelo seu dinamismo, inovação e ligação entre o mundo 

empresarial e economia social, constitui um elemento distintivo que transcende o nível 

regional e se afirma como um caso de sucesso nacional. 
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14.5 Prémios – Excellent Innovation for 

Ageing 

 

 
Trinta e duas cidades e regiões da Europa 

receberam o prémio Excellent Innovation 

for Ageing, por terem criado novas formas 

de ajudar as pessoas idosas. As iniciativas 

premiadas puseram em prática soluções 

tecnológicas, sociais e organizativas, 

inovadoras para reforçar a eficiência dos 

sistemas de assistência social e de saúde. 

As iniciativas premiadas com estrelas 

situam-se em diversos países: República 

Checa, Dinamarca, Finlândia, França, 

Alemanha, Irlanda Itália, Portugal, 

Espanha, Suécia, Países Baixos e Reino 

Unido, constituindo exemplos de soluções 

inovadoras que permitem ajudar os 

cidadãos mais idosos a viver vidas 

saudáveis e ativas, sendo um modelo de 

inspiração para a sua implantação em 

grande escala. 

A Parceria de Inovação para um 

Envelhecimento Ativo e Saudável da 

Comissão inclui seis categorias de 

inovação: observância dos tratamentos 

médicos, prevenção contra as quedas, 

fragilidade e subnutrição, cuidados 

integrados, autonomia e ambientes 

adaptados às necessidades dos idosos.  

 

Apresentamos alguns exemplos de boas 

práticas premiadas:  

 A Andaluzia (Espanha) integrou 
eletronicamente a informação sobre a 
saúde de todos os seus 8,5 milhões de 
habitantes, otimizou a coordenação dos 
prestadores de cuidados de saúde e de 
assistência social e melhorou a 
cobertura social dos cerca de 1,3 
milhões de cidadãos com mais de 65 
anos. 

 A Escócia criou um instrumento de 
previsão de riscos destinado a 
antecipar os cuidados, de modo que 
até 2020, todos possam viver mais 
tempo e mais saudáveis em casa ou 
num estabelecimento residencial. Este 
projeto permitiu reduzir o número de 
hospitalizações, a sua duração e 
realizar uma poupança líquida de 190 
libras esterlinas por doente. 

 O País Basco (Espanha) está a 
lançar 14 projetos de TIC para aplicar a 
sua estratégia de tratamento de 
doenças crónicas. Registou-se até 
agora uma redução de 38 % na 
hospitalização de casos muito 
complexos e uma diminuição de 26 % 
das consultas de urgência. 

 A Universidade de Coimbra 
(Portugal) apoia um ecossistema 
holístico de partes interessadas para 
implantar práticas inovadoras. O 
domínio do envelhecimento cognitivo, a 
demência e a deterioração da visão 
demonstrou resultados positivos, tendo 
sido avaliados anualmente por 
especialistas 1350 doentes e criados 
mais de 100 postos de trabalho. 
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14.6 Porto cidade amiga dos idosos 

 

 

 

O projeto “Integra & Ajuda na Cidade 

Amiga” desenvolvido pela Liga Portuguesa 

de Profilaxia Social, desde Novembro de 

2008, consiste na promoção da cidade do 

Porto como uma cidade amiga dos idosos, 

seguindo as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

visa um melhor desempenho de todas as 

pessoas idosas dentro da cidade. 

 
 

Pretende-se tornar a cidade um lugar mais 

acolhedor para as pessoas idosas e, 

simultaneamente contribuir para o 

envelhecimento ativo melhorando a sua 

qualidade de vida, e ainda otimizar as suas 

oportunidades de participação social 

independentemente da sua situação 

socioeconómica. 

Este projeto tem implementado na Cidade 

do Porto a metodologia desenvolvida e 

proposta pela OMS para as cidades 

amigas das Pessoas Idosas. 

Esta metodologia passa por ouvir as 

pessoas idosas sobre a sua realidade 

quotidiana e de cidadãos da sua cidade, 

nomeadamente pela aplicação da Lista de 

Controlo da Cidade Amiga (LCCA) 

adaptada da check-list apresentada no 

Guia das Cidades Amigas 

(www.who.int/ageing/publications/Global_a

ge_friendly_cities_ Guide_English.pdf) e a 

posterior divulgação e discussão dos 

resultados junto das pessoas idosas e 

decisores. 

 

Os objetivos gerais do projeto são 

 Promover o bem-estar e saúde da 

população idosa contribuindo para o 

seu envelhecimento ativo e 

autonomia face à esperança média 

de vida. 

Tendo como objetivos específicos: 

 Sensibilizar e consciencializar todos 

os agentes locais para a valorização 

das capacidades da população idosa, 

bem como a adaptação das 

estruturas e serviços; 

 Aumentar e diversificar a atividade 

física, adaptada aos idosos, através 

da dinamização e uso de espaços 

existentes; 

 Prevenir incapacidades pelo fomento 

e adoção de estilos de vida 

saudáveis; 

 Aumentar o envolvimento social e 

encontrar ocupações para o idoso 

como forma de combater a solidão; 

 Alterar estereótipos em relação à 

velhice e ao envelhecimento; 

 Formar agentes de promoção da 

saúde, no contexto das cidades 

amigas. 
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15. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
ECONOMIA SOCIAL PARA O ALTO ALENTEJO 

 

15.1 Conclusões da Reflexão Estratégica 

A 12 de Setembro 2013, em Monforte, no auditório da Biblioteca Municipal, teve lugar a 

reflexão estratégica para o Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, juntando 

os principais Stakeholders neste setor, nomeadamente: 

 CIMAA 

 Representantes dos Municípios  

 Centro Distrital de Portalegre do ISS, IP (CDSS) 

 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo – ULSNA 

 Turismo do Alentejo, E.R.T 

 IPSS 

 Misericórdias 

 Instituições com fins Lucrativos 

 

Nesta reflexão foram apresentados os diversos resultados do projeto e discutida a estratégia 

definida, contando com a participação de diversos oradores, nomeadamente: 

 Presidente da Câmara Municipal de Monforte – Miguel Rasquinho 

 Diretor Regional do Centro Distrital de Portalegre do Instituto do Segurança Social, IP 

– João Carlos Laranjo 

 Enfermeiro Diretor da Unidade Local Saúde do Norte Alentejo, E.P.E (ULSNA) – 

António Miranda 

 Presidente do Turismo do Alentejo - Ceia da Silva 

 Coração Delta – Associação de Solidariedade Social – Carlos Pepê 

 Vice-Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor – António José Lopes 

 Presidente da Associação de Amigos da 3ª idade de Fortios – Manuel Chagas 

 Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) – Armando Varela 

Deste encontro resultaram as seguintes conclusões em 4 domínios distintos: 

Território e contexto económico e social 

 As amenidades do território constituem um ponto forte da região; 

 Região de excelência em termos de segurança, a mais segura do país e das mais 

seguras da Europa; 

 Situação económica e social das famílias agravada pela atual situação de crise 

económica; 

 Tendência de redução da intervenção e financiamento do Estado; 

 Degradação dos centros urbanos, devendo ser promovida a sua reabilitação urbana, 

nomeadamente para a fixação do público sénior em casas devidamente equipadas, 

numa lógica de regeneração urbana; 
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 Importância do envolvimento e contribuição crescente por parte das autarquias na 

área social; 

 Abordar o território como um todo, sem a lógica puramente municipal, de forma a 

potenciar de forma mais efetiva os recursos existentes; 

 Rede de transportes insuficiente para as necessidades de mobilidade da população. 

 

Setor da Ação Social 

 A oferta de equipamentos e respostas sociais na Economia Social no Alto Alentejo 

está sobredimensionada para os próximos anos, tendo em conta a erosão 

demográfica da região, sendo fundamental pensar a oferta como um todo para além 

dos incentivos à construção de equipamentos. 

 Existência de uma oferta de respostas sociais superior às necessidades da região, 

fruto de incentivos desadequados ao crescimento da oferta em respostas sociais que 

agora não encontram possibilidade de obter acordos de cooperação com a Segurança 

Social. 

 Existência de situações de competição entre IPSS para a prestação do mesmo serviço 

ao mesmo público. 

 É fundamental pensar a oferta de forma conjunta em toda a região do Alto Alentejo, 

assegurando a sustentabilidade das instituições face à evolução do envelhecimento da 

população. 

 Avaliar a possibilidade de fusão de entidades de forma a garantir a sustentabilidade 

financeira das mesmas. 

 Estudar formas alternativas de financiamento. 

 Desenvolver o trabalho em rede, numa lógica de cooperação, nomeadamente através 

do estabelecimento de um Protocolo de Parceiros. 

 Promover a articulação da intervenção das várias entidades envolvidas na economia 

social, na implementação de projetos concretos. 

 Partilhar serviços comuns, como por exemplo a criação de uma Central de Compras 

conjunta para as entidades da ES do AA. 

 Promover a abertura das entidades da ES à sociedade. 

 Na abertura de novas unidades/equipamentos/respostas sociais deve ser analisada a 

sua sustentabilidade económico-financeira, devendo os CLAS (Conselhos Locais de 

Ação Social) ter este aspeto presente na elaboração dos seus pareceres. 

 Adequar a qualidade dos serviços e a capacidade instalada à procura futura, aumentar 

a procura, inovar, e oferecer respostas distintivas, tirando partido da capacidade 

instalada. 
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 Promover a melhoria dos processos internos e a certificação ISO 9001 das entidades 

da Economia Social. 

 Reduzir custos internos de funcionamento. 

 Implementar medidas de controlo de gestão. 

 Promover a formação dos técnicos sociais em geriatria e dos gestores nos domínios 

da Gestão de entidades da economia social. 

 Atrair novos mercados e novos públicos – apresentar a proposta de valor da região, 

articulando a rede social com a rede de saúde e a oferta turística. 

 Articular e desenvolver de forma coordenada a participação de voluntários; 

 Estabelecer parcerias com universidades e com outras regiões e entidades, 

nomeadamente da vizinha Espanha. 

 Ter uma base de dados permanentemente atualizada com as respostas sociais da 

Região, envolvendo a SS e os stakeholders interessados. 

 

Setor da Saúde 

 A região encontra-se bem apetrechada com equipamentos de saúde, apesar de ter 

dificuldade em atrair profissionais de saúde em termos de remuneração e de 

experiência clínica, havendo falta de resposta em determinadas especialidades. 

 A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo (ULSNA), abrange o distrito de 

Portalegre, sendo constituída por 2 unidades hospitalares e 16 centros de saúde, com 

a missão de dar apoio e prestar cuidados de saúde. 

 A ULSNA é o maior empregador do distrito de Portalegre, com cerca de 1800 

colaboradores. 

 Os cuidados de saúde têm evoluído para tecnologia de ponta, descurando os 

cuidados primários, área atualmente a ser reforçada. Há que entender que tem que 

existir um trade-off entre serviços de proximidade e a viabilidade económica do 

mesmo. 

 Em linha com esta estratégia, os centros de saúde foram direcionados para a 

prevenção e prestação de cuidados de saúde primários. 

 Importância da complementaridade (e não sobreposição) dos 2 hospitais e dos centros 

de saúde e da prestação de cuidados de saúde primários, permitindo a partilha de 

equipamentos e serviços. 

 Para a resposta a situações de emergência foram disponibilizadas viaturas de 

emergência, com mais capacidade para atendimento do que os centros de saúde 

existentes em muitas das localidades. 
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 A rede de transportes públicos é pouco funcional, com baixa frequência e 

desadaptada às necessidades dos utentes (com 1 só transporte de manhã e outro à 

noite, para muitas zonas da região, obrigam os utentes a estarem um dia inteiro no 

Hospital para uma simples consulta ou efetuar exames).  

 Rede de cuidados continuados integrados que vem dar resposta à tendência de 

diminuição do tempo de ocupação de camas hospitalares, quer em termos de custos, 

quer em termos de garantir melhor ambiente de recuperação/reabilitação. 

 Importância do papel dos municípios na explicação da desagregação dos serviços de 

proximidade, com o objetivo de melhorar efetivamente o nível de atendimento das 

unidades instaladas. 

 Retomar e estender o processo de teleassistência. 

 

Setor do Turismo 

 O Turismo foi o sector que mais cresceu a nível mundial, mesmo num contexto de 

crise, sendo que 2/3 das reservas são feitas através da internet, reforçando a 

importância da Tecnologia. 

 No Alentejo o Turismo cresceu nos anos de 2009, 2010 e 2011, sendo os melhores 

anos de sempre. Em 2012, em consequência da forte dependência dos mercados 

português e espanhol (84%), verificou-se uma quebra, embora já em recuperação em 

2013. 

 A procura tem subido a uma taxa de 6,5% ao ano, tendo-se verificado uma grande 

requalificação e criação de oferta nos últimos anos, fundamental para superar as 

expectativas do cliente.  

 É importante a realização de grandes eventos internacionais, como o Congresso 

Mundial das Misericórdias e Congresso do Mundo Abreu, a realizar em 2014. 

 A diferenciação do destino é importante, através da aposta na qualidade e do 

reconhecimento obtido pela certificação do destino turístico, exigindo o up-grade das 

unidades hoteleiras do AA. 

 Apresentação da candidatura – “Alentejo For All”: Portal multiplataforma que melhora o 

acesso às reservas e presta informação aos turistas, que entre outras funcionalidades 

permitirá identificar os serviços de saúde de proximidade e contactar diretamente com 

o médico assistente nos países de origem. 

 A geração dos turistas com mais de 70 anos, frequentemente com problemas de 

saúde, constituem um público exigente, informado e com disponibilidade para viajar, 

nomeadamente do norte da Europa e EUA.  

 Dados da OMS indicam que 10% da população mundial, cerca de 650 milhões de 

pessoas, vivem com deficiência, criando a necessidade de criar condições de 

acessibilidade para este público. 
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 Até 2050 prevê-se que 22% da população sejam idosos, criando um novo segmento 

de mercado, que associam ao turismo sénior, a oferta de serviços sociais e de saúde, 

com a disponibilização de tecnologias e igualmente com exigências particulares em 

termos de acessibilidade e assistência. 

 O turismo sénior é um tipo de turismo que contraria a sazonalidade mensal e semanal, 

enquadrando-se em diversas iniciativas em curso. 

 Neste contexto é importante a criação de roteiros de turismo acessível, numa lógica de 

fomento do Turismo para Todos 

 A recente instalação de desfibriladores em Unidades Hoteleiras é um exemplo da 

adaptação destas unidades a este tipo de público. 

 É fundamental a criação de novos produtos turísticos – pacotes saúde e turismo – e 

estende-los às entidades da economia social (IPSS e Misericórdias), em termos de 

disponibilização de camas - serviços existentes, aproveitando assim capacidade já 

instalada, permitindo a promoção do destino Alentejo como um todo, junto dos 

mercados emissores. 

 O Turismo do Alentejo identificou o Turismo Sénior e de Saúde como uma 

oportunidade única em que o setor deverá apostar, devendo a oferta ser adequada ao 

produto turístico a desenvolver. 
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15.2 Análise SWOT 

Na análise SWOT, foram identificados fatores endógenos e exógenos a partir da análise 

efetuada e das conclusões das entrevistas e da reflexão estratégica efetuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Estratégia 2020 da UE tem como um 

dos principais pilares o Crescimento 

Inclusivo, que declara favorecer uma 

economia com níveis elevados de 

emprego, assegurando a coesão 

económica, social e territorial. Tal 

estratégia, lançada em 2010, refere que 

a “saída da crise deve constituir o ponto 

de partida de uma nova economia social 

de mercado sustentável, uma economia 

mais inteligente e mais verde, em que a 

nossa prosperidade assente na 

inovação e numa melhor utilização dos 

recursos e cujo principal motor será o 

conhecimento. (…) Tal implica que as 

novas políticas contribuam claramente 

para a coesão social, resolvendo o 

problema do desemprego e reforçando 

a inclusão social, garantindo 

simultaneamente o funcionamento 

adequado dos mercados de trabalho.”  

