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1.1   INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população do Alto Alentejo é um dado sociológico e demográfico incontornável, 

corolário de um percurso de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida, de progresso no 

domínio da saúde e de conquistas sociais relevantes das últimas décadas. Mas é também resultado 

de uma anunciada morte social de um território que vê diminuir a sua população e, sucessivamente, 

deprimir o seu tecido económico e ver logradas as naturais expetativas de desenvolvimento e 

atração de investimento, emprego e população. 

Sendo a longevidade da população uma realidade que felizmente veio para ficar, correspondendo a 

uma conquista humana nunca antes experimentada, há que ter a consciência de que esta exige uma 

politica integrada para a Vida Sénior, exigente e consciente dos desafios colocados por este novo 

paradigma. 

Foi neste entendimento de potenciar a aparente fraqueza de ser a região mais envelhecida do país, 

que o Alto Alentejo é pioneiro na definição de uma Proposta de Valor para a Vida Sénior que 

promova de forma integrada o território como um todo, dos seus recursos endógenos, às suas 

variadas infraestruturas, passando pela oferta de equipamentos e serviços para apoio aos mais 

velhos. 

De facto, a Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior agrega dos municípios à 

Segurança Social, às áreas do turismo e saúde, desafiando o setor da Economia Social e do ensino 

superior, protagonizado pelo Instituto Politécnico de Portalegre, numa estratégia visionária e 

inovadora para o desenvolvimento sustentável do território. 

Não se pretende que esta Proposta de Valor assente num modelo estereotipado de oferta para a 

Vida Sénior, mas sim no reconhecimento da heterogeneidade do ser humano, com um percurso, 

uma história e projetos de vida distintos e no profundo respeito pela sua vontade e dignidade. 

Não se pretende assim uma oferta massificada e desumanizada, mas a disponibilização de 

equipamentos e serviços, com uma abordagem holística que promovam o bem-estar e um 

envelhecimento ativo e saudável dos seniores nascidos alentejanos ou residentes no Alentejo. 

Assim, a Proposta de Valor para a Vida Sénior que se apresenta neste documento, não 

descontextualiza o seu centro da Economia Social, pelo contrário, endereça os desafios necessários 

à sua modernização e competitividade, sendo contudo mais abrangente, focando-se na totalidade da 

Cadeia de Valor da Vida Sénior, procurando posicionar o Alto Alentejo, ao nível do benchmark, como 

um destino de excelência e referência para o público nacional e internacional. 

Efetivamente, este foi um projeto que nasceu da constatação da importância que o setor da 

Economia Social representa na região desde a empregabilidade que gera, à sua importância no 

apoio social aos mais desfavorecidos e ao contributo para o PIB do Alto Alentejo. 

O terceiro setor tem vindo nos últimos anos a requalificar os seus equipamentos e a melhorar a 

qualidade dos seus serviços, em particular os prestados aos idosos, disponibilizando à população do 

Alto Alentejo uma oferta que, embora sirva a atual procura em termos quantitativos (com pontuais 

exceções), se tornará excedentária no futuro, ao ritmo da diminuição da população que se tem 

verificado nas últimas décadas.  

Este decréscimo de população (que já atinge o segmento +65 anos) cria ainda mais pressão para a 

sustentabilidade financeira destas instituições, pondo em risco, não apenas a adequada resposta às 
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crescentes necessidades em termos de exigência nos serviços prestados, como também a sua 

sobrevivência a médio prazo, com os incontornáveis danos sociais. 

É com este enquadramento, que neste documento se apresenta e carateriza a Proposta de Valor do 

Alto Alentejo para a Vida Sénior  - “Alto Alentejo Senior Living” e seus pressupostos conceptuais e de 

implementação, correspondendo ao Relatório Final que concretiza a 2ª Fase do Projeto “Proposta de 

Valor para a Economia Social do Alto Alentejo e respetivo Plano de Promoção e Internacionalização”,  

 

FASE 1     FASE 2     FASE 3 

Análise competitiva 

da ESI 
Proposta valor 

atual da ESI AA

Proposta Valor

ESI AA
Plano de Promoção e 

Internacionalização

Estudo de mercado da 

Procura Sénior

EM PV PPI

 

 

Este projeto global faz parte do “PDESAA - Plano de Dinamização da Economia Social do Alto 

Alentejo”, o qual parte de uma visão social integrada do território para a implementação de uma 

estratégia que visa o desenvolvimento económico e a sustentabilidade da região por intermédio da 

valorização e promoção (nacional e internacional) da oferta integrada da Economia Social com o 

Turismo (sénior e de saúde), direcionada para a população sénior. 

Já na fase correspondente ao Estudo de Mercado se verificou que para atingir o desígnio de 

desenvolver o Alto Alentejo aproveitando o potencial da capacidade instalada de equipamentos e 

serviços das instituições da Economia Social, integrada com o turismo sénior e de saúde, o âmbito 

do projeto teria que ser alargado em termos de análise a todo o cluster da Vida Sénior, para além da 

natureza dos seus intervenientes e operadores. 

Daí que neste documento a abordagem à Economia Social dirigida à população idosa e análise 

competitiva da sua oferta no Alto Alentejo seja feita com uma maior amplitude, sendo sempre 

mencionada como Oferta de Vida Sénior, para permitir a sua comparabilidade a nível internacional, 

onde a natureza dos players vai para além das entidades da Economia Social. 

Reforça-se que a abordagem que esteve subjacente a este projeto foi a  pensar o Alto Alentejo como 

um Destino de Vida Sénior, como um todo, integrando território, equipamentos e serviços e diversas 

dimensões que constituem a sua atual proposta de Valor, tendo presente a oferta que se pretende 

constituir no futuro. 

Neste contexto, a caraterização da Atual Proposta de Valor da Vida Sénior para o distrito de 

Portalegre e por Concelho, implicou uma ampla descrição e análise de diversas dimensões, que 

resultaram da combinação dos critérios de qualidade definidos. 

As dimensões para a caraterização da Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior e que 

constituem o corpo do presente relatório são as seguintes: 

1 Recursos Endógenos : incluindo a descrição dos seguintes fatores 

a. Clima 

b. Uso e Ocupação do Solo 

c. Património / Pontos de Interesse 
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d. Recursos Hídricos (disponibilidade de água) 

2 Segurança 

3 Infraestruturas (Acessibilidade e Transportes, abastecimento de água e saneamento, 

tecnologias de informação e comunicação) 

4 Equipamentos desportivos, Cultura e Lazer 

5 Cuidados de Saúde 

6 Atividades (Entretenimento, Cultura e Lazer) 

7 Dimensão Humana (acolhimento e integração de reformados expatriados) 

8 Financiamento e sistemas de benefícios e incentivos para seniores 

9 Inovação e Tecnologia 

10 Reconhecimento da Marca 

11 Qualidade da Oferta de Equipamentos e Serviços de Vida Sénior e Turismo (Alojamentos e 

Restaurantes) 

12 Inovação e Empreendedorismo Social 

A descrição efetuada ao longo do presente relatório permite assim justificar os pressupostos e 

entender a Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior, em termos de estruturação de 

produto e estratégia de preço, identificando as forças competitivas deste território como destino de 

Vida Sénior e qual o posicionamento que se pretende assumir no panorama nacional e internacional, 

por forma a atrair investidores e públicos-alvo definidos. 
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1.2    METODOLOGIA 

O desenho da Proposta de Valor da Economia Social para o Alto Alentejo define a oferta integrada 

da Economia Social (com foco na população sénior) com o Turismo (sénior e de saúde), a um nível 

regional (Alto Alentejo) e concelhio (15 concelhos que constituem o distrito de Portalegre), por forma 

a responder às necessidades dos públicos-alvo identificados, (seniores e investidores), numa 

abordagem mais alargada que responde a um conceito de Vida Sénior que se exemplifica no 

esquema seguinte: 

 

Âmbito de Intervenção da Economia Social na Proposta de Valor para a Vida Sénio do Alto Alentejo - AASL 

 

Para este fim foram utilizados diferentes métodos, adequados aos objetivos a atingir em cada uma 

das etapas principais, da realização do projeto 

 

1. CARATERIZAÇÃO DAS DIMENSÕES REGIONAIS E NACIONAIS DE ATRATIVIDADE DO 

TERRITÓRIO 

A caraterização das dimensões regionais representam os fatores endógenos do Alto Alentejo e as 

dimensões nacionais os fatores que são extensíveis a todo o território nacional (ex. benefícios 

fiscais).  
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Nesta etapa os métodos de pesquisa, instrumentos de recolha e tratamento de informação são 

abaixo apresentados de forma ilustrativa: 

 

 

 

2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA OFERTA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE VIDA 

SÉNIOR – ECONOMIA SOCIAL 

A avaliação da qualidade da oferta de equipamentos e serviços de vida sénior do Alto Alentejo, 

especialmente das entidades da Economia Social, implicou a realização das seguintes atividades: 

 Realização de entrevistas e vários stakeholders e benchmarks internacionais no âmbito da 

Vida Sénior para definição de critérios de qualidade da oferta e sua sistematização em 8 

dimensões: Equipamentos e Facilidades  
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Metodologia para avaliação da qualidade da oferta de equipamentos e serviços de vida sénior do Alto 

Alentejo 

 

 Elaboração de um questionário para avaliação da qualidade da proposta de valor atual dos 

equipamentos e serviços de Vida Sénior, considerados best-in-class em cada município do 

Alto Alentejo, respeitando as dimensões definidas. 

 Workshop com equipa de projeto HQN e  representantes da CIMAA e do Centro Distrital de 

Portalegre do ISS, IP, em Focus-Group, para discussão e aprovação dos critérios de qualidade 

presentes no questionário ; 

 Avaliação/ Recolha de informação das principais Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) 

para avaliação da qualidade da oferta de equipamentos e serviços, em termos de Vida 

Assistida (“Assisted Living”), tendo por base o questionário desenvolvido presente no Anexo 1.  

Por indicação da CIMAA esta avaliação foi feita através de visitas realizadas por técnicos da 

própria CIMAA e do Centro Distrital de Portalegre do ISS, IP  

 Tratamento e Análise dos dados recolhidos através do questionário e visitas. Para existir 

comparibilidade destes dados com a oferta best-in-class de outros países visitados, só foram 

analisados os dados das melhores práticas de cada concelho , indicados pela CIMAA e que 

correspondem a 45 entidades em todo o ditrito. 
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Análise Descritiva

Classificar os inquiridos em grupos 

alternativos de acordo com 

características observáveis assim 

como classificar as variáveis que mais 

contribuem para fazer as distinções 

dos diversos grupos

Elaboração do Questionário

Avaliação/ Recolha da  informação 

aos Equipamentos/serviços best-in-
class do Alto Alentejo

Tratamento e análise da informação

Nota1- Dos equipamentos referentes às 71 Estruturas Residenciais para Idosos, Identificadas no território, foi efetuado um 

diagnóstico presencial a 44 equipamentos, considerados “best-in-class” no Alto Alentejo.

CARATERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR (OFERTA) DA ENTIDADE 
A. Equipamento e Facilidades 

A.1 – Qualidade Ambiental 
1.1 Odores (no exterior do edifício) e Qualidade do Ar percebida1: Odores intensos / ar poluído 

2: Deteção de Odores / algum nível de poluição 
3: Não deteção de odores / poluição do ar 

1.2 Qualidade da Paisagem e Biodiversidade1: Equipamento inserido em espaço desordenado muito 

intervencionado pelo homem e com incipiente contacto com a natureza  
2: equipamento inserido em espaço em que a qualidade da paisagem e o contacto com a natureza não 

é especialmente relevante 
3: Equipamento inserido numa área com boa qualidade da paisagem e contacto com a natureza  

1.3 Níveis de Ruído  
1: Níveis de ruídos intensos / incomodativos 
2: Deteção de ruído 
3: Níveis de ruído irrelevantes 

1.4 Gestão Ambiental da organização  
1: Inexistência de boas práticas de gestão ambiental implementadas 
2: Existência de algumas boas práticas de gestão ambiental implementadas (separação de resíduos, 

eficiência energética, utilização de produtos reciclados, utilização de produtos biológicos/orgânicos, 
etc) 

3: Unidade com um conceito ambiental e existência de um sistema de gestão ambiental certificado ou 
com qualificação ambiental (Tipo EcoHotel, Green Globe, etc) e inerente implementação de boas 
práticas ambientais. 

A.2 – Localização e Acessibilidade 
2.1 Acessibilidade viária 

1:A instalação tem poucos acessos rodoviários ou tem acessos em más condições  
2: A instalação tem acessibilidades  
3:A instalação está ligada por bons acessos rodoviários aos principais centros urbanos da região e do 

país 

2.2 Proximidade a centros urbanos 
1: Inserida a mais de 50 Km de um centro urbano 
2: inserida fora de um centro urbano mas no máximo a 20 Km de distância 
3: Inserida num centro urbano 

2.3 Proximidade/ tempo de resposta a cuidados de saúde primários 
1: A instalação está a mais de 30 min de carro/ambulância de um centro saúde 
2: A instalação está entre 10 e 30 min de carro/ambulância de um centro saúde 
3: A instalação está no máximo a 10 min de carro/ambulância de um centro saúde 

2.4 Proximidade/ tempo de resposta a centros hospitalares 
1: A instalação está a mais de 40 min de carro/ambulância de um centro hospitalar 
2: A instalação está a entre 20 a 40 min de carro/ambulância de um centro hospitalar  
3: A instalação está no máximo a 20 min de carro/ambulância de um centro hospitalar 

2.5 Proximidade a aeroportos 
1: A instalação encontra-se a mais de 1h e 30 min de um aeroporto 
2: A instalação encontra-se a mais de 30 min e a menos de 1h de um aeroporto 
3: A instalação está no máximo a 30 min de um aeroporto 

2.6 Proximidade a comércio e serviços 
1: A instalação encontra-se a mais de 30 min de comércio e serviços 
2: A instalação encontra-se entre 15 e 30 min de comércio e serviços 
3: A instalação encontra-se ano máximo a 15 min de comércio e serviços 
1: A instalação encontra-se a mais de 1h e 30 min do mar 
2: A instalação encontra-se entre 45 min e 1h e 30 min do mar  
3: A instalação encontra-se no máximo a 45 min do mar 

2.7 Proximidade a praias fluviais e desportos náuticos 
1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de praias fluviais e desportos náuticos 
2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de praias fluviais e desportos náuticos 
3: A instalação encontra-se no máximo a 30 min de praias fluviais e desportos náuticos 

2.8 Proximidade a campos de Golfe 
1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de Campos de Golfe 
2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de Campos de Golfe 
3: A instalação encontra-se no máximo a 30 min de Campos de Golfe 

 

Metodologia para avaliação da qualidade da oferta de equipamentos e serviços de vida sénior do Alto 

Alentejo (cont.) 

 

 

3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA OFERTA DE ALOJAMENTOS E RESTAURANTES 

A Avaliação da Qualidade da oferta de restaurantes e alojamentos recorreu à consulta de rankings, 

pontuação e distinções de referência nestes domínios permitindo compreender os respetivos critérios 

de avaliação e as pontuações obtidas pelas unidades do distrito. 

 

4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Para avaliação da Inovação e Empreendedorismo Social no Alto Alentejo foi utilizada, em parceria 

com o IES (Instituto de Empreendedorismo Social) a metodologia ES+ que permite com elevada 

proximidade mapear as atividades, com entrevistas telefónicas e presenciais. 

 

5 DESENHO DA PROPOSTA DE VALOR DO ALTO ALENTEJO PARA A VIDA SÉNIOR  

Para a definição da Proposta de valor foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Caraterização da proposta de valor atual no distrito e por concelho: Atratividade do Território; 

Inovação e Empreendedorismo Social, Avaliação da Qualidade da Oferta de Vida Sénior 

complementada pelo Turismo; 

 Posicionamento da Atual Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior face à 

concorrência nacional e internacional; 

 Avaliação das forças competitivas da Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior; 
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 Posicionamento competitivo da proposta de valor atual do Alto Alentejo para a Vida Sénior; 

 Análise Quantitativa e Qualitativa da adequação da oferta da Vida Sénior, complementada 

pelo Turismo Sénior e de Saúde à procura a nível nacional e internacional; 

 Estimativa da Procura e GAP Quantitativo da Oferta (Vida Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Memória, Clinicas e Centros de Reabilitação, Alojamentos Turísticos); 

 Estimativa de recursos e meios necessários 

 Caraterização da Proposta de Valor “Alto Alentejo Senior Living“: Estruturação do produto e 

Estratégia de Preço; 

 Identificação de Parceiros Estratégicos 
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CAPÍTULO 2 - CRITÉRIOS DE QUALIDADE DA OFERTA DE VIDA SÉNIOR 
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A oferta de Vida Sénior disponibilizada por uma região é composta por vários elementos desde os 

inerentes ao seu Território e ao contexto do próprio país em que se insere, até à qualidade dos seus 

equipamentos e serviços de Vida Sénior, num continuum que inclui o Turismo Sénior e de Saúde. 

Para além da qualidade dos equipamentos e serviços disponibilizados, a avaliação da qualidade de 

um destino de Vida Sénior, ditada pela procura, é muito mais alargada, tendo que responder aos 

variados critérios mais valorizados pelos próprios seniores quando escolhem um local para residir na 

reforma.  

No “Estudo de Mercado” procurámos entender como os seniores selecionam a sua opção de 

equipamentos e serviços de Vida Sénior e quais os desafios que se colocam a este setor, em termos 

de análise competitiva, através da metodologia da análise de Porter. Neste relatório o que se 

pretende é analisar o destino Alto Alentejo como um todo e perceber o seu posicionamento face aos 

principais concorrentes nacionais e internacionais. 

Neste sentido para definir quais estes critérios de qualidade, e de acordo com a metodologia 

constante no capítulo 2 do presente relatório, foi feita uma pesquisa sobre os principais rankings 

internacionais relativos aos melhores destinos de vida sénior – “The Best Places to Retirement” e das 

diversas publicações e sites que procuram estabelecer estes rankings, considerámos como mais 

relevantes, pela sua expressão e reconhecimento do mercado, os seguintes: 

 Ranking da BBC - dirigido essencialmente a um mercado europeu 

 Ranking da “International Living” – dirigido essencialmente a um mercado norte-americano, 

mas que têm uma grande notoriedade internacional, uma vez que serve de base às 

publicações da Forbes e do The Telegraph, entre diversas outras revistas de caráter mais 

generalista, constituindo uma fonte de informação muito utilizada em artigos sobre os 

melhores locais para passar a reforma. 

 

2.1   CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS DESTINOS DE VIDA SÉNIOR – “Best 

Places to Retirement” 

 RANKING BBC 

Os critérios utilizados no ranking da BBC são: 

 

 

 

 

 

Um clima soalheiro e um estilo de vida descontraído, conseguir usufruir mais com menor custos, têm 

levado cada vez mais reformados a escolher passar o seu período de reforma for a dos seus países 

de origem. Alguns critérios utilizados são abrangentes a todo o país (como por exemplo o “regime 

fiscal favorável”), embora outros possam ser diferenciados por regiões no mesmo país. 

Clima 

Soalheiro 

Estilo de Vida 

descontraído  

Baixo Custo 

de Vida 

Regime Fiscal 

favorável 

Habitações 

confortáveis 

Acesso a cuidados de 

saúde de qualidade 

Preço das habitações 
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Segundo a BBC os reformados com disponibilidade para viver fora do seu país procuram locais 

tranquilos, com um clima ameno, baixo custo de vida, regime fiscal favorável, sem comprometer o 

conforto e a qualidade dos cuidados de saúde, com praias ou o charme da vida no campo. 

 

 INTERNATIONAL LIVING 

Anualmente a conhecida revista da especialidade da Vida Sénior – International Living, com sede na 

Irlanda e larga presença nos EUA, define e publica o Ranking dos “Best Places to Retirement”, 

utilizando a sua vasta rede de correspondentes em diversos países que recolhem informação para a 

determinação do “Annual Global Retirement Index”. Este índex é constituído por diversas categorias 

que segundo estes jornalistas especializados refletem as necessidades e exigências dos seniores, 

em especial dos norte-americanos que procuram um local para viver na reforma. 

O Ranking é obtido com base num questionário respondido por expatriados nos diversos países e 

complementado por outras fontes de informação, como dados do Banco Mundial, da OMS, da CIA 

World Factboo, e de agências e organismos oficiais de diversos países.  

A própria International Living reconhece a subjetividade dos seus rankings e baseia-se muito nas 

experiências dos expatriados que reconhecem as vantagens e dificuldades na primeira pessoa e que 

escrevem sobre as suas vivências em cada país.  

A informação fornecida por estes expatriados abrange 8 categorias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades  

(Entertainment and Amenities) 

Nesta categoria é avaliado o potencial de 

entretenimento do destino, tanto em termos de 

atividades indoor como outdoor. É fácil assistir a 

filmes em inglês? Estão disponíveis concertos e 

outros eventos culturais?  Que atividades outdoor 

estão disponíveis? 

 

Cuidados de Saúde 

 O acesso a cuidados de saúde de elevada 

qualidade a preços acessíveis é um aspeto muito 

relevante. Nesta categoria os correspondentes da 

IL dão indicação dos preços de vários 

procedimentos cirúrgicos e consultas médicas, 

tento no sistema público como privado em cada 

país, avaliando o nível e qualidade dos cuidados 

disponíveis.  

Infraestruturas 

Nesta categoria é feita pelos correspondentes da 

IL uma avaliação da qualidade das estradas, 

transportes públicos, acesso a internet rápida., etc.  

Imobiliário (Real Estate) 

É avaliado o preço médio do imobiliário para 

aquisição e arrendamento e respetiva relação 

qualidade – preço. 
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Segundo a conhecida revista da especialidade da Vida Sénior – International Living, com sede na 

Irlanda e larga presença nos EUA, Portugal aparece como o # 9º melhor pais, 3º na Europa, para 

passar a reforma, em que o primeiro pais do rating é o Equador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 
O clima é um dos aspetos mais relevantes com 

impacto na saúde e bem-estar dos seniores. No 

entanto o conforto climático ideal varia de pessoa 

para pessoa pelo que nesta categoria se avaliam 

as temperaturas máximas e mínimas, a 

precipitação e humidade, mas também a 

apreciação qualitativa feita pelos expatriados em 

cada país.  

Benefícios Especiais para Seniores 

Por forma a atrair expatriados seniores alguns 

países desenvolveram sistemas de benefícios 

específicos. Esta dimensão avalia o tipo e 

abrangência dos benefícios e incentivos para 

seniores, nomeadamente: descontos em tarifas 

aéreas, contas de utilities, restaurantes, bilhetes de 

cinema, transportes, sistema fiscal, etc. 

Custo de Vida 

Nesta categoria são avaliados os preços dos 

principais bens e serviços no país, englobando as 

despesas do dia-a-dia (mercearias, bilhetes de 

cinema/teatro, taxas de saneamento e recolha de 

lixo, eletricidade, gás, água, ginásio, restaurantes, 

transportes, etc) e preços de deslocações aos 

EUA. 

Integração / Acolhimento 

Nesta categoria avalia-se quais as condições 

existentes para que um sénior expatriado se sentir 

em casa. Se os habitantes locais na generalidade 

falam inglês, se prestam um bom acolhimento, 

sendo simpáticos e prestativos, acolhendo bem os 

expatriados. É também avaliado se existem 

comunidades de expatriados na região, com 

grupos e clubes com diversas atividades a que se 

possam associar. 
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2.2    DEFINIÇÃO DE REFERENCIAL PARA A QUALIFICAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE VIDA SÉNIOR 

Após a análise competitiva a nível nacional e internacional do setor de Vida Sénior, a equipa de 

projeto identificou as melhores práticas deste setor, a partir das quais foi desenhado um referencial, 

traduzido num questionário modelo (Anexo 1), com oito dimensões estruturantes, para inferir da 

qualidade da proposta de valor das entidades mais representativas da Vida Sénior no Alto Alentejo, 

essencialmente entidades da Economia Social , mas também do 2º Setor. 

 

 

Figura 1 – Dimensões da Vida Sénior 

 

 

A figura 1 recorda as 8 dimensões identificadas ao nível da Oferta Internacional da Vida Sénior. Para 

cada uma destas dimensões foram analisadas diversas variáveis, agrupadas em sub-dimensões que 

permitem avaliar a qualidade da atual proposta de valor oferecia pelos operadores de Vida Sénior do 

Alto Alentejo (na sua maioria entidade da Economia Social) e que constam do questionário que 

serviu de base à recolha de elementos das instituições visitadas e que consta do Anexo 1. 