Esta preocupação com a Inclusão 

Social e o envelhecimento ativo e 

saudável da população da Europa leva, 

ainda que de forma generalista, ao 

incentivo da economia social, sendo 

uma oportunidade para os próximos 

programas quadro da UE.  

 Aposta do Governo na Economia 

Social - A atual orientação política do 

Governo de Portugal, define o 

desenvolvimento do sector da Economia 

Social como uma das apostas da atual 

legislatura, tendo sido desenvolvidas 

diversas iniciativas recentes neste 

âmbito, nomeadamente a publicação da 

Lei de Bases da Economia Social e a 

disponibilização de fundos para apoio a 

este setor. Esta oportunidade reforça a 

sustentabilidade da aposta na estratégia 

da economia social do AA como uma 

aposta de médio e longo prazo. 

 Pressão para profissionalização do 

setor - conforme a tendência europeia, 

e da OCDE existe uma pressão no 

sentido de profissionalização do setor 

da economia social, nomeadamente 

pelo desenvolvimento de políticas no 

FATORES 

ENDÓGENOS 

FATORES 

EXÓGENOS 
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sentido de fomentar a “criação de 

empresas sociais” com gestão e 

monitorização do desempenho com 

base na criação de valor. 

 

 Políticas para o envelhecimento ativo 

- conforme a tendência europeia, as 

políticas para o envelhecimento ativo 

tentam combater a exclusão da 

população idosa, que fruto do 

envelhecimento da Europa e países 

desenvolvidos da OCDE, têm 

aumentado o seu peso na sociedade, 

com uma esperança média de vida 

crescente e com uma saúde e bem-

estar elevados, permitindo o seu papel 

ativo na sociedade, mesmo depois da 

reforma. Esta ameaça à inversão da 

pirâmide etária, pode tornar-se numa 

oportunidade para a sociedade, desde 

que aproveitada da melhor maneira, isto 

é, entender que existe uma nova faixa 

etária com oportunidades e relevo em 

termos de mercado e economia. 

 

 Implementação de Políticas de Valor 

pelo dinheiro nos cuidados de longa 

duração nos países OCDE: 1) Home-

care 2) Regulação e 3) Incentivos 

Financeiros – A tendência das políticas 

dos países da OCDE, vem no sentido 

de encorajar os cuidados de longa 

duração (LTC) em casa, sendo que para 

isso é necessário ter um mercado 

eficiente e regulado de cuidadores e 

outros prestadores de serviços. Esta 

situação confere uma oportunidade 

única para os mercados que mais de 

pressa se adaptarem (first-mover 

advantage) criando vantagens únicas 

para as empresas e entidades que 

mostrem uma aprendizagem mais 

rápida e demonstrem, num mercado 

global, competências distintivas neste 

setor. 

 

 

 Elevada empregabilidade da 

economia social - A ação social 

representa 1/3 dos empregos 

remunerados (ETC) na Economia Social 

(ES), em Portugal, pese embora sejam 

apenas 14% do número total de 

entidades. Este setor apresenta uma 

elevada empregabilidade, com elevado 

potencial de inclusão de idosos e 

pessoas excluídas. Desta forma é uma 

oportunidade para diminuir fortemente o 

desemprego no AA e diminuir a 

exclusão social. 

 

 Tendência de mudança na prática 

dos cuidados de longa duração em 

hospital para domicílio - Nos últimos 

10 anos, houve uma tendência de 

diminuição do n.º de camas em 

enfermarias de hospitais de cuidados de 

longa duração (LTC) para indivíduos 

com mais de 80 anos, e um aumento 

dos cuidados domiciliários. Esta 

tendência cria uma oportunidade para o 

desenvolvimento do setor privado, com 

oportunidades de empreendedorismo 

social. 

 

 Aposta no turismo sénior e de saúde 

- É no Alentejo que a estratégia nacional 

para o turismo PENT é mais ambiciosa, 

com metas de crescimento anuais de 

8,1% para dormidas estrangeiras até 

2015. O turismo de saúde também tem 

crescido entre 7% e 8% desde 2000 na 

Europa e que se crê continue a crescer. 

Acresce que o turismo sénior valoriza 

muito o ambiente aprazível em termos 

da paisagem e de hospitalidade, 

características existentes no AA. A par 

da sintonia e dinamismo do Turismo do 

Alentejo, a construção de um portal 

multiplataforma “Alentejo For All”, com 

impacto no turismo sénior e de saúde, 

deve ser entendida como uma 

oportunidade de criação de uma oferta 

integrada de serviços turísticos, de 
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saúde e ação social do AA e sua 

promoção conjunta. 

 

 

 Necessidade de reabilitação e 

regeneração dos centros urbanos 

degradados - Reabilitação de edifícios 

dos centros urbanos para fins sociais, 

nomeadamente para a criação de casas 

adaptadas à população idosa, 

promovendo a sua fixação, numa lógica 

de regeneração urbana. 

 

 

 Aumento do desequilíbrio 

demográfico na OCDE e a pressão 

para redução de pensões e subsídios 

- A população dependente dos países 

da OCDE aumentará entre 0,3 (Suíça) e 

2,6 (México) vezes mais, entre 2010 e 

2050, aumentando o desequilíbrio 

demográfico e a pressão para redução 

de pensões e subsídios pelo 

consequente desequilíbrio do sistema; 

Em Portugal, a percentagem da 

população dependente mais que 

duplicará até 2050 (+123%). Esta é 

uma ameaça que pode desequilibrar o 

sistema e comprometer a principal fonte 

de financiamento da ES. 

 Diminuição da procura dos idosos da 

região - As projeções, mostram que a 

procura interna de idosos às diversas 

respostas sociais, no AA, vai continuar 

a diminuir nos próximos 14 anos, 

prevendo-se - 1,8% (2014-27) da 

população com mais de 65 anos. Tais 

indicadores revelam que a atividade da 

ação social e de saúde para idosos, 

diminuirá se a atividade continuar com 

base exclusivamente na procura interna.  

 Situação Económica e Social das 

famílias agravada pela atual situação 

de crise económica, verificando-se já a 

impossibilidade por parte de um número 

crescente de famílias de suportar os 

custos associados às respostas sociais, 

nomeadamente para idosos, 

acentuando a redução da procura e do 

poder de compra das pessoas. Este 

contexto de crise promove o 

aparecimento de novos fenómenos de 

pobreza e exclusão social muitas 

vezes associados ao aumento do 

desemprego que implicam a criação de 

novas e inovadoras respostas. 

 Desaceleração da despesa do estado 

ao nível dos acordos – As despesas 

globais da ação social decresceram 5% 

de 2010 para 2011, tendo o montante 

da despesa da SS com acordos de 

cooperação, que representam 70% da 

despesa social, crescido apenas 1,5% 

em 2011, que compara com um 

crescimento médio anual de 3,1% entre 

2007 e 2011.Esta situação mostra uma 

desaceleração evidente das 

transferências do Estado para a ação 

social. Em média, entre 2005 e 2013, a 

comparticipação financeira manteve-se 

em termos reais (TMCA= -0,21%), 

criando pressão às entidades de ação 

social para no futuro desenvolverem 

uma proposta de valor sustentável que 

contemple outras fontes de receita. 

Tendo em vista o estado das contas 

públicas, adivinha-se uma pressão cada 

vez maior sobre a comparticipação 

através dos acordos, dando expressão 

à tendência de redução da intervenção 

e do financiamento do Estado. Esta 

crise no modelo de financiamento 

vigente, sem alternativa definida, 

aumenta a instabilidade e incerteza 

do setor. 
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 Pressão sobre a sustentabilidade da 

segurança social - A percentagem de 

pensionistas da segurança social no 

total da população residente no AA 

(54,2% em 2012) está acima da média 

nacional (40%) e do Alentejo (47,4%), 

tendo vindo a crescer ao longo dos 

anos, ameaçando o equilíbrio financeiro 

das contribuições para o sistema de 

apoio social. Assim o desequilíbrio do 

sistema no AA é superior à média 

nacional, pelo que há uma pressão 

acrescida que importa reverter de forma 

sustentada. 

 Economia nacional estagnada – A 

economia nacional, sob intervenção de 

ajuda externa, revela-se estagnada, 

após dois anos de forte recessão, o que 

põe em risco o consumo interno e a 

procura nacional ameaçando o 

crescimento no AA. 

 Economia Europeia estagnada – A 

economia da Europa estagnada 

(Alemanha, Holanda, UK, França), com 

alguns países em recessão ou 

estagnação do crescimento (Itália e 

Espanha) colocará pressão na procura 

em mercados fora da Europa, 

nomeadamente no turismo sénior.  

 

 

 Boa capacidade instalada de oferta 

de respostas sociais na região para 

quase todos os públicos (exceto na 

área da deficiência) - A maioria da 

capacidade instalada no AA é 

destinada a prestar assistência a 

idosos (62,3%); Na última década, 

2000 -2010, verificou-se uma aposta 

no crescimento da oferta nos Lares 

Residenciais, seguido de Centros de 

Atividades Ocupacionais, embora na 

situação atual tenham uma taxa de 

ocupação elevada.  

 Competências na economia Social - 

No Alto Alentejo o sector dos serviços, 

onde está incluída a saúde e os 

serviços sociais, é o que apresenta 

maior produtividade e empregabilidade 

em linha c/ a média Nacional. A 

produtividade na indústria e agricultura 

no AA encontra-se acima de média 

nacional, embora inferior à média da 

Região do Alentejo. Este know-how e 

experiência é uma competência 

distintiva no desenvolvimento da 

economia social. 

 Cobertura de rede e elevada quota 

da RCCI no domicílio - O nível de 

cobertura populacional da Rede de 

Cuidados Continuados Integrados no 

Alentejo está acima da média 

nacional. Os lugares domiciliários 

representam cerca de 45% do total; 

 Existência de uma Rede de 

telemedicina desde 1998, 

abrangendo 2 Hospitais da região 

(Elvas e Portalegre) e 7 Centros de 

Saúde do Alto Alentejo – A rede de 

telemetria, uma ferramenta a explorar 

e alargar a outros serviços, 

nomeadamente no Home-Care.  

 Segurança e natureza – A segurança, 

a boa qualidade ambiental e 

paisagística, a gastronomia e 

hospitalidade são dos ativos mais 

importantes da região, sendo 

considerados muito importantes para 

cativar público sénior, sendo 

fundamental a sua potenciação na 

estratégia de promoção da região. 
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 Região bem apetrechada de 

equipamentos de saúde que à 

semelhança das tendências mundiais 

têm evoluído para tecnologia de ponta 

 

 A população do Alto Alentejo está 

extremamente envelhecida e 

apresenta um elevado isolamento - 

Cerca de 56% dos seniores têm mais 

de 75 anos, o que compara com 35% 

em Portugal. Acresce que, o número 

de famílias unipessoais com mais de 

65 anos no AA é de 15%, superior em 

50% à média nacional (10%), tal 

percentagem de famílias unipessoais, 

é ainda acentuada pelo território onde 

se inserem, tipicamente rural e com 

baixa densidade populacional, 

reforçando o seu isolamento. 

 Dependência de transferências do 

estado e fraca diversificação de 

receitas - Em termos médios, as 

entidades da ação social dependem 

em cerca de 1/3 (31%) das 

transferências do estado e subsídios 

para desenvolver a sua atividade. Tal 

situação implica uma forte 

reconversão da proposta de valor das 

entidades envolvidas, de forma a 

definirem conjuntamente uma 

estratégia de crescimento e/ou 

maximização da eficiência. 

 Existência de poucas entidades da 

Economia Social com fins lucrativos 

no Alto Alentejo - Portalegre é o 

distrito do país com menos entidades 

com fins lucrativos (4%) no âmbito das 

atividades da Economia Social, sendo 

muito dependente dos acordos sociais. 

Tal indicador mostra que o chamado 

empreendedorismo social na região 

tem um caminho a percorrer, sendo 

necessário desenvolver e implementar 

uma estratégia com vista à captação 

de novas fontes de receita de forma a 

criar valor para além das 

transferências da Segurança Social. 

 Limitação da oferta das 

infraestruturas para resposta à 

população idosa no AA, em termos 

de capacidade e produto para 

segmento médio-alto – Embora 

recentemente se tenham vindo a 

adaptar/ampliar algumas das 

instalações destinadas a estruturas 

residenciais para pessoas idosas, já 

com padrões de qualidade consoantes 

com um segmento médio a médio-alto, 

esta oferta é muito dirigida para um 

segmento baixo, com edifícios muito 

envelhecidos e frequentemente 

indevidamente adaptados à função. 

 Poucas infraestruturas adequadas 

ao turismo sénior/saúde de 

qualidade e falta de integração e 

promoção da oferta - No Alto Alentejo 

as respostas sociais com maior taxa 

de ocupação são infraestruturas de lar 

de apoio a idosos e a pessoas com 

deficiência. Existe ainda uma limitação 

a nível de infraestruturas de apoio à 

família, toxicodependência e 

dependentes. Da informação 

recolhida, e a partir dos equipamentos 

visitados, percebe-se que a oferta é 

muito heterogénea, quer em termos de 

infraestruturas, quer em termos de 

serviço, sendo fundamental 

harmonizar a proposta de valor por 

segmento, de forma a integrar a oferta 

existente e promover a região como 

um todo. 

 Baixa taxa de eficácia na redução 

da pobreza - Portugal não é tão 

eficiente na redução da pobreza como 

a Áustria, Dinamarca, Holanda, França 
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e outros países que obtêm um maior 

impacto relativo na redução da 

pobreza. Tal deve-se entre outros 

fatores, à incapacidade de Portugal 

gerar empregos e diminuir a exclusão 

social. Esta ameaça prende-se com o 

facto de haver incerteza quanto à 

velocidade de Portugal ser produtivo 

nos investimentos que vierem a ser 

feitos nesta área. 

 Frágil sustentabilidade social - O 

Alto Alentejo apresenta um dos 

maiores índices de dependência de 

idosos e um dos menores valores 

médios de pensões por velhice a nível 

nacional (sendo apenas ultrapassado 

pelo Baixo Alentejo). É das zonas do 

País onde a sustentabilidade social 

está mais ameaçada. 

 

 

 Desemprego Jovem elevado e % 

de nível de escolaridade superior 

abaixo da média nacional - O 

desemprego no Alto Alentejo 

(12%), está em linha com o nível 

nacional (13%), apresentando uma 

taxa de desemprego jovem acima 

dos 32%, 2% superior à média 

nacional. Também o nível de 

escolaridade no escalão 

correspondente ao ensino superior 

se encontra abaixo da média 

nacional.  

 Dificuldade de atracão e fixação 

de técnicos de saúde 

qualificados, havendo falta de 

resposta em certas especialidades. 