No ponto 4.2 “Avaliação da qualidade da oferta de equipamentos e serviços de vida sénior” do 

presente relatório é descrita a pontuação obtida, no distrito e por concelho, em cada dimensão, sub-

dimensão e respetivas variáveis e sub-variáveis que as constituem. 
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1. EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Esta dimensão pretende avaliar a qualidade dos equipamentos da oferta de Vida Sénior e respetivas 

facilidades, dividindo-se em três sub-dimensões: 

1 Qualidade Ambiental – Nível da qualidade do meio ambiente onde o equipamento se insere, 

nomeadamente ao nível visual, odores e ruído. 

2 Localização e Acessibilidades – Avalia o tipo de meio onde o equipamento está integrado, 

bem como a acessibilidade aos serviços mais relevantes para os seniores: (Saúde, 

transportes e lazer) 

3 Equipamento e Infraestruturas – Qualidade Arquitetónica do equipamento e qualidade 

paisagística dos espaços exteriores, bem como as respetivas facilidades e infraestruturas 

para utilização dos seniores. 

 

2. SOCIALIZAÇÃO 

A dimensão Socialização pretende avaliar o nível de Atividades, Programas e funções de 

socialização disponibilizados pelas unidades de Vida Sénior, sendo avaliada por 4 Sub-dimensões: 

1) Existência de Atividades realizadas na instituição – Mede o nível da qualidade e quantidade de 

atividades dentro da comunidade sénior. 

2) Existência de Atividades realizadas fora da instituição – Nível o nível da qualidade e 

quantidade de atividades realizadas fora da comunidade sénior 

3) Abertura da comunidade ao exterior no dia-a-dia – Medida por exemplo através da existência 

de um restaurante na comunidade, de clubes de atividades desportivas e culturais onde a 

comunidade exterior possa usufruir e interagir com os residentes. Inclui também a avaliação da 

existência de espaços informais de convívio e socialização dentro da instituição (Ex: sala de 

leitura, bar, teatro, clubes) que facilitem e convidem à socialização dos residentes entre eles e 

com comunidade exterior nomeadamente familiares e amigos. 

4) Existência de Atividades Intergeracionais – Avalia se as instituições promovem atividades 

periódicas que permitam a interação entre idosos e crianças/jovens (leitura de histórias, troca 

de saberes e experiências, voluntariado, etc.). 

 

3. PRIVACIDADE 

O respeito pela privacidade dos residentes á um aspeto muito relevante, sendo avaliado nesta 

dimensão através de 3 Sub-dimensões: 

4 Existência de espaços individuais (ou casal) privativos, onde se avaliam o tipo de 

quartos/apartamentos disponíveis. 

5 Existência de espaços comuns que permitem a privacidade dos residentes, nomeadamente 

espaços de leitura, de música, de internet ou trabalho (office centers), etc. 

6 Existência de Opções de Privacidade, em que se avaliam as praticas e possibilidades 

disponibilizadas pelas instituições que reforcem o respeito pela privacidade dos seus 

clientes.  
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4. LIKE HOME 

A dimensão “Como em Casa” procura caraterizar o nível de proximidade entre o ambiente da 

instituição o ambiente de casa, sendo avaliada por 5 sub-dimensões que caracterizam qual: 

1) Possibilidade dos residentes decorarem o seu espaço privado – é avaliada como os utentes 

podem personalizar e diferenciar o seu espaço através de uma decoração e mobiliários próprios 

2) Possibilidade dos residentes trazerem animais de estimação para a residência – é aqui avaliada 

como forma dos utentes poderem se sentir em casa trazendo algum animal de estimação que lhe 

é familiar. Nesta variável, a oferta do Alto Alentejo não contempla animais de estimação. 

3) Possibilidade de subcontratar serviços utilitários como Wifi, TV por cabo, serviços individuais, etc.  

4) Existência de Espaços para os residentes confecionarem as suas próprias refeições. 

5) Existência de Eletrodomésticos para Uso Privado 

 

5. LIFE STYLE 

A dimensão “Estilo de Vida” (“Life Style”) é avaliada por 4 sub-dimensões que caracterizam o modo 

como as instituições de Vida Sénior do Alto Alentejo respeitam a história e o modo de vida e os 

gostos dos seus utentes. 

1) Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atenção o estilo e história de vida de 

cada residente (ex.: valores, interesses, condição social, etc) 

2) Existência de espaços distintos com ambientes adequados ao estilo de vida do residente (ex.: 

urbano vs. rural, etc) 

3) Existência de atividades customizadas de acordo com o estilo de vida dos utentes 

4) Flexibilidade de horários 

 

6. SERVIÇOS PRESTADOS 

Esta dimensão é avaliada por 5 sub-dimensões que caracterizam qual o nível de serviço prestado 

pelas entidades visitadas no Alto Alentejo que gerem e operam Estruturas Residenciais para Idosos 

(ERPI). Reforça-se que o âmbito desta análise incidiu sobretudo nos serviços inerentes à função de 

Vida Assistida (ERPI), mas avaliando também se para além desta área de intervenção, são 

disponibilizados outros serviços como sejam: Vida Independente (Apoio Domiciliário, Centro de 

Convívio, Centro de Dia/noite), Unidades de Memória, Cuidados Continuados. As sub-dimensões 

avaliadas são assim: 

1) Existência de vários níveis de cuidados de saúde e assistência de acordo com as 

necessidades dos residentes, na mesma estrutura residencial ou noutra adjacente (ex.: vida 

independente, vida assistida, unidade de demências, recuperação e cuidados continuados). 

2) Existência de opções médicas/enfermagem – Avalia se são disponibilizados serviços 

médicos/enfermagem nas instituições, 
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3) Existência de programas especializados na área da saúde (ex.: programas de 

rejuvenescimento, Parkinson, politraumatizados, diabetes,) – Avalia se são desenvolvidos e 

implementados programas especializados em patologias principais dos seniores. 

4) Existência de Unidades de demência na comunidade sénior –. Avalia se existem unidades 

especializadas na área da memória, apoiando nos cuidados com a demência. 

5) Possibilidade de visitar outras comunidades do mesmo grupo no País e estrangeiro 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

Esta dimensão foi avaliada considerando quatro sub-dimensões que medem a capacidade e 

excelência dos recursos humanos das entidades de Vida Sénior, na organização e na relação com 

os utentes. 

1) Formação dos Recursos Humanos, adequada à função  

2) Baixo nível de rotação do pessoal  

3) Opção de cuidados pessoais 

4) Organização e Potenciação dos Recursos Humanos 

 

8. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

A dimensão Inovação e Tecnologia foi avaliada com base em três sub-dimensões que medem a 

existência de Inovação e Tecnologia disponível nos equipamentos visitados: 

1) Existência de equipamento multimédia e interativo na comunidade, onde os residentes são 

convidados a participar; 

2) Existência de parcerias com hospitais ou clínicas médicas especialistas em práticas de 

recuperação e tratamento inovadoras; 

3) Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento ativo 
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CAPÍTULO 3 – CARATERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR 

ATUAL - ATRATIVIDADE DO TERRITÓRIO 
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Uma Proposta de Valor para a Economia Social que agregue e potencie as vantagens competitivas 

da Economia Social e do Turismo (Sénior e de Saúde), com foco na população sénior, do território do 

Alto Alentejo, por forma a atrair os públicos-alvo identificados no Estudo de Mercado, implica uma 

abordagem mais abrangente que não se restrinja à oferta de Equipamentos e Serviços da Economia 

Social.  

Neste sentido, considera-se que a proposta que cria mais valor para a Economia Social, com foco na 

população idosa, é aquela que integra a globalidade da oferta de equipamentos e serviços de Vida 

Sénior e de Turismo (sénior e de saúde), independentemente da natureza jurídica dos seus 

operadores (2º ou 3º setor), com a oferta do território do Alto Alentejo enquanto Destino, 

complementada com as iniciativas de inovação e empreendedorismo social. 

 

Assim, a designação Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior, doravante utilizada, 

agrega o conjunto de dimensões que constituem esta oferta de recursos integrados da região, tendo 

presente o destino de excelência que se pretende desenvolver para este segmento, de modo a ser 

competitivo a nível nacional e internacional. 

 

Para a definição destas dimensões da Proposta de Valor foram considerados os aspetos avaliados 

nos diversos rankings de “Best Places to Retirement” descritos no capítulo anterior, bem como as 

conclusões do Estudo de Mercado internacional realizado e os resultados do levantamento efetuado, 

conjuntamente pela CIMAA e SS, relativo à Qualidade da Oferta de Equipamentos e Serviços de 

Vida Sénior, essencialmente da Economia Social, do Alto Alentejo. 

 

Desta combinação de dados de base resultou a definição de 12 Dimensões de Caraterização da 

Atual Proposta de Valor do Alto Alentejo para a Vida Sénior que importa descrever com algum 

detalhe, de modo a avaliar as respetivas forças competitivas e posicionamento da oferta integrada 

face à concorrência nacional e internacional e a adequação da oferta da Economia Social aos 

segmentos de público-alvo identificados. 
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As 12 dimensões de análise são assim: 

 

No presente capítulo descrevem-se as dimensões inerentes à Atratividade do Território, permitindo 

perceber as suas principais forças competitivas e fatores distintivos. 

 

3.1  RECURSOS ENDÓGENOS 

As carateristicas do território são um dos aspetos mais relevantes no âmbito da atratividade de um 

destino de vida sénior. Embora alguns deles advenham dos próprios recursos endógenos e 

determinantes fisiográficos que podem ser potenciados e preservados mas não criados por agentes 

políticos ou económicos. Como sejam , o clima, as paisagens naturais, o património histórico e 

natural, os recursos hídricos, a biodiversidade, etc. 

Em termos de Recursos Endógenos as categorias mais relevantes, no âmbito de uma Proposta de 

Valor para um Destino de Vida Sénior, são: 

 Clima 

 Uso e Ocupação do Solo/ Paisagem 

 Património / Pontos de Interesse 

 Recursos Hídricos (disponibilidade de água) 

11. OFERTA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS: VIDA SÉNIOR E TURÍSMO 

 

12. INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

A
T

R
A

T
IV
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A

D
E

 D
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E

R
R
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R
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1. Recursos Endógenos: Clima; Uso e Ocupação do Solo/ Paisagem; Património / Pontos 

de Interesse; Recursos Hídricos (disponibilidade de água); 

2. Infraestruturas; 

3. Equipamentos Desportivos, Cultura e Lazer; 

4. Cuidados de Saúde; 

5. Segurança; 

6. Atividades (Entretenimento, Cultura e Lazer); 

7. Dimensão Humana; 

8. Financiamento e Sistemas de Benefícios e Incentivos para Seniores; 

9. Inovação e Tecnologia; 

10. Reconhecimento da Marca 
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3.1.1   CLIMA 

O clima é um dos critérios mais relevantes para a escolha de um Destino de Vida Sénior. Climas 

temperados, com baixas amplitudes térmicas ao longo do ano, baixos níveis de pluviosidade, são 

naturalmente mais procurados. Daí a relevância da caraterização destes parâmetros para a região do 

Alto Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Classificação climática de Köppen para Portugal continental (Fonte: IPMA) 

 

A própria morfologia do território português, que se estende mais latitudinalmente do que 

longitudinalmente, distando as regiões mais interiores apenas cerca de 220 km do Oceano Atlântico, 

não impede que algumas dessas regiões, como o Alto Alentejo, apresentem características 

climáticas de tipo “continental”. De facto, é a posição em latitude que cria a oposição fundamental 

entre o Verão quente e seco e a estação chuvosa, que caracteriza o clima mediterrâneo. 

Para além dos fatores geográficos relacionados com a posição do território português (latitude e 

longitude), o relevo constitui um facto determinante na variação da temperatura e, essencialmente da 

precipitação. Deste modo, verificam-se contrastes bastante acentuados entre o norte e o sul do país, 

sendo que em vários sectores do Alentejo, a precipitação anual acumulada não ultrapassa, em 

média, os 500 mm. 

Assim, o clima no Alto Alentejo, carateriza-se por um período estival prolongado com temperaturas 

elevadas e bastante seco, o que confere um certo grau de aridez ao ambiente climático.  

Reflexo do efeito da topografia existe na região uma diferenciação climática imposta pelos cerca de 

1000 metros de altitude da Serra de São Mamede, que constitui um núcleo de frescura durante o 

Verão, enquanto no Inverno para além de constituir um núcleo de condensação e precipitação, 

regista temperaturas inferiores às verificadas na superfície de aplanamento.  

 

O Alto Alentejo, à semelhança de todo o território 

nacional, apresenta um clima mediterrâneo de 

transição, influenciado pela localização de Portugal 

Continental na extremidade ocidental da Europa, numa 

zona de transição entre o anticiclone subtropical 

(anticiclone dos Açores) e a zona das depressões 

subpolares, com um clima fortemente influenciado pela 

proximidade ao Oceano Atlântico. De acordo com a 

classificação climática de Köppen, o Alto Alentejo possui 

um clima temperado com Verão quente e seco (Csa) 

(Figura 2). 
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Temperatura 

No Inverno, as temperaturas são de uma forma geral moderadas, de acordo com DAVEAU (1985), 

concentrando-se a precipitação nesta estação.  

Com base na análise da estação meteorológica de Portalegre (localizada a 597 metros de altitude), 

no período de 1971-2000, a temperatura média mínima do mês mais frio (Janeiro) é de 5,7ºC, 

verificando-se só 2 dias por ano com temperaturas abaixo dos 0ºC, destacando-se a temperatura 

mínima absoluta de -4,5ºC. 

 

 Média da temperatura mínima (mês) Média da temperatura máxima (mês) 

Portalegre (PT) 5,7ºC (JAN) 30,5ºC (JUL e AGO) 

 

Relativamente ao período estival, o Verão é considerado quente (numa escala de fresco a muito 

quente), segundo DAVEAU (1985), com a temperatura máxima média dos meses mais quentes 

(Julho e Agosto) de 30,5ºC, o que se traduz em temperaturas médias elevadas, com cerca de 98 

dias ao ano apresentando uma temperatura máxima igual ou superior a 25ºC e 45 dias com 

temperaturas superiores a 30ºC e temperatura máxima absoluta de 40,4ºC. 

Outro indicador importante para caracterizar a intensidade do calor estival, são as denominadas 

“noites tropicais”, em que a temperatura mínima é igual ou superior a 20ºC. Com base nos dados da 

estação de Portalegre, em termos médios, verificam-se cerca de 29 situações de “noite tropical” por 

ano. 

 

 

Precipitação 

Ao nível da precipitação, e de acordo com a estação de referência, a precipitação média anual é de 

852,4 mm aos 597 metros, enquanto na Serra de S.Mamede, a precipitação média anual ronda os 

1000 mm, segundo DAVEAU (1985). 

 
Precipitação média do mês 

mais chuvoso (mm) 

Precipitação média do mês 

menos chuvoso (mm) 

Precipitação média 

anual (mm) 

Alter do Chão (PT) 72,7 (NOV) 0,5 (AGO) 616 

Caia (PT) 47,7 (NOV) 0,0 (JUL e AGO) 429 

Castelo de Vide (PT) 99,8 (JAN) 1,5 (JUL) 876 

Fronteira (PT) 82,8 (NOV) 0,0 (JUL) 488 

Nisa (PT)  91,7 (NOV) 1,7 (JUL) 691 

Sousel (PT) 63,6 (OUT) 0,3 (JUL) 533 

Fonte: Instituto da água, séries correspondentes ao período 1985-1999 
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Figura 3 - Precipitação no Alto Alentejo - Unidades: mm (litros/m
2
) 

 

 

Figura 4 - Classificação climática de Köppen-Geiger para os países a norte do Mar Mediterrâneo 
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3.1.2   USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

No Alto Alentejo o solo é ocupado na sua quase totalidade (97% em área) por áreas agrícolas e 

agroflorestais e, florestas e meios naturais e seminaturais. As áreas agrícolas e agroflorestais 

surgem em 60% deste território, com mais expressão a sul e sudeste deste. As florestas e meios 

naturais e seminaturais ocupam 37% da área e são predominantes na bordadura este, norte e 

nordeste do Alto Alentejo. 

Destacam-se ainda na paisagem pela sua dimensão, os corpos de água (albufeiras) de Montargil, 

Maranhão e Caia. 

 

Figura 5 - Uso e ocupação do solo no Alto Alentejo em 2007 
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3.1.3   PATRIMÓNIO / PONTOS DE INTERESSE 

Um destino de Vida Sénior atrativo deve oferecer múltiplos pontos de interesse em termos do seu 

património natural, material e imaterial, fundamental para permitir aos seniores manterem-se ativos e 

com possibilidade de aprendizagem permanente, fundamental ao seu envelhecimento saudável e 

alegria de viver. Este ponto interliga-se com a dimensão das Atividades, na qual se carateriza o 

modo como se retira potencial destes pontos de interesse, através da sua dinamização turística e 

cultural. 

Portugal está na posição nº12 em 138 países no Nº de elementos classificados como património 

Cultural da Humanidade da UNESCO (Fonte: UNESCO  http://whc.unesco.org/en/syndication  e  

http://www.unesco.org/culture), Sendo que no Alto Alentejo, o Centro Histórico de Elvas é um desses 

elementos classificados. 

Relativamente ao número de elementos de património oral e imaterial classificados pela UNESCO, 

Portugal encontra-se na posição nº32 em 138 países (Fonte: UNESCO  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&multinational=3&display1=inscriptionI

D#tabs), com o fado e o cante alentejano, ambos muito comuns nos espetáculos e eventos culturais 

realizados no Alto Alentejo. 

Também na Qualidade do Ambiente Natural, Portugal encontra-se na posição nº 23, segundo o 

World Economic Forum; Executive Opinion Survey; www.weforum.org/gcr, estando na posição nº 43 

no Nº de elementos de Património Natural da Humanidade classificado pela UNESCO (Fonte: 

UNESCO-http://whc.unesco.org/en/syndication)  

O Alto Alentejo é uma região que dispõe de património edificado de diferentes períodos da história e 

pré-história.  

Relativamente à Pré-História monumentos megalíticos (menires, antas, castros) podem ser visitados 

em diversos municípios, designadamente nos municípios de Avis, Castelo de Vide, Crato, Fronteira 

ou Nisa.  

No domínio do património predomina largamente o património de natureza religiosa e, dentro deste, 

o de base católica, embora também seja relevante a presença Judaica na região, em particular em 

Elvas e Castelo de Vide, onde se encontra uma importante Judiaria. 

 O centro histórico de Elvas é de facto um elemento de destaque em termos de património na região, 

dada a classificação da “Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e as suas Fortificações” como 

património mundial da UNESCO, desde 2012. 

Assim, em todos os municípios se encontram igrejas e/ou capelas em número variável. Em 

Portalegre realça-se a Sé Catedral, classificada como Monumento Nacional.  

Outro elemento bastante comum na região são os castelos da época medieval. Estes, de diferentes 

datas e distintos estados de conservação, encontram-se nos municípios de Alter do Chão, 

Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa e, 

Portalegre. Destes destacam-se,  pela sua localização geográfica excecional, no Parque Natural de 

S.Mamede, os de Marvão, com a sua vila muralhada a uma altitude de 860 metros, e de Castelo de 

Vide. 

Seguidamente são detalhados os principais pontos de interesse e património em cada um dos 

municípios do Alto Alentejo. 

http://whc.unesco.org/en/syndication
http://www.unesco.org/culture
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs
http://www.weforum.org/gcr
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3.1.3.1 Alter-do Chão 

No município de Alter do Chão o património edificado concentra-se na sede do município e nas 

povoações de Seda e Alter Pedroso. Predominam os edifícios de natureza religiosa (igrejas e 

capelas), ainda que também ocorram no território, castelos e outras manifestações de idade bastante 

diversa (ex. megalítico, época medieval, manuelino, etc). Destaca-se a Coudelaria de Alter e 

respetiva Escola de Arte Equestre. 

 

Figura 6 – Património / Pontos de Interesse do município de Alter do Chão 
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3.1.3.2 Arronches 

No município de Arronches o património edificado é maioritariamente de natureza religiosa e, 

constituído por um conjunto de nove igrejas, predominantemente na sede de concelho ou sua 

proximidade. 

 

Figura 7 – Património / Pontos de Interesse do município de Arronches 
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3.1.3.3 Avis 

No município de Avis o património edificado é predominantemente de natureza religiosa, constituído 

por um conjunto de treze igrejas, razoavelmente dispersas pelo território do município (Avis, Ervedal, 

Figueira e Barros, Benavila, Valongo, Aldeia Velha e Maranhão). Na sede de concelho destacam-se 

ainda as muralhas do Castelo de Avis e a Cisterna Camarária e o conjunto do antigo Convento de 

S.Bento de Avis. De referir os vestígios pré-históricos representados por diversas Antas. 

 

Figura 8 – Património / Pontos de Interesse do município de Avis 
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3.1.3.4 Campo Maior 

No município de Campo Maior o património edificado concentra-se na sede do município e na 

povoação de Ouguela. Com as exceções dos castelos existentes nestes dois aglomerados urbanos, 

o restante património edificado é de natureza religiosa e cristã. Destaca-se pela sua invulgaridade a 

Capela dos Ossos e ainda o Sítio Arqueológico de Santa Vitória. 

 

Figura 9 – Património / Pontos de Interesse do município de Campo Maior 
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3.1.3.5 Castelo de Vide 

No município de Castelo de Vide o património edificado concentra-se na sede do município e na 

povoação de Póvoa e Meadas. Predominantemente de natureza religiosa cristã possui ainda a 

Judiaria de Castelo de Vide. Realça-se ainda o seu Castelo de origem medieval, inserido na Serra de 

S.Mamede, que pelo seu enquadramento e vegetação lhe tem permitido a designação de Sintra do 

Alentejo. 

 

Figura 10 – Património / Pontos de Interesse do município de Castelo de Vide 
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3.1.3.6 Crato 

No município do Crato o património edificado é predominantemente de natureza religiosa e, 

constituído por um conjunto de sete igrejas, razoavelmente dispersas pelo território do município 

(Crato, Aldeia da Mata, Vale do Peso, Monte da Pedra, Gáfete). Na sede de concelho ocorrem ainda 

vestígios do antigo castelo Destaca-se ainda o Mosteiro de Flor da Rosa, atualmente convertido em 

Pousada. 

 

Figura 11 – Património / Pontos de Interesse do município do Crato 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  44 

3.1.3.7 Elvas 

Este município possui rico e variado património edificado, sendo o seu conjunto histórico-cultural, 

designado por Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e as suas Fortificações, classificado como 

Património Mundial da UNESCO. Destaca-se, destacando-se a existência de três castelos no 

concelho e, vinte e quatro edifícios religiosos. Assim como em Castelo de Vide, também em Elvas e 

Vila Boim existem testemunhos da existência de antigas judiarias
1
. 

 

Figura 12 – Património / Pontos de Interesse do município de Elvas 

                                                      

1
 Fonte: http://www.redejudiariasportugal.com/  

http://www.redejudiariasportugal.com/
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3.1.3.8 Fronteira 

No município de Fronteira o património edificado é predominantemente de natureza religiosa e, 

constituído por um conjunto de nove igrejas, predominantemente na sede do município e em Cabeço 

de Vide. Nesta última, ocorre ainda um castro. 

 

Figura 13 – Património / Pontos de Interesse do município de Fronteira 
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3.1.3.9 Gavião 

No município de Gavião o património edificado é predominantemente de natureza religiosa e, 

constituído por um conjunto de quatro igrejas e um santuário. Existe em Belver um castelo medieval 

que desempenhou importante função estratégica no período da reconquista cristão e da 1ª dinastia.  

 

Figura 14 – Património / Pontos de Interesse do município de Gavião 
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3.1.3.10 Marvão 

Assim como na grande maioria dos municípios do Alto Alentejo, também em Marvão predomina o 

património edificado de natureza religiosa. Contabilizam-se sete igrejas e uma capela. De índole 

distinta, existe ainda o imponente castelo de Marvão cujas origens remontam ao século IX (período 

de ocupação árabe) e a cidade romana de Amnaia. 