 Mobilidade interna deficiente, 

com uma rede de transportes 

públicos pouco funcional e 

desadaptada às necessidades da 

população. 
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Estratégias emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oportunidades

 Estratégia 2020 da UE

 Aposta do Governo na Economia Social

 Tendência para a prof issionalização do setor

 Politicas de Envelhecimento Ativo

 Implementação de Politicas de Valor pelo 
dinheiro nos cuidados de longa duração

 Elevada Empregabilidade do Setor

 Tendência de mudança na prática dos 
cuidados de longa duração em hospital para 
domicilio

 Aposta do Turismo do Alentejo no turismo 
sénior e de saúde

 Necessidade de reabilitação e regeneração 
dos centros urbanos degradados

Ameaças

 Aumento do desequilíbrio demográf ico na 
OCDE e a pressão para redução da 
pensões e subsídios; Em Portugal, a 
percentagem da população dependente 
mais que duplicará até 2050 (+123%)

 Diminuição da procura dos idosos da 
região 

 Desaceleração da despesa do estado ao 
nível dos acordos

 Pressão sobre a sustentabilidade da 
segurança social

 Economia nacional e Europeia Estagnada

Fraquezas

 Envelhecimento e isolamento elevado da 
população do AA

 Dependência  de transferências do estado e 
f raca diversidade de receitas das entidades da 
ES 

 Poucas entidades da ES com f ins lucrativos.

 Limitação a nível de inf raestruturas e oferta em 
termos de capacidade e produto para segmento 
médio-alto da ES

 Poucas Inf raestruturas adequadas ao turismo 
sénior/saúde de qualidade

 Falta de integração da oferta e sua promoção

 Baixa taxa de ef icácia na redução da pobreza

 Frágil Sustentabilidade social

 % nível de escolaridade superior abaixo da 
média nacional

 Desemprego elevado em linha c a média 
nacional

 Dif iculdade de atracão e f ixação de técnicos de 
saúde qualif icados

 Def iciente rede de transportes públicos e 
mobilidade

Forças

 Forte Rede Social que estimula a o setor de 
atividade Social 

 Competências na Economia Social

 Forte capacidade instalada nas respostas 
seniores com elevadas taxas de ocupação

 Cobertura elevada da RCCI no Alentejo e 
elevada quota na assistência domiciliária

 Rede de telemedicina

 Segurança e Natureza

FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS

Internacionalizar a marca AA junto dos 

potenciais mercados emissores e Diáspora 

para captar potenciais clientes de residências 

seniores e turistas seniores e de Saúde

Certif icar M.O. qualif icada para prestar 

trabalhos como cuidadores , criando um 

verdadeiro mercado de  oferta

 Desenvolver centros de serviços partilhados, 

como centrais de compras, onde as empresas 

certif icadas, integradas numa oferta conjunta 

possam benef iciar de uma maior escala que 

lhe conferirá maior ef iciência e ef icácia

Arranjar mecanismos de f inanciamento para a 

economia social para a região

 Maximizar a ef iciência da telemedicina com 

recurso alargado a especialistas no país e 

no estrangeiro

Captação de turistas seniores de estadia 

limitada (1 a 3 meses) 

Captação da comunidade emigrante para 

residências de idosos em estadias de longa 

duração (incluído cuidados de longa 

duração).

Comercializar produtos turísticos integrados 

AA junto dos mercados emissores

 Def inir o mix de produto com base num estudo 

de mercado do turismo sénior e de saúde dos 

mercados emissores

 Requalif icar e melhorar a qualidade da oferta

 Reconverter e integrar a rede por resposta 

diferenciando a oferta por segmento, e 

promovê-la conjuntamente

Criar um cluster da economia social, com 

fortes competências distintivas, baseadas no 

conhecimento e inovação.

Capacitar e Certif icar pessoas e entidades 

prestadoras de serviço com base nos 

requisitos necessários à oferta integrada

 Negociar os novos programas quadro 2014-27 

com base na estratégia def inida por forma a 

captar investimento dirigido à proposta de 

valor do AA

 Def inir uma oferta comum para o AA, 

integrada  com o Turismo do Alentejo

 Desenhar e implementar um plano de ação 

conjuntamente com as principais entidades 

(stakeholders) da Economia Social para a 

região do AA, nomeadamente:

 Municípios;

 CDSS;

 IPSSs

 UMP

 ERTA;
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15.3 Política de Desenvolvimento da Economia Social no AA 

O Alto Alentejo é a segunda região a nível 

nacional com menor PIB, quer em termos 

absolutos quer em termos de crescimento. 

Ao nível demográfico, observa-se uma 

continuada diminuição da população em 

todas as faixas etárias, e apesar da 

diminuição da população ativa residente, 

constata-se que o desemprego aumentou, 

em linha com a média nacional. Esta 

situação coloca o Alto Alentejo em perigo 

social e económico, sendo uma das 

regiões mais debilitadas do País. 

Procurando dar resposta às necessidades 

sociais da sua população, o Alto Alentejo 

desenvolveu, nos últimos anos, fortes 

competências na área da Economia Social, 

nomeadamente ao nível da ação social e 

saúde, com foco na população idosa. 

Este setor é uma preocupação dos países 

desenvolvidos, em particular na Europa, 

onde o decréscimo da população e o 

aumento da população idosa são questões 

incontornáveis. Representando metade da 

despesa social a nível mundial, a União 

Europeia, tem como principal objetivo, 

tornar eficiente este setor e gerar 

oportunidades sustentáveis de criação de 

emprego e inclusão social, ao mesmo 

tempo que promove o envelhecimento 

ativo e saudável. 

Com o objetivo firme de inverter este ciclo, 

nomeadamente criar emprego e fixar a 

população jovem, foi definida uma política 

de desenvolvimento da Economia Social 

no AA, como fator distintivo da região, que 

visa estabelecer princípios orientadores 

para a implementação de uma estratégia 

de criação de valor de forma sustentada 

para os próximos 14 anos (2014-2027). 

A Politica de Desenvolvimento da 

Economia Social no Alto Alentejo deverá 

estar alicerçada em sete pilares 

fundamentais: 

1) Promoção de uma oferta em 

Rede – Criação e desenvolvimento de 

um cluster com fortes competências 

distintivas ao nível da comunidade 

sénior no Alto Alentejo, fortalecendo o 

associativismo e a partilha de 

soluções, estimulando a cooperação, 

aprendizagem e troca de experiências 

entre as diversas entidades. Para o 

desenvolvimento deste cluster, é 

essencial criar uma comunidade 

integrada de stakeholders 

(fornecedores, investidores, sociedade 

do conhecimento, reguladores, outras 

entidades publicas e privadas, etc.), 

sem e com fins lucrativos, públicos e 

privados, capazes de Identificar e 

definir uma oferta conjunta e 

integrada, ao nível dos equipamentos, 

recursos humanos e financeiros de 

forma a maximizar a eficiência e 

eficácia da oferta da Economia Social 

no Alto Alentejo. 

 Esta rede deverá tirar partido da 

escala, nomeadamente com a 

utilização de serviços partilhados 

permitindo a obtenção de ganhos de 

eficiência e escala (ex.: central de 

compras). 

2) Formação e Capacitação dos RH 

– Deverá ser criada e desenvolvida 

uma comunidade de recursos 

humanos especializados, como por 

exemplo cuidadores certificados, 

técnicos de ação social e de saúde e 

animadores socioculturais, voluntários 

e não voluntários que garantirão uma 

oferta profissional e competitiva no 

mercado nacional e internacional, 

capitalizando a imagem de bem 

receber associado ao rigor técnico. 
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3) Requalificação da oferta e 

melhoria da qualidade – dado o 

estado de degradação e de 

inadaptação para a população idosa, 

de muitas das instalações atualmente 

existentes é fundamental a sua 

requalificação, com adequadas 

condições de funcionalidade e 

acessibilidade. A par desta 

requalificação dever ser feita uma 

aposta na qualidade da gestão e da 

prestação de serviços, através da 

otimização de processos e da 

implementação e certificação de 

sistemas de gestão da qualidade.  

4) Alinhamento da Oferta da 

Economia Social com o Turismo do 

Alentejo – A proposta de valor da 

Economia Social do Alto Alentejo, 

deve ser pensada de forma a 

contemplar os elementos de valor 

acrescentado da estratégia do Turismo 

para o Alentejo, como o turismo sénior 

e de saúde de que faz parte integrante 

do PENT, potenciando os recursos e 

investimentos dos dois setores na 

mesma região. Isto quer dizer pensar 

a oferta integrada de instituições e 

serviços de modo a maximizar a 

eficiência e eficácia dos dois setores, 

como seja por exemplo a oferta de 

camas e serviços da Ação Social 

(incluindo IPSS e Misericórdias) no 

Turismo sénior e de saúde na Região. 

5) Promoção integrada das Ofertas 

da Economia Social e Turismo do 

Alto Alentejo – Integrar na estratégia 

de promoção e internacionalização do 

cluster da economia social, as 

sinergias promocionais decorrentes da 

estratégia da oferta do Turismo do 

Alentejo, como plataformas e ações 

promocionais. Deverá pois haver um 

esforço conjunto no sentido dos dois 

setores promoverem a região nas suas 

diversas vertentes junto dos mercados 

emissores potenciais, aumentando a 

eficácia e partilhando custos.  

6) Promoção da regeneração urbana 

para fins sociais - Deverão ser 

identificadas oportunidades de 

reabilitação urbana em áreas 

degradadas nos centros urbanos dos 

diversos municípios que possam 

constituir uma oferta de habitação e 

espaços de convívio para seniores, 

devidamente adaptados, devolvendo a 

promovendo uma efetiva regeneração 

urbana. 

7) Coordenação regional – É 

fundamental implementar uma 

coordenação regional, supramunicipal, 

com a participação dos stakeholders 

(Municípios, CDSS, ULSNA, ECFIL e 

ESFL) que garanta a coerência da 

implementação da estratégia e da 

proposta de valor, que permita uma 

oferta e promoção da região no setor 

da Economia Social, em coerência 

com a estratégia do Turismo do 

Alentejo. 

.  
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15.4 Linhas de Orientação Estratégica 

 

A Estratégia para o Desenvolvimento da 

Economia Social do Alto Alentejo (Distrito 

de Portalegre) é aqui elaborada num 

contexto em que a sua população diminuiu 

6,7% nos últimos 10 anos (censos 2001-

11), o que compara com a diminuição da 

população em 2,4% para todo o Alentejo e 

o aumento de +1,8% da população em 

Portugal no mesmo período. 

Num olhar mais atento, verificamos que 

todas as faixas etárias consideradas 

tiveram um decréscimo populacional 

significativo, isto é, nos últimos 10 anos, 

verificamos que a população com menos 

de 15 anos decresceu 10,7% (que 

compara com um decréscimo de 3,6% na 

região do Alentejo); a população entre os 

15 e os 24 anos decresceu mais de ¼ da 

população existente em 2001 (25,9%), que 

compara com o decréscimo de 26,6% no 

Alentejo; a população entre os 25 e 64 

anos decresceu 3,3%, o que compara com 

um crescimento ligeiro de 0,5% no 

Alentejo. Por último, a população com mais 

de 65 anos, decresceu 2% face à existente 

em 2001, por oposição verificou-se um 

crescimento de 5,5% da mesma população 

em todo o Alentejo.  

Paralelamente o Distrito de Portalegre 

aparece como o Distrito economicamente 

mais fraco de Portugal e com maior índice 

de dependência dos idosos, tendo 

atingindo 49% em 2012, o que significa 

que por cada indivíduo com 65 ou mais 

anos existem apenas 2 indivíduos entre os 

15 e 64 anos. Acresce que, para além de 

ter o maior índice de dependência do País, 

o Alentejo continua a crescer no índice de 

dependência a uma velocidade de 1,93% 

ao ano, superior à média nacional (1,61% 

ao ano). 

Tal situação mostra um estado de 

insustentabilidade demográfica da 

região do Alto Alentejo, que, se não for 

invertida, comprometerá de forma 

irreversível a economia da região e mesmo 

a sustentabilidade da sociedade como está 

organizada atualmente, nomeadamente 

nas relações família – indivíduo. É pois 

urgente inverter a situação da região, 

garantindo a criação de riqueza sustentada 

para os próximos 14 anos, ao mesmo 

tempo que se reequilibra e adequa a sua 

demografia, fixando a população jovem e 

promovendo o envelhecimento ativo e 

saudável.  

Ao nível do desemprego, o Alentejo era a 

região do País com maior taxa de 

desemprego (8,4%) em 2001, tendo 

crescido cerca de 50% para 12,8% em 

2011, embora em linha com a média 

nacional.  

Este valor, já de si elevado, tem ainda 

maior expressão, se enquadrado com a 

diminuição significativa da faixa etária da 

população entre os 25 e 64 anos no Alto 

Alentejo (-3,3% entre 2001-11), 

contribuindo para atenuar a taxa de 

desemprego, ao contrário do Alentejo em 

que esta taxa cresceu ligeiramente (+0,5%) 

na mesma faixa etária, acentuando esse 

efeito.  

O mesmo se verifica nas diversas faixas 

etárias, estando o desemprego em linha 

com a média nacional, ou ligeiramente 

abaixo. Para a população com mais de 25 

anos, a faixa etária dos 25 aos 34 anos é a 

mais elevada, com 13,1%, que compara 

com 12,4% de média nacional. Segue-se a 

faixa dos 55 aos 64 anos com um 

desemprego de 12,5%, sendo no entanto 

muito inferior à média nacional 13,8%.  
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As faixas entre os 35-44 anos e os 45-54 

anos têm, respetivamente, 10,7% e 10,8% 

de desemprego, abaixo da média nacional. 

Conclui-se pois, o desemprego referente à 

população residente está em linha com a 

taxa de desemprego nacional. 

12,4% da população empregada residente 

no Alentejo tinha, em 2001,o ensino 

superior, tendo aumentado para 20,9% 

numa década, valor mais próximo da 

média nacional (25,9%). 

Este esforço, apesar de notável, 

representa para o Alentejo ainda um nível 

de escolaridade inferior à média nacional, 

o que sugere ainda a necessidade de 

melhorar este indicador. 

 

Por outro lado, o Alentejo apresenta uma 

rede de cuidados continuados (RNCCI) 

com uma maior percentagem de 

assistência domiciliária (45%) 

comparativamente à média nacional, bem 

como uma elevada disponibilidade de 

equipamentos para idosos, conferindo à 

região uma capacidade potencial para 

oferecer equipamentos e serviços que 

suporta um aumento da procura. Também 

o nível de cobertura populacional da Rede 

de Cuidados Continuados Integrados no 

Alentejo está acima da média nacional. 

Acresce que o setor dos serviços no Alto 

Alentejo, onde está incluída a saúde e os 

serviços sociais, é o que apresenta maior 

produtividade e empregabilidade, em linha 

com a média nacional.  

A produtividade na indústria e agricultura 

no Alto Alentejo encontra-se acima de 

média nacional, embora inferior à média da 

Região do Alentejo.  

Este know-how e experiência é uma 

competência distintiva no desenvolvimento 

da economia social. 

A maioria da capacidade instalada na área 

da ação social, no Alto Alentejo, destina-se 

à assistência a idosos (62,3%), sendo que 

na última década, 2000-2010, os Lares 

Residenciais apresentam uma TMCA de 

12%. 

Desde 1998 que a rede de telemedicina 

tem vindo a ganhar relevância no Alto 

Alentejo. Afigura-se necessário e 

pertinente o reforço da sua intervenção, 

especialmente por se tratar de um território 

de baixa densidade populacional e com 

elevado isolamento, apenas coberto por 

dois Hospitais (um em Elvas e outro em 

Portalegre) e por sete Centros de Saúde, 

onde as TIC desempenham um papel 

fundamental a explorar e a alargar a outros 

serviços, nomeadamente ao Home-Care, 

que é uma das principais tendências das 

políticas Europeias e dos países da OCDE. 