 

Figura 15 – Património / Pontos de Interesse do município de Marvão 
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3.1.3.11 Monforte 

No município de Monforte o património edificado é predominantemente de natureza religiosa e, 

constituído por um conjunto de dez igrejas e um núcleo religioso, concentradas em quatro áreas do 

território do município (Monforte, Assumar, Vaiamonte e Santo Aleixo). Na sede de concelho e em 

Assumar ocorrem ainda vestígios de antigos castelos. De realçar também as ruinas romanas de 

Torre de Palma. 

 

Figura 16 – Património / Pontos de Interesse do município de Monforte 
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3.1.3.12 Nisa 

No município de Nisa o património edificado é predominantemente de natureza religiosa e, 

constituído por um conjunto de dezoito igrejas, razoavelmente dispersas pelo território do município 

(Nisa, Montalvão, São Simão, São Matias, Alpalhão, Tolosa, Arez, Amieira). Existem ainda dois 

castelos (Amieira do Tejo e Montalvão) sendo que o primeiro se mantém em boas de condições de 

conservação até aos nossos dias. 

 

Figura 17 – Património / Pontos de Interesse do município de Nisa 
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3.1.3.13 Ponte de Sor 

No município de Ponte de Sor o património edificado é exclusivamente de natureza religiosa e, 

constituído por um conjunto de oito igrejas e uma capela, dispersas pelo território do município 

(Ponte de Sor, Tramaga, Longomel, Galveias, Foros do Arrão, Montargil). 

 

Figura 18 – Património / Pontos de Interesse do município de Ponte de Sor 
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3.1.3.14 Portalegre 

No município de Portalegre o património edificado é predominantemente de natureza religiosa e, 

constituído por cerca de duas dezenas de igrejas ou santuários, com forte representatividade na 

sede do município ou sua envolvente próxima. Destaca-se a existência da Sé Catedral, classificada 

como Monumento Nacional. No que respeita a castelos, o município possui o de Portalegre e o de 

Alegrete.  

 

Figura 19 – Património / Pontos de Interesse do município de Portalegre 
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3.1.3.15 Sousel 

No município de Sousel o património edificado é exclusivamente de natureza religiosa e, constituído 

por um conjunto de dez igrejas, localizadas em Sousel, Santo Amaro, Cano e Casa Branca. 

 

Figura 20 – Património / Pontos de Interesse do município de Sousel 
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3.1.4    RECURSOS HÍDRICOS (disponibilidade de água) 

 

O escoamento médio anual encontra-se maioritariamente compreendido entre 100 e 200 mm, sendo 

que os valores mais reduzidos (50 mm) ocorrem na região de Santa Eulália (município de Elvas) e, 

os escoamentos mais significativos (400 mm) observam-se na Serra de São Mamede (municípios de 

Marvão e de Portalegre). 

O escoamento natural encontra-se nalguns locais bastante modificado pela capacidade reguladora 

de caudais das grandes barragens. No Alto Alentejo as albufeiras mais expressivas são: 

- Albufeira do Caia (volume útil de armazenamento de 192 hm
3
); 

- Albufeira do Maranhão (volume útil de armazenamento de 181 hm
3
); 

- Albufeira de Montargil (volume útil de armazenamento de 143 hm
3
); 

- Albufeira de Fratel (volume útil de armazenamento de 21 hm
3
); 

- Albufeira de Abrilongo (volume útil de armazenamento de 19 hm
3
); 

- Albufeira de Nisa-Póvoa (volume útil de armazenamento de 19 hm
3
); 

- Albufeira de Belver (volume útil de armazenamento de 8,5 hm
3
). 

Para além destas barragens de elevado volume de armazenamento, na região encontram-se várias 

dezenas de pequenos aproveitamentos das águas superficiais na forma de barragens e/ou charcas. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destacam-se no Alto Alentejo, a presença de várias 

massas de água subterrânea com elevada produtividade média. A saber: 

- Massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda; 

- Massa de água subterrânea Monforte – Alter do Chão; 

- Massa de água subterrânea Elvas-Campo Maior; 

- Massa de água subterrânea Elvas-Vila Boim; 

- Massa de água subterrânea Estremoz-Cano; 

- Massa de água subterrânea Escusa. 

A produtividade aquífera das formações geológicas não incluídas nestas massas de água 

subterrânea é bastante variável, dependendo fundamentalmente de três fatores: litologia; 

porosidade/fracturação e, precipitação. 

No Alto Alentejo existem duas estâncias termais em atividade: Fadagosa de Nisa (município de Nisa) 

e, Cabeço de Vide (município de Fronteira). 
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3.1.4.1 Alter do Chão 

No município de Alter do Chão a principal linha de água (e bacia hidrográfica) corresponde à ribeira 

de Seda. O escoamento médio anual encontra-se maioritariamente compreendido entre 100 e 150 

mm, existindo pequenos aproveitamentos das águas superficiais na forma de barragens e/ou 

charcas. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Monforte – Alter do Chão, a Este de Alter. 

 

Figura 21 - Recursos Hídricos do município de Alter do Chão 
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3.1.6.2 Arronches 

No município de Arronches a principal linha de água (e bacia hidrográfica) corresponde ao rio Caia. 

O escoamento médio anual encontra-se maioritariamente compreendido entre 150 e 200 mm, 

encontrando-se a SE do município a albufeira do Caia (importante reservatório de água superficial 

com um volume útil de armazenamento
2
 de 192 hm

3
). 

Em termos de águas subterrâneas não se encontram áreas de elevado potencial hidrogeológico. Tal 

não significa contudo que, não existam formações geológicas com aptidão para, subterraneamente, 

armazenar e transmitir água. 

 

Figura 22 - Recursos Hídricos do município de Arronches 

                                                      

2
 Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=77&subref=839  

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=77&subref=839
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3.1.4.3 Avis 

No município de Avis o principal elemento hídrico é a albufeira do Maranhão, com um volume útil de 

armazenamento de 181 hm
3
. A maior parte do território drena para esta barragem, sendo que a 

norte, a ribeira de Santa Margarida drena para a barragem vizinha de Montargil (já fora dos limites 

deste município). O escoamento médio anual encontra-se maioritariamente compreendido entre 100 

e 150 mm. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda (um dos mais importantes sistemas aquíferos nacionais). 

 

Figura 23 - Recursos Hídricos do município de Avis 
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3.1.4.4 Campo Maior 

No município de Campo Maior as principais linhas de água são os rios Caia e Xévora, drenando todo 

o território do município ora para uma ora para outra. O escoamento médio anual encontra-se 

compreendido entre 100 e 150 mm. Encontram-se ainda construídas duas barragens de grande 

dimensão: Caia (volume útil de armazenamento de 192 hm
3
) e, Abrilongo (volume útil de 

armazenamento de 19 hm
3
).    

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Elvas-Campo Maior, assente exclusivamente em formações sedimentares. 

 

Figura 24 - Recursos Hídricos do município de Campo Maior 
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3.1.4.5 Castelo de Vide 

No município de Castelo de Vide a principal linha de água (e bacia hidrográfica) corresponde ao rio 

Sever, o qual coincide com a linha de fronteira com Espanha. A Albufeira de Nisa-Póvoa com 19 hm
3
 

de volume útil de armazenamento, é o mais importante reservatório de água superficial do município. 

O escoamento médio anual oscila entre 150 mm e 300 mm, com os valores mais elevados no sector 

NE do território. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Escusa, a SE de Castelo de Vide, e assente em formações de natureza calcária, de idade devónica. 

 

Figura 25 - Recursos Hídricos do município de Castelo de Vide 
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3.1.4.6 Crato 

O município do Crato é atravessado por várias ribeiras (Sôr, Várzea, Seda, etc) que drenam o 

território, globalmente, no sentido Este-Oeste. O escoamento médio anual oscila entre 100 mm e 200 

mm, com os valores mais elevados a norte do município. Não existe qualquer barragem de grande 

dimensão ainda que proliferam as pequenas estruturas de retenção de água superficial. 

Em termos de águas subterrâneas não se encontram áreas de elevado potencial hidrogeológico. Tal 

não significa contudo que, não existam formações geológicas com aptidão para, subterraneamente, 

armazenar e transmitir água. 

 

Figura 26 - Recursos Hídricos do município do Crato 
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3.1.4.7 Elvas 

No município de Elvas a principal linha de água (e bacia hidrográfica) corresponde ao rio Guadiana, o 

qual coincide com a linha de fronteira com Espanha. A norte do município encontra-se a albufeira do 

Caia (importante reservatório de água superficial com um volume útil de armazenamento de 192 

hm
3
). O escoamento médio anual oscila entre 50 mm e 200 mm. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença de duas massas de água 

subterrâneas: Elvas-Campo Maior e, Elvas-Vila Boim. 

 

Figura 27 - Recursos Hídricos do município de Elvas 
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3.1.4.8 Fronteira 

O município do Fronteira é atravessado por várias ribeiras (Vide, Grande, Ana Loura, etc) que 

drenam o território, globalmente, no sentido Este-Oeste. O escoamento médio anual oscila entre 100 

mm e 300 mm, com os valores mais elevados a sul do município. Não existe qualquer barragem de 

grande dimensão ainda que proliferam as pequenas estruturas de retenção de água superficial. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Monforte-Alter do Chão, no limite NE do território e junto a Cabeço de Vide. 

 

Figura 28 - Recursos Hídricos do município de Fronteira 
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3.1.4.9 Gavião 

No município de Gavião a principal linha de água (e bacia hidrográfica) corresponde ao rio Tejo, que 

secciona o território do município. A barragem de Belver com 8,5 hm
3
 de volume útil de 

armazenamento é o mais importante reservatório de água superficial do município. O escoamento 

médio anual encontra-se maioritariamente compreendido entre 150 e 200 mm. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda (um dos mais importantes sistemas aquíferos nacionais). 

 

Figura 29 - Recursos Hídricos do município do Gavião 
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3.1.4.10   Marvão 

No município de Marvão a principal linha de água (e bacia hidrográfica) corresponde ao rio Sever. O 

escoamento médio anual oscila entre 200 mm e 400 mm, com os valores mais elevados a sul do 

município (na serra de São Mamede). Não existe qualquer barragem de grande dimensão ainda que 

proliferem pequenas estruturas de retenção de água superficial. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Escusa, a SE de Castelo de Vide, e assente em formações de natureza calcária, de idade devónica. 

 

Figura 30 - Recursos Hídricos do município de Marvão 
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3.1.4.11    Monforte 

O município do Monforte é atravessado por várias ribeiras (Coutada, Grande, Almuro, etc) que 

drenam o território, maioritariamente, no sentido Este-Oeste. O escoamento médio anual oscila entre 

50 mm e 200 mm, com os valores mais elevados a sul do município. Não existe qualquer barragem 

de grande dimensão ainda que proliferem pequenas estruturas de retenção de água superficial. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Monforte-Alter do Chão, a NW do território. 

 

Figura 31 - Recursos Hídricos do município de Monforte 
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3.1.4.12    Nisa 

No município de Nisa a principal linha de água (e bacia hidrográfica) corresponde ao rio Tejo, que 

coincide com o limite do território do município a norte. A barragem de Fratel com 21 hm
3
 de volume 

útil de armazenamento é o mais importante reservatório de água superficial do município. O 

escoamento médio anual encontra-se compreendido entre 150 e 300 mm, com os valores mais 

elevados a norte do município. 

Em termos de águas subterrâneas não se encontram áreas de elevado potencial hidrogeológico. 

Contudo, na Fadagosa de Nisa (próximo de Tolosa) emerge água termal, a qual é captada e 

aproveitada no Complexo Termal da Fadagosa. 

 

Figura 32 - Recursos Hídricos do município de Nisa 
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3.1.4.13   Ponte de Sor 

No município de Ponte de Sor a principal linha de água (e bacia hidrográfica) corresponde à ribeira 

de Sor, a qual drena para a barragem de Montargil. Esta última é o mais importante reservatório de 

água superficial do município, possuindo 143 hm
3
 de volume útil de armazenamento. O escoamento 

médio anual encontra-se compreendido entre 100 e 300 mm. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença (bastante expressiva em área) 

da massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda (um dos mais importantes 

sistemas aquíferos nacionais). 

 

Figura 33 - Recursos Hídricos do município de Ponte de Sor 
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3.1.4.14   Portalegre 

No município do Fronteira nascem várias ribeiras (Nisa, Seda, Arronches, etc) que drenam o território 

de forma centrífuga. O escoamento médio anual oscila entre 100 mm e 400 mm, com os valores 

mais elevados a este do município (na serra de São Mamede). Não existe qualquer barragem de 

grande dimensão ainda que proliferam as pequenas estruturas de retenção de água superficial. 

Em termos de águas subterrâneas não se encontram áreas de elevado potencial hidrogeológico. Tal 

não significa contudo que, não existam formações geológicas com aptidão para, subterraneamente, 

armazenar e transmitir água. 

 

Figura 34 - Recursos Hídricos do município de Portalegre 
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3.1.4.15   Sousel 

O município do Sousel é atravessado por várias ribeiras (Sousel, Alcorrego, Almadafe, etc) que 

drenam o território, maioritariamente, no sentido SE-NW. O escoamento médio anual oscila entre 100 

mm e 300 mm, com os valores mais elevados a norte do município. Não existe qualquer barragem de 

grande dimensão ainda que proliferam as pequenas estruturas de retenção de água superficial. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a presença da massa de água subterrânea 

Estremoz-Cano, assente em formações carbonatadas. 

  

 

Figura 35 - Recursos Hídricos do município de Sousel 
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3.2 INFRAESTRUTURAS 

 

3.2.1   REDE DE ACESSIBILIDADES 

No que concerne à rede de Acessibilidades e infraestruturas de transportes a Estratégia de 

Mobilidade Sustentável do AA e as conclusões do Ciclo de Debates no âmbito da Plataforma Alto 

Alentejo XXI, apresentaram já os aspetos mais relevantes neste domínio: 

As conclusões do Ciclo de Debates no âmbito da Plataforma Alto Alentejo XXI apresentam uma visão 

aparentemente contraditória sobre este tema. Se por um lado o Alto Alentejo está localizado no “eixo 

de ligação entre Lisboa – Madrid e fronteira com a Extremadura Espanhola (Cáceres e Badajoz)”, 

constituído pela A6 (a Sul) e a A23 (a Norte), com uma “Centralidade geográfica face à Península 

Ibérica e às regiões vizinhas da Beira Baixa (Castelo Branco), Alentejo Central (Évora), e Médio Tejo 

(Santarém)”. Por outro lado apresenta debilidades, constituindo-se como: 

 Um “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, 

 Com “Redes de transportes públicos e vias de comunicação internas praticamente 

inexistentes e inadequadas;” 

 E “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;” 

No fundo esta visão não é realmente contraditória, a região embora beneficie da existência de 2 

eixos rodoviários estruturantes a nível nacional que promovem a ligação Lisboa-Madrid (A23 a Norte 

e A6 a Sul) e que conferem á região uma centralidade Ibérica e uma boa acessibilidade rodoviária, 

subsiste a necessidade de fecho da malha no interior da sub-região “para que se estabeleçam 

circuitos alternativos de modo a facilitar a opção dos transportes coletivos e aproximar populações” 

(Estratégia de Mobilidade Sustentável do AA) e pese embora alguns condicionalismos físicos no 

sector oriental, relacionados com a Serra de São Mamede que afeta sobretudo a os acessos aos 

concelhos de Castelo de Vide e Marvão. 

“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”. (Carta Social e 

Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo). 

Objetivamente (e como se pode observar na Figura 36), a região apresenta os seguintes eixos 

principais: 

 Eixos viários de nível hierárquico superior: Autoestrada da Beira Interior (A23), com nó 

de ligação no Concelho de Gavião e a Autoestrada Marateca-Caia (A6), ao longo da qual se 

tem vindo a reforçar um “corredor” estrutural em torno de Lisboa, Évora, Elvas e Badajoz que 

se destaca como a principal via de acesso à metade Sul do Alto Alentejo, sendo responsável 
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pela sua interligação, a Oeste, às sub-regiões da Grande Lisboa e da Península de Setúbal, 

e a Este a Espanha, em particular a Badajoz.  

Ao nível do Alto Alentejo, a A6 intercepta unicamente o Concelho de Elvas, que constitui um 

dos principais núcleos de acessibilidade da sub-região que tem favorecido o seu 

desenvolvimento com o “corredor” estrutural em torno de Lisboa, Évora, Elvas e Badajoz.  

 

 Itinerários Principais: O IP2 liga na região os Concelhos de Nisa, Castelo de Vide, Crato, 

Portalegre e Monforte, assumindo-se determinante na estruturação e definição da rede viária 

regional, permitindo a ligação ao nó da A6 de Estremoz, a Sul e ao nó da A23 de Gavião, a 

Norte. O seu traçado Norte-Sul, possibilita assim a ligação às Sub-regiões do Alentejo 

Central e da Beira Interior Sul e simultaneamente a mobilidade entre Concelhos do distrito de 

Portalegre. 

 

 Itinerários Complementares: O Itinerário Complementar 13 (IC13) liga atualmente 

Portalegre e Alter do Chão com uma extensão de 28 km, prevendo-se que após a sua 

conclusão estabelecerá a ligação entre Portalegre e Alcochete, melhorando assim a 

integração do Alto Alentejo com a Área Metropolitana de Lisboa.  

Este itenerário atravessa atualmente os Concelhos de Alter do Chão, Crato e Portalegre, 

onde estabelece ligação com o IP2, facilitando o acesso destes concelhos à sede de distrito.  

 

 Eixos de Nível hierárquico inferior: A este nível destacam-se 

o A EN4, que com um traçado Este- Oeste, paralelo à A6 (e sua alternativa, não paga), 

que interliga os sectores da raia à área da Grande Lisboa, intercetando o concelho 

de Elvas 

o A EN2 com um traçado geral N-S liga os Concelhos de Ponte de Sor, efetuando 

ligação à A23 no Concelho de Abrantes e que liga a região ao Alentejo Central, 

nomeadamente ao Concelho de Montemor-o-Novo.  

o A EN246, com início na cidade de Portalegre, constituindo-se como o principal eixo 

viário de acesso ao sector Sudeste da região, ligando à A6 no nó de Elvas, 

atravessando no seu percurso os Concelhos de Portalegre, Arronches e Elvas.  

o A EN245 é fundamental na mobilidade entre concelhos do setor central da região, 

ligando os Concelhos de Fronteira, Alter do Chão, Crato e Nisa.  

o A EN369 representa essencialmente a ligação dos Concelhos de Ponte de Sor, Alter 

do Chão, Fronteira e Monforte, ao IP2. 

o A EN 371 que tem início no concelho de Arronches (cruza com a EN 246) atravessa 

o concelho de Campo Maior e termina na fronteira do Retiro, a 4 km de Badajoz (ER 

371); 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  71 

 

Figura 36 - Rede de Acessibilidades 

Assim o acesso à região faz-se essencialmente por via rodoviária com um tempo de deslocação de 2 

horas entre Portalegre e Lisboa e de cerca de 1h e 30 min a Nisa, Ponte de Sor e Sousel. 

Foi restabelecido no dia 25 Setembro 2015 a ligação ferroviária de passageiros da linha do Leste, 

ligando Portalegre ao Entroncamento, com ligações a Lisboa, Porto e Coimbra e com paragens em 

Alter do Chão e Ponte de Sor. 

Os aeroportos mais próximos são os de Lisboa, de Beja (a cerca de 2h) e de Badajoz, a cerca de 30 

min (dos municípios mais próximos da raia), estes dois últimos com muito pouco tráfego. 

Embora a região disponha de 3 aeródromos, apenas o de Ponte de Sor tem atividade relevante, 

encontrando-se certificado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) em classe II e Categoria 3, 

no âmbito do Salvamento e Luta Contra Incêndios, contando também com uma Escola de Instrução 

de Pilotos e Mecânica de Manutenção (SOR AIR /GAIR Group) e com uma forte aposta do município 
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de Ponte de Sor que pretende garantir a subida de classificação do Aeródromo, para classe III, o que 

obrigará ao controlo de trafego aéreo, através da instalação de uma torre de controlo.  

 

Figura 37 - Aeródromo de Ponte de Sor (Fonte: Apresentação do aeródromo municipal de Ponte de Sor, CM Ponte de 

Sor) 

 

 

3.2.2   INFRESTRUTURAS AMBIENTAIS -  Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 

Residuais e Recolha de Resíduos Urbanos 

A maioria dos municípios da região apresenta uma taxa de cobertura de abastecimento de água 

acima de 90% (exceto Marvão), mais de 85% beneficia de sistemas de drenagem de águas residuais 

e mais de 75% da população é servida por Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).  

A recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos tem registado um crescimento contínuo e significativo 

e nos tipos de materiais recolhidos seletivamente dominam o papel, o cartão e o vidro.  

Fonte: POR DATA, análise iSBS
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Figura 38 - Taxas de cobertura de abastecimento de água e saneamento de águas residuais no AA, 2009 

 

 

 Placa de estacionamento SE01 - 25.800m2 e 

respetivo Hangar - 4.222,00m2, para aeronaves da 

proteção civil;  

 Placas de estacionamento para aeronaves civis, E02 

com 11.725,00 m2 e NE03 com 12.034,00m2;  

 7 Hangares para atividades aeronáuticas (área de 

implantação variável entre 400,00m2, 1.055 ,00m2 e 

2.000,00m2;  

 Parques de estacionamento rodoviário;  

 Distância entre Ponte de Sor e Lisboa - 50 milhas 

náuticas; 

  Duração média do percurso entre Ponte de Sor e 

Lisboa de helicóptero 25 a 35 min; 
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3.2.3   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. 

Fonte: POR DATA, análise iSBS
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Figura 39 - Indicadores da sociedade da informação nas famílias, 2011 
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3.3 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, CULTURA E LAZER 

Tal como No Alto Alentejo e, na área do desporto, encontra-se uma oferta diversificada. Comum a 

todos os municípios destaca-se a existência de pavilhões Polidesportivos ou Gimnodesportivos, 

estádios ou campos de futebol e, piscinas municipais. Encontram-se ainda em alguns municípios 

campos de ténis, campos de voleibol, parques desportivos e/ou pistas de atletismo. Castelo de Vide, 

Fronteira e Ponte de Sor possuem centros hípicos enquanto neste último município se pode ainda 

encontrar um parque radical e um Minigolfe. No município de Castelo de Vide estão criadas 

condições para a prática da pesca desportiva. 

Em termos de Cultura e Lazer destacam-se as seguintes infraestruturas e respetivos municípios 

onde se encontram: 

- Biblioteca Municipal - Alter do Chão, Avis, Crato, Elvas, Fronteira, Monforte, Nisa, Ponte de 

Sor, Portalegre, Sousel; 

- Centro Cultural – Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Elvas, Marvão, Ponte de Sor, 

Sousel; 

- Cineteatro - Alter do Chão, Elvas, Gavião, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre; 

- Museus – Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, 

Marvão, Nisa, Portalegre, Sousel 

- Auditório Municipal – Avis, Crato, Sousel; 

- Praça de touros – Alter do Chão, Arronches, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, 

Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre, Sousel. 

No município de Arronches encontra-se ainda um Centro de Educação Ambiental, no município de 

Fronteira, um Observatório Astronómico, a Casa das Artes e Ofícios e o Centro de Interpretação da 

Batalha dos Atoleiros, e no município de Avis o Centro Interpretativo da Ordem de Avis. 

A pensar nos mais novos, todos os municípios possuem Parques Infantis (ainda que em número 

variável). 
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3.3.1   Alter-do Chão 

No município de Alter do Chão todos os aglomerados populacionais possuem parque infantil. 

Existem três Polidesportivos e, um pavilhão gimnodesportivo na sede de concelho. A oferta de 

infraestruturas desportivas é complementada com um estádio, um campo de futebol, um campo de 

ténis e, a piscina municipal de Alter do Chão. Em termos culturais e também desportivos destaca-se 

a Coudelaria de Alter e o Museu do Cavalo e ainda a Casa do Álamo, a Biblioteca Municipal e o 

Cineteatro. 

 

Figura 40 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Alter do Chão 
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3.3.2   Arronches 

No município de Arronches existem três praças de touros (Arronches, Esperança e Mosteiros), um 

Centro Cultural e um Centro de Educação Ambiental. Em termos desportivos a oferta inclui: dois 

campos de futebol, um campo de voleibol e dois complexos de piscinas. Destaca-se ainda a 

ocorrência do Museu de Brincar de Arronches, inaugurado no ano de 2002. 

 

Figura 41 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Arronches 
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3.3.3   Avis 

O município de Avis possui uma variada oferta de infraestruturas desportivas, contabilizando-se: sete 

piscinas, um parque desportivo, sete polidesportivos, um pavilhão gimnodesportivo e quatro campos 

de futebol. A pensar nos mais novos, no município existem oito parques infantis. Em termos de 

cultura e lazer destaca-se a existência de uma Biblioteca Municipal José Saramago, do Centro 

Interpretativo da Ordem de Avis, do Museu do Campo Alentejano, do Museu Rural da Fundação 

Abreu Callado, da Fundação Arquivo Pais Teles (vasto espólio documental e arqueológico do seu 

fundador, Mário Saa), do Centro de Arqueologia de Avis (com uma biblioteca específica e espólio 

arqueológico), da praia fluvial do Clube Náutico e dois jardins (Jardim Público e Passeio do Mestre). 

 

Figura 42 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Avis 
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3.3.4   Campo Maior 

O município de Campo Maior possui quatro museus, incluindo um dedicado à maior atividade 

económica do município: o café. A oferta de infraestruturas desportivas inclui dois campos de futebol, 

um polidesportivo, um parque desportivo, o Pavilhão (gimnodesportivo) Rui Nabeiro e, piscinas 

municipais. No município encontra-se ainda o Centro Cultural de Campo Maior. Os mais novos 

encontram parques infantis em Campo Maior, Degolados e Ouguela. 

 

Figura 43 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Campo Maior 
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3.3.5   Castelo de Vide 

No município de Castelo de Vide a oferta desportiva é variada incluindo: um polidesportivo, um 

gimnodesportivo, um parque desportivo, um campo de ténis, uma pista de atletismo, um centro 

hípico, um estádio municipal, duas piscinas e, uma área de pesca desportiva. A sede de concelho 

possui ainda um Centro Cultural e um parque infantil. Em Póvoa e Meadas encontra-se uma praça 

de touros.   

 

Figura 44 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Castelo de Vide 
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3.3.6   Crato 

No município do Crato a oferta desportiva contempla quatro polidesportivos, um pavilhão 

gimnodesportivo, um estádio municipal, um campo de futebol, e um campo de ténis. As crianças do 

município têm à sua disposição sete parques infantis. Em termos culturais, encontra-se no concelho: 

a Biblioteca Municipal, o Auditório Municipal, a Filarmónica do Crato e, o Espaço Multiusos de Vale 

do Peso. 

 

Figura 45 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município do Crato 
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3.3.7   Elvas 

O município de Elvas possui uma variada oferta de infraestruturas relacionadas com o desporto, 

cultura e lazer. Relativamente às primeiras, destacam-se onze pavilhões polidesportivos, dois 

estádios municipais, três campos de futebol e, as piscinas municipais de Elvas. Na área da cultura 

identificam-se um arquivo histórico, uma biblioteca municipal, sete museus e a Casa da Cultura de 

Elvas. Para o lazer infantil o município dispõe de doze parques infantis, enquanto para o público em 

geral existem um cineteatro, um centro cultural e, o Coliseu de Elvas. Esta oferta é complementada 

por cinco praças de touros.   

 

Figura 46 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Elvas 
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3.3.8   Fronteira 

No município de Fronteira a oferta desportiva contempla dois polidesportivos (Cabeço de Vide e Vale 

de Maceiras), um pavilhão gimnodesportivo na sede de concelho, um estádio municipal, dois campos 

de futebol, piscinas municipais (cobertas e descobertas) e dois centros hípicos. As crianças do 

município têm à sua disposição três parques infantis. Em termos culturais, encontra-se no concelho: 

a Biblioteca Municipal, um Observatório Astronómico, a Casa das Artes e Ofícios, o Centro de 

Interpretação da Batalha dos Atoleiros e, um Museu Etnográfico. Para o visionamento das lides 

tauromáquicas o município dispõe da Praça de touros de Cabeço de Vide. 

 

Figura 47 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Fronteira 
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3.3.9   Gavião 

O município de Gavião possui dois museus, um dedicado ao sabão e o outro dedicado às tradições e 

cultura dos habitantes da povoação de Domingos da Vinha. A oferta de infraestruturas desportivas 

inclui quatro polidesportivos, um complexo desportivo, o Pavilhão de Gavião e, as piscinas 

municipais. As crianças encontram parques infantis em cinco povoações. No município encontra-se 

ainda o Cineteatro Francisco Ventura, cuja sala tem capacidade para 278 pessoas. 

 

Figura 48 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Gavião 
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3.3.10   Marvão 

No município de Marvão a oferta desportiva contempla três polidesportivo, dois campos de futebol e 

2 complexos de piscinas municipais. As crianças do município têm à sua disposição três parques 

infantis (Marvão e Portagem). Em termos culturais, encontra-se no concelho o Museu Municipal e o 

Centro Cultural de Marvão e o Museu Cidade de Amnaia. Para o visionamento das lides 

tauromáquicas o município dispõe da Praça de touros de Santo António das Areias. 

 

Figura 49 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Marvão 
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3.3.11   Monforte 

No município de Monforte a oferta desportiva contempla quatro polidesportivos (Monforte, 

Vaiamonte, Assumar e Santo Aleixo), dois campos de futebol e, as piscinas municipais. As crianças 

do município têm à sua disposição quatro parques infantis. Em termos culturais, o município dispõe 

de uma biblioteca e de uma galeria municipal. Para o visionamento das lides tauromáquicas existem 

três praças de touros.  

 

Figura 50 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Monforte 
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3.3.12   Nisa 

No município de Nisa a oferta desportiva contempla três polidesportivos (Nisa, Tolosa e Alpalhão), 

dois campos de futebol, um campo de jogos, um parque de jogos e, as piscinas municipais. Em 

termos culturais, o município dispõe de três museus, uma biblioteca, um Cineteatro e do Centro 

Cultural de Alpalhão. Para o visionamento das lides tauromáquicas existem cinco praças de touros. 

 

Figura 51 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Nisa 
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3.3.13   Ponte de Sor 

O município de Ponte de Sor possui uma variada oferta de infraestruturas relacionadas com o 

desporto, cultura e lazer. Relativamente às primeiras, destacam-se nove pavilhões polidesportivos, 

um estádio municipal, quatro campos de futebol, 2 pavilhões gimnodesportivos, 2 campos de Ténis e, 

as piscinas municipais de Ponte de Sor (cobertas e ao ar livre). Na área da cultura identificam-se 

uma biblioteca municipal, um anfiteatro, um Centro de Artes e Cultura, um Teatro-Cinema e uma 

Casa da Cultura de Galveias. Para o público infantil o município dispõe de cinco parques infantis. 

Encontram-se ainda no município dois Centros Hípicos, um parque radical e um Minigolfe. 

 

Figura 52 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Ponte de Sor 
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3.3.14   Portalegre 

O município de Portalegre possui uma variada oferta de infraestruturas relacionadas com o desporto, 

cultura e lazer. Relativamente às primeiras, destacam-se doze pavilhões polidesportivos, três 

estádios municipais, três campos de futebol e, piscinas municipais e naturais. Na área da cultura 

identificam-se uma biblioteca municipal, quatro museus, um auditório municipal, o Cineteatro Crisfal, 

o Teatro Portalegrense e, quatro galerias de exposições. Para o público infantil o município dispõe de 

treze parques infantis. Para o visionamento das lides tauromáquicas existem duas praças de touros 

(Portalegre e Alegrete). 

 

 

Figura 53 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Portalegre 
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3.3.15   Sousel 

No município de Sousel a oferta desportiva é variada incluindo: três polidesportivos, um 

gimnodesportivo, três campos de futebol, um parque desportivo e, uma piscina municipal. A sede de 

concelho possui ainda o Museu dos Cristos, uma Biblioteca Municipal, um Centro Cultural e um 

Auditório Municipal. Existem parques infantis em Sousel, Cano, Casa Branca e Santo Amaro. Na 

parte sul do concelho encontra-se uma praça de touros. 

 

 

Figura 54 - Equipamentos Desportivos de Cultura e Lazer do município de Sousel 
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3.4 SEGURANÇA 

A segurança é também um critério fundamental para os seniores na decisão de escolher o seu local 

de residência. 

Neste domínio consideramos 2 índices relevantes a nível internacional para a classificação da 

Segurança e Paz nos diversos países: 

 O Global Peace Index (GPI) 

 Índice de Criminalidade e Segurança da base de dados que mede a qualidade de vida dos 

países presente no site www.numeo.com 

 

 

O Global Peace Index (GPI) desenvolvido pelo Institute for Economics and Peace (IEP), um “Think 

tank” independente, não partidário e sem fins lucrativos, dedicado a mudar o foco mundial sobre a 

paz, procurando que seja encarada como uma dimensão positiva, atingível e mensurável do bem-

estar e progresso humano.  

O GPI baseia-se na avaliação de 3 domínios: 

 Conflitos domésticos e internacionais em curso – utilizando indicadores do nº e 

intensidade de guerras e conflitos civis e internacionais. 

 Níveis de Segurança Interna (safety and security) - utilizando indicadores como a perceção 

da criminalidade na sociedade, o nível de instabilidade politica e a taxa de homicídios e 

crimes violentos. 

 Militarização – avaliando a capacidade militar dos países em termos de recursos 

económicos afetos à defesa e ao suporte de operações multilaterais  

Segundo este índice, de 2015 Portugal está em nº 11 do Ranking mundial, sendo considerado o 7º 

pais da Europa. O TOP 12 é o seguinte: 

#1 

 Islândia 

 #7 
 Canadá 

#2 

 Dinamarca 

 #8 

 Japão 

#3 

 Austria 

 #9 

 Australia 

#4 

 Nova Zelândia 

 #10 

 Republica Checa 

#5 

 Suiça 

 #11 
 Portugal 

#6 
 Finlândia 

 #12 
 Irlanda 
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De acordo com o Relatório do Global Peace Index 2015, de 2014 para 2015, Portugal foi o pais que 

mais melhorou no ranking, subindo 5 lugares tanto a nível global como Europeu. Esta melhoria 

deveu-se à redução da instabilidade politica resultante da saída do programa de ajustamento 

financeiro da UE/FMI e consequente redução das manifestações anti austeridade,  

 

 

O Índice de Criminalidade e Segurança da Numeo é calculado tendo por base a perceção dos 

visitantes do website nos últimos 3 anos que votam no questionário disponível, em que 0 significa 

uma muito baixa perceção e 100 uma perceção máxima. É formado pelo: 

 Índice de Criminalidade 

 Índice de Segurança 

Sendo decompostos nos seguintes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação para Portugal foi feita com base em 230 contributos atualizados a Setembro de 2015, 

resultando da média das cidades de Lisboa, Porto e Coimbra, em que o aspeto mais negativo 

apontado foi o aumento do crime nos últimos 3 anos e alguma preocupação com o roubo de objetos 

de dentro do carro, o vandalismo e a corrupção e suborno. 

 

 

Índice de 

Criminalidade 

1. Nível de criminalidade 

2. Aumento do crime nos últimos 3 anos 

3. Preocupação com assalto às habitações 

4. Preocupação em serem assaltadas ou roubadas  

5. Preocupação com o roubo de viaturas 

6. Preocupação com o roubo de objetos de dentro do 

carro 

7. Preocupação com ser atacado 

8. Preocupação com ser insultado  

9. Preocupação em ser agredido por causa da cor da 

pele, etnia ou religião 

10. Problema com pessoas que consomem ou traficam 

drogas  

11. Problemas com vandalismo 

12. Problemas com crimes violentos como assaltos à-

mão armada  

13. Problemas de corrupção e suborno 

Índice de 

Segurança 

1. Segurança a andar sozinho na rua durante o dia  

2. Segurança a andar sozinho na rua durante o dia  

 

1. Baixo 

2. Alto 

3. Baixo 

4. Baixo 

5. Baixo 

 Moderado 

 

6. Baixo 

7. Baixo 

8. Muito Baixo 

 

9. Baixo 

 

 Moderado 

10. Baixo  

 

 Moderado 

Pontuação 

obtida por 

Portugal 

11. Muito Alta 

12. Alta 
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Relativamente à Taxa de Criminalidade o Alto Alentejo apresenta um dos valores mais baixos (31%) 

a nível nacional, sendo feito com regularidade um patrulhamento de proximidade e uma divulgação 

de medidas protetoras de pessoas e bens junto das populações isoladas e fragilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Taxa de criminalidade (%), em Portugal e Alto Alentejo, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 
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3.5. CUIDADOS DE SAÚDE 

Os cuidados de saúde são também uma das dimensões mais relevantes para a Vida Sénior, sendo 

que Portugal ocupa a 12ª posição do ranking da Organização Mundial de Saúde (OMS), oferecendo 

um dos melhores sistemas de saúde do mundo, (WHO World Health Report).  

Também segundo o Relatório da Health Consumer Powerhouse 2013 (organização europeia de 

consumidores) o sistema de saúde português é considerado o 16.º melhor entre 34 avaliados, o que 

demonstrando uma grande recuperação em relação à edição de 2012, em que ficou apenas em 25.º 

lugar. De acordo com o relatório esta subida, deve-se sobretudo ao facto de terem sido alterados 

alguns critérios que passaram a valorizar mais a aposta que os países fazem na prevenção na 

saúde. 

Para além do posicionamento nacional é importante perceber a oferta do sistema de saúde público 

no Alto Alentejo, identificando os equipamentos de saúde em cada município e os principais 

indicadores e rácios inerentes aos serviços de saúde no distrito, como sejam consultas de 

especialidade, nº de médicos por habitante, telemedicina, etc. 

No Alto Alentejo, todos os municípios possuem um Centro de Saúde na sede de concelho. No caso 

particular do município de Ponte de Sor, esse número é de três. De igual modo, todos os municípios 

possuem extensões de Saúde, em número variável, fora da área urbana da sede de concelho. 

Na região existem dois centros hospitalares: o Hospital Distrital Dr. José Maria Grande (em 

Portalegre) e, o Hospital de Santa Luzia de Elvas, embora não constituam centros de terapêuticos de 

referencia. Encontram-se ainda Unidades de Saúde Familiar nos municípios de Campo Maior e de 

Elvas.  

A aquisição de medicamentos pode ser efetuada em farmácias, postos farmacêuticos móveis ou 

postos de medicamentos. Todos os municípios possuem dois ou mais destes locais de venda. 

Destacam-se ainda, na interface entre a Saúde e a Economia Social 7 Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados, localizadas  em Portalegre, Ponte de Sor, Marvão, Alter do Chão, Arronches 

e Elvas,  

 

Apesar desta oferta de equipamentos de saúde, o AA encontra-se abaixo da média nacional e 

acima da média no Alentejo, relativamente ao n.º de Camas por habitante nos estabelecimentos 

de saúde e a par com a média nacional no nº de Hospitais por habitante, A taxa de ocupação 

de camas nos estabelecimentos de saúde é ligeiramente superior à média nacional, estando em 

linha com a média no Alentejo. 
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Figura 56 - Indicadores de rede de equipamentos de saúde no AA, 2011 

 

Relativamente ao n.º de habitantes por centro de saúde/ extensões, o AA (1,439) encontra-se 

muito abaixo da média nacional (6,653) e da média no Alentejo (2,547). O n.º de farmácias por 

habitante encontra-se muito acima da média nacional e da média no Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 57 - Indicadores de rede de equipamentos de saúde no AA, 2011 

 

 

Fonte: POR DATA; INE, 2011

Análise iSBS

Nº Hab. p/ Centro 

saúde e extensão

438

915

685

893

849

740

830

Marvão

Sousel 1.264

Avis

Gavião

Alter do Chão

Nisa 1.235

Fronteira

Ponte de Sor 2.083

Arronches 1.052

Campo Maior 4.225

Castelo de Vide 1.699

Crato

Monforte

Elvas 2.875

Portalegre 2.066

Alto Alentejo 1.439

Alentejo 2.547

Portugal 6.653

0,90

0,80

1,10

1,00

1,10

0,70

0,90

0,40

1,00

0,40

0,60

1,40

1,20

0,40

0,50

0,60

0,50

0,30

Elvas

Sousel

Nisa

Campo Maior

Alentejo

Fronteira

Gavião

Marvão

Avis

Alto Alentejo

Arronches

Monforte

Ponte de Sor

Castelo de Vide

Alter do Chão

Crato

Portalegre

Portugal

Farmácias e postos farmacêuticos 

móveis por 1 000 habitantes

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 
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3.5.1   PRINCIPAIS INDICADORES DE SAÚDE NO ALTO ALENTEJO 

 Nº de médicos por habitante: O Alto Alentejo (3,1) encontra-se acima da média do Alentejo 

(2,2), embora abaixo da média nacional (4,1). 

 Nº de médicos por Km
2
: Alto Alentejo (60) está também significativamente abaixo da média 

nacional (464) o que reflete as características de dispersão do território, embora ligeiramente 

acima da media no Alentejo (52). 

 

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

4,10

4,50

4,80

2,40

6,40

1,70

1,40

2,00

0,90

0,50

1,20

0,50

Marvão

Sousel 1,20

Avis

Gavião

Alter do Chão

Nisa 1,40

Fronteira

Ponte de Sor

Arronches 2,30

Campo Maior

Castelo de Vide

Crato

Monforte 1,50

Elvas

Portalegre

Alto Alentejo 3,10

Alentejo 2,20

Portugal

6,60

6,79

5,02

Arronches 22,25

Campo Maior 218,45

30,20

Crato

Monforte

Gavião

Marvão 45,19

Sousel 21,48

Avis

Castelo de Vide

Alter do Chão 13,81

Nisa 17,37

Fronteira 16,09

Ponte de Sor 33,35

11,90

175,83Elvas

Portalegre 248,27

Alto Alentejo 59,66

Alentejo 51,92

Portugal 464,10

 

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 58 - Indicadores de rede de serviços de saúde no AA, 2011 

 

A situação de cobertura das especialidades no Alto Alentejo varia de acordo com as especialidades, 

em que existe excesso de camas em algumas especialidades como Medicina Interna; Cirurgia Geral; 

Ortopedia, Pediatria e Psiquiatria e necessidades a nível de camas em especialidades como por ex.: 

Cardiologia; Neurologia, Pneumologia, Ginecologia e Obstetrícia, Urologia, Gastro, Oftalmologia e 

Otorrinolaringologia. 
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Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 59 - Cobertura das Especialidades médicas da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), 2013 

 

Também o n.º de enfermeiros e pessoal ao serviço nos centros de saúde tanto por habitante 

como por km
2
 seguem a mesma tendência de estarem abaixo da média nacional, embora 

ligeiramente acima da média do Alentejo como um todo no caso dos enfermeiros. No pessoal ao 

serviço dos centros de saúde a média no AA é ligeiramente inferior à do Alentejo. 

Apenas em Portalegre o n.º de enfermeiros está, acima da média nacional, embora tal se justifique 

pela concentração da oferta de serviços neste concelho, servindo toda a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 60 - Indicadores de rede de serviços de saúde 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

Enfermeiros p/ 

1 000 habitantes

Nº habitantes p/ pessoal 

ao serviço nos centros 

saúde**
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A maioria dos médicos residentes no AA tem como especialidade “Medicina geral e familiar”, sendo 

que a maioria reside em Portalegre, Elvas, Campo Maior e Ponte de Sor: 

 

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 61 - Caracterização de médicos residentes no AA, Dez 2013 

 

As maiores necessidades a nível de meios e equipamentos complementares de diagnóstico, no 

âmbito da radiologia e patologia clínica, são ao nível de ecografias, Rx e TACs. Embora exista 

necessidade, não se efetuam Angiografias no Alto Alentejo. 

 

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 62 - Radiologia e Patologia Clínica - necessidades e resposta do hospital (ULSNA), 2013 
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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. 

 

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 63 - 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,  

 

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. 

 

Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 64 - Acesso a Cuidados de Saúde nos Hospitais do serviço Nacional de saúde Alto Alentejo - Cirurgias 

programadas,  
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Também o n.º de bombeiros por habitante no AA está acima da média nacional e da região do 

Alentejo, embora em termos de densidade, o n.º de bombeiros por km
2
, se encontre abaixo da 

média nacional, devido às já referidas características de dispersão do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 65 - Indicadores de rede de serviços de bombeiros no AA, 2011 

 

3.5.2   TELEMEDICINA 

Segundo a “Carta Social e Estratégia para o Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo”, 

CIMAA 2014, “o Alentejo dispõe de uma rede de telemedicina 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.” 

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

Cardiologia, Cirurgia, Dermatologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, Psiquiatria, 

Tiroide. 

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

teleformação e e-formação. 

Ainda na “Carta Social e Estratégia para o Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo”, 

CIMAA 2014, se refere que “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”. 

 

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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Fonte: Carta Social e Estratégia de Desenvolvimento da Economia Social no AA, CIMAA Dez 2013 

Figura 66 - Tipo de apoio prestado por Telemedicina no AA, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARS - Alentejo, 2011
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3.5.3   EQUIPAMENTOS DE SAÚDE POR MUNICÍPIO 

3.5.3.1 Alter do Chão 

O município de Alter do Chão é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, três 

extensões de Saúde (Chança, Seda e Cunheira). Existem duas farmácias, uma em Alter do Chão e 

outra em Chancelaria. 

 

Figura 67 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Alter do Chão 
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3.5.3.2 Arronches 

O município de Arronches é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, duas extensões 

de Saúde (Mosteiros e Esperança). Existem duas farmácias e um posto farmacêutico. 

 

Figura 68 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Arronches 
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3.5.3.3 Avis 

O município de Avis é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e quatro extensões de 

Saúde (Benavila, Aldeia Velha,  Ervedal e Figueira). Existe uma farmácia em Avis e, três postos 

farmacêuticos móveis. 

 

Figura 69 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Avis 
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3.5.3.4 Campo Maior 

O município de Campo Maior é servido por um Centro de Saúde e por uma Unidade de Saúde 

Familiar na sede de concelho e, duas extensões de Saúde (Degolados e Ouguela). Existem duas 

farmácias e, um posto farmacêutico móvel. 

 

Figura 70 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Campo Maior 
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3.5.3.5 Castelo de Vide 

O município de Castelo de Vide é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, uma 

extensão de Saúde em Póvoa e Meadas. Existem duas farmácias e um posto farmacêutico. 

 

Figura 71 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Castelo de Vide 
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3.5.3.6 Crato 

O município do Crato é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, cinco extensões de 

Saúde (Monte da Pedra, Vale do Peso, Aldeia da Mata, Pisão e, Gáfete). Existem três farmácias e, 

dois postos farmacêuticos móveis.  

 

Figura 72 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município do Crato 
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3.5.3.7 Elvas 

O município de Elvas é servido por um Hospital (Santa Luzia de Elvas), um Centro de Saúde e duas 

Unidades de Saúde Familiar na sede de concelho. Existem ainda no município sete extensões de 

Saúde e nove farmácias ou posto de medicamentos.    

 

Figura 73 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Elvas 
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3.5.3.8 Fronteira 

O município de Fronteira é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, três extensões 

de Saúde (Cabeço de Vide, Vale de Maceiras e Vale de Seda). Existem duas farmácias e um posto 

farmacêutico móvel. 

 

Figura 74 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Fronteira 
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3.5.3.9 Gavião 

O município de Gavião é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, cinco extensões 

de Saúde (São Bartolomeu, Vale de Gaviões, Atalaia, Belver e Comenda). Existem três farmácias e 

um posto de medicamentos.  

 

Figura 75 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município do Gavião 
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3.5.3.10    Marvão 

O município de Marvão é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, sete extensões de 

Saúde (Alvarrões, São Salvador de Aramenha, Escusa, Porto da Espada, Santo António das Areias, 

Beirã e Galegos). Existe ainda um posto farmacêutico em Santo António das Areias. 

 

Figura 76 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Marvão 
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3.5.3,11    Monforte 

O município de Monforte é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, três extensões 

de Saúde (Santo Aleixo, Vaiamonte e Assumar). Existem duas farmácias e dois postos de 

medicamentos. O município dispõe ainda de um Centro de Recuperação de Menores. 

 

Figura 77 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Monforte 
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3.5.3.12    Nisa 

O município de Nisa é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e, dez extensões de 

Saúde (Montalvão, Salavessa, Monte do Arneiro, Monte Claro, Velada, Pé da Serra, Tolosa, 

Alpalhão, Amieira do Tejo e, Arez). Existem ainda quatro farmácias e um posto farmacêutico móvel. 