Nesta linha, verifica-se, tanto em Portugal 

como na maioria dos países da OCDE, 

uma tendência para a diminuição do 

número de camas em enfermarias e em 

equipamentos de cuidados de longa 

duração (LTC), destinadas a indivíduos 

com mais de 80 anos, e, paralelamente, a 

tendência para um aumento dos cuidados 

domiciliários. 

Esta aposta cria oportunidades ao setor 

privado, de desenvolvimento do 

empreendedorismo na área dos cuidados 

de longa duração, no âmbito de serviços 

integrados de saúde e ação social. 

 

É no Alentejo que a estratégia nacional 

para o turismo PENT é mais ambiciosa, 

com metas de crescimento anuais de 8,1% 

para dormidas estrangeiras até 2015. O 

turismo de saúde também tem crescido 

entre 7% e 8% desde 2000 na Europa e 

que se crê continue a crescer. Há fortes 

sinergias do setor do turismo com a 

Economia Social, tendo o Turismo do 

Alentejo, ERT já iniciado o processo de 

financiamento para o desenvolvimento de 
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uma plataforma para o turismo sénior e de 

saúde, onde se inclui o termalismo e o 

turismo com acessibilidades – “Alentejo 

For All”. 

Por último, mas não menos relevante, a 

segurança e as boas condições ambientais 

e paisagísticas e a hospitalidade da 

população, são dos ativos mais 

importantes da região, devendo ser 

capitalizados para cativar público sénior 

junto dos mercados emissores deste tipo 

de turismo, tanto de curta, como de longa 

duração, devidamente integrados numa 

oferta para toda a região. 

Na definição da estratégia estão 

subjacentes alguns princípios base:  

• Assegurar a prestação de serviços 

sociais e de saúde à população mais 

carenciada, em condições de 

sustentabilidade das instituições, 

apesar da redução das contribuições 

públicas. Este equilíbrio só é possível 

através de uma melhor gestão das 

instituições e otimização de recursos e 

da captação de outras fontes de 

receita, nomeadamente através da 

atração de outro tipo de público fora 

da região, com maior poder de compra 

que assegure os recursos necessários 

à manutenção da missão social; 

• Incentivar a iniciativa privada no 

domínio da ES; 

• Estimular a criação de emprego e a 

fixação de população; 

• Melhorar os níveis de qualificação da 

população; 

• Melhorar as condições de 

acessibilidade para pessoas com 

limitações, tanto em edifícios, como no 

espaço público; 

• Promover iniciativas para o 

envelhecimento ativo, inclusão e 

participação dos seniores na 

comunidade e partilha intergeracional; 

• Promover a partilha e as sinergias 

entre as diversas entidades que atuam 

na economia social; 

• Identificar instrumentos de 

financiamento que apoiem a 

implementação da estratégia. 
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Assim, tendo presentes estes princípios e o cruzamento dos fatores endógenos à região do 

Alto Alentejo, com os fatores exógenos, surgem 5 linhas de orientação estratégicas 

emergentes: 

1. Proposta de Valor - Definir uma Proposta de Valor comum da Economia Social 

para o AA, integrando as sinergias estratégicas dos serviços de saúde e da oferta do 

turismo do Alentejo; 

2. Rede de recursos integrados, requalificados em termos de equipamentos e 

serviços - Criar uma rede de recursos (re)qualificados, que sejam apresentados 

conjuntamente numa oferta comum certificada e distintiva, tirando partido se 

sinergias e da cooperação entre os diversos agentes da Economia Social e 

apostando na capacitação e certificação dos recursos humanos e na regeneração 

urbana para fins sociais, em particular para criação de “habitação sénior”. 

3. Inovação e empreendedorismo social – Criação de um cluster alicerçado no 

conhecimento e inovação, com forte iniciativa privada, incentivando a implementação 

de iniciativas inovadoras, inclusivas e geradoras de emprego, no domínio da 

economia social. 

4. Internacionalização e Promoção da Marca ES do AA - Internacionalizar a marca 

AA junto dos potenciais mercados emissores e Diáspora Portuguesa para captar 

potenciais clientes de residências seniores, bem como turistas seniores e de saúde. 

5. Financiamento do modelo de desenvolvimento da ES – Desenho do modelo de 

funding e de relacionamento com os investidores públicos e privados da 

implementação da estratégia da ES do AA. 

 

1- Proposta de Valor - O primeiro pilar 

da estratégia assenta na definição da 

Proposta de Valor da Economia Social 

para a região do Alto Alentejo, isto é, 

abrange todo o território inerente aos 15 

concelhos que compõem o Distrito de 

Portalegre, em termos de oferta de 

equipamentos e serviços ao nível da ação 

social, saúde e das demais atividades da 

Economia Social, em particular 

direcionadas para o público sénior. A 

proposta de valor compreende a definição 

da oferta detalhada por concelho, ao nível 

de equipamentos e serviços por atividade, 

caracterizada em termos de quantidade e 

qualidade, bem como os segmentos de 

mercados que se pretende alcançar.  

Dadas as fortes sinergias entre a 

Economia Social, a Saúde e o Turismo 

Sénior e de Saúde e Termalismo, a 

proposta de valor deverá ter em conta a 

estratégia do Turismo do Alentejo, para 

este público-alvo, maximizando a eficiência 

de recursos (humanos e materiais) e a 

eficácia da promoção da oferta existente, 

em termos de capacidade e qualidade de 

equipamentos e serviços, pensando a 

Proposta de Valor como um todo. 

Deve pois ser pensado um produto final, 

com o acordo de todos os municípios, 

apostando numa lógica de rede e 

clusterização de especialidades, com o 

objetivo de oferecer uma proposta de valor 

internacional que vise servir em primeira 

linha a população residente na região e do 

território nacional e fazer face ao 

cumprimento do apoio social aos mais 

carenciados, mas que também seja capaz 
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de oferecer um produto competitivo, 

diferenciador e segmentado dirigido aos 

mercados da diáspora portuguesa e 

emissores do turismo sénior e de saúde, 

nomeadamente da Europa e América do 

Norte, alcançando fontes de receita 

alternativas que assegurem a 

sustentabilidade do setor. 

Esta proposta de valor que constituirá a 

Comunidade Sénior do Alto Alentejo 

deverá assim envolver de forma articulada 

diversos tipos de respostas e de objetivos 

estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementarmente, deverá ser 

elaborado um plano de ação (2014-2027) 

para a implementação desta proposta de 

valor. Este documento será o fio condutor 

da implementação da proposta de valor em 

toda a região, com a identificação de 

projetos que possam constituir quick-wins 

e a definição de projetos âncora e projetos 

transversais e respetivos prazos de 

implementação. 

A sua coordenação deve ser feita ao nível 

da região do AA com a aprovação de todos 

os Municípios, envolvendo as principais 

entidades (stakeholders) da Economia 

Social para a região do AA, 

nomeadamente CDSS Portalegre, IPSSs, 

Misericórdias e TA. 

Esta coordenação deverá ser assegurada 

por uma entidade, responsável pela gestão 

da implementação do plano ao longo dos 

próximos 14 anos, em estreita colaboração 

com os principais stakeholders, fazendo 

reportes periódicos e apresentações junto 

da comunidade interessada.  

 

2 Rede de recursos integrados, 

(re)qualificados em termos de 

equipamentos e serviços – O segundo 

pilar baseia-se na criação e 

desenvolvimento de uma rede de 

fornecedores da Economia Social, assente 
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numa oferta(re)qualificada e certificada 

conforme a proposta de valor definida para 

a região, criando entre outros um mercado 

de cuidadores certificados conforme as 

necessidades dos mercados alvo. 

Esta rede deve compreender uma 

estrutura de aderentes voluntários que 

constituirão uma oferta integrada de 

equipamentos e serviços que devem ser 

adequados à Proposta de Valor definida 

para a região, de forma a manter a 

coerência da mesma. 

A melhoria da qualidade desta oferta 

implica não apenas a requalificação física 

de equipamentos e de espaço público para 

a devida adaptação às necessidades da 

população sénior, de acordo com a 

proposta de valor, mas também a melhoria 

da sua gestão e otimização de processos e 

recursos, tendo em vista a certificação da 

qualidade das instituições da economia 

social, pela norma ISO 9001. 

Integrado nesta proposta de valor e na 

necessidade de criar oferta qualificada 

para seniores, em particular no domicílio, 

como é tendência das políticas 

internacionais, devem ser avaliadas as 

possibilidades de regeneração de 

habitações de centros urbanos para a 

promoção de “habitação sénior” com 

serviços de apoio domiciliário disponíveis. 

A implementação desta rede desenvolve o 

espírito de cooperação e de partilha entre 

as várias instituições na busca de soluções 

para desafios comuns, sendo para este 

efeito necessário romper com alguma da 

cultura individualista instalada o que 

apenas será possível com o envolvimento 

efetivo dos diversos agentes e com uma 

liderança e coordenação forte. 

Esta rede de fornecedores que constituem 

a oferta deve ser iniciada na região do Alto 

Alentejo, mas ser alargada a todo o 

território nacional e internacional, tirando 

proveito de uma das principais vantagens 

da ausência de fronteiras, tirando partido 

da clusterização de especialidades por 

área, enriquecendo a oferta de recursos e 

potenciando a inovação. 

Apresentação da estratégia e da proposta 

de valor a potenciais interessados para sua 

divulgação e recolha de contributos que a 

permitam melhorar. Esta divulgação será 

feita a nível nacional numa primeira fase, 

alargando-se ao âmbito internacional, em 

road-show, envolvendo entidades da área 

social e fornecedores (sem e com fins 

lucrativos), investidores e financiadores e 

entidades públicas. 

  

3 Inovação e empreendedorismo 

social – O terceiro pilar, baseia-se no 

desenvolvimento de um cluster que se 

pretende com fortes competências 

distintivas, ao nível da comunidade sénior 

no Alto Alentejo, criando uma comunidade 

integrada de stakeholders (fornecedores, 

investidores, sociedade do conhecimento, 

reguladores, outras entidades publicas e 

privadas, etc.), sem e com fins lucrativos, 

públicos e privados, com propósito 

transnacional, alicerçado no conhecimento, 

experiência e iniciativa privada da 

economia social, ou setores 

complementares com influência direta na 

economia social.  
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A estratégia prevê também a promoção e 

incentivo ao empreendedorismo e 

inovação social, no apoio a iniciativas 

geradoras de emprego e inclusão e que 

ofereçam soluções diferenciadoras, 

prevendo programas de apoio nacionais e 

comunitários, bem como a ligação a 

melhores práticas internacionais. 

O papel das universidades e centros de 

conhecimento internacionais, deve ser 

potenciado com a troca de experiências e 

formação numa área pioneira e emergente 

como é a economia social. É pois 

fundamental, o das instituições de ensino 

superior da região, devendo criar 

capacidade para a formação de cursos 

técnicos e superiores na medida da 

procura e desenvolvimento do cluster, 

criando uma estrutura qualificada e 

certificada de gestores, técnicos e 

cuidadores, que possam adquirir 

competências distintivas na sua área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Promoção da Marca ES/Turismo 

Sénior e de Saúde do AA – O quarto pilar 

desta estratégia assenta na 

internacionalização e promoção da marca 

e da oferta da Economia Social integrada 

com o Turismo Sénior e de Saúde do Alto 

Alentejo, nomeadamente através de um 

road-show junto dos potenciais mercados 

emissores e da diáspora portuguesa, para 

captar potenciais clientes.  

Este pilar é essencial para a 

implementação da estratégia e concretizar 

o seu objetivo de desenvolver a procura 

externa, de forma a permitir o crescimento 

económico da região, revertendo o 

processo de desertificação, fixando 

população jovem e criando emprego, ao 

mesmo tempo que contribui para o 

aumento de exportações. 

A promoção do cluster ES e do território 

AA deve obedecer a um plano de 

marketing estratégico alinhado com um 

plano de ação, consentâneo com o estágio 

de evolução da proposta de valor, 

prevendo meios de comunicação 

adequados aos mercados e segmentos 

alvo. 
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5 Financiamento do modelo de 

desenvolvimento da Economia Social 

do Alto Alentejo –  

 

 
 

O quinto pilar é o financiamento do cluster 

da economia social no Alto Alentejo, 

essencial para implementar a estratégia 

definida para os próximos 14 anos, 

devendo ser adequada ao estágio de 

maturidade e competitividade do setor 

Desta forma, deve ser encontrado um 

sistema de funding que seja capaz de 

servir a economia nos seus diversos 

estágios. Sendo para isso fundamental 

identificar os diversos tipos de 

investimento, com vocações diferentes, 

quer em termos da estrutura de capital, 

quer em termos de risco, devendo as 

entidades investidoras ter vocações 

adequadas ao estágio de vida das 

empresas/entidades da ES, tendo a devida 

competência e experiência na avaliação 

destes tipos de investimento. 

 

A Estratégia para o Desenvolvimento da ES do AA decompõe-se em dois 

grandes blocos:  

(1) Desenho e Implementação da Proposta de Valor integrada para toda a região 

do AA na área da economia social, nomeadamente na constituição da oferta de 

equipamentos e serviços segmentados à luz da necessidade dos mercados 

emissores; 

(2) Promoção e internacionalização da marca AA conjuntamente com o Turismo do 

Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definir a oferta estratégica para a ES para o Alto Alentejo para 

os próximos 14 anos, integrada com as opções estratégicas do 

Turismo de Saúde e Sénior, bem como articulada com Saúde e 

os demais stakeholders; 

 Definir Plano de Ação para a sua implementação, respetivos 

projetos prioritários e necessidade de recursos e meios; 

 Criar uma rede multidisciplinar integradora da oferta e promover 

o empreendedorismo social, certificando produtos e 

fornecedores da rede, (re)qualificando equipamentos e serviços 

e promovendo a regeneração urbana para fins sociais; 

 Criar competências e certificar recursos humanos da economia 

social, em áreas consideradas prioritárias, para o cumprimento 

da proposta de valor definida; 

 Desenvolver instrumentos de financiamento públicos (ex. Fundo 

Social) para apoiar a implementação da estratégia da Economia 

Social no Alto Alentejo e para apoiar iniciativas de 

empreendedorismo e inovação social, promotoras de emprego 

e inclusão social; 

 Divulgar a estratégia e a proposta de valor a potenciais 

interessados em road-show: 

• Entidades da área social e Fornecedores (sem e com 

fins lucrativos); 

• Investidores. 

Desenho e 

Implementação 

da Proposta de 

Valor 
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Estratégia para os próximos 14 anos 

 

A estratégia tem dois horizontes: Desenho e Implementação da Proposta de Valor, 

Promoção e Internacionalização do produto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontes estratégicos para implementação da estratégia 
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Horizonte estratégico I
Horizonte estratégico II

• Identificação da entidade executiva responsável pela implementação do

plano estratégico da ES para o AA;

• Desenho da proposta de valor, modelo operacional e caracterização da

oferta dos fornecedores/stakeholders para o AA;

• Definição do Plano de Ação e Identificação de projetos e consequente

necessidade de recursos e meios e identificação de instrumentos
financeiros (ex. Fundo de Desenvolvimento Social e parceiros

fundadores da iniciativa;

• Criação e desenvolvimento da rede da ES - Apresentação em road-

shows aos potenciais interessados na região, em Portugal e estrangeiro:

entidades da área social e fornecedores (sem e com fins lucrativos);
investidores;

• (Re)qualificar a oferta em termos de equipamentos e serviços e espaço
urbano, incluindo regeneração urbana para fins sociais;

• Promoção de iniciativas de empreendedorismo e inovação social, tendo
em vista nomeadamente o envelhecimento ativo e saudável;

• Formação e certificação de prestadores de serviço e fornecedores;

• Desenvolver competências e formar recursos humanos.

• Desenvolvimento e comunicação da Marca

Economia Social AA – Comunidade Sénior AA

• Desenvolvimento do Plano de Promoção e

Comunicação da Comunidade Sénior do AA

• Implementação do Plano de Promoção e

Comunicação definido, e apresentando o
produto e dos instrumentos financeiros (ex.

Fundo de Desenvolvimento Social) junto das
comunidades internacionais dos mercados

emissores Turismo Sénior e de Saúde:

• Comunidades Portuguesas no

estrangeiro (Diáspora)

• Mercados emissores de turismo

2013-2015 
2014 -2016

Promoção e internacionalização

Proposta de Valor da Economia Social para o Alto Alentejo

 Desenvolvimento da Marca Economia Social AA e sua 

divulgação junto da diáspora e mercados emissores turismo 

Sénior e de Saúde (ex.: Operadores, Associações, etc.…); 

 Criação de novos produtos inovadores com foco nos mercados 

emissores; 

 Definição e Implementação de um Plano de Promoção e 

Comunicação dos produtos e oferta junto das comunidades 

internacionais dos mercados emissores Turismo Sénior e de 

Saúde: 

 Comunidades da diáspora portuguesa; 

 Mercados emissores de turismo sénior e de saúde. 

Promoção & 

Internacionalização 
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O plano de implementação da estratégia, para além dos horizontes estratégicos 

(Desenho/Desenvolvimento e Implementação) prevê o desenho do modelo de 

instrumentos financeiros para a implementação da estratégia e respetivo modelo de 

governação, a iniciar ainda em 2013, de modo a poder ser integrado no próximo 

quadro comunitário de apoio, em elaboração. Para além dos horizontes estratégicos 

definidos prevê-se a continuidade da implementação de algumas das ações até ao 

final dos próximos dois quadros comunitários de apoio de 2014-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de implementação   

Desenho da Proposta de Valor por

resposta social para o Alto Alentejo

Desenhar o modelo de instrumentos

financeiros e respetivo modelo de

governação para a implementação

da estratégia da Economia Social no

Alto Alentejo

Criar uma rede multidisciplinar

qualificada e certificada

(equipamentos, serviços e recursos

humanos para integrar a oferta e

promover o empreendedorismo Social

Internacionalização da Marca 

Economia Social AA – Plano de 

Promoção e Divulgação

2013 2014 2015 2016
… 2027

Legenda

- Desenho/ Desenvolvimento horizonte estratégico 

- Implementação continuidade da implementação do  horizonte  estratégico
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15.5 Impacto Esperado 

A implementação da Carta Social e da Estratégia para o Desenvolvimento da 

Economia Social no Alto Alentejo pode conseguir: 

* Uma mudança de paradigma no que diz respeito ao papel do Estado neste setor, 

mantendo a missão do estado social em paralelo com o reforço da articulação e da 

intervenção com os diferentes agentes que contribuem para a economia social;  

* Melhoria dos processos e da qualidade das respostas sociais aos cidadãos.  

* “Novos apoios sociais”;  

* Abordagens de intervenção sistémicas;  

* Multidisciplinaridade e aposta em formas de organização mais complexas: parcerias 

e redes;  

* Monitorização e avaliação de problemas e tendências e identificação de 

necessidades de intervenção;  

* Eficiência e Eficácia como conceitos - chave. 

Assim, a estratégia desenhada terá um impacto esperado ao nível do emprego, 

economia e na sustentabilidade demográfica do Alto Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do impacto esperado com a implementação da estratégia definida 

 

  

Emprego

Economia

Demografia

• Criação de novos postos de Trabalho

• Emprego Jovem e Sénior

• Emprego qualificado

• Promoção das exportações (Turismo Sénior e de Saúde)

• Inovação da Economia Social

• Promoção do investimento

• Inversão da tendência de desertificação do AA

• Atração de jovens e melhoria das condições de fixação de famílias na região
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O aumento da procura terá um impacto direto no emprego qualificado criado nas 

atividades da economia Social e de Saúde, incluindo o Turismo Sénior e de Saúde, 

nomeadamente na criação de um mercado de cuidadores certificados e profissionais 

de saúde e do turismo ligado à vertente sénior e de saúde. 

 

Impacto esperado no emprego com a implementação da estratégia definida 

 

Em termos do Impacto esperado na Economia com a implementação da estratégia 

definida os benefícios serão a dois níveis:  

1. O aumento do VAB resultante do crescimento da atividade direta e indireta da 

economia social, na medida em que a procura aumenta. Esta procura assente 

sobretudo em mercados externos, proporcionará um aumento direto das 

exportações; 

2. A captação de investimento estrangeiro, público (CE) e privado (por exemplo 

banca de investimento e fundos de sustentabilidade) que acompanhem as 

necessidades do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprego

Economia

Demografia

• O aumento da procura global de dormidas para o turismo do Alentejo em média de 2,4% ao

ano, apontada como meta pelo PENT e para a qual o Turismo Sénior e de saúde associado

à implementação da estratégia, implicará a necessidade de pessoal.

• A captação de procura proveniente de mercados emissores de turismo sénior e de saúde

como a Alemanha, Bélgica, Itália, Áustria, Suíça, Reino Unido, Escandinávia e Espanha

(81% do mercado europeu), mercados de relevância estratégica no desenvolvimento do

produto em Portugal, a par da Holanda, França e EUA assim como da diáspora e dos

países de língua portuguesa, terão um efeito direto no turismo, na economia social e na

saúde como um todo, promovendo a especialização de recursos:

• Turismo com valências na área da saúde e bem estar (como o termalismo)

• Profissionais de saúde e de apoio social (Médicos, Enfermeiros, profissionais da

área social)

• Cuidadores certificados e animadores

 A criação de uma oferta especializada de cuidadores, com certificação de competências e

a sua consequente especialização, aumentará a ocupação de jovens, diminuindo o índice

de dependência da população doAltoAlentejo

 A criação de emprego é também uma oportunidade de inclusão, aliviando a carga social e

económica que o país tem ao nível de transferências da conta da SS.

 Mão-de-obra temporária no setor da construção por forma a construir os novos

equipamentos e a requalificar os existentes.

Emprego

Economia

Demografia

• Na definição de uma oferta qualificada ao nível do Turismo Sénior e de Saúde, prevê-se que

para além de investimentos em equipamentos novos, na medida da evolução da procura,

serão feitos investimentos de requalificação e adaptação de edifícios, equipamentos e

infraestruturas existentes, incluindo IPSSs e misericórdias ao longo de todo o Distrito de

Portalegre.

• Tendo o PENT como meta para o Alentejo, um crescimento médio anual de 8,1% em

dormidas estrangeiras (atual tendência é de 6,8% ao ano), com a organização de uma oferta

conjunta por parte das entidades da economia social e do turismo, para o público sénior,

prevê-se que estes setores sejam um meio importante para aumentar a contribuição do Alto

Alentejo no crescimento das exportações;

• Para implementar a estratégia da Economia Social, deverá haver um investimento

significativo de médio e longo prazo, fundamentalmente na requalificação de equipamentos e

infraestruturas e espaço urbano, em particular para a sua adequada adaptação à população

sénior, bem como na qualificação e integração de recursos humanos. Para tal, prevê o

Governo, para o próximo quadro comunitário, a disponibilização de fundos comunitários que à

semelhança de outros instrumentos já existentes, apoiem o desenvolvimento da economia

social, podendo oAlto Alentejo constitui-se como um caso piloto a nível nacional.

• Captação de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para a economia da região,

nomeadamente através da criação de fundos públicos (ex: CE) para a economia social e

angariação de fundos privados (ex: fundos geridos por bancos com objetivos de

sustentabilidade)
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A implementação desta estratégia permitirá atrair e fixar em primeira linha população 

sénior, exterior à região do AA, atraindo em 2ª linha nova mão-de-obra qualificada, 

permitindo integrar a população jovem e sénior (mesmo reformados), numa lógica da 

participação dos seniores na vida da comunidade, como um dos pilares do 

envelhecimento ativo. Esta fixação de população contribui para a inversão das 

atuais tendências demográficas, através da fixação da base da pirâmide etária e 

a promoção do seu alargamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emprego

Economia

Demografia

• Com a dinamização do setor da Economia Social e setores correlacionados

como o turismo e a saúde, prevê-se que haja uma atração de emprego jovem

qualificado, e com isso que haja uma fixação de longo prazo da população,

para que possa criar as bases de desenvolvimento da economia social,

invertendo a tendência da demografia atual.

• Por outro lado, o aumento previsto da população sénior oriunda dos mercados

emissores do norte da Europa e EU, levará a um incremento das receitas na

economia local, promovendo o reforço da classe média, ajudando a aumentar

o nível de vida dos alentejanos envolvidos.

• Desta feita, a geração de novo emprego gerará oportunidades de inclusão,

quer de população jovem, quer de seniores, promovendo a sua atividade, para

além da idade de reforma, promovendo o bem estar da população em termos

psicológicos e económicos, fundamental na implementação de politicas de

envelhecimento ativo.

• Por ultimo, no longo prazo prevê-se que a população crie raízes e inverta o

ciclo de natalidade, promovendo a fixação e o crescimento da base da

população da pirâmide etária da região.
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15.6 Fatores Críticos de Sucesso 

A implementação da estratégia depende de 4 fatores críticos de sucesso, 

fundamentais para a implementação do mesmo, nomeadamente: 

 Liderança (FCS1) – A liderança na implementação do projeto, é um fator 

crítico de sucesso, apontado como primordial no desenvolvimento do setor da 

Economia Social dentro da Região do Alto Alentejo, onde a ausência de 

liderança foi identificada pela maioria dos stakeholders como um 

constrangimento ao desenvolvimento do setor. Dada a dimensão muito 

pequena das entidades de iniciativa privada, nomeadamente a generalidade 

das IPSS, é um setor que precisa de uma forte liderança ao nível regional e 

que essa liderança confira massa crítica necessária para tornar o setor 

competitivo. 

 Coesão (FCS2) - Dada a heterogeneidade política e administrativa dos 15 

concelhos que integram o Alto Alentejo devem os mesmos concertar uma 

política (Policy) de desenvolvimento de longo prazo, alinhada numa estratégia 

com enfoque nos próximos 14 anos que coincidem com os dois quadros 

comunitários (2014-2020 e 2021-2027). Desta coesão depende a 

implementação de uma estratégia que pretende inverter o longo ciclo 

económico de empobrecimento e desemprego da região do Alto Alentejo. 

 Trabalho em rede (FCS3) – Devido à pequena dimensão das entidades da 

Economia Social, nomeadamente das entidades privadas de ação social, 

devem estas entidades estar ligadas em rede e partilharem de um espírito de 

trabalho em rede formal, aproveitando a eficiência deste tipo de organização. É 

fundamental identificar uma entidade coordenadora que promova o 

desenvolvimento da rede em linha com a proposta de valor, credibilizando-a e 

promovendo-a a nível regional, nacional e internacional. 

 Proteção do setor (FCS4) – A especificidade do setor da economia social, 

nomeadamente na ação social representada por 83% das entidades da 

Economia Social no AA (IPSS e Misericórdias), tem uma base eminentemente 

dependente das transferências do estado, nomeadamente traduzido em 

acordos. Com uma estrutura muitas vezes constituída por voluntariado e com 

pouca experiência de gestão, é fundamental, que a transição para uma 

economia social competitiva capaz de atrair procura nacional e internacional 

deva ser acompanhada por um programa de incentivos e proteção adequado 

ao seu estágio de crescimento e maturação.  

 

Estes 4 fatores críticos de sucesso são fundamentais para implementar a estratégia, 

que não sendo fácil é, no nosso entender, a única forma sustentável de inverter a 

quebra demográfica e económica que o Alto Alentejo tem evidenciado ao longo das 

últimas décadas, isto é, criar riqueza no setor da Economia Social com foco no 

público-alvo idosos, através do desenvolvimento de competências distintivas, 

diferenciadoras, que permitam a internacionalização do conceito em mercados 

emissores (UE e EUA) com elevado poder de compra e procura crescente.  
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Fundos para a Economia Social

 

15.7 O papel da Administração Publica e Iniciativa 

Privada 

O modelo de governação da implementação desta estratégia integra três 

entidades que terão de agir de forma coordenada: Iniciativa privada (ex.: IPSS) 

Administração Central e Regional e Autarquias 

 

É a iniciativa privada que tem o papel primordial no desenvolvimento da economia 

social no Alto Alentejo, pela inovação, trabalho em rede e sobretudo criação de valor. 

 

 

Papel das Entidades Privadas       

 

É a iniciativa privada que tem o papel primordial no 

desenvolvimento da economia social no Alto Alentejo, pela inovação, trabalho 

em rede e sobretudo criação de valor. 

Por entidades privadas queremos significar toda a iniciativa privada, não pertencente 

ao estado, com e sem fins lucrativos, como por exemplo misericórdias, IPSS e outras 

no âmbito Economia Social. Por entidades privadas, entende-se também 

investidores/financiadores (ex. Bancos), Bancos e Entidades Gestoras de Fundos na 

área da Economia Social que podem associar-se ao projeto. 

Cabe a estas entidades criarem uma oferta inovadora e capaz de atrair a procura 

privada e pública na região e a nível nacional e sobretudo internacional; 
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O desenvolvimento oferta, em termos de respostas e equipamentos e serviços sociais, 

deve ser enquadrada na Proposta de Valor definida para a região, obedecendo à 

Politica estabelecida para o Desenvolvimento da Economia Social do AA. 

As entidades privadas devem coordenar a sua ação com a Entidade Coordenadora, 

garantindo a sustentabilidade dos projetos e a adequação da oferta às necessidades 

da procura e às prioridades definidas para a região, de modo a não sobrepor 

iniciativas. 

 

 

Papel das Autarquias       

 

As Autarquias têm um papel fundamental na dinamização 

da Economia Social do Alto Alentejo, cabendo-lhes enquadrarem a sua oferta 

num âmbito Regional, de acordo com a Proposta de valor definida para a Região 

do AA 

Os 15 municípios que compõem o Distrito de Portalegre são responsáveis pela gestão 

administrativa do território no âmbito do desenvolvimento da economia social. Deste 

modo, devem colaborar ativamente com a entidade coordenadora que os representa 

na coordenação da estratégia para a Economia Social. 

Deste modo, os Municípios devem ter uma Proposta de Valor para o seu Concelho, de 

acordo com a Proposta de Valor para a região, enquadrando a sua oferta no todo, 

tirando o máximo partido da região. 

Assim, devem os municípios submeter à coordenação da entidade coordenadora, os 

seus ativos públicos e serviços prestados no âmbito da Economia Social para que 

possam maximizar a sua estrutura em termos de eficiência e complementaridade da 

oferta. 

A gestão e licenciamento das atividades inerentes à economia social deve merecer a 

máxima agilidade ao nível do município, e rigor na sua aplicabilidade de acordo com a 

estratégia e proposta de valor para a região. 

Os municípios devem ainda acordar esforços conjuntos entre si, para a promoção da 

Economia Social a nível nacional e internacional, maximizando a eficácia e eficiência 

de recursos, ao mesmo tempo que aumentam a escala, de forma a reverterem a 

desertificação da região como um todo e potenciarem a economia da região. 