 

Figura 78 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Nisa 
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3.5.3.13    Ponte de Sor 

O município de Ponte de Sor é servido por três Centros de Saúde (Ponte de Sor, Montargil e 

Galveias) e, cinco extensões de Saúde (Foros de Arrão, Longomel, Vale de Açor, Tramaga, Torre 

das Vargens). Existe ainda uma Unidade de Cuidados Continuados no antigo Hospital Vaz Monteiro. 

Seis farmácias e dois postos farmacêuticos suprem as necessidades de medicamentos por parte da 

população. 

 

Figura 79 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Ponte de Sor 
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3.5.3.14    Portalegre 

O município de Portalegre é servido por um Hospital Distrital (Dr. José Maria Grande), um Centro de 

Saúde e, onze extensões de Saúde. Quinze farmácias ou postos de medicamentos complementam a 

oferta em termo de cuidados e serviços na área da saúde. 

 

Figura 80 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Portalegre 
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3.5.3.15    Sousel 

O município de Sousel é servido por um Centro de Saúde na sede de concelho e três extensões de 

Saúde (Santo Amaro, Cano e Casa Branca). Existem três farmácias e um posto farmacêutico móvel. 

 

Figura 81 – Equipamentos e Serviços de Saúde do Município de Sousel 
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3.6. ATIVIDADES (Entretenimento, Cultura e Lazer) 

O Alto Alentejo oferece diversas atividades que vão desde a fruição da natureza e a realização de 

atividades outdoor até ao conhecimento do história e cultura da região e visita ao seu património e 

museus, até à participação nas múltiplas festas e romarias, realizadas nas diversas localidades, que 

mantêm vivas as tradições e a comemoração de dias temáticos relevantes na nossa história. Estão 

também disponíveis ao longo de todo o ano diversos eventos realizados por iniciativa dos vários 

municípios, exposições temáticas, concertos e espetáculos musicais, nomeadamente noites de fado 

e cante alentejano, teatro, cinema (apenas em alguns), atividades desportivas e mostras 

gastronómicas. 

No âmbito do conhecimento do património histórico é particularmente importante explorar 2: aspetos: 

História Medieval e Turismo Religioso 

O Alto Alentejo desempenhou um relevante papel na Idade Média na afirmação da independência de 

Portugal e da conquista do nosso território. Foi casa da dinastia de Avis que marcou fortemente esta 

região. Não é por isso de estranhar que se destaquem os seus vários castelos e fortificações 

presentes em praticamente todos os concelhos, muitos deles monumentos nacionais e as diversas 

festas e festivais medievais que procuram reviver essa época marcante na história do Alto Alentejo e 

de Portugal. A estes eventos associam-se também as festas e romarias religiosas (algumas delas de 

origem pagã) que se multiplicam pelas diversas localidades e que para além do seu carater religioso 

trazem animação, espetáculos musicais e eventos culturais que constituem momentos de reunião de 

famílias e amigos e de afluxo de diversos visitantes a esta região. 

É também de destacar a presença de diversos vestígios arqueológicos dispersos por todo este 

território e de património religioso expresso por igrejas de diversas épocas que refletem a 

importância da igreja católica na história e padrões culturais desta região. No turismo religioso insere-

se ainda as memórias judaicas do distrito de Portalegre, com testemunhos físicos do êxodo judaico 

de Espanha em 1492, por força da Inquisição. Embora presentes na cidade de Portalegre estes 

testemunhos são mais marcantes em Elvas e Castelo de Vide, onde os judeus não só encontraram 

abrigo como conseguiram ficar e transformar a vila. Também na cidade romana de Amnaia, foram 

encontrados os mais antigos vestígios da presença judaica na Península Ibérica (Graça Cravinho, 1 

Conferência proferida pela autora no “6.º ENCONTRO CULTURAL SAM LEVY”, no dia 21 de 

Novembro de 2004 - Cadernos de Estudos Sefarditas, nº 4, 2004, pp. 233-242). 

Património Arqueológico 

O Alto Alentejo dispõe de diversos vestígios arqueológicos com mais de uma dezena de antas e as 

ruinas romanas da cidade de Amnaia,  

Gastronomia: 

A gastronomia no Alto Alentejo é também um dos seus principais cartões-de-visita, dos enchidos aos 

queijos, passando pela caça, doces conventuais, azeite e vinhos. Nos vários municípios são 

organizados diversos eventos e mostras gastronómicas 

Atividades Culturais 

Todos os municípios da região desenvolvem diversas atividades culturais, como sejam exposições, 

concertos e espetáculos musicais, de que se destacam noites de fado e de cante alentejano, 

apresentação de livros, celebração de datas evocativas de dias históricos (25 Abril, 1 Maio), 

efemérides religioso/pagãs (Natal, Carnaval, Páscoa, S.Martinho, etc) ou dias temáticos (dia do 
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idoso, 1º Maio, dia da criança, etc). Assumem também particular relevância as diversas festividades 

e romarias de celebração dos santos padroeiros das diferentes localidades do distrito que constituem 

momentos de celebração popular com programas que incluem iniciativas diversas. 

Os municípios em conjunto com as juntas de freguesia organizam periodicamente passeios e visitas 

a diversos pontos de atração nacionais e em Espanha. 

 

Atividades Outdoor   

Mas o Alto Alentejo é também um território pouco devassado pela ocupação humana, em que se 

pode disfrutar da comunhão com a natureza, da tranquilidade do e realizar diversas atividades 

outdoor, como sejam caminhadas, BTT, Desportos Aquáticos, Canoagem, windsurf, remo, passeios 

equestres. Em especial os percursos pedestres e de natureza têm sido alvo de projetos 

desenvolvidos pelos municípios e pela Turismo do Alentejo e Ribatejo, Entidade Regional de 

Turismo, o projeto “Alentejo a Pé” e o “Alentejo Feel Nature”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(*) Percursos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. 

Quadro 1 - Percursos Pedestres no Alto Alentejo 

Município Percurso 

Arronches Percurso Pedestre da Esperança 

Avis Árvores Classificadas;  Avis-Clube Náutico;  Monte Branco-Monte da 
Torre 

Campo Maior Percurso de Ouguela, Sentinela da Raia; Percurso de Grous; 
Percurso Raiano entre Cal e Mel 

Castelo de Vide Serra de S. Paulo;  Torrinha;  Castelo de Vide - Marvão 

Crato Percurso de S.Tiago;  Rota das Fontes – Percurso de Flor da Rosa;  

Elvas Percurso de Birdwatching de Torre da Bolsa (*) 

Fronteira Rota da Ribeira Grande;  Rota da Sulfúrea;  Rota dos Atoleiros;  Rota 
Megalítica 

Gavião 
Arribas do Tejo (*);  AV Corredor Ecológico das Ribeiras de 
Alferreireira e das Barrocas 

Marvão 
Percurso Pedestre de Marvão;  Percurso Pedestre dos Galegos;  
Rota internacional do contrabando do café 

Ponte de Sor Pequena Rota de Ponte de Sor (*) 

Nisa 
Caminho de Santiago; Trilho das Jans; Descobrir o Tejo; Olhar sobre 
a Foz; Trilhos do Conhal; À descoberta de S. Miguel; Rota dos 
Açudes; Entre Azenhas; Trilhos do Moinho Branco 

Portalegre 
Crista Quartzítica – Carreiras; Rede de corredores ecológicos da 
Serra de S. Mamede; Salão Frio - Serra de S. Mamede; Senhor dos 
Aflitos Portalegre (*);Senhora da Lapa; Vale Lourenço 
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Universidade Sénior 

Muitos dos municípios do Alto Alentejo dispõem de Universidade Sénior que desempenham um 

papel muito relevante na inclusão e envelhecimento ativo dos idosos, combatendo a solidão e o 

abandono dos idosos, fazendo com que estes se sintam úteis proporcionando-lhes a melhoria das 

condições de vida. Participar nas atividades da Universidade Sénior diminui a incidência da 

depressão. 

A Universidade Sénior destina-se a adultos com idade igual ou superior a 50 anos, 

independentemente do seu nível de escolaridade, tendo como objetivos: 

 Promover a realização de cursos de formação e atualização de conhecimentos nas áreas da 

história, ciências, artes e outras áreas de conhecimento, assim como proporcionar atividades 

de caracter socioculturais e recreativas. 

 Constituir um polo de informação de e divulgação de serviços, recursos, direitos e deveres 

dos munícipes sénior. 

 Fortalecer e desenvolver as relações interpessoais e sociais entre as diferentes gerações. 

 Fomentar o voluntariado social. 

 

 

Embora o território tenha muitos pontos de interesse transversais cada município tem as suas 

particularidades e oferece atrativos específicos, dos quais se realçam, abaixo, os mais importantes: 

 

ALTER DO CHÃO 

 

 

 

 Coudelaria nacional – museu do cavalo e de arte 

equestre 

 Falcoaria 

 Passeios pedestres e equestres 

 Exposições 

 Festividades e romarias religiosas (festas de verão, 

carnaval, páscoa, etc) 

 Eventos gastronómicos – prova de vinhos, feira de 

produtos regionais, magusto 

 Eventos tauromáquicos 

 Noite de fados/ cante alentejano 

 Castelo de Alter do Chão 

 Casa museu do Álamo 

 Vestígios arqueológicos (anta de Alter Pedroso, Estação 

Arqueológica de Alter Do Chão / Ferragial D’el Rei) 
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ARRONCHES 

 

 

 Enoturismo – visita a adegas e explorações agrícolas com produção de vinho 

 Passeios pedestres: percursos natureza e património  

 Festividades e romarias religiosas (Festas de Verão, Carnaval, Páscoa, etc) 

 Centro de Interpretação da Identidade Local de Esperança 

 Feira Quinhentista  

 Castelo de Arronches 

 Vestígios Arqueológicos (Lapa dos Gaivões) 

 

 

 

 

 

AVIS 

 

 Albufeira do Maranhão: atividades aquáticas 

(remo, canoagem, pesca); Complexo do Clube 

Náutico e Parque de Campismo 

 Conjunto do Antigo Convento da Ordem de 

 Avis 

 Centro de Arqueologia de Avis 

 Centro Interpretativo da Ordem de Avis 

 Museu do Campo Alentejano 

 Fundação Arquivo Paes Teles – Biblioteca e coleção de materiais 

arqueológicos de Mário Saa 

 Museu Rural da Fundação Abreu Calado 

 Feira Medieval Ibérica  

 Circuitos Pedestres e Ciciáveis de natureza e 

património 

 Circuitos de BTT 

 Enoturismo 

 Festas e romarias religiosas 

 Jogos tradicionais 

 Animasénior – programa municipal dirigido ao 

público sénior: atividades físicas, educativas, 

turísticas, culturais. 

 Celebrações temáticas: baile das vindimas, 

almoço do dia do idoso 

 Castelo de Avis 
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CAMPO MAIOR 

 

 

 

 Enoturismo 

 Centro Ciência e Café 

 Centro de Interpretação da Natureza, mel e biodiversidade 

 Olivoturismo 

 Capela dos ossos 

 Barragem do Caia e Barragem do Abrilongo 

 Festas do Povo de Campo Maior – Festa das 

Flores de Papel 

 Castelo de Campo Maior 

 Castelo de Ouguela 

 Casa Museu Santa Beatriz da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELO DE VIDE 

 

 

 

 Vestígios Arqueológicos – Antas e Centro de 

Interpretação do Megalitismo (Anta da Melriça, 

Anta dos Coureleiros II, Menir da Meada) 

 Roteiro Judaico que Inclui a Sinagoga,Casa do 

Arçário, Judiaria e Fonte da Vila 

 Museu Arte Sacra 

 Serra de S.Mamede 

 Castelo de Castelo de Vide  

 Festival Andanças - promove a música e as dança 

populares de divferentes paises, realizado na 

margem da barragem.  

 Barragem de póvoa e meadas 

 Percursos Pedonais, pesca 

 

 

 

CRATO 

 

 

 Olivoturismo  

 Vestígios Arqueológicos (Anta Grande do 

Tapadão) 

 Percursos Pedonais  

 Mosteiro de Santa Maria – Flor da Rosa 

 Parque Aquático 

 Festival do Crato 

 Crato por Quatro -  

 Open de Ténis 

 Atividades desportivas 
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ELVAS 

 

 

 

 

 

 

 Património Mundial: Centro Histórico, que 

integra as duas cinturas de Muralhas Árabes; 

a cintura de Muralhas Fernandina e a Cintura 

de Muralhas Seiscentistas; o Aqueduto da 

Amoreira; Forte de Santa Luzia; Forte da 

Graça; Fortins de São Mamede, São Pedro e 

São Domingos, que refletem um pouco a 

evolução do sistema de fortificação 

abaluartada terrestre holandês. 

 Castelo de Elvas 

 Festival Idade de Ouro 

 Caça - Clube de Tiro e Caça de Elvas 

 Hipismo - Centro Hípico Elxadai 

 Coliseu Comendador Roldão de Almeida - 

com uma capacidade máxima de 7500 

pessoas, é a maior sala de espetáculos do 

Alentejo 

 Atividades desportivas, Semana da 

Juventude 

 Feira de S. Mateus 

 Feiras temáticas, exposições, congressos,  

conferências - Centro de Negócios 

Transfronteiriço (CNT), uma infraestrutura 

construída para ter em conta a dinamização 

do tecido empresarial do Concelho. com uma 

área total de 1600 metros quadrados, e por 

um grande auditório, com 300 lugares, 

 

 

 

FRONTEIRA 

 

 

 

 Centro de Interpretação da Batalha de 

Atoleiros 

 Termas da Sulfúrea 

 Observatório Astronómico 

 Centro Hípico 

 Centro Ecoturístico da Ribeira Grande 

 Enoturismo 

 24 Horas Todo-o-Terreno 

 Festas e romarias religiosas 

 Percursos Pedestres, BTT 
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GAVIÃO 

 

 

 Castelo de Belver 

 Museu do Sabão 

 Observação da Avi-fauna de Outeiros 

 Praia Fluvial do Alamal 

 Parque de Merendas 

 Feira Medieval de Belver  

 Festas Religiosas 

 Percursos Pedonais – Ecoturismo 

 Festival do Acordéon 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARVÃO 

 

 

 

 Cidade Romana de Amnaia em São 

Salvador Da Aramenha 

 Castelo de Marvão  

 Festas e Romarias Religiosas 

 Exposições, Festival internacional de música 

 Eventos desportivos 

 Recriações Históricas – Boda Real de D. 

Manuel I de Portugal com a Infanta D. 

Isabel de Espanha 

 FESTIVAL ISLÂMICO AL MOSSASSA - 

Realizado em parceira com a cidade 

espanhola de Badajoz, este evento cultural 

pretende ser, uma homenagem à cultura 

islâmica e a Ibn Marúan, figura ímpar e 

visionária, rebelde fundador das duas 

localidades. 

 Passeios a cavalo, BTT, percursos 

pedestres, passeios de carro (clássicos) 

Visitas guiadas 

 Marcha e Corrida - Centro Municipal de 

Marcha e Corrida de Marvão (CMMCM 

acreditado pelo PNMC – Programa 

Nacional de Marcha e Corrida 

 Festa do Castanheiro – Feira da Castanha 

 Eventos gastronómicos (Quinzena 

gastronómica do bacalhau, da caça, da 

castanha, comidas de azeite, do cabrito e do 

borrego,) , acompanhando as principais datas 

festivas tradicionais (Carnaval, Páscoa, 

Matança do Porco, Outono, etc) 
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MONFORTE 

 

 

 

 Ruínas Romanas de Torre de Palma 

 Vestígios arqueológicos 

 Enoturismo 

 Eventos Tauromáquicos 

 Festas e romarias religiosas 

 Gastronomia 

 Atividades desportivas 

 Pesca – Barragem da Famaguda 

 Exposições 

 Centro Interpretativo Tauromáquico 

 

 

 

 

NISA 

 

 

 

 

 

 Museu do Bordado e do Barro 

 Vestígios arqueológicos 

 Complexo Termal e SPA da Fadagosa 

 Castelo da Amieira do Tejo 

 Teatro e espetáculos musicais 

 Percursos Pedestres 

 Geopark Naturtejo da Meseta Meridional - 
Escarpa de falha do Ponsul (Nisa/V.V. de 
Ródão/C.Branco/Idanha); Blocos pedunculados 
de Arez-Alpalhão (Nisa); Mina de ouro romana 
do Conhal do Arneiro (Nisa). 

 Programa ActivSénior: programa de atividade 
física, enriquecido por atividades pontuais de 
cariz sociocultural de apoio especialmente, às 
pessoas com mais de 55 anos. 

 Zona do Conhal / Mineração Romana- 
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PONTE DE SOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barragem de Montargil  

 Atividades ao ar livre: - desportos náuticos, 
atividades equestres, - desportos 
motorizados, percursos pedestres, caça e 
pesca, birdwatching 

 Centro de artes e cultura - as artes 
plásticas marcam presença com 
exposições e laboratórios criativos no 
centro de artes e cultura. 

 Festival sete sois sete luas - nascido em 
1993, o festival é desde a sua primeira 
edição um intercâmbio cultural entre 
treze países e mais de trinta cidades da 
bacia do Mediterrâneo e do mundo 
lusófono. Ponte de Sor é uma das cidades 
participantes e, durante os meses de 
verão, o anfiteatro da Zona Ribeirinha 
recebe vários grupos internacionais de 
música popular. 

 Festival Povos do Mundo 

  Festa do Idoso “Sor sem Idade” 

 OASIS PARQUE – Parque Aquático de Galveias:  

 Feira dos sabores 

 Festas da Cidade 

 Teatro, Cinema 

 Eventos culturais: Exposições, concertos de música,  
 Festas e Romarias religiosas e populares 

 FESTA DO ARROZ 

 NDÚSTRIA E CULTURA DE MÃOS DADAS NO GUINESS - Ponte de Sor, cidade do Alto 
Alentejo, situada numa das maiores manchas de montado do país, figura desde o final 
do mês de Setembro de 2014 no Guiness Book of Records of Records, com um evento 
em que a cortiça teve papel preponderante. 

 

PORTALEGRE 

 

 

 

 Enoturismo 

 Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino, que 
inclui na sua coleção obras de artistas como Almada 
Negreiros, Maria Keil, Júlio Pomar e Vieira da Silva 

 Casa-Museu José Régio 

 Museu Robinson/ Núcleo da Igreja de São Francisco 

 Percursos Pedonais, BTT 

 Exposições 

 Atividades desportivas 

 Sé Catedral 

 Castelo de Portalegre 

 Castelo de Alegrete 

 Centro de Artes do Espetáculo 

 Mosteiro de São Bernardo 

 Festival de Jazz,  

 Feira da Doçaria Conventual 

 Festas da Cidade,  

 Feiras  e Eventos de Gastronomia Regional,  
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SOUSEL 

 

 

 Enoturismo 

 Caça 

 Museu dos Cristos 

 II Festival Sopas com Pão 

 Festival Internacional de Folclore 

 Eventos Culturais 

 Atividades desportivas 
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3.7. DIMENSÃO HUMANA 

A dimensão humana é uma das mais importantes numa oferta de Vida Sénior, sendo como veremos 

no Capítulo 4, das mais valorizadas na oferta de equipamentos e serviços e das mais relevantes para 

atrair e manter comunidades de expatriados de diferentes nacionalidades, em particular seniores. 

Para este efeito é fundamental avaliar: 

 Proporção de adultos (25-64 anos) que falam uma 2ª língua (maioritariamente inglês) e 

respetiva proficiência. 

 Acolhimento e bem-receber, atendimento,  

 Existência de comunidades de expatriados e suas associações e grupos 

 As competências e níveis de qualificação da população ativa do AA que possam dar 

resposta ao desenvolvimento da oferta de vida sénior. 

 

3.7.1   PROPORÇÃO DE ADULTOS (25-64 ANOS) QUE FALAM UMA 2ª LÍNGUA  

De acordo com dados do Eurostat de 2011, que tem como fonte a EU-Adult Education Survey (2011)
 

(1)
, Portugal tem 58% de adultos (25-64 anos) que falam uma 2ª língua (inglês), o que o coloca em 

14ª posição dos países da EU28 que têm como 2ª língua o inglês, uma vez que alguns países da EU 

têm como 2ª língua mais falada o alemão (Luxemburgo), o russo (Lituânia, Letónia, Estónia) e o 

Checo (Eslovénia). 

No entanto, na proficiência em inglês Portugal está mais bem posicionado encontrando-se em 10ª 

posição dos países da UE28 que falam inglês como 2ª língua.  

Relativamente ao Alto Alentejo não existem dados relativos à proporção de adultos que falam inglês, 

sendo que empiricamente a grande maioria das gerações mais jovens compreende e fala inglês, mas 

não de forma fluente, embora tal não se verifique nas gerações mais velhas.  

 

3.7.2 ACOLHIMENTO E BEM-RECEBER, ATENDIMENTO 

É reconhecido que os portugueses em geral são um povo que acolhe bem e que sabe receber 

estrangeiros. De acordo com o site www.livinginportugal.com do Turismo de Portugal mais de 80% 

dos turistas que visitam Portugal ficam muito satisfeitos e querem regressar. 

(http://www.livinginportugal.com/pt/#sthash.IfBehMD6.dpuf). Os portugueses são também 

considerados pelo Travel and Tourism Competitiveness Report 2013  

Portuguese people are the 7th most welcoming people in the world. 2013 - See more at: 

http://www.livinginportugal.com/pt/#sthash.IfBehMD6.dpuf  

O Alto Alentejo não é exceção, recebendo com simpatia e de forma calorosa os visitantes tanto 

estrangeiros, como de outras zonas do país. 

Relativamente ao profissionalismo no atendimento ao nível dos diversos serviços tanto de vida 

sénior, como estabelecimentos comerciais, restauração e serviços públicos, geralmente não existe 

formação especifica neste domínio, nem em línguas estrangeiras. (1) Não foram disponibilizados dados para UK, Finlândia, Croácia e Irlanda. 

http://www.livinginportugal.com/
http://www.livinginportugal.com/pt/#sthash.IfBehMD6.dpuf
http://www.livinginportugal.com/pt/#sthash.IfBehMD6.dpuf
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3.7.3   EXISTÊNCIA DE COMUNIDADES DE EXPATRIADOS E SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS 

Não há, no Alto Alentejo, comunidades de expatriados organizadas, com grupos e associações 

específicas que apoiem os estrangeiros a viver na região e organizem atividades carateristicas dos 

seus países de origem. Não é de estranhar esta situação uma vez que não existem muitos 

estrangeiros a viver no distrito de Portalegre. Correspondendo a uma % entre 1,6 – 2,4 % do nº de 

população estrangeira em Portugal. 

 

Fonte: Boletim do INE, 17 Dezembro 2012 , “A população estrangeira em Portugal” 

Figura 82 - População de nacionalidade estrangeira (%), por NUTSIII, 2011 

De acordo com o referido Boletim do INE (17 Dezembro 2012 , “A população estrangeira em Portugal ), “As 

comunidades com maior peso da população ativa em Portugal são as da Ucrânia (71,3%), do Brasil 

(68,9%), da Roménia (66,7%), da Moldávia (65,1%) e da China (64,6%). São estas mesmas 

comunidades que apresentam, naturalmente, as maiores proporções de população empregada. 

Reino Unido, Espanha e França eram as comunidades com menor percentagem de população ativa.” 

 Refere ainda que “.Das comunidades mais representadas o Reino Unido é a única em que a 

população inativa (70,5%) era superior à ativa Facto que decorre do peso dos reformados que 

representavam 43,1% dos cidadãos britânicos a residir em Portugal. Com exceção dos cidadãos do 

Reino Unido, de Espanha (15,7%) e de França (12,2%) o peso dos reformados nas restantes 

comunidades, com maior representação, era bastante diminuto.” (Moldávia, da Roménia e da 

Ucrânia com uma % inferior a 1) 1%. 

Assim, a reforma era a principal fonte de rendimentos para 47,1% dos cidadãos do Reino Unido, 

seguindo-se os de Espanha com 18,9% e os de França com 14,6. Para as restantes comunidades 

esta fonte de rendimento não tinha expressão significativa. 