Devem ainda os municípios em conjunto, como gestores de todo o território do Distrito 

de Portalegre, solicitarem e fiscalizarem a entidade coordenadora na implementação 

da estratégia para a região.  
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Assim, podem as autarquias ter contributos neste âmbito, nomeadamente nos 

seguintes domínios: 

 Manter um papel dinamizador e catalisador do desenvolvimento social local; 

 Fomentar a inovação social; 

 Controlar com exigência a utilização dos recursos disponibilizados, 

assegurando a eficiência e eficácia da sua aplicação; 

 Monitorizar e facilitar a sustentabilidade de respostas consideradas 

imprescindíveis à população; 

 Apostar na qualificação contínua 

 Investir em conhecimentos técnicos e de enquadramento; 

 Identificar instrumentos de financiamento para a dinamização da estratégia (em 

conjunto com a entidade coordenadora); 

 Disponibilizar financiamento para projetos de investimento de âmbito social que 

possam ser uma mais-valia para a criação de emprego e melhoria da qualidade 

de vida da população. 

 

Papel da Administração Pública Central e Desconcentrada 

 

A Administração Central, nomeadamente o MSSE e MS e a 

Administração Desconcentrada do Estado, nomeadamente o CDSS Portalegre, 

ULSNA e Turismo do Alentejo, são partes decisivas na disponibilização de 

meios e fiscalização na implementação da estratégia para a Economia Social. 

A Administração Central, nomeadamente o Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social, deve ser um parceiro ativo e interveniente na ajuda e 

facilitação de meios e recursos adequados à implementação da Estratégia de 

Desenvolvimento da Economia Social, assegurando a assistência e apoio social 

aos mais necessitados, nomeadamente: 

 Na iniciativa de criação de um fundo público (nacional e ou comunitário) para 

financiar o desenvolvimento da economia social da região, em termos de 

reabilitação de equipamentos e infraestruturas para adequação da oferta 

conjunta; 

 No apoio institucional e garantias de suporte a projetos criadores de valor 

económico e social para a região, promovendo a articulação entre a 

intervenção privada e pública, de modo a que os recursos públicos 

consigam dar resposta efectiva à população mais carenciada, naquilo que 

configura a missão do Estado Social; 

 Na facilitação em termos institucionais, na promoção da economia Social, junto 

à UE e outras entidades nacionais e internacionais. 

O CDSS de Portalegre deve ser parte ativa na definição da oferta conjunta para a 

região, garantindo de forma estreita com o MSSE o planeamento e a canalização dos 
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adequados meios para implementar a Estratégia de Desenvolvimento da ES no longo 

prazo, participando no seu acompanhamento e fiscalização. 

Colaboração estreita do Turismo do Alentejo, ERT na definição conjunta da promoção 

(nacional e internacional) da oferta integrada do Turismo Sénior e de Saúde, com a 

oferta de serviços e equipamentos sociais e de saúde, com a Entidade Coordenadora. 

Colaboração estreita do Ministério da Saúde e da ULSNA – Unidade Local de Saúde 

do Norte Alentejo - na definição da oferta conjunta, nomeadamente nas unidades de 

acompanhamento ambulatório e internamento integradas na RCCI e no 

acompanhamento das necessidades da procura. 

O MSSE e MS, por intermédio do CDSS – Centro Distrital da SS de Portalegre, em 

conjunto com a ULSNA, devem definir as regras de certificação de cuidadores, criando 

as bases para a criação de um mercado para uma oferta de qualidade e distintiva de 

pessoal qualificado para o tratamento da ação social. 

 

Papel da Entidade Coordenadora      

 

A Entidade Coordenadora tem como missão representar 

os municípios do AA na implementação da estratégia para o Desenvolvimento 

da Economia Social, bem como representar o território junto das entidades 

privadas e públicas nacionais e internacionais. 

Promover a estratégia junto dos diferentes stakeholders do AA, estabelecendo as 

regras para o desenvolvimento de uma rede internacional de fornecedores da 

Economia Social, que garanta a massa crítica para o seu crescimento sustentado. 

Garantir a implementação da estratégia proposta nos prazos previstos de forma 

eficiente. 

Representar e coordenar as iniciativas dos municípios, na forma que estes lhe 

delegarem, que se insiram no âmbito da implementação do Desenvolvimento da 

Economia Social para o Alto Alentejo, nomeadamente em termos de: 

 Relacionamento com as entidades privadas (IPSS, Misericórdias, outras) com 

fins lucrativos e não lucrativos; 

 Relacionamento com as entidades Regionais, nomeadamente o CDSS 

Portalegre, ULSNA e TA; 

 Relacionamento com as entidades privadas, nomeadamente IPSS (e afins) e 

entidades com fins lucrativos na área da Economia Social; 

 Promoção de estudos e planos necessários, nomeadamente Plano 

Estratégico, Proposta de Valor e Plano de Financiamento e divulgá-los para 

que todas as entidades interessadas conheçam de forma detalhada, 

enquanto stakeholders e agentes da estratégia; 
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 Promoção em conjunto com entidades parceiras, nomeadamente o Turismo 

do Alentejo, da Oferta da Economia Social além-fronteiras, nomeadamente 

nos mercados emissores do Turismo Sénior e de Saúde e das comunidades 

da Diáspora Portuguesa. 

Angariar fundos de investimento, apresentando em road-show a proposta de valor 

para a região, junto das entidades publicas e privadas, de forma a assegurar o 

financiamento do projeto no longo prazo e relacionar-se com as entidades gestoras 

dos fundos fiscalizando e analisando o seu desempenho. 

 

Fundos para a Economia Social      

 

Os fundos são um instrumento de financiamento da 

economia, fundamentais para a implementação da 

Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, nomeadamente na 

requalificação de recursos humanos, equipamentos e infraestruturas, e 

promoção das infraestruturas sociais de forma integrada com a oferta turística e 

de saúde. 

Para a implementação da estratégia, deverá ser desenvolvido um modelo de 

financiamento com base em fundos públicos e privados que injete o capital necessário 

ao desenvolvimento da oferta e promoção da região como um todo. 

Sendo este projeto piloto em Portugal e inovador a nível mundial, devem ser 

estudados com cuidado os tipos de fundos e como devem ser aplicados, para que 

possam ser aplicados em vários domínios, nomeadamente: 

• Requalificação de equipamentos existentes e construção de novos 

equipamentos; 

• Formação de cuidadores e outra formação técnica para pessoal fornecedor da 

Economia Social; 

• Desenvolvimento de projetos criadores de valor económico e/ou social de 

iniciativa privada – empreendedorismo social; 

• Promoção da oferta da Economia Social junto de mercados emissores de 

turismo seniores e mercados da diáspora portuguesa; 

• Disponibilização de fundos na área da sustentabilidade e microcrédito, por 

parte de instituições de investimento e crédito, vocacionadas para a economia 

social, de reconhecido mérito internacionais em conhecimento, tecnologia e 

experiência neste sector. 

A evolução de modelos de financiamento deve ser dinâmica, evoluindo de acordo com 

as necessidades dos agentes económicos e inovação de financiamento, numa linha 

coerente com a oferta de longo prazo definida para a região.  
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Entidade Pessoa de Contacto 

Centro Distrital de Portalegre do Instituto 
do Segurança Social, IP 

Diretor - João Carlos Laranjo 
Diretora do Núcleo Respostas Sociais - 
Eunice Gueifão 
Técnica Superior do Núcleo de Respostas 
Sociais - Elsa Martins 

Unidade Local Saúde do Norte Alentejo, 
E.P.E (ULSNA) 

Enfermeiro Diretor – António Miranda 

Turismo do Alentejo, E.R.T Presidente – António Ceia da Silva 

Secretariado Regional de Portalegre da 
União das Misericórdias 

Presidente – Mário Cruz 

Santa Casa da Misericórdia da Vila do 
Crato 

Provedor – Mário Cruz 

Santa Casa da Misericórdia de Ponte de 
Sor 

Vice Provedor – António José Lopes 
Diretora Técnica – Sandra Pacheco  

Centro Social e Paroquial de São Tiago 
de Urra 

Presidente - Pe. Marcelino Dias 

Federação dos Bombeiros do Distrito de 
Portalegre 

Comandante dos Bombeiros Municipais de 
Gavião – Francisco Louro 

Santa Casa da Misericórdia de 
Portalegre 

Provedor – João José Serrote 

CRIPS – Centro de Recuperação Infantil 
de Ponte de Sor  

Presidente - Joaquim de Sousa 
Castanheira 

Santa Casa da Misericórdia de Alter do 
Chão 

Provedor – Francisco Miranda 
Diretora Técnica – Maria da Conceição 
Pereira 

Santa Casa da Misericórdia de Monforte Tesoureira – Maria de Jesus 

Associação de Amigos da 3ª idade de 
Fortios 

Presidente – Francisco Chagas 
Diretora Técnica – Maria Teresa Borralho 

Coração Delta – Associação de 
Solidariedade Social 

Diretora do Centro Educativo Alice Nabeiro 
- Dionísia Gomes 
Diretor Médico do Grupo Delta - Álvaro 
Pacheco 

ANTA – Associação cultural e de 
Desenvolvimento da Beirã (Unidade de 
Cuidados Continuados e Cuidados 
Paliativos) 

Diretora Técnica – Sónia Mimoso 

Instituto Politécnico de Portalegre Professor - João Casa Nova 

Gota d’Arte, Associação Sociocultural de 
Elvas 

Diretor - Alcides Rodrigues 

Câmaras Municipais que constituem a 
CIMAA 

Interlocutores para a Carta Social 

 Alter do Chão Fernandino Lopes 
Tânia Mileu Palmeiro 

 Arronches 
 

Maria João Fernandes 

 Avis Ana Maria Balão 
Ângela Marques 

 Campo Maior Carlos Rodrigues 
Rute Corino 
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 Castelo de Vide Maria Teresa Carreiras 
Fátima Barroqueiro 

 Crato 
 

Vera Batista 

 Elvas 
 

Rita de Jesus Lérias 

 Fronteira 
 

Sílvia Machado 

 Gavião 
 

Marta Alves 

 Marvão 
 

Vanda Costa 

 Monforte 
 

Ana Paula Maçôas 

 Nisa 
 

Maria Gabriela Conde 

 Ponte de Sor Maria João Barradas 
Maria da Conceição Saganha 

 Portalegre  Carla Raposo 
 

 Sousel Marta Carujo 
 

Secretaria de Estado da Solidariedade e 
Segurança Social 

Assessor - Sérgio Vieira 
Adjunta - Sónia Gonçalves 

Assembleia da República – Comissão 
Parlamentar de Segurança Social e 
Trabalho  

Presidente – José Manuel Canavarro 
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Check-list recolha informação para os municípios 

 

Economia Social 

1. Descrição das Entidades da Economia Social:  

Indicar as entidades de economia social que não sejam IPSS (que não constem da 

Tabela 2), com e sem fins lucrativos, existentes no seu município e preencher a 

informação requerida na Tabela 1. 

 

2. Dispõe de Diagnóstico Social? Em caso afirmativo remeter (se possível) 

ficheiro em formato digital. 

No caso de não dispor de diagnóstico social, por favor envie-nos informação o mais 

completa possível, relativamente a:  

 - Realidade Sócio – Económica do Concelho (Geografia e Território, 

Acessibilidades, Demografia, População, Dinâmicas Territoriais, Estrutura 

Económica Local, Agricultura e Pecuária, Actividade Empresarial, Turismo); 

 - Principais sectores económicos e apostas de desenvolvimento 

 - Principais problemas sociais 

3.  Principais projectos/acções relevantes para a dinâmica social implementados, em 

curso ou planeados pelo município 

4.  Principais projectos/acções relevantes para a dinâmica social implementados, em 

curso ou planeados por outras entidades do concelho 

5.  Projectos de reabilitação urbana programados, áreas a reabilitar, localização, 

tipologias, finalidade da reabilitação. 
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TABELA 1 

Para Entidades da Economia Social Existentes nos municípios não constantes da Tabela 2 

 

Concelho Nome da 
Instituição 

ISFL Tipo (classificando 
de acordo com a 
Tabela ICNPO* 

População 
Alvo 

Resposta 
Social 

Nº 
infraestruturas 

Propriedade 
do edifício 

Capacidade 
Instalada  
(nº máximo 
de utentes) 

Taxa de 
ocupação 

Nº 
funcionários 
remunerados 

Nº 
funcionários 
não 
remunerados 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Nota: *ICNPO – Classificação Internacional para Organizações Sem fins Lucrativos (Tabela 3) 
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TABELA 2 

Listagem das Instituições Particulares de Solidariedade Social fornecida pelo Centro Distrital de Portalegre do Instituto do Segurança 

Social, IP 

Nome da Instituição Morada Telefone Fax E-mail 

Concelho de Alter do Chão 

Associação Apoio à Infância 

Sto. Estêvão de Chança 

Largo Barreto Caldeira 

7440 – 201 Alter do Chão 
245 637 386 

245 637 

138 
acasestevao@sapo.pt 

Comissão de Melhoramentos de 

Seda 

Bairro Tapada da Margalha, 

n.º 54 

7440 – 226 Seda 

245 636 310 
245 636 

040 
cmfseda@sapo.pt 

Grupo Social da Cunheira 
Largo de Sto. Amaro, n.º 14 

7440 – 251 Cunheira 
245 697 157 

245 697 

319 
gscunheira@sapo.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Alter do Chão 

Rua João Lopes Namorado  

7440 – 999 Alter do Chão 
245 610 190 

245 612 

021 

scmalterchao@mail.telepac.pt 

 

SulHotel  - Casa Blanca 

Residência para Idosos 

(Entidade Privadas – com fins 

lucrativas) 

Estrada Nacional 369 

7440 – Alter do Chão 
245 619 130 

245 619 

131 
Casablanca.idoso@sapo.pt 

 

  

mailto:acasestevao@sapo.pt
mailto:cmfseda@sapo.pt
mailto:gscunheira@sapo.pt
mailto:scmalterchao@mail.telepac.pt
mailto:Casablanca.idoso@sapo.pt
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Concelho de Arronches 

Associação Casa Juvenil Nossa 

Senhora de Assunção 

Bairro de Santo António 
7340 Arronches 

245 582248  cjnsassuncao@gmail.com 

Centro Bem-Estar Social de 

Arronches 

Rua General Humberto 

Delgado 

7340 – 031 Arronches 

Se - 245 580 

090 

Cr – 245 582 

239 

LR – 245 580 

150 

245 582 

430 
infantario_cbes@sapo.pt 

Centro Social Bom Jesus da 

Esperança 

Rua da Restauração nº12  

7340 – 123 Esperança 

245 561 500 

245 561 501 

245 561 

509 
c.s.b.j.e@hotmail.com 

Centro Social dos Mosteiros  
Bairro de São Bento 

7340-214 Mosteiros 
245 589 006 

245 589 

006 

csmosteiros@hotmail.com 

filiparcv@hotmail.com 

Santa Casa da Misericórdia de 

Arronches 

Praça da Republica  

7340 – 012 Arronches 

245 580130 

245 589 025 

245 582 

286 
scm.arronches@sapo.pt 

 

  

mailto:cjnsassuncao@gmail.com
mailto:infantario_cbes@sapo.pt
mailto:c.s.b.j.e@hotmail.com
mailto:csmosteiros@hotmail.com
mailto:filiparcv@hotmail.com
mailto:scm.arronches@sapo.pt
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Concelho de Avis 

Fundação Casa Repouso D. 

Maria Madalena Godinho de 

Abreu 

Largo do Asilo, n.º 6 

7480 – 206 Benavila 

242 434 008 

242 434 009 

242 434 

010 
fcrbenavila@iol.pt 

Associação Solidariedade de 

Reformados, Pensionistas e 

Idosos Concelho de Avis 

Praça Serpa Pinto, n.º 14 

7480 – 122 Avis 
242 413 066 

242 412 

004 
assreformados.avis@sapo.pt 

Centro Comunitário S. Saturnino 

de Valongo 

Rua António Barradas de 

Carvalho, n.º 21 

7480 – 392 Valongo (Avis) 

242 434 050 

242 434 051 

242 434 

052 
pmenatural@gmail.com 

Centro Comunitário Sta. 

Margarida de Aldeia Velha 

Rua Grande, n.º 2 

7480 – 051 Aldeia Velha 

(Avis) 

242 983 687 
242 983 

687 
ccsmargarida@sapo.pt 

Fundação Abreu Callado 
Travessa Abreu Callado 

7480 – 216 Benavila 
242 430 000 

242 434 

284 
centro.convivio@abreucallado.pt 

Lar Encontro dos Avós (Lar 

Lucrativo) 

Estrada do Clube Náutico nº 

46 r/c  7480 -117 Avis 
242 412 128   encontrodosavos@hotmail.com   

Santa Casa da Misericórdia de 

Avis 

Praceta N.ª Sra. da Orada 

7480 – 158 Avis 
242 412 235 

242 412 

534 
santa.avis@mail.telepac.pt 

 

  

mailto:fcrbenavila@iol.pt
mailto:assreformados.avis@sapo.pt
mailto:pmenatural@gmail.com
mailto:ccsmargarida@sapo.pt
mailto:centro.convivio@abreucallado.pt
mailto:santa.avis@mail.telepac.pt
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Concelho de Campo Maior 

Casa do Povo de Campo Maior 
Largo dos Carvajais, n.º 11 

7370 – 109 Campo Maior 
268 686 128 

268 686 

128 
casadopovo_cm@sapo.pt 

Associação Solidariedade 

Social “Coração Delta” 

Rua do Brasil, n.º 4 

7370 – 031 Campo Maior 
268 699 450 

268 688 

961 

elicampomaior@gmail.com 

dionisia.gomes@delta-cafes.pt 

Centro e Lar N.ª Sra. da Graça 

de Degolados 

Av. Artur António Louro, n.º 1 

7370 – 191 Campo Maior 
268 685 244 

268 685 

244 
cdlnsgd@gmail.com 

CURPI - Comissão Unitária 

Reformados, Pensionistas e 

Idosos  

Av. da Liberdade  

7370 – 077 Campo Maior 
268 687 631 

268 687 

631  
curpi.campo.maior@sapo.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Campo Maior 

Largo Dr. Alberto Santos – 

Qta. S. Pedro 

7370 – 025 Campo Maior 

Sed– 268 680 

200 

Cr – 268 686 

851 

Lar – 268 686 

469 

CD – 268 689 

063 

268 680 

250 

misericordia@scmcm.pt 

 

odespertar@scmcm.pt 

 

 

  

mailto:casadopovo_cm@sapo.pt
mailto:elicampomaior@gmail.com
mailto:dionisia.gomes@delta-cafes.pt
mailto:cdlnsgd@gmail.com
mailto:curpi.campo.maior@sapo.pt
mailto:misericordia@scmcm.pt
mailto:odespertar@scmcm.pt
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Concelho de Castelo de Vide 

Centro Paroquial Assistência de 

Castelo de Vide 

Guarita dos Loureiros e S. 

José 

7320 – 207 Castelo de Vide 

245 901 214 
245 908 

186 
guaritaloureiros@sapo.pt 

Fundação N.ª Sra. da 

Esperança 

Expansão Bairro da Muralha 

7320 – 146 Castelo de Vide 

Sde - 245 901 

166 

Lar do 

Convento – 245 

908 140 

245 901 

166 
fnsesperanca@sapo.pt 

Lar da 3.ª Idade N.ª Sra. da 

Graça de Povoa e Meadas 

Rua Nova, n.º 8 

7320 – 011 Povoa e Meadas 
245 302 330 

245 302 

339 
larpovoa.meadas@sapo.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Castelo de Vide 

Largo João José Le Coq. 

7320 – 999 Castelo de Vide 
245 900 040 

245 900 

047 
stacasacastelodevide@gmail.com 

 

  

mailto:guaritaloureiros@sapo.pt
mailto:fnsesperanca@sapo.pt
mailto:larpovoa.meadas@sapo.pt
mailto:stacasacastelodevide@gmail.com
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Concelho do Crato 

Associação Amizade Infância e 

3.ª Idade de Aldeia da Mata  

Rua Francisco Caldeira 

Amieiro 

7430 – 030 Aldeia da Mata 

245 690 000 
245 690 

009 
lar.sto.antonio@sapo.pt 

Lar e Centro Dia N.ª Sra. da 

Luz 

Vale do Peso 

7430 – 353 Vale do Peso 

(Crato) 

245 991 410 
245 991 

410 
lar.vale.peso@sapo.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Gafete  

Estrada Nacional 118 

7430 – 255 Gáfete 
245 790 021 

245 790 

142 

scmgafete@sapo.pt 

 

Santa Casa da Misericórdia do 

Crato 

Rua da Sobreira, n.º 42 

7430 – 144 Crato 

245 990 070 

245 990 073 

245 997 

178 

secretaria@scmcrato.com 

 

 

  

mailto:lar.sto.antonio@sapo.pt
mailto:lar.vale.peso@sapo.pt
mailto:scmgafete@sapo.pt
mailto:secretaria@scmcrato.com
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Concelho de Elvas 

Comissão de Melhoramentos 

de Elvas 

Sitio dos Cucos – Estrada de 

Juromenha  

7350 – 113 Elvas 

268 628 940 268 626 562 
anagodinho.cmce@mail.telepac.pt 

 

Associação Assistência Vila 

Boim 

Largo D. João Aboim, n.º 4 

7350 – 501 Vila Boim 
268 083 766 268 084 094 

aavbgeral@hotmail.com 

aavbdirecao@hotmail.com 

Associação Beneficência 

Amigos da Terrugem 

Largo das laranjeiras – Bairro 

Sto. António  

7350 – 491 Terrugem 

268 657 113 268 657 113 abat.ipss@sapo.pt 

Fundação António Gonçalves 
Largo de São Domingos, n.º 10 

7350 – 902 Elvas 

268 622 627 

268 626 241 
268 629 318 fagelvas@iol.pt 

Obra Santa Zita de Elvas 
Av. da Piedade, n.º 11 

7350 – 094 Elvas 
268 628 444 268 625 212 

oszelvas@netcabo.ptelvas@osz.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Elvas 

Quinta de Vale de Marmelos 

7350 – 111 Elvas 

268 623 393 

268 623 899 
268 628 724 

scme@sapo.pt 

 

Lar Júlio Alcântara Botelho 
Rua Martim Mendes, n.º 8 

7350 – 081 Elvas 
268 622 721 268 628 241 

larjab@gmail.com 

larjab@hotmail.com 

APPACDM de Elvas 
Av. Bombeiros Voluntários  

7350 – 904 Elvas 
268 639 040 268 639 041 

servico.social@appacdm-elvas.org.pt 

geral@appacdm-elvas.org.pt 

relacoespublicas.appacdm.elvas@gmail.co

m 

mailto:anagodinho.cmce@mail.telepac.pt
mailto:aavbgeral@hotmail.com
mailto:aavbdirecao@hotmail.com
mailto:abat.ipss@sapo.pt
mailto:fagelvas@iol.pt
mailto:oszelvas@netcabo.pt
mailto:scme@sapo.pt
mailto:larjab@gmail.com
mailto:larjab@hotmail.com
mailto:servico.social@appacdm-elvas.org.pt
mailto:geral@appacdm-elvas.org.pt
mailto:relacoespublicas.appacdm.elvas@gmail.com
mailto:relacoespublicas.appacdm.elvas@gmail.com


Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

 

207 
 

Associação Amigos Vila 

Fernando  

Bairro N.ª Sra. da Conceição, Lt. 

17 

7350 – 511 Vila Fernando 

268 661 333 

268 661 016 
268 661 017 

 

associacaodosamigos@vilafernando.net 

Associação Apoio à 3.ª Idade 

de S. Vicente 

Rua Engenheiro António da Silva 

Gonçalves 

7350 – 481 São Vicente 

268 611 287  268 611 103 adaiti.s.vicente@sapo.pt 

Semi-Internato N.ª Sra. da 

Encarnação 

Rua Francisco da Silva, n.º 9 

7350 – 272 Elvas 

268 636 430 

268 623 161 
268 622 867 sinsencarnacao@sapo.pt 

Centro Social N.ª Sra. do Paço 

Largo Conde de Barbacena, n.º 

14 

7350 – 431 Barbacena 

268 662 174 268 662174 
csnspaco@sapo.pt 

colaboradores.csnsp@sapo.pt 

Cofre de Previdência dos 

Funcionários e Agentes do 

Estado 

Bairro N. Sra. Da Conceição, lt17 

7350 – 511 Vila Fernando 
268 660 020  

rsvfernando@cofreprevidencia.pt 

 

Cruz Vermelha Portuguesa – 

Centro Humanitário de Elvas 

(Equiparada a IPSS) 

Urbanização Quinta da Carvalha, 

lote 89 

7350 – 999 Elvas 

268 639 950 268 639 359 
residencia.elvas@cruzvermelha.eu 

 

Liga dos Amigos do Hospital de 

Elvas 

Rua de Olivença, n.º 17 

7350 – 075 Elvas 
268 629 474 268 636 649 

ligadosamigoselvas@sapo.pt 

 

Nuno Borba 
Av. D. Sancho Manuel n. 11 

7350 – 098 Elvas 
962 570 379   

Os Pupilos 

Av. De Badajoz – Parque 

Residencial Aqueduto Lt 05 r/c 

esq. 

268 109 994 268 109 994 
carsilpir@gmail.com 

 

mailto:associacaodosamigos@vilafernando.net
mailto:adaiti.s.vicente@sapo.pt
mailto:sinsencarnacao@sapo.pt
mailto:csnspaco@sapo.pt
mailto:colaboradores.csnsp@sapo.pt
mailto:rsvfernando@cofreprevidencia.pt
mailto:residencia.elvas@cruzvermelha.eu
mailto:ligadosamigoselvas@sapo.pt
mailto:carsilpir@gmail.com


Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

CARTA SOCIAL E ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOCIAL NO ALTO ALENTEJO 

 

208 
 

7350 – 325 Elvas 

Concelho de Fronteira 

Santa Casa da Misericórdia de 

Cabeço de Vide 

Rua Infante Sagres, n.º 4 B 

7460 – 032 Cabeço de Vide 
245 634 408 245 634 109 scmcvcv@clix.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Fronteira  

Largo Professor António Varela 

7460 – 116 Fronteira  
245 604 168 245 604 168 santacasafronteira@sapo.pt 

Concelho de Gavião 

Santa Casa da Misericórdia de 

Gavião 

Rua Dr. Dias Calazans 

6040 – 117 Gavião 

241 639 120 

Comenda: 

245 776 426 

241 639 129 
misericordiagaviao@gmail.com 

 

Centro Social Belverense 
Rua D. Afonso Pais, n.º 22 

6040 – 024 Belver 
241 635 036 241 635 374 csbelverense@sapo.pt 

Centro Social da Margem 

Rua Junta Freguesia, n.º 15 

6040 – 079 Vale Gaviões 

(Margem) 

241 634 334 241 634 334 csmargem@sapo.pt 

 

  

mailto:scmcvcv@clix.pt
mailto:santacasafronteira@sapo.pt
mailto:misericordiagaviao@gmail.com
mailto:csbelverense@sapo.pt
mailto:csmargem@sapo.pt
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Concelho de Marvão 

Santa Casa da Misericórdia de 

Marvão 

Largo Nª. Srª da Estrela 

7330 – 111 Marvão 
245 909 110 245 993 827 stcasamarvao@sapo.pt 

ANTA – Associação Cultural e 

Desenvolvimento da Beirã 

Largo do Centro Comunitário 

da Beirã 

7330 – 012 Beirã 

245 909 120 245 909 121 aanta@mail.telepac.pt 

Associação Cultural e Recreio 

25 de Abril – Escusa 

Rua Dr. António de Matos 

Magalhães, s/n.º  

7330 – 313 Escusa (S. 

Salvador de Aramenha) 

245 993 050 

91 6886979 

* Inês Belém 

 
inesbelem86@hotmail.com 

 

Casa do Povo de Sto. António 

das Areias 

Av. 25 de Abril, n.º 19 

7330 – 251 Sto. António das 

Areias  

245 992 157 245 992 011 casadopovo-saa@mail.telepac.pt 

Lar N.ª Sra. das Dores - Porto 

Espada 

Largo Professor Matos 

Godinho, n.º 10 

7330 – 329 S. Salvador de 

Aramenha 

245 964 328 245 964 328 

 

larnossasenhoradasdores@hotmail.com 

 

Lar S. Salvador de Aramenha 

Rua Nova da Igreja, n.º 3 

7330 – 339 S. Salvador de 

Aramenha (Marvão) 

245 993 210 245 993 210 
lar.s.aramenha@sapo.pt 

 

 

mailto:stcasamarvao@sapo.pt
mailto:aanta@mail.telepac.pt
mailto:inesbelem86@hotmail.com
mailto:casadopovo-saa@mail.telepac.pt
mailto:larnossasenhoradasdores@hotmail.com
mailto:lar.s.aramenha@sapo.pt
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Concelho de Monforte 

Fundação Vaquinhas e Velez do 

Peso 

Rua Francisco Velez do Peso 

7450 – 030 Assumar 

245 505 140 

268 611 212 

268 611 213 * 

Maria Antónia * 

245 573 147 

apatriciabagorro@hotmail.com 

bitumoleiro@gmail.com 

fvaquinhasvp@sapo.pt 

Centro Dia N.ª Sra. dos Milagres 
Rua de Alegrete, n.º 49 

7450 – 022 Assumar  
245 505 325 245 505 325 cdiamilagres@gmail.com 

Centro Social de Sto. António de 

Vaiamonte 

Largo Severino Calado Pereira 

Campos 

7450 – 264 Vaiamonte 

(Monforte) 

245 564 365 245 564 365 
centrossa.vaiamonte@gmail.com 

 

Centro Social e Paroquial de Sto. 