Segundo a mesma fonte, esta população de ingleses vive essencialmente no Algarve e em Cascais, 

sendo que os francesas vivem essencialmente em Lisboa, Cascais, Leiria e no Minho (Guimarães e 

Braga) e os espanhóis em Lisboa, Cascais, Sintra, Oeiras e Porto. 
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3.7.4   COMPETÊNCIAS E NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO ATIVA DO AA 

De acordo como PLANO DE ACÇÃO REGIONAL - ALENTEJO 2020 (Fevereiro 2013), no Alentejo (e 

não apenas no AA), no âmbito da educação, registam-se ainda “elevadas taxas de abandono escolar 

precoce (em 2010: ALT 28%, meta 2020 10%) e a população ativa tem um baixo nível de formação e 

de qualificação profissional, consubstanciado numa estrutura profissional da população empregada 

marcada pelo peso excessivo de ativos em profissões com baixos níveis de qualificação e por uma 

importância reduzida dos quadros superiores e das profissões intelectuais e científicas, refletindo 

também a baixa qualificação superior da população (proporção da população com ensino superior ou 

equiparado entre os 30 e os 34 anos, em 2011: ALT 27.2%), inferior à média nacional (33.2%) e 

distante da meta da Estratégia Europa 2020 (40%)”. Este facto é ainda agravado pelos ainda baixos 

níveis de escolaridade e baixas qualificações profissionais dos empregadores.  

O baixo índice de escolaridade da população ativa dificulta a implementação dos principais desafios 

da região “limitando um desempenho mais concorrencial e o incremento tecnológico”. 

Também a dispersão geográfica e os baixos quantitativos populacionais condicionam o 

desenvolvimento da oferta educativa/formativa, a que acresce uma deficitária e desarticulada rede de 

transportes públicos.  

“As dificuldades na articulação das estruturas de formação entre si e com as empresas, 

indispensáveis para elevar os níveis de especialização e a qualificação profissional ajustada às 

necessidades da oferta de trabalho, refletem o escasso envolvimento das empresas nas ações de 

aprendizagem ao longo da vida e acentuam a desadequação de algumas qualificações ao mercado 

de trabalho regional e as carências de formação profissional específica, para empresários e 

trabalhadores.” 

Na década 2001-2011 (Censos 2001, INE 2011) a percentagem da população com ensino superior 

aumentou em todos os municípios, sendo de 8,9 (2011).Também ao nível do ensino secundário, na 

maioria dos municípios deu-se no mesmo período uma evolução positiva. 

 

Variação da população residente com ensino          Variação da população residente com ensino 
secundário completo por município, 2001-2011        superior completo por município, 2001-2011 
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Outro aspeto relevante ao nível da dimensão humana, prende-se com a ausência de certificação dos 

Recursos Humanos que trabalham na Vida Sénior reconhecida internacionalmente e de formação 

específica que proporcione a especialização em Vida Independente, Vida Assistida e Unidades de 

Memória. Esta lacuna dificulta a confiança de público internacional nas competências dos 

profissionais afetos à prestação de serviços da Vida Sénior no Alto Alentejo, constituindo uma 

desvantagem para a sua expansão, notoriedade e credibilização junto de mercados exigentes como 

os EUA e Europa do Norte. 

Este deve pois ser um aspeto a desenvolver e promover como uma das principais vantagens 

competitivas da futura proposta de Valor da Vida Sénior no Alto Alentejo. 
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3.8 FINANCIAMENTO E SISTEMAS DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS PARA 

SÉNIORES 

 

Uma das dimensões mais relevantes no posicionamento competitivo de um Destino de Vida Sénior é 

o valor do dinheiro, ou seja o que é que um sénior consegue pagar com o seu rendimento, para lá 

dos custos diretos dos serviços e equipamentos de Vida Sénior (que serão abordados no Capítulo 

seguinte). Ou seja, o custo de vida da região, os benefícios e incentivos específicos que oferece e os 

sistemas e instrumentos de financiamento que disponibiliza, são aspetos que pesam de forma 

significativa na escolha de um destino de vida sénior por parte dos segmentos-alvo. 

Deste modo descreve-se como estes aspetos estão presentes na Atual Proposta de Valor do Alto 

Alentejo, sendo que alguns destes têm uma aplicação de âmbito regional e outros a nível nacional 

(ex. benefícios fiscais) 

  

3.8.1   CUSTO DE VIDA 

O Custo de vida é também uma das variáveis mais relevantes para a escolha de um destino de Vida 

Sénior, quer em termos de Índice de Preço do Consumidor (CPI) , quer em termos de preço do 

imobiliário. Em Portugal o Custo de Vida é considerado baixo para a maioria dos estrangeiros (Fonte: 

http://www.livinginportugal.com/pt/porque-portugal/um-dos-melhores-paises-para-viver/ ) 

O website www.numbeo.com que analisa o custo de vida em diversos países e cidades em todo o 

mundo, com base em diversos índices internacionalmente aceites e cujo padrão de comparação são 

os índices na cidade de Nova Iorque (NYC). O que significa que cada índice em NYC será de 

100(%). Caso o índice seja de 120 significa que se encontra 20% mais caro que em NYC. Se o 

índice for de 70 significa que está 30% abaixo do preço em NYC. 

Os índices mais relevantes para avaliar o custo de vida utilizados neste site são: 

 Índice de Preço do Consumidor (CPI) 
(1)

 excluindo rendas – É um indicador relativo a bens de 

consumo incluindo mercearias, restaurantes, transportes, utilidades (eletricidade, gás, água, 

etc). Este índice não inclui custos com habitação, como rendas e empréstimos. 

 Índice de Rendas – é a estimativa do custo de alugar uma habitação em comparação com o 

custo em NYC 

 Índice de Mercearias – é a estimativa do valor do cabaz mensal constituído por diversos 

produtos alimentares em comparação com NYC. 

 Índice de Restaurantes - é a comparação dos preços médios das refeições em restaurantes 

e bares comparativamente com os de NYC. 

 Índice de preço do consumidor incluindo rendas – Indicador relativo a bens de consumo 

incluindo rendas 

 Poder de compra  local – indica o poder de compra de bens e serviços numa dada localidade 

em comparação com o salário médio dos seus habitantes em comparação com o mesmo 

indicador em NYC.  

http://www.livinginportugal.com/pt/porque-portugal/um-dos-melhores-paises-para-viver/
http://www.numbeo.com/
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(1) Não corresponde ao Índice de Preços no Consumidor do INE que mede a evolução temporal dos preços de um conjunto de 

bens e serviços representativos da estrutura de despesa de consumo da população residente em Portugal. É importante ter 

presente que o IPC não é um indicador do nível de preços mas antes um indicador da respetiva variação. 

De acordo com esta fonte para um nível de vida com qualidade, incluindo todas as despesas de 

habitação (rendas e taxas), alimentação e bebidas (supermercados/mercearia/talho/peixaria/frutaria), 

restaurantes, lazer e tempos livres, transportes (incluindo combustíveis e despesas com viaturas), 

despesas saúde e educação, varia para diferentes cidades portuguesas: 

Cidade Custo vida mensal/pessoa 

Lisboa 2346,13 € 

Porto 2100,00€ 

Coimbra 2100,00€ 

Évora 2500,00€ 

Chaves 1778,59€ 

 

Nota: Uma vez que não existem dados para o Alto Alentejo e os dados de Évora são inflacionados pelo preço de habitação no 

centro da cidade, considera-se o valor de Chaves mais comparável com o de Portalegre, tratando-se também de uma cidade 

do interior, com um nº de habitantes no seu perímetro urbano da mesma ordem de grandeza. 

 

De acordo com dados do EURES – Portal Europeu da Mobilidade Profissional do Comissão Europeia 

(Abril 2015), Portugal em termos de despesas mensais normais, a título indicativo, indicam-se um 

conjunto de preços de referência, para os diversos países: Água, Eletricidade, Gás Natural, 

Combustíveis, Alimentação e Bebidas (no Supermercado), Lazer e tempos livres, Outros. 

 

Sendo para Portugal os seguintes preços de referência:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Água: os preços variam consoante o município. Tendo como referência Lisboa, as tarifas assumem valores 

diferenciados de acordo com os níveis de consumo: 

 até 5 m
3
/mês: 0,2473 €/ m3 (mais IVA à taxa de 6%) 

 de 6 a 15 m
3
/mês: 0,6510 €/ m3 (mais IVA à taxa de 6%) 

 de 16 a 25 m
3
/mês: 1,5324 €/ m3 (mais IVA à taxa de 6%) 

 mais de 25 m
3
/mês: 1,9311 €/ m3 (mais IVA à taxa de 6%) 

 

Eletricidade: existe a possibilidade de escolher um operador em mercado regulado ou em mercado livre. Os 

preços variam ainda consoante a potência contratada e o tipo de horário. Tarifas EDP - BTN (Baixa Tensão 

Normal) acima de 20,7 kVA, 0,1477 €/ kW/h de custo de energia mais o valor relativo ao preço da potência 

(1,4562 €/dia) e IVA à taxa de 23%. mais de 25 m3/mês: 1,9311 €/ m3(mais IVA à taxa de 6%) 

  
 
Gás Natural: 0,0722€/kWh, tarifa Lisboagás, para um consumo de 221–500 m3/ano (1 m3  = 11,511 kWh), 

acrescendo na fatura mensal os valores relativos a termos tarifário fixo (3,44€/mês + 0,1877€/dia) e IVA à taxa 
de 23%. – Não existente no Alto Alentejo 
 

Combustíveis: em Portugal, os preços são atualizados em função das variações do preço do barril de 

petróleo, podendo apresentar diferenças no mercado. Apresentam-se os valores mínimos e máximos dos 
preços de referência à data: 

 Gasolina 95 (litro): de 1,327€ a 1,349€ 

 Gasolina 98 (litro): de 1,349€ a 1,429€ 

 Gasóleo (litro): de 1,144€ a 1,159€. 
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Retribuição Mínima Mensal Garantida– 505,00€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros:  Jornal diário, local ou regional: 0,80€ a 1,50€; Pasta de dentes (75 ml): 2,24€ a 2,99€ 

 

Lazer / Tempos Livres 

 Chávena de café (“bica”/expresso): 0,60€ a 1,00€ 

 Bilhete de cinema: 5,70€ a €6,60 

 Bilhete de teatro: 10,00€ a 30,00€ 

 Big Mac (McMenu): 4,75€ 

 Refeição em Snack-bar: 6,00€ a 8,00€ 

 Refeição em Restaurante (2ª classe): 12,00€ a 25,00€ 
 

Alimentação e bebidas no Supermercado: sendo que se encontram preços muito diferentes, indicam-se os 

preços mínimo e máximo, em média, para alguns produtos incluídos num cabaz de compras normal: 

 Leite (1 litro): 0,56€ a 1,50€ 

 Pão (1 Kg): 1,34€ a 3,80€ 

 Ovos (6 unidades): 0,69€ a 1,99€ 

 Carne (porco, 1 Kg): 2,79€ a 16,49€ 

 Carne (vaca, 1 Kg): 3,90€ a 29,99€ 

 Peixe (bacalhau, 1 Kg): 4,99€ a 11,99€ 

 Laranjas (1 Kg): 0,79€ a 1, 38€ 

 Maçãs (1 Kg): 0,79€ a 1, 99€ 

 Batatas (1Kg): 0,89€ a 3,49€ 

 Cerveja (0,5 litro): 0,95€ a 3,45€ 

 Garrafa de vinho (0,75lt): 1,59€ a 8,69€ 

 Coca-Cola (0,5 litro): 0,89€ a 1,00€ 
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3.8.2   SISTEMAS DE BENEFÍCIOS PARA SÉNIORES 

Os sistemas de benefícios para seniores não são apenas locais ou regionais, os próprios países 

desenvolvem este tipo de programas para poder tornar mais atrativo o seu território.  

Em Portugal é possível os mais velhos usufruírem de alguns benefícios sob a forma de descontos, 

desde as telecomunicações, aos transportes públicos, passando pela eletricidade há uma panóplia 

de vantagens que podem ser utilizadas, embora a sua maioria seja aplicável apenas aos seniores 

com baixos rendimentos, embora alguns sejam universais. 

 

Cartão Municipal do idoso 

Já quase todas as autarquias disponibilizam o Cartão Municipal do idoso às pessoas com 65 ou mais 

anos. As vantagens variam consoante o município, mas no geral englobam descontos no pagamento 

da água, nas taxas municipais, resíduos sólidos, acesso gratuito a programas culturais promovidos 

pelas autarquias, entre outros, benefícios como: 

 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. 

 Programa de Atividades de Animação dirigida à população idosa, incluindo os idosos 

institucionalizados em IPSS. 

As condições gerais de acesso ao cartão do idoso são: Idade igual ou superior a partir dos 65 anos; 

Ter residência permanente no concelho e estar recenseado no concelho respetivo. Os maiores 

descontos e benefícios são aplicáveis apenas a reformados ou pensionistas mais carenciados, 

tipicamente: 

 Com rendimento per-capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor da pensão mínima do regime 

geral da Segurança Social;  

 Não usufruir de outros rendimentos;  

 Não possuir bens imóveis, excetuando a casa que habitam 

Em muitos dos municípios do Alto Alentejo existem 2 tipos de cartão, em que numa segunda 

categoria se englobam os reformados ou pensionistas com rendimento per-capita do agregado 

familiar igual ou inferior ao valor do Salário Mínimo Nacional. 

Para o público-alvo que se pretende atrair de uma classe média-alta, de uma maneira geral estes 

benefícios não são aplicáveis, exceto em alguns dos municípios onde existe ainda uma outra 

categoria de cartão municipal do idoso que engloba essencialmente descontos em eventos e 

atividades organizadas pelos municípios e entrada em equipamentos municipais (ex. piscinas) e que 

pode ser usufruída por todos os idosos com mais de 65 anos. 

Os benefícios do cartão municipal do idoso variam de município para município em áreas abrangidas 

e % de desconto, estando sistematizados no Quadro seguinte: 
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Cartão Municipal do 

Idoso 

Cartão Idade de Ouro 

(Elvas) 

 

 

 

 

 

Este cartão tem como objetivos gerais proporcionar benefícios a todos os idosos 

reformados e pensionistas com + 65 anos (+50 anos em Elvas), economicamente 

mais carenciados (com rendimento mensal, per capita, igual ou inferior a 80% da 

Retribuição Mínima Mensal Garantida - RMMG) e comparticipar, na parte não 

apoiada pelo estado, as respetivas despesas de saúde dos seus beneficiários. 

Estão ainda em condições de atribuição os reformados/ pensionistas integrados 

institucionalmente em lares de terceira idade 

 

Atribui aos seus titulares os seguintes benefícios: 

1) Sector social 

a) a) Prestação de serviços — concessão de documentos) — redução de 50 %; 

b) Desconto de 50% na fatura relativa ao consumo de água para fins domésticos até 
ao limite de 5 m3, em habitação única e permanente, bem como em todas as 
tarifas indexadas ao consumo de água; ou 

c) Isenção do pagamento da tarifa variável do serviço de abastecimento de água e 
de recolha de águas residuais no primeiro escalão 

d) Redução de 50% no pagamento das tarifas de lixo e saneamento 

e) Redução de 50% nos ramais de água e saneamento  

f) Desconto de 50% no acesso a atividades e espetáculos promovidos pela 
autarquia; (cinema, teatro, entre outros) 

g) Entrada nos museus municipais — decontos ou isenção;  

h) Entrada em equipamentos desportivos – descontos ou isenção 

i) Entrada no complexo de piscinas municipais — 50 %;  

j) Hidroginástica sénior —descontos ou isenção; 

k) Ginástica sénior — isento;  

l) Viagem no comboio turístico — 50 %; 
 
 

2) Sector da saúde:  

m) Comparticipação, na parte não apoiada pelo Estado, (25% -50% - 75 %) até ao 
limite de 20,00€/mês ou 200,00€./ano (algumas autarquias não limitam), nas 
despesas de aquisição de medicamentos, mediante receita médica,  

n) deslocações para consultas, exames, tratamentos ou outros similares em 
ambulâncias, carreiras públicas ou táxis do Concelho.  

o) Descontos em produtos ligados à saúde, nas empresas locais aderentes 

p) O cartão municipal do idoso será extensível à sociedade civil mediante protocolos 
a celebrar com as entidades aderentes donde constem os produtos passíveis de 
desconto e o respetivo valor. 
 

3) Sector Habitação:  

q) Desconto de 50% nas taxas municipais, com exceção das taxas relativas a 
operações de loteamento. 

r) Nas licenças de obras o desconto abrangerá exclusivamente licenças de 
construção referentes a moradias unifamiliares. 

s) Possibilidade de solicitar à Câmara Municipal a execução de pequenas reparações 
no domicílio. (Serviço Porta a porta, etc) 

 

Alguns municípios disponibilizam 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. 
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Transportes públicos 

 Comboio - A CP disponibiliza descontos de 50% nas viagens, aos reformados ou 

pensionistas com rendimento mensal do agregado familiar inferior ao salário mínimo 

nacional, podendo neste caso requisitar o cartão dourado.  

Nas viagens nos Intercidades, Inter-regionais e Alfa-pendular, estão disponíveis bilhetes 

seniores com um desconto de 50%, para seniores com mais de 55 anos. 

 Metropolitano: Embora só exista metropolitano em Lisboa e Porto, a não no Alto Alentejo 

inclui-se também a informação, para poder complementar o âmbito territorial da Proposta de 

Valor Atual. Assim, o metro de Lisboa oferece um desconto de 25% nos passes Navegante e 

intermodais para pessoas com mais de 65 anos, mas também só se o rendimento mensal do 

agregado familiar for igual ou inferior ao salário mínimo.  

O metro do Porto oferece a todas as pessoas com 65 anos ou mais um desconto de 25% na 

assinatura mensal do Andante independentemente dos rendimentos.  

 Autocarros: A Carris também oferece um desconto de 25% para os mais velhos e ainda 

disponibiliza a modalidade de Passe Social +, com descontos de 25% a 50% mediante o 

rendimento pessoal.  

No Alto Alentejo os municípios oferecem inseridos nos benefícios do cartão do idoso descontos no 

cartão passe nas carreiras dos Serviços Municipalizados e nos transportes suburbanos entre a sede 

de concelho e o local de residência. 

 

Eletricidade 

Os reformados e pensionistas mais carenciados que recebem o complemento solidário para idosos 

têm direito ao Apoio Social de Eletricidade ao Consumidor de Energia (ASECE) ou à Tarifa Social de 

eletricidade, que são descontos na fatura da eletricidade fixados pelo Governo. O desconto inerente 

ao ASECE é de 13,8% sobre o valor dos consumos de energia e o correspondente à Tarifa Social de 

Eletricidade incide sobre a potência contratada e varia de acordo com valor. 

 

Telecomunicações 

Tal como na eletricidade é possível aos reformados de mais baixos rendimentos (cujo agregado 

familiar tenha um rendimento mensal igual ou inferior ao ordenado mínimo nacional) beneficiar de um 

desconto de 50% na assinatura mensal dos serviços de telecomunicações, até um limite máximo de 

7,79 euro, acedendo ao “Plano Reformados e Pensionistas”. Não existem, no entanto, descontos 

nestes serviços dirigidos a seniores expatriados. 

 

Viagens 

Existem operadoras de viagens que fazem descontos específicos para o segmento sénior, por 

exemplo a Best Travel oferece descontos de 10% para reservas de hotéis, pacotes de férias e 

circuitos para quem tem mais de 55 anos. Outro exemplo é a cadeia de hotéis Costa de Prata que 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  136 

tem uma promoção de desconto sénior em que quanto mais noites ficar hospedado, maior o 

desconto. Também o INATEL, através do programa Turismo Sénior, destinado à população com 55 

anos permite fazer férias nas suas unidades, algumas delas recentemente renovadas a preços 

ajustados aos rendimentos. 

No entanto, não existe uma política integrada a nível nacional para descontos em viagens e turismo 

para seniores expatriados. 

Os municípios do Alto Alentejo através dos seus programas/cartões para idosos que residam nos 

respetivos concelhos, incluem na sua maioria a possibilidade de participar em visitas turísticas de 

forma gratuita ou a preços muito reduzidos. 

 

Cultura 

 Museus: Os museus que fazem parte da rede portuguesa de museus oferecem descontos de 

50% a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.  

 Cinema/ Teatro: algumas salas de cinema, como as da Lusomundo ou Cinema City, 

oferecem descontos à população sénior. O mesmo acontece com o teatro, em que muitas 

salas também disponibilizam entradas mais baratas a este público. No Alto Alentejo de uma 

maneira geral os municípios também oferecem descontos nos cinemas, teatros e outras 

espetáculos e eventos culturais. 

 

Benefícios Fiscais para reformados e pensionistas expatriados 

De forma sintética, o regime de benefícios fiscais português permite que os reformados residentes 

em Portugal e que recebam a pensão noutro país tenham isenção de IRS durante 10 anos. Também 

os profissionais de valor acrescentado (como engenheiros, médicos ou investigadores) que venham 

trabalhar para Portugal beneficiam de uma taxa fixa de 20% de IRS, pelo mesmo período. 

A isenção no pagamento de IRS durante dez anos sobre rendimentos de pensão vindos do exterior 

implica o cumprimento de duas condições: 

 Não ter sido tributado como residente fiscal em Portugal nos cinco anos anteriores; 

 Pensões pagas por países com acordo de dupla tributação em Portugal; 

 Viver em Portugal 183 dias por ano ou, tendo vivido menos tempo, possuir uma habitação 

com a intenção de a manter como residência habitual 

Existem também vantagens fiscais para expatriados trabalhadores no ativo: Taxa fixa de IRS de 

20%, durante 10 anos, para os rendimentos, auferidos em Portugal, dos profissionais de alto valor 

(arquitetos, engenheiros, médicos, artistas, auditores, professores universitários, investigadores, 

investidores, administradores e gestores); se os rendimentos tiverem origem estrangeira, então 

beneficiam de isenção de IRS. 

Há que ressalvar que à taxa fixa de 20% acresce 3,5% da sobretaxa do IRS. Acresce também a taxa 

adicional de solidariedade, que é progressiva e só se aplica à parte do rendimento coletável que seja 

superior a €80 000. 
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Outros ganhos pessoais de mais-valias, juros, rendas ou dividendos, também estão incluídos no 

regime especial do IRS, ou seja, ou estão isentos ou beneficiam de taxa reduzida. 

Este regime fiscal dos residentes não habituais foi publicado em 2009, mas só no final de 2012 se 

operacionalizou a aplicação da lei. 2013 foi , assim, o ano da grande explosão de pedidos de isenção 

ou de redução das taxas de IRS, tendo em 2014 sido registados pelas finanças 1 078 novos pedidos 

de inscrição, representando um aumento de 98% face aos anos anteriores. Em 2015 a média tem 

sido de dois pedidos por dia, sobretudo de Holandeses, franceses e suíços. 

 

3.8.3   SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO 

A disponibilização de diferentes sistemas e instrumentos de financiamento tanto da Procura (clientes 

finais), como da Oferta (investimento) é um aspeto relevante para a competitividade dos destinos de 

Vida Sénior a nível internacional, na captação de parceiros e investidores e na atração de clientes 

finais. 

Os atuais modelos de financiamento em Portugal e nas economias ocidentais sofrem pressões de 

sustentabilidade da segurança social, exercendo pressão nas políticas públicas para o apoio social a 

seniores. Para tal há 4 fatores principais que justificam esta pressão: 

1. Alterações demográficas que refletem, por um lado, o aumento da esperança média de 

vida à nascença, o que resulta numa maior procura por serviços de apoio social para 

seniores; por outro lado, refletem uma redução da taxa de natalidade, aumentando a 

proporção de pessoas idosas em relação à população total e, consequentemente, 

aumentando o índice de dependência de idosos; 

2.  Mudanças nos modelos de família que têm implicações no número de cuidadores 

informais. Este fator de pressão é explicado em diversas dimensões: aumento do número de 

famílias monoparentais, maior número de famílias com novos padrões residenciais por 

questões de incapacidade física, menor solidez dos laços familiares, maior participação 

feminina no mercado laboral, aumento da taxa de emigração na população jovem; 

3. Aumento do poder de compra no segmento sénior da população, pela acumulação de 

rendimento ao longo da vida e existência de sistemas de reformas/pensões/seguros, 

colocando-se, de forma geral, no segmento com maior poder de compra comparativamente 

com outros, não obstante em Portugal nos últimos anos esse poder de compra tenha 

diminuído. Acompanhado deste aumento generalizado do poder de compra vêm também 

consumidores cada vez mais informados, que exigem maior qualidade dos bens e serviços e 

uma customização nos serviços que lhes são prestados; 

4. Novas Tecnologias – o segmento sénior é cada vez mais composto por utilizadores, e 

adeptos, de novas tecnologias, com uma crescente facilidade na sua utilização. A inovação 

tecnológica permite novos tipos de serviços de apoio social a seniores, principalmente ao 

nível do apoio domiciliário, que resulta em outros perfis custo-benefício para o setor público 

devido à consequente redução a nível da sua institucionalização. 

No entanto, nem todos os modelos de políticas públicas são iguais. De acordo com a OCDE, ao 

longo dos anos, a cobertura pública aumentou em alguns países (por exemplo, França, Japão, 

Espanha e Coreia do Sul), enquanto em outros a percentagem de serviços de apoio social a idosos 

financiados publicamente diminuiu ou tornou-se mais escrutinado (casos, por exemplo, da Alemanha, 

Suécia e Holanda). 
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Na Europa Continental, incluindo Portugal existem modelos híbridos com maior incidência do papel 

da família enquanto cuidadores informais. 

No domínio das políticas públicas, existem dois níveis fundamentais que caracterizam os diferentes 

modelos sociais: quem financia o serviço; quem decide qual o serviço a ser prestado.  

Da análise efetuada, concluímos que há duas dimensões principais que caracterizam a política 

pública das regiões em causa, quem paga e quem decide. 

No sistema de financiamento maioritariamente público, onde se encontra Portugal e por inerência o 

Alto Alentejo, quando o Estado financia o serviço (maioritariamente de forma indireta, através do 3º 

setor) é o próprio Estado que define os serviços prestados (só com operadores do 3º setor através 

de acordos /protocolos), mas no qual os cidadãos são limitados no seu poder de escolha, em que 

quem recebe o financiamento são as instituições e não as pessoas. 

Em Portugal, mais concretamente no Alto Alentejo, concluímos que a atual proposta de valor na 

Dimensão Financiamento passa maioritariamente pela segurança social, fundamental na tomada de 

decisão, quer da oferta, enquanto entidade reguladora e emissora de acordos para a vida sénior, 

quer na influencia da procura, por quanto a decisão é condicionada pela mesma, de acordo com as 

vagas com acordo existentes e não por ditada principalmente pela preferência do cliente/utente. 

Não existe em Portugal e por inerência no Alto Alentejo, a chamada “personalização” (personal 

budget), que ainda dentro do modelo de financiamento público, orientado para as entidades da 

Economia Social, permitem que a decisão seja tomada ao nível do cliente, com ou sem apoio das 

entidades sociais.  

Complementarmente, o sistema de financiamento privado, em Portugal, é feito maioritariamente por 

via de seguros de saúde, com fortes restrições em termos de cobertura de saúde e de financiamento 

da oferta de Vida Sénior. 

Ainda do lado do financiamento privado, constatamos que não existem fundos ou outros mecanismos 

de libertação de capital (Equity Release), que permitam aos seniores donos de casas ou outras 

propriedades alienar, a totalidade ou parte desses ativos, em troca de capital, que poderá ser 

utilizado no financiamento de equipamentos e serviços da Vida Sénior. 

No Alto Alentejo o financiamento de investimentos nos equipamentos e serviços da Cadeia de Valor 

de Vida Sénior é muito condicionada por um sistema financeiro muito pouco competitivo, 

maioritariamente dependente de fundos comunitários, que têm co-financiado através de fundos não 

reembolsáveis ou reembolsáveis a uma taxa mais vantajosa, os investimentos, sendo que os 

empréstimos da Banca, ou não existem ou são muito pouco atrativos (taxas de juro muito altas). 

Esta mesma prerrogativa é válida para o financiamento de iniciativas de inovação e 

empreendedorismo social que não encontram atualmente instrumentos financeiros específicos para a 

sua implementação. 

Adicionalmente, o mercado do Alto Alentejo não tem dimensão nem procura para atrair fundos de 

investimento imobiliários (REIT
3
), e também por isso, não existem REITs especializados na Vida 

Sénior e ou equipamentos de Saúde. 

 

 

                                                      

3
 REIT - Real State Investment Trust 
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3.9 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

A dimensão de Inovação e Tecnologia e o envolvimento das entidades da Economia Social nets 

dinâmica é fundamental para a excelência e melhoria do destino, podendo constituir um fator 

diferenciados da oferta de Vida Sénior da região, especialmente relevante na antecipação das 

necessidades e exigências dos futuros seniores em 2030 (atualmente na faixa dos 50 anos). Esta 

dimensão engloba outras três sub-dimensões: Investigação e Desenvolvimento (I&D), 

Desenvolvimento Tecnológico e Âmbito Global. 

 

I&D 

A Investigação e Desenvolvimento no Alto Alentejo na área da Vida Sénior, ou seja, em temas 

relacionados com o Envelhecimento ativo, como Parkinsonismo e doenças do movimento, doenças 

músculo-esqueléticas, práticas e técnicas para o envelhecimento ativo e outras, é a base para a 

criação de um centro de conhecimento avançado neste domínio. 

Atualmente, o IPP é a entidade responsável pelo ensino superior no Distrito, não tendo projetos 

nesta área. 

 

Tecnologia 

A Investigação e Desenvolvimento em Tecnologia aplicada à Vida Sénior, nomeadamente 

equipamentos de apoio e suporte ao envelhecimento ativo, é também uma área importantíssima que 

no futuro poderá atribuir uma vantagem competitiva ao Alto Alentejo. Sendo que atualmente não se 

conhecem projetos nesta área. 

 

Network 

A dimensão global, em rede com centros de investigação e desenvolvimento internacionais neste 

domínio, é imprescindível ao desenvolvimento de um Cluster avançado neste domínio. 

No Alto Alentejo não se conhece esta dimensão internacional na I&D, nomeadamente na Vida 

Sénior, não existindo na região uma rede de Inovação e Tecnologia, sendo o Instituto Politécnico de 

Portalegre (IPP) o polo aglutinador das iniciativas de inovação e tecnologia na Sub‐região. 

 

Efetivamente, de acordo com o Estudo para Reorganização da Rede da Oferta Formativa de Ensino 

Superior, Tecnológico e Profissional no Alto Alentejo” (CIMAA, Abril 2013) “ 
1
o Alentejo, em particular 

o Alto Alentejo, tem um défice de funções e serviços de apoio à inovação tecnológica quando 

comparada com outras regiões nacionais, constatação mais notória nas funções de “Apoio 

Tecnológico”, “Difusão de Informação” e “Consultoria e apoio aos negócios”.  

 

 

 

1) Estudo para Reorganização da Rede da Oferta Formativa de Ensino Superior, Tecnológico e Profissional no Alto Alentejo” 

(CIMAA, Abril 2013) 
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No IPP foi criada a unidade de Coordenação Interdisciplinar para a Investigação e Inovação, na qual 

a investigação se organiza em Núcleos de Investigação e os projetos são apoiados por fundos 

comunitários. 

Os projetos desenvolvidos têm abrangido áreas Agrícola e Agroalimentar, Veterinária, TIC, Energias 

Renováveis e Ambiente, mas também áreas da saúde e em particular correlacionados com a Vida 

Sénior. Entre estes referem-se: 

 Projeto de extensão no âmbito da avaliação e intervenção comunitária em saúde mental – 

Solidão, depressão e qualidade de vida em grupos vulneráveis da Cidade de Portalegre 

(Projeto em curso, sem financiamento externo); 

 Nano-estruturas tetrapirrólicas para obtenção de marcadores moleculares para uso em 

biomedicina (Project concluído com financiamento aprovado) 

 Construindo caminhos para a morte: uma análise de quotidianos de trabalho em cuidados 

paliativos (Projeto concluído com financiamento aprovado) 

 CIDADES amigas das pessoas idosas – um olhar sobre o concelho de Portalegre (Projeto 

concluído, sem financiamento externo) 

 Atitude face aos idosos - os atores do Mestrado em Gerontologia (Projeto concluído, sem 

financiamento externo) 

 Diabetes Tipo 2: doença a prevenir se o risco reduzir (Projeto concluído, sem financiamento 

externo) 

 Satisfação no trabalho e bem-estar subjetivo entre parteiras a trabalhar em hospitais – 

Comparação transnacional. (Projeto concluído, sem financiamento externo) 

Em termos das entidades da Economia Social da região, as iniciativas de Investigação e Tecnologia 

têm sido quase nulas, podendo apenas referir os seguintes projetos: 

 

Intensão de criação de uma “Dementia Village” para 15 pessoas, a funcionar com a incorporação 

de um laboratório de investigação para as demências em colaboração promovido pela Santa 

Casa Misericórdia de Campo Maior com o Instituto Politécnico de Portalegre; 

Desenvolvimento do Centro de Estudos Avançados Mouzinho da Silveira - Centro de Formação 

Avançada Internacional promovido pela Fundação N. Senhora da Esperança de Castelo de 

Vide em colaboração, com a Universidade de Évora, que pretende dinamizar Sessões de 

Formação, Cursos Livres, Cursos de Formação Avançada, Investigação Científica (Social) e 

Projetos de Observatório abertos à Comunidade (algumas destas atividades foram já 

materializadas nas dependências do Convento de S. Francisco durante os últimos tempos).  

Pretende-se ainda o alargamento destas atividades a outras instituições universitárias, 

nomeadamente com a Universidade de Cáceres, através da Fundación Academia Europea de 

Yuste, com quem a Fundação N. Sra. da Esperança atualmente estabelece um Acordo de 

Cooperação. Este projeto é um dos poucos “embriões” de dinâmica de I&D e parceria com 

universidades promovido por entidades da Economia Social da região. 

 

http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=76
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=76
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=76
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=76
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=51
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=51
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=76
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=76
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Itemid=76
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=76
http://www.c3i.ipportalegre.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=76
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É também importante referir que a região do Alentejo está integrada em duas redes de cooperação 

transfronteiriça que procuram desenvolver projetos conjuntos em diversas áreas temáticas, entre as 

quais no domínio da saúde da cultura, do emprego e área social. 

 

 

A EUROACE é uma Comunidade de Trabalho, constituída em setembro de 2009 com o objetivo de 

fomentar a cooperação transfronteiriça entre as regiões do Alentejo, do Centro e da Extremadura, no 

âmbito da qual foi criada a Comissão Setorial de Saúde e Cuidados Continuados, da qual a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) faz parte. Desta Comissão, fazem ainda parte 

a Consejeria de Sanidad y Dependência da Junta da Extremadura e a ARS Centro, tendo como 

objetivo planear o futuro da saúde conjunta das três regiões de um lado e outro da fronteira.  

 

 

Igualmente para potenciar a cooperação entre as regiões do Alentejo, da Andaluzia e do Algarve foi 

criada em 2010 a Euro região Alentejo – Algarve – Andaluzia (EURO AAA), criada em 2010, com 2 

Comités Sectoriais para o desenvolvimento de ações conjuntas de cooperação: Coesão Territorial e 

Comité de Cooperação Económica e Social, com diversos Grupos de Trabalho, entre os quais o da 

Saúde e da Ação Social. 

Estas plataformas são importantes para estimular a transferência de tecnologia e a mobilidade de 

recursos humanos qualificados. 

  

3.10. RECONHECIMENTO DA MARCA 

O Alto Alentejo não é reconhecido como destino de Vida Sénior. Portugal já surge como um destino 

bem colocado nos melhores locais para viver na reforma, embora mesmo a este nível não existe uma 

marca devidamente trabalhada e dirigida para este público. 

De facto embora o Alentejo como um todo tenha ganho notoriedade como destino turístico, nos 

últimos anos, há também ainda muito trabalho a fazer para que este seja colocado no topo das 

escolhas do público sénior num universo internacional. 

Existe pois aqui uma oportunidade imperativa de desenvolver e promover uma marca relativa ao Alto 

Alentejo como destino de Vida Sénior, para a qual a definição da Proposta de Valor Futura, presente 

na Parte II deste documento, pretende ser o referencial orientativo. 
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CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO DA OFERTA DE EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS DE VIDA SÉNIOR COMPLEMENTADA PELA OFERTA 

DETURISMO (Sénior e de Saúde) 
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Este ponto permite avaliar as atuais forças competitivas do Setor da Economia Social (com foco na 

população sénior) associado ao Turismo (sénior e de Saúde) na região do Alto Alentejo. Como já fio 

amplamente referido neste documento a maioria dos Equipamentos e Serviços de Vida Sénior no 

Alto Alentejo são disponibilizados  

A avaliação da qualidade dos equipamentos e serviços de Vida Sénior foi feita tendo por base a 

recolha de informação resultante das visitas aos operadores de Vida Sénior que constituem a 

amostra definida, com suporte do questionário constante do Anexo 1, e respetiva análise de 

resultados. 

Assim, entre Janeiro e Julho 2015, a CIMAA e o Centro Distrital de Portalegre do Instituto da 

Segurança Social, IP, empreenderam uma ação, sem precedentes, para inquirir presencialmente 

todas as entidades que operam neste setor da Vida Sénior (3º e 2º Setor), das quais obtivemos uma 

amostra de 45 entidades best-in-class, representativas da Proposta de Valor Atual da Região do Alto 

Alentejo. A estas entidades todas elas disponibilizando a valência de Estrutura Residencial para 

Idosos (ERPI) foi aplicado o questionário, constante do Anexo 1, no qual são colocadas 258 

perguntas a cada entidade, o que permite ter uma imagem bastante profunda da atual oferta em 

termos qualitativos. 

A avaliação de cada uma das perguntas teve por base uma escala de 1 a 3, onde: 

 1 - Não existe ou acentua aspetos mais negativos,  

 2 - Posição intermédia (em algumas perguntas de resposta sim ou não, não é aplicável) 

 3 - Existe, ou acentua aspetos mais positivos. 

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

VIDA SÉNIOR NO ALTO ALENTEJO 

Este ponto contempla a análise e tratamento das respostas ao questionário constante do Anexo 1, 

observadas pela amostra de 45 entidades ao nível da região do Alto Alentejo, de modo a caracterizar 

em termos qualitativos a oferta dos equipamentos de Vida Sénior best-in-Class no Alto Alentejo, nas 

8 dimensões consideradas, nomeadamente:  

1. EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

2. SOCIALIZAÇÃO; 

3. PRIVACIDADE; 

4. LIKE-HOME 

5. LIFE-STYLE 

6. SERVIÇOS PRESTADOS; 

7. RECURSOS HUMANOS; 

8. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 
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4.1.1.   EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

 

Esta dimensão avalia a qualidade dos Equipamentos e facilidades das unidades de Vida Sénior do 

Alto Alentejo, consideradas “Melhores Práticas”, em particular das Estruturas Residenciais para 

Idosos (ERPIs), dividindo-se em cinco sub-dimensões e respetivas variáveis: 

 Qualidade Ambiental 

 Localização e Acessibilidades 

 Equipamentos e Infraestruturas  

 Espaços Exteriores 

 Decoração e Design 

 

Qualidade Ambiental 

Esta Subdimensão é avaliada por 4 variáveis: 

1) Qualidade da Paisagem e Biodiversidade - 1: Equipamento inserido em espaço 

desordenado muito intervencionado pelo homem e com incipiente contacto com a natureza; 

2: equipamento inserido em espaço em que a qualidade da paisagem e o contacto com a 

natureza não é especialmente relevante: 3: Equipamento inserido numa área com boa 

qualidade da paisagem e contacto com a natureza;  

2) Odores (no exterior do edifício) e Qualidade do Ar percebida - 1: Odores intensos / ar 

poluído; 2: Deteção de Odores / algum nível de poluição; 3: Não deteção de odores / 

poluição do ar; 

3) Níveis de Ruído - 1: Níveis de ruídos intensos / incomodativos; 2: Deteção de ruído; 3: 

Níveis de ruído irrelevantes. 

4) Gestão Ambiental da organização - 1: Inexistência de boas práticas de gestão ambiental 

implementadas; 2: Existência de algumas boas práticas de gestão ambiental implementadas 

(separação de resíduos, eficiência energética, utilização de produtos reciclados, utilização de 

produtos biológicos/orgânicos, etc); 3: Unidade com um conceito ambiental e existência de 

um sistema de gestão ambiental certificado ou com qualificação ambiental (Tipo Eco Hotel, 

Green Globe, etc) e inerente implementação de boas práticas ambientais. 

 

 

A média das 45 instituições inquiridas têm uma elevada qualidade ambiental com um valor de 2,9, 

próxima do máximo na escala utilizada (3):o que constitui uma força competitiva deste setor. 
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 Qualidade da Paisagem e Biodiversidade (ex.: vista agradável e bem enquadrada) 

obtiveram uma média de 2,8; onde 82,2% das entidades obtiveram a máxima pontuação “3”, 

13,3% “2” e 4,4% obtiveram a mais baixa classificação “1”. 

 Odores e qualidade do ar percebida obtiveram uma média de 2,9; onde 93,3% das 

entidades obtiveram a máxima pontuação “3” e 6,7% “2”. Em nenhuma dos equipamentos 

visitados foram observados Odores intensos / ar poluído. 

 Os níveis de Ruído obtiveram uma média de 2,9; onde 88,9% das entidades obtiveram a 

máxima pontuação “3” e 8,9% “2” e apenas 2,2% obtiveram uma avaliação de “1”. 

 Em termos de Gestão Ambiental da Organização, a média das organizações é 2, isto é, 

11,1% das entidades têm um conceito ambiental e existência de um sistema de gestão 

ambiental certificado ou com qualificação ambiental e inerente implementação de boas 

práticas ambientais. 71,1% das organizações obteve classificação “2” e 17,8% das 

organizações obteve classificação “1”, isto é, não têm boas práticas de gestão ambiental 

implementadas. 

 

 

Figura 83 – Distribuição de resultados obtidos para a Qualidade Ambiental, pela amostra de 45 entidades 
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Localização e Acessibilidades 

A Localização e Acessibilidades é uma sub-dimensão avaliada por 12 variáveis: 

1) – Integrado em Centros Urbanos - 1: Inserida a mais de 50 Km de um centro urbano; 2: inserida 

fora de um centro urbano mas no máximo a 20 Km de distância; 3: Inserida num centro urbano. 

2) - Com vista para a serra ou campo – 1: A vista que se desfruta das instalações é irrelevante; 2: 

As instalações têm uma vista desafogada embora sem ser vista /serra/rio/albufeira; 3: As 

instalações dispõem de vista aberta /serra/rio/albufeira. 

3) - Proximidade do mar, ou com vista mar – 1: A instalação encontra-se a mais de 1h e 30 min do 

mar; 2: A instalação encontra-se entre 45 min e 1h e 30 min do mar; 3: A instalação encontra-se 

no máximo a 45 min do mar. 

4) - Proximidade a rios ou barragens, ou com vista para o rio ou albufeira – 1: A instalação 

encontra-se a mais de 60 min de praias fluviais e desportos náuticos; 2: A instalação encontra-se 

entre 30 e 60 min de praias fluviais e desportos náuticos; 3: A instalação encontra-se no máximo 

a 30 min de praias fluviais e desportos náuticos. 

5) - Proximidade a zona de comércio e serviços – 1: A instalação encontra-se a mais de 30 min de 

comércio e serviços; 2: A instalação encontra-se entre 15 e 30 min de comércio e serviços; 3: A 

instalação encontra-se ano máximo a 15 min de comércio e serviços. 

6) - Proximidade de Centro Hípico – 1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de Centros 

Hípicos; 2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de Centros Hípicos; 3: A instalação 

encontra-se no máximo a 30 min de Centros Hípicos. 

7) - Proximidade dos Campos de Golfe – 1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de Campos 

de Golfe; 2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de Campos de Golfe; 3: A instalação 

encontra-se no máximo a 30 min de Campos de Golfe. 

8) – Proximidade de Aeroporto – 1: A instalação encontra-se a mais de 1h de um aeroporto; 2: A 

instalação encontra-se a mais de 30 min e a menos de 1h de um aeroporto; 3: A instalação está 

no máximo a 30 min de um aeroporto. 

9) – Proximidade de Hospital – 1: A instalação está a mais de 40 min de carro/ambulância de um 

centro hospitalar; 2: A instalação está a entre 20 a 40 min de carro/ambulância de um centro 

hospitalar; 3: A instalação está no máximo a 20 min de carro/ambulância de um centro hospitalar. 

10) – Acessibilidade Viária – 1:A instalação tem poucos acessos rodoviários ou tem acessos em 

más condições; 2: A instalação tem acessibilidades; 3:A instalação está ligada por bons acessos 

rodoviários aos principais centros urbanos da região e do país. 

11) – Proximidade a cuidados de saúde primários – 1: A instalação está a mais de 30 min de 

carro/ambulância de um centro saúde; 2: A instalação está entre 10 e 30 min de 

carro/ambulância de um centro saúde; 3: A instalação está no máximo a 10 min de 

carro/ambulância de um centro saúde. 

12) – Existência de Ciclovias – 1: Não existem ciclovias; 2: Não aplicável; 3: Existência de ciclovias. 

 

A avaliação das 12 variáveis que constituem a sub-dimensão Localização e Acessibilidades obteve 

uma avaliação de 2,0: 
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 A integração em centros urbanos obteve uma média de 2,3, sendo uma realidade para 

40,0% destas estão inseridas num centro urbano, 51,1% está até 20km de um centro urbano 

e apenas 8,9% estão situadas a mais de 20 km do centro urbano. 

 A vista para a serra ou campo, obteve uma média de 2,3, em que cerca de metade das 

entidades inquiridas (48,90%) dispõem de instalações com vista aberta /serra/rio/albufeira, 

em 33,3% têm instalações com vista desafogada (embora sem vista para serra/rio/albufeira) 

e 17,8% não tem vista (ou é irrelevante) 

 A Proximidade do mar, ou com vista mar obteve uma média de 1,2. Dada a localização 

geográfica da Região do Alto Alentejo, nenhuma das entidades inquiridas está situada junto 

ao mar, ou tem vista mar. No entanto em 8,9% dos equipamentos encontram-se no máximo 

a 45 minutos do mar. 4,4% das instalações situam-se entre 45 min e 1h e 30 minutos do mar, 

sendo que a grande maioria 86,7% encontra-se a mais de 1h e 30 minutos do mar. 

 A Proximidade a rios ou barragens, ou com vista para o rio ou albufeira obteve uma 

média de 2,2. Das entidades inquiridas, 53,3% estão no máximo a 30 minutos de praias 

fluviais e desportos náuticos. 17,8% das instalações encontram-se entre 30 e 60 min de 

praias fluviais e desportos náuticos, sendo que 28,9% situa-se a mais de 60 min de praias 

fluviais e desportos náuticos. 

 

Figura 84 – Distribuição de resultados obtidos para a Localização e Acessibilidades, pela amostra de 45 entidades 

 

 A Proximidade a zona de comércio e serviços obteve uma média de 2,5. Mais de metade 

(60,0%) das entidades inquiridas situam-se no máximo a 15 minutos de comércio e serviços, 

26,7% estão entre 15 e 30 minutos do comércio e serviços e apenas 13,3% estão a mais de 

30 minutos da área de comércio e serviços. 

 Proximidade de Centro Hípico obteve uma média de 2,4. 53,3% das entidades situam-se a 

menos de 30 minutos de um centro hípico, 37,8% situam-se entre 30 e 60 minutos e 8,9% 

citam-se a mais de 60 minutos. 
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 Proximidade dos Campos de Golfe obteve uma média de 1,5. 17,8% dos equipamentos 

encontram-se no máximo a 30 minutos de Campos de Golfe, 15,6% dos equipamentos 

encontram-se entre 30 e 60 minutos de Campos de Golfe e a maioria (66,7%) dos 

equipamentos estão a mais de 60 minutos de Campos de Golfe. 

 Proximidade de Aeroporto obteve uma média de 1,2. Apenas 4,4% das instalações estão 

no máximo a 30 minutos de distância de um aeroporto, 11,1% A instalação encontra-se a 

mais de 30 min e a menos de 1h de um aeroporto, sendo que a maioria (84,4%) está a mais 

de 1h e 30 minutos de um aeroporto. 

 

Figura 85 – Distribuição de resultados obtidos para a Localização e Acessibilidades (cont.),pela amostra de 45 

entidades 

 

 A Proximidade a Hospitais obteve uma média de 2,2. 35,6% das entidades inquiridas 

situam-se no máximo a 20 minutos de carro/ambulância de um centro hospitalar, 48,9% 

situam-se entre 20 a 40 minutos de carro/ambulância de um centro hospitalar; e 15,6% 

situam-se a mais de 40 minutos de carro/ambulância de um centro hospitalar. 