Aleixo 

Largo Dr. José Fernandes 

Tavares 

7450 – 222 Sto. Aleixo 

268 939 192 

*961 711 298 

*Dr.ª Patrícia 

Bagorro 

 

cspsaleixo@gmail.com 

 

Santa Casa da Misericórdia de 

Monforte 

Rua José M R N Cartaxo, n.º 1 

7450 – 134 Monforte 
245 573 222  245 573 206 monfortescm@iol.pt 

 

  

mailto:apatriciabagorro@hotmail.com
mailto:bitumoleiro@gmail.com
mailto:cdiamilagres@gmail.com
mailto:centrossa.vaiamonte@gmail.com
mailto:cspsaleixo@gmail.com
mailto:scmmonforte@iol.pt
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Concelho de Nisa 

Santa Casa da Misericórdia de 

Montalvão  

Rua do Adro, n.º 9 

6050 – 440 Montalvão 
245 743 288 245 746 806 s.c.m.montalvao@sapo.pt 

Centro Apoio Social de Salavessa  

Rua do Sobreirinho, n.º 49 

6050 – 654 Salavessa 

(Montalvão) 

245 743 280 

962 741 009 
 cassalavessa@gmail.com 

Centro Dia de Monte Claro 
Largo da Escola, n.º 2 

6050 – 474 Monte Claro (Nisa) 
245 469 440 245 469 003 

cssaomatias@gmail.com 

 

Centro Social de Santana 
Travessa de Santana, n.º 1 

6050 – 452 Arneiro 
245 469 321 245 469 014 

cssantana@sapo.pt 

 

Centro Social e Paroquial de 

Alpalhão 

Rua do Arrabalde, n.º 11 

6050 – 013 Alpalhão 
245 742 224 245 742 224 centropalpalhao@iol.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Alpalhão 

Rua de S. Pedro, n.º 7 

6050 – 046 Alpalhão 
245 742 628 245 742 628 santacasamalpalhao@sapo.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Amieira do Tejo 

Rua Dr. Donato, n.º 15 

6050 – 141 Amieira do Tejo 
245 457 169 245 457 169 amieira@ump.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Nisa 

Praça do Município, n.º 17 

6050 – 358 Nisa 

245 412 233 

245 412 134 
245 429 159 misericordia.nisa@mail.telepac.pt 

Santa Casa Misericórdia de Arez 

Rua Alexandre Herculano, n.º 

68 

6050 – 201 Arez 

245 748 151  misericordia.arez@sapo.pt 

mailto:s.c.m.montalvao@sapo.pt
mailto:cassalavessa@gmail.com
mailto:cssaomatias@gmail.com
mailto:cssantana@sapo.pt
mailto:centropalpalhao@iol.pt
mailto:santacasamalpalhao@sapo.pt
mailto:amieira@ump.pt
mailto:misericordia.nisa@mail.telepac.pt
mailto:misericordia.arez@sapo.pt
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Centro Social de Tolosa 

Rua Professor Dr. Gonçalves 

Proença, n.º 49 

6050 – 501 Tolosa 

245 798 264 245 799 017 centrosocial.tolosa@mail.telepac.pt 

Centro Dia de Pé da Serra 
Rua da Escola, n.º 24 D 

6050 – 492 Pé da Serra (Nisa) 

245 743 442 

965 656 447 

D.ª Tomásia 

245 743 436 
cdpedaserra@gmail.com 

 

  

mailto:centrosocial.tolosa@mail.telepac.pt
mailto:cdpedaserra@gmail.com
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Concelho Ponte de Sôr  

CRIPS – Centro Recuperação 

Infantil de Ponte de Sôr 

Av. Manuel Pires Filipe 

7400 – 223 Ponte de Sôr 
242 209 460 242 209 469 

filipecosta@crips.pt 

 

Centro Social e Interparoquial de 

Abrantes  

Largo de S. Vicente 

2204 - 909 
241 362 268 241 331 234 projectohomem.abt@iol.pt 

Centro Comunitário da Ervideira 

Gaveto das Ruas S. João Deus e 

Luís de Camões 

7400 – 119 Ervideira 

242 206 171 242 206 171 cc.ervideira@sapo.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Sôr  

Rua Vaz Monteiro, n.º 12 

7400 – 281 Ponte de Sôr  
242 206 814 242 204 690 

normando.scmps@mail.telepac.pt 

 

Santa Casa da Misericórdia de 

Montargil 

Rua Manuel Falcão de Sousa 

7425 – 130 Montargil 
242 900 040 242 904 450 scmmontargil@gmail.com 

Associação Forense e Amigos da 

3.ª Idade de Foros do Arrão 

Estrada de Montargil, n.º 9 

7425 – 202 Foros do Arrão 
242 965 304 242 965 304 afati@iol.pt 

Fundação Maria Clementina 

Godinho de Campos 

Alameda da Fundação 

7400 – 016 Galveias (Pte de Sôr) 
242 983 207 242 983 095 fundacaomcampos@sapo.pt 

Fundação Infantário D. Anita 

Rua Comendador Assis Roda 

7400 – 999 Galveias (Ponte de 

Sôr) 

242 983 270  
infantario_d.anita@sapo.pt 

 

Associação Jardim-Escola João de 

Deus 

Av. da Liberdade 

7400 – 217 Ponte de Sôr  
242 206 577 242 206 071 

jejdps2@hotmail.com 

 

mailto:filipecosta@crips.pt
mailto:projectohomem.abt@iol.pt
mailto:cc.ervideira@sapo.pt
mailto:normando.scmps@mail.telepac.pt
mailto:scmmontargil@gmail.com
mailto:afati@iol.pt
mailto:fundacaomcampos@sapo.pt
mailto:infantario_d.anita@sapo.pt
mailto:jejdps2@hotmail.com
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Associação Comunitário N.ª Sra. 

dos Prazeres 

Rua 25 de Abril, s/n.º  

7400 – 529 Vale de Açor 
242 972 032 242 972 022 

acnsprazeres@hotmail.com 

 

Associação Desenvolvimento e 

Acção Social da Freguesia da 

Tramaga 

Av. 11 de Junho, n.º 5 

7400 – 604 Tramaga 
242 207 103 242 207 103 adastramaga@iol.pt 

Associação Comunitária 

Recreativa e Cultural 

Valdoarquense 

Rua da Escola s/n 

7400-460 Vale do Arco 
242 203 317  

acrcv@iol.pt 

 

Centro Comunitário Nossa 

Senhora da Oliveira de Longomel 

Rua Manuel Nunes Marques 

Adegas, nº 32 

7400-454 Longomel 

242 203 313  242 203 313 
ccnso@hotmail.com 

 

Lar de Idosos da Ponte (Lucrativo) Rua Vaz Monteiro, nº 2 242 292 080 242 292 089 lrp.scmp@mailtelepac.pt 

Cresce ao Sol IPSS 

 

Av. Marginal, nº 137 

7400-224 Ponte de Sôr 
91 5090445  

espcrescimento@gmail.com 

 

Magnólia Residência Sénior 

(Lucrativo) 

Rua 1º Maio, nº 33 

7400-232 Ponte de Sôr 
242 295 066  vandaconceicao@sapo.pt 

 

  

mailto:acnsprazeres@hotmail.com
mailto:adastramaga@iol.pt
mailto:acrcv@iol.pt
mailto:ccnso@hotmail.com
mailto:lrp.scmp@mailtelepac.pt
mailto:espcrescimento@gmail.com
mailto:vandaconceicao@sapo.pt
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Concelho de Portalegre 

Centro Comunitário de S. 

Bartolomeu 

Bairro de S. Bartolomeu 

7300 – 493 Portalegre 
245 203 132 245 208 688 css.bartolomeu@gmail.com 

Associação Amigos da 3.ª Idade 

das Carreiras  

Largo do Rossio, n.º 15 

7300 – 355 Carreiras 

245 901 317 

245 907 105 
245 901 317 

terceira.idade.carreiras@hotmail.com 

 

Associação Amigos da 3.ª Idade 

dos Fortios 

Rua do Lar 

7300 – 651 Fortios 
245 300 160 245 300 169 aatif.fortios@gmail.com 

Centro Bem-Estar Social de Urra 
Rua da Igreja, n.º 15 

7300 – 570 S. Tiago (Urra) 
245 382 144  cbesocialurra@sapo.pt 

Centro Social e Paroquial S. Tiago 

da Urra 

Largo da Igreja, n.º 18 

7300 – 570 Urra 
245 382 354 245 382 357 centrourra@sapo.pt 

Centro Social N.ª Sra. da 

Esperança – Ribeira de Nisa 

Rua da casa do Povo, n.º 11 

7300 – 430 Ribeira de Nisa 

245 341 227 

245 102 040 
 

 

csesperanca.ribnisa@sapo.pt 

CERCI Portalegre 
Rua 15 de Maio – Apart. 215 

7301 – 901 Portalegre 
245 300 730 245 300 731 cerciportalegre@cerciportalegre.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Alegrete  

Rua do Outeiro 

7300 – 311 Alegrete 

245 950 010 

245 965 618 
245 965 618 

geral@scm-alegrete.com 

lilia@scm-alegrete.com 

Santa Casa da Misericórdia de 

Portalegre 

Av. da Liberdade, n.º 24 – 26 

7300 – 065 Portalegre 

245 331 479 

245 201 736 
245 204 910 

teresasecretaria@scmportalegre.pt 

geral@scmportalegre.pt 

mailto:css.bartolomeu@gmail.com
mailto:terceira.idade.carreiras@hotmail.com
mailto:aatif.fortios@gmail.com
mailto:cbesocialurra@sapo.pt
mailto:centrourra@sapo.pt
mailto:csesperanca.ribnisa@sapo.pt
mailto:cerciportalegre@cerciportalegre.pt
mailto:geral@scm-alegrete.com
mailto:lilia@scm-alegrete.com
mailto:geral@scmportalegre.pt
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Sport Clube Estrela 
Largo Dr. Frederico Laranjo 

7300 – 197 Portalegre 

245 201 293 

245 205 270 
245 205 270 scestrela@sapo.pt 

APPACDM de Portalegre 

Lugar de Mouta – Apartado 

243 

7301-901 Portalegre 

245 330 857 

245 308 538 
245 382 372 

geral@appacdm-portalegre.com 

 

Associação Sete Montes de S. 

Julião  

Barracão, n.º 3 

7300 – 999 S. Julião  
245 964 407 245 964 407 7montes@iol.pt 

Casa do Povo de Alagoa  

Rua Barreiro das Varandas n.º 

48  

7300 – 301 Alagoa 

245 328 131  casapovoalagoa@sapo.pt 

Centro de Bem Estar Social do 

Reguengo 

Largo da Casa do Povo do 

Reguengo 

7300 – 405 Reguengo 

245 205 222 245 208 954 
cbesreguengo@sapo.pt 

 

Centro Social Diocesano de Santo 

António  

Av. Pio XII, s/n.º  

7300 – 073 Portalegre 
245 208 547 245 202 550 csdsa.direccao@hotmail.com 

Centro Social Infantil “O Girassol” 
Rua da Olivença, n.º 12 

7300 – 149 Portalegre 
245 204 975  245 204 975 

infantario.girassol@mail.telepac.pt 

 

Centro Social Infantil de S. 

Cristóvão  

Rua 25 de Abril 

7300 – 023 Portalegre 
245 203 851 245 202 827 c.s.j.i.s.c@hotmail.com 

Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação Portuguesa 

Apartado 17 

7300 – 031 Portalegre 
245 201 827 245 962 673 

cafap.portalegre@gmail.com 

 

mailto:scestrela@sapo.pt
mailto:geral@appacdm-portalegre.com
mailto:7montes@iol.pt
mailto:casapovoalagoa@sapo.pt
mailto:cbesreguengo@sapo.pt
mailto:csdsa.direccao@hotmail.com
mailto:infantario.girassol@mail.telepac.pt
mailto:c.s.j.i.s.c@hotmail.com
mailto:cafap.portalegre@gmail.com
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Obra de Santa Zita de Portalegre 
Largo do Espírito Santo, n.º 7 

7300 – 252 Portalegre 
245 302 000 245 208 217 oszptg@mail.telepac.pt 

Obra Sagrado Coração de Maria 
Av. do Bonfim, n.º 1 

7300 – 067 Portalegre 
245 330 657 245 203 320 

obrasocialp.cat@irscm.pt 

 

TÉGUA – Associação 

Desenvolvimento Regional entre 

Tejo e Guadiana  

Rua da Olivença n.º 33, 2º 

7300 – 149 Portalegre 
245 204 447 245 208 467 tegua21@sapo.pt 

Casa de Repouso e Lazer para a 

3ª Idade 

Horta do Baldio – Fonte dos 

Fornos 

Apartado 274 

7301 – 901 Portalegre 

245 330 010 245 330 012 casarepousopenha@mail.telepac.pt 

  

mailto:oszptg@mail.telepac.pt
mailto:tegua21@sapo.pt
mailto:casarepousopenha@mail.telepac.pt
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Concelho de Sousel 

Associação Recreativa e Cultural 

de Sousel 

Centro de Artes e Ofícios – 

Estrada da Circunvalação 

7470 – 201 Sousel 

268 558 017 
268 558 

018 
arcsousel@sapo.pt 

Comissão Melhoramentos do 

Concelho de Sousel 

Av. 25 de Abril, n.º 26 A – Apart. 

2 

7470 – 203 Sousel 

268 551 390  
268 554 

760 

andreia.martins@cmcsousel.pt 

 

Lar da 3.ª Idade Adriano Rovisco 

dos Santos 

Courela dos Padres – Travessa 

das Roseiras 

7470 – 141 Casa Branca 

268 530 200 
268 530 

201 
centrosocialars@mail.telepac.pt 

Santa Casa da Misericórdia de 

Sousel 

Largo da Igreja 

7470 – 214 Sousel 

268 554 689 

268 554 272 

268 554 

633 
santacmsousel@sapo.pt 

Santa Casa da Misericórdia do 

Cano 

Rua da Misericórdia  

7470 – 044 Cano (Sousel) 

268 540 030 

268 549 613 
 scmcano@oninet.pt 

 

mailto:arcsousel@sapo.pt
mailto:andreia.martins@cmcsousel.pt
mailto:centrosocialars@mail.telepac.pt
mailto:santacmsousel@sapo.pt
mailto:scmcano@oninet.pt
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TABELA 3 

TAPELA ICNPO – CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA ORGANIZAÇÕES SEM 

FINS LUCRATIVOS 

 

Cultura e Lazer 

• Associações culturais, recreativas e desportivas 

• Casas do Povo 

• Fundações Culturais 

• Clubes Sociais e recreativos (Totary, Lions, …) 

• Museus 

• Jardins Zoológicos e aquários 

• Sociedades históricas e literárias 

• Associações de artes performativas e companhias (teatro, dança, …) 

• Associações de Estudantes e Associações Juvenis 

Educação e Investigação 

• Escolas ligadas a congregações religiosas 

• Universidade Católica 

• Centros de Investigação 

Saúde 

• Hospitais e Casas de Saúde (ligadas a ordens)  

Serviços Sociais 

• IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

• Outras associações de solidariedade social (dedicadas às crianças, jovens, idosos, 

deficientes, famílias, sem abrigo, …) 

• Cooperativas de solidariedade social 

• Associações Mutualistas 

• Associações de Bombeiros Voluntários 
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Ambiente 

• Associações não governamentais de Ambiente 

• Associações de Proteção de Animais 

Desenvolvimento e Habitação 

• Organizações de Desenvolvimento Local 

• Cooperativas de habitação e construção 

• Associação de Moradores 

Lei, defesa de causas e política 

• Associações de defesa dos direitos humanos em geral (imigrantes, anti-racismos, 

apoio à vitima, defesa do consumidor, doentes crónicos, infetados com HIV/SIDA, 

família, mulheres, … 

• Partidos políticos 

• Associações de Moradores 

Intermediários Filantrópicos e Promotores de Voluntariado 

• Fundações (grant-giving ou doadoras) 

• Associações promotoras do voluntariado 

• Bancos Alimentares 

Internacional 

• Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) 

• Subsidiarias de organizações internacionais a operar em Portugal (CVP, Médicos do 

Mundo) 

Religião 

• Institutos Religiosos 

• Associações Religiosas 

Associações Patronais, Profissionais e Sindicatos 

• Associações Empresariais 

• Associações profissionais 

• Sindicatos 

Não especificado 
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A.2.3 Questionário Património das 

Misericórdias  
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INQUÉRITO - PATRIMÓNIO MISERICÓRDIAS 

 

Concelho Nome do equipamento / 
Património 

Breve descrição do 
equipamento/património – 

Tipologia de utilização 

Localização/ Morada ou 
coordenadas  geográficas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



PARCEIROS

COFINANCIAMENTO

ENTIDADE PROMOTORA