 A Acessibilidade Viária obteve uma média de 2,3. 40,0% das instalações estão ligadas por 

bons acessos rodoviários aos principais centros urbanos da região e do país. 48,9% das 

instalações têm acessibilidades; e 11,1% têm poucos acessos rodoviários ou tem acessos 

em más condições. 

 A Proximidade a cuidados de saúde primários obteve uma média de 2,6. 64,4% das 

instalações estão no máximo a 10 min de carro/ambulância de um centro saúde, 33,3% das 

instalações estão entre 10 e 30 min de carro/ambulância de um centro saúde e apenas 2,2% 

estão a mais de 30 min de carro/ambulância de um centro saúde.  

 A Existência de Ciclovias obteve uma média de 1,6. Apenas 15,6% das instalações estão 

situadas em áreas de com acesso a ciclovias, sendo que 57,8% das entidades não tem acesso a 

ciclovias. 
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Figura 86 – Distribuição de resultados obtidos para a Localização e Acessibilidades (cont.),pela amostra de 45 

entidades 

 

Equipamento e Infraestruturas 

 

A sub-dimensão Equipamento e Infraestruturas compreende 13 variáveis: 

1) Qualidade Arquitetónica – que é composta pelo aspeto exterior do edifício e visibilidade da rua 

e meio envolvente: 

 Aspeto exterior do edifício - 1. O aspeto exterior do edifício é incaracterístico, não 

permitindo a sua integração no meio envolvente e na topografia;  2. O aspeto exterior 

do edifício permite a sua integração no meio envolvente, embora com uma arquitetura 

banal, de carateristicas residenciais;  3. O aspeto exterior do edifício é amigável, com 

uma arquitetura cuidada (edifício histórico, ou novo com uma arquitetura marcante)  

permitindo uma boa  integração no meio envolvente, aproveitando as condições da 

topografia (quando aplicável) para criar movimento no edifício. 

 Visibilidade da rua e do meio envolvente - 1. As instalações não permitem a uma 

visibilidade da rua e/ou do meio envolvente; 2. Não aplicável; 3. A orientação e 

arquitetura do edifício permitem otimizar a visibilidade da rua e do meio envolvente e tirar 

partido da luz natural. 

2) Bem integrado com a envolvente paisagística – 1. As instalações encontram-se isoladas e 

com baixa conexão com a comunidade local; 2. As instalações estão bem inseridas na 

comunidade local, embora não permitindo a conexão com diversos usos locais, nem a partilha de 

espaços com o público (restaurante/bar, etc); 3. O edifício está perfeitamente inserido e faz parte 

integrante da comunidade, permitindo a conexão com diversos usos locais, como sejam igrejas, 

creches/escolas, centros de ATL, áreas comerciais, parques/jardins, etc, partilhando alguns dos 

seus espaços com público em geral (restaurante/ bar, salas de atividades, etc) e/ou inclui mistura 

de usos no mesmo edifício 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  150 

3) Existência de Ginásio/Fisioterapia – 3 quando existe e com 1 quando não existe. A pontuação 

2 não é aplicável neste ponto) 

4) Existência de Wifi / IT / Multimédia  – 3 quando existe e com 1 quando não existe. A 

pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

5) Existência de Piscina interior / exterior  – 3 quando existe e com 1 quando não existe. A 

pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

6) Existência de Biblioteca / Auditório / Sala Cinema / Teatro  – 3 quando existe e com 1 

quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

7) Existência Capela / espaço para recolhimento espiritual – 3 quando existe e com 1 quando 

não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

8) Existência de Sala de estar privada para receber amigos e família – 3 quando existe e com 

1 quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

9) Existência de Cabeleireiro / Manicura / Depilação – 3 quando existe e com 1 quando não 

existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

10) Existência de Restaurante – 3 quando existe e com 1 quando não existe. A pontuação 2 não é 

aplicável neste ponto) 

11) Existência de Centro Médico (consultório, cuidados enfermagem) – 3 quando existe e com 

1 quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

12) Existência de espaços privados comuns de dimensões generosas – 1. As instalações têm 

áreas pequenas, corredores estreitos, quartos e salas com pouco espaço de circulação e só 

com capacidade para albergar mobiliário básico. 2. As instalações têm áreas suficientes, com 

algum espaço de circulação, mas sem grandes espaços abertos. 3. As áreas comuns e privadas 

têm áreas generosas, com corredores largos que permitem áreas de estar e expositivas 

13) Existência de Diversas Tipologias Quartos – 3 quando existe e com 1 quando não existe. A 

pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

 

A avaliação das 13 variáveis que constituem a sub-dimensão Equipamentos e Infraestruturas teve 

uma média de 1,9: 

 A Qualidade Arquitetónica, compreende duas sub-variáveis, Aspeto exterior do 

edifício e a Visibilidade da rua e do meio envolvente, onde 61,5% das entidades 

inquiridas foram avaliadas como tendo um aspeto exterior do edifício com uma 

arquitetura cuidada (edifício histórico, ou novo com uma arquitetura marcante) permitindo 

uma boa integração no meio envolvente, aproveitando as condições da topografia 

(quando aplicável) para criar movimento no edifício, bem como a orientação e a 

arquitetura do edifício permitem otimizar a visibilidade da rua e do meio envolvente e tirar 

partido da luz natural. 

Da amostra 33,7% das entidades foram avaliadas como tendo o aspeto exterior do 

edifício integrado no meio envolvente, embora com uma arquitetura banal, de 

carateristicas residenciais. 
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Apenas 4,8% da amostra revelaram ter um aspeto exterior do edifício incaracterístico, 

não permitindo a sua integração no meio envolvente e na topografia; bem como as 

instalações não permitem a uma visibilidade da rua e/ou do meio envolvente. 

 Bem integrado com a envolvente paisagística obteve uma média de 2,6, em que 

57,8% das entidades inquiridas apresentaram um edifício perfeitamente inserido e 

integrado na comunidade, permitindo a conexão com diversos usos locais, como sejam 

igrejas, creches/escolas, centros de ATL, áreas comerciais, parques/jardins, etc, 

partilhando alguns dos seus espaços com público em geral (restaurante/ bar, salas de 

atividades, etc) e/ou inclui mistura de usos no mesmo edifício. 40% das entidades 

apresentaram instalações bem inseridas na comunidade, embora não permitindo a 

conexão com diversos usos locais, nem a partilha de espaços com o público 

(restaurante/bar, etc). 

Apenas 2,2% das entidades apresentaram instalações isoladas e com baixa integração 

com a comunidade local. 

 Existência de Ginásio/Fisioterapia obteve uma média de 1,6, em que menos de 

metade (31,1%) dos equipamentos visitados têm Ginásios ou Salas de Fisioterapia. 

 Existência de Wifi / IT / Multimédia obteve uma média de 1,4, em que apenas cerca de 

um quinto (22,2%) das instalações visitadas oferecem equipamentos Multimédia para 

utilização dos utentes. 

 

Figura 87 – Distribuição de resultados obtidos para Equipamentos e Infraestruturas, pela amostra de 45 entidades. 
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 Existência de Piscina interior / exterior obteve uma média de 1,2 e das 45 entidades 

inquiridas, apenas 4 (8,9%) têm Piscina (interior ou exterior).  

 Existência de Biblioteca / Auditório / Sala Cinema / Teatro obteve uma média de 1,4, em 

que a existência de Bibliotecas ou Auditório ou salas multiusos se verificou em apenas 

20,0% das instalações. 

 Existência Capela / espaço para recolhimento espiritual obteve uma média de 2,1, em 

que pouco mais de metade das instalações têm Capela ou espaço para recolhimento 

espiritual (53,3%) 

 Existência de Sala de estar privada para receber amigos e família obteve uma média de 

2,0, em que do mesmo modo cerca de metade das instituições inquiridas (51,1%) têm salas 

privadas para receber amigos e família. 

 

 

Figura 88 – Distribuição de resultados obtidos para Equipamentos e Infraestruturas (cont.),pela amostra de 45 

entidades. 

 

 Existência de Cabeleireiro / Manicura / Depilação obteve uma média de 2,3, em que 

Quase metade (45,6%) das instalações têm serviços de cabeleireiro / Manicura /pédicure 

aos seus utentes. 

 Existência de Restaurante. Obteve uma média de 1,3, em que 13,3% das instituições têm 

restaurantes / Bar para utilização da comunidade sénior. 

 Existência de Posto Médico (consultório, cuidados enfermagem). Obteve uma média de 

2,8, em que a grande maioria (88,9%) das instituições tem consultório médico e cuidados 

de enfermagem. 
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 Existência de espaços privados comuns de dimensões generosas. Obteve uma média 

de 2,4, em que mais de metade das instalações (48,9%) tem áreas comuns e privadas com 

áreas generosas, com corredores largos que permitem áreas de estar e expositivas. 35,6% 

tem instalações com áreas suficientes, com algum espaço de circulação, mas sem grandes 

espaços abertos. E apenas 11,1% das instalações têm áreas pequenas, corredores 

estreitos, quartos e salas com pouco espaço de circulação e só com capacidade para 

albergar mobiliário básico.  

 Existência de Diversas Tipologias Quartos. Obteve uma média de 1,5 em que da 

amostra, apenas 23,3% das instalações oferecem diversas tipologias de quartos. Apenas 

9,1% oferecem apartamentos com sala (T0), ou Apartamento com 1 quarto e uma sala 

(T1). Não existe oferta de apartamento com 2 quartos e uma sala (T2). 

 

 

 

Figura 89 – Distribuição de resultados obtidos para Equipamentos e Infraestruturas (cont.),pela amostra de 45 

entidades. 
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Espaços Exteriores 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em 3 variáveis: 

1) Existência de Jardins Bem integrados. Esta variável é composta por 9 sub-variáveis objeto de 

avaliação: 

 i) Qualidade da conceção dos espaços exteriores - 1. As instalações não dispõem de 

espaços exteriores privativos ou encontram-se desaproveitados para usufruto dos utentes; 2. Os 

espaços exteriores tiveram algum cuidado na conceção, embora esta seja monótona e 

convencional ; 3. Os espaços exteriores denotam um cuidadoso planeamento, com a utilização 

de diversos tipos de plantas, com diversas cores, texturas e aromas, envolvendo todo o edifício. 

 ii) Existência de diferentes zonas com funções distintas - 1. Os espaços exteriores não 

incluem diferentes áreas com funções distintas; 2. Os espaços exteriores incluem áreas para 

usufruto dos utentes mas sem permitir a sua utilização para diferentes funções; 3. Os espaços 

exteriores incluem diferentes zonas, pátios, com alpendres, zonas de estar e de refeições, áreas 

ajardinadas, áreas agrícolas/horta, zonas de caminhada. 

 iii) Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida - 1. Os espaços exteriores não 

estão adaptados a pessoas com mobilidade reduzida; 2. Os espaços exteriores dispõem de 

algumas soluções para pessoas com mobilidade reduzida.; 3. Os espaços exteriores estão 

totalmente adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, dispondo de zonas de circulação 

com pavimentos lisos e antiderrapantes e de rampas de acesso. 

 iv) Existência de plantas que permitam identificar as diferentes estações do ano - 1. Os 

espaços exteriores não foram concebidos com a preocupação de incluir espécies que permitam 

identificar as diferentes estações do ano; 2. Não aplicável; 3. Os espaços exteriores têm 

diversas espécies de plantas que permitem identificar as diferentes estações do ano, árvores de 

folha caduca, pomares, flores, etc. 

v) Estado de conservação - 1. Os jardins e espaços exteriores estão mal cuidados, com ervas, 

pavimentos degradados; 2. Os jardins e espaços exteriores estão minimamente cuidados, 

embora com algumas zonas degradadas (secas, com algumas ervas, etc.); 3. Os jardins e 

espaços exteriores estão bem cuidados. 

vi) Mobiliário exterior e detalhes decorativos - 1. Os espaços exteriores não dispõem de 

mobiliário exterior ou este está muito degradado; 2. Os espaços exteriores dispõem de pouco 

mobiliário de exterior, sem preocupação de coordenação; 3. Os espaços exteriores estão 

equipados com diversas peças de mobiliário (cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, etc.) e com 

detalhes decorativos (almofadas, lamparinas, vasos, etc.) coordenados de forma harmoniosa. 

vii) Existência de zonas de abrigo - 1. As instalações não dispõem de zonas de abrigo e 

proteção da chuva; 2. Os espaços exteriores dispõem de poucas zonas de abrigo; 3. Os 

espaços exteriores dispõem de diversas zonas de abrigo como pérgolas, toldos e jardins de 

inverno. 

viii) Aquecimento exterior - 1. As instalações não dispõem de aquecimento no exterior; 2. Não 

aplicável; 3. As instalações dispõem de aquecimento no exterior que permite a sua utilização 

nos meses de Inverno. 

ix) Iluminação exterior - 1: A iluminação exterior é quase inexistente, apenas com o objetivo de 

iluminar as zonas de entrada; 2: As instalações dispõem de alguma iluminação exterior mas que 

não permite a diferenciação dos espaços; 3: A iluminação exterior é cuidada, permitindo iluminar 
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de forma distinta diferentes espaços (zonas de plantas, árvores, caminhos, áreas de estar, áreas 

de refeições). 

2) Existência de áreas para Socialização - Interação e continuidade entre os espaços 

exteriores e interiores - 1. As instalações são fechadas sobre si não permitindo uma 

continuidade visual e física entre os espaços interiores e exteriores; 2. Não aplicável; 3. As 

instalações permitem uma interação e continuidade entre os espaços interiores e exteriores, 

criando a sensação de estar no exterior, embora estando no interior. Permitem ainda a 

continuidade da realização de atividades entre o interior e o exterior (por exemplo atividades 

físicas, jardinagem, pintura, etc). 

3) Existência de uma zona de horta/ervas aromáticas e terapêuticas - 1. Os jardins/espaços 

exteriores não incluem uma zona de horta/ervas aromáticas ou terapêuticas; 2. Não aplicável; 3. 

Os jardins/espaços exteriores incluem uma zona de horta e de ervas aromáticas e terapêuticas 

que pode ser cuidada pelos residentes (se o desejarem). 

 

A avaliação das 3 variáveis que compõem a Subdimensão Espaços Exteriores obteve uma média 

de 2,1: 

 

 A Existência de Jardins bem Integrados, compreende nove variáveis:  i) Qualidade 

da conceção dos espaços exteriores; ii) Existência de diferentes zonas com funções 

distintas; iii) Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; iv) Existência de 

plantas que permitam identificar as diferentes estações do ano; v) Estado de conservação; 

vi) Mobiliário exterior e detalhes decorativos; vii) Existência de zonas de abrigo; viii) 

Aquecimento exterior; ix) Iluminação exterior; Aspeto exterior do edifício e a Visibilidade da 

rua e do meio envolvente. Em termos médios a classificação obtida foi de 2,0 o que podemos 

traduzir como uma avaliação de pontuação mediana, com um caminho para atingir as 

melhores referências internacionais. Sendo que 26,7% dos equipamentos avaliados foram 

considerados bem integrados. 

 Existência de áreas para socialização dos residentes e da comunidade exterior (ex.: 

barbecue, esplanadas,...). Pouco mais de metade das instalações visitadas (55,6%) 

permitem uma interação e continuidade entre os espaços interiores e exteriores, criando a 

sensação de estar no exterior, embora estando no interior. Permitem ainda a continuidade da 

realização de atividades entre o interior e o exterior (por exemplo atividades físicas, 

jardinagem, pintura, etc). 17,8% das instalações são fechadas sobre si não permitindo uma 

continuidade visual e física entre os espaços interiores e exteriores. Cerca de um quarto 

destas (26,7%) não têm jardim. 

 Existência de uma zona de horta/ervas aromáticas e terapêuticas. A maior parte das 

instituições (35,6%) não têm Hortas com ervas aromáticas e terapêuticas. 40,0% com 

jardins/espaços exteriores não incluem uma zona de horta/ervas aromáticas ou terapêuticas. 

Apenas 24,4% das instalações têm jardins/espaços exteriores incluem uma zona de horta e 

de ervas aromáticas e terapêuticas que pode ser cuidada pelos residentes (se o desejarem). 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  156 

 

Figura 90 – Distribuição de resultados obtidos para Espaços exteriores, pela amostra de 45 entidades. 

Decoração e Design 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em 6 variáveis: 

1) Existência de uma decoração distintiva e criativa - 1. As instalações são impessoais, 

incaracterísticas, sem evidenciar preocupação com a decoração dos espaços; 2. É possível 

identificar nas instalações poucos detalhes decorativos; 3. As instalações apresentam diversos 

detalhes decorativos (objetos decorativos, papel de parede e uma decoração característica (que 

se associa aquele espaço), original e criativa, conseguindo um ambiente cuidado e/ou o 

ambiente de casa 

2) Nível de conforto percebido - 1. As instalações são pouco confortáveis, com um ambiente frio 

e pouco acolhedor; 2. As instalações têm algum nível de conforto, embora não tenham um 

ambiente acolhedor (“”) onde apetece estar; 3. As instalações são confortáveis, com um 

ambiente acolhedor (“”) onde apetece estar. 

3) Estado do Mobiliário e sua harmonia no espaço - 1: As instalações têm mobiliário 

frequentemente pouco conservado, sem interligação entre si (um de cada estilo), criando um 

ambiente descoordenado e sem coerência; 2: As instalações têm mobiliário em bom estado de 

conservação mas sem criar diversos ambientes de uma forma harmoniosa; 3: O mobiliário está 

em bom estado de conservação, bem dimensionado e coordenado, com coerência de estilo, 

criando harmonia no espaço 

4) Harmonia da paleta de cores e padrões utilizados - 1: As instalações são essencialmente de 

paredes e tetos brancos, sem preocupação em conjugação de cores e padrões entre os vários 

elementos decorativos (cortinados, roupa de cama, tapetes, almofadas, estofos, etc); 2: As 

instalações têm alguma variação de cores e alguma conjugação de padrões e cores de tecidos 

utilizados;  3: As instalações dispõem de uma paleta de cores harmoniosa, conjugando as 

cores das paredes e tetos com os padrões, texturas e cores de tecidos de almofadas, estofos, 

cortinas, tapetes, candeeiros, papel de parede, objetos decorativos, etc 

5) Iluminação - 1: As instalações dispõem essencialmente de lâmpadas fluorescentes nas áreas 

comuns, sem utilizar diferentes tipos de iluminação; 2: As instalações utilizam pontualmente 

iluminação indireta, de chão ou de mesa; 3: As instalações têm uma iluminação cuidada, com 
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diversos tipos de iluminação: indireta, de teto, de chão, de mesa, etc, não utilizando luz 

florescente nas zonas que servem os utentes. 

6) Recurso a um profissional de decoração/design de interiores - 1: A decoração / design de 

interiores não foi feita com recurso a um profissional especializado; 2: Não aplicável; 3: A 

decoração / design de interiores foi feita com recurso a um profissional especializado. 

 

A avaliação das 6 variáveis que compreendem a Subdimensão Decoração e Design obteve uma 

média de 2,1, onde menos de metade (44,6%) obtém a máxima pontuação, 19,7% obtêm uma 

classificação média “2,1” e quase um terço (35,7%) tem a pontuação mínima “1”: 

 

 Existência de uma decoração distintiva e criativa. Obteve uma média de 2,4, onde 

57,8% das instalações apresentam diversos detalhes decorativos (objetos decorativos, 

papel de parede e uma decoração característica (que se associa aquele espaço), sendo 

original e criativa, conseguindo um ambiente cuidado e/ou o ambiente de casa. 26,7% 

apresentam instalações com poucos detalhes decorativos; 15,6% das instalações são 

impessoais, incaracterísticas, sem evidenciar preocupação com a decoração dos 

espaços; 

 Nível de conforto percebido. Obteve uma média de 2,6, onde a maioria das instalações 

(65,9%) são confortáveis, com um ambiente acolhedor (“”) onde apetece estar. 25,0% 

das instalações têm algum nível de conforto, embora não tenham um ambiente 

acolhedor e apenas 9,1% das instalações são pouco confortáveis, com um ambiente frio 

e pouco acolhedor;  

 Estado do Mobiliário e sua harmonia no espaço. Obteve uma média de 2,4 onde 

quase dois terços (62,2%) das instalações têm o mobiliário em bom estado de 

conservação, bem dimensionado e coordenado, com coerência de estilo, criando 

harmonia no espaço; 15,6% das instalações têm mobiliário em bom estado de 

conservação mas sem criar diversos ambientes de uma forma harmoniosa. Por fim, 

22,2% das instalações não têm mobiliário bem conservado, sem interligação entre si (um 

de cada estilo), criando um ambiente descoordenado e sem coerência. 

 

 
Figura 91 – Distribuição de resultados obtidos para variáveis de Decoração e Design, pela amostra de 45 entidades. 
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 Harmonia da paleta de cores e padrões utilizados. Obteve uma média de 2,2, onde 

pouco mais de 2/5 (40,0%) das instalações dispõem de uma paleta de cores harmoniosa, 

conjugando as cores das paredes e tetos com os padrões, texturas e cores de tecidos de 

almofadas, estofos, cortinas, tapetes, candeeiros, papel de parede, objetos decorativos, 

etc. Quase 1/3 (35,6%) das instalações têm alguma variação de cores e alguma 

conjugação de padrões e cores de tecidos utilizados. 24,4% das instalações são 

essencialmente de paredes e tetos brancos, sem preocupação em conjugação de cores 

e padrões entre os vários elementos decorativos (cortinados, roupa de cama, tapetes, 

almofadas, estofos, etc). 

 Iluminação. Obteve uma média de 1,8, onde menos de um terço das instalações 

(31,1%) tem uma iluminação cuidada, indireta, de teto, de chão, de mesa, etc, não 

utilizando luz florescente nas zonas que servem os utentes. 15,6% das instalações 

utilizam pontualmente iluminação indireta, de chão ou de mesa e mais de metade das 

instalações (53,3%) dispõem essencialmente de lâmpadas fluorescentes nas áreas 

comuns, sem utilizar diferentes tipos de iluminação. 

 Recurso a um profissional de decoração/design de interiores. Obteve uma média de 

1,2, onde apenas 11,1% das instalações têm decoração / design de interiores é feita com 

recurso a um profissional especializado. 

 
 

Figura 92 – Distribuição de resultados obtidos para variáveis de Decoração e Design (cont.),pela amostra de 45 

entidades. 

 

 

 

Conclusão: Globalmente a avaliação da Dimensão Equipamentos e Facilidades na amostra de 45 

entidades é de 2,2 (na escala de 1 a 3) ou que embora positiva reflete que menos de metade (44,6%) 

das entidades obtiveram uma classificação média de 3 (correspondente a muito bom) e mais de um 

terço (35,7%) das entidades obteve uma média de 1, em que esta dimensão é insuficientemente 

disponibilizada. 
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4.1.2.   SOCIALIZAÇÃO 

 

 

A dimensão Socialização é avaliada por 4 Sub-dimensões que medem o nível de Atividades, 

Programas e funções de socialização das comunidades seniores: 

1) Existência de Atividades realizadas na instituição. 

2) Existência de Atividades realizadas fora da instituição  

3) Abertura da comunidade ao exterior no dia-a-dia  

4) Existência de Espaços Informais de Convivio e Socialização 

5) Permissão para Visitas a Residentes e Estadias de Familiares 

6) Existência de Atividades Intergeracionais 

 

Existência de Atividades realizadas na instituição,  

Esta sub-dimensão é avaliada com base em 8 variáveis: 

1. 64,4% das entidades disponibilizam atividades diárias desportivas (dentro ou fora da 

instituição). Média 2,3. 

2. 77,8% das entidades disponibilizam atividades diárias culturais. Média 2,6 

3.  66,7 % das entidades disponibilizam “Clubes” de atividades: pintura, culinária, 

jardinagem, jogos diversos, etc – média 2,3. 

4. Apenas 37,8% das entidades permite aos residentes participar na confeção de refeições 

(com ou sem supervisão) – média 1,8. 

5. Apenas 11,1% das entidades permite aos residentes participar na lavagem de loiça (com 

ou sem supervisão) – média 1,2. 

6. 35,6% das entidades permite aos residentes participar no tratamento de roupas (com ou 

sem supervisão) – média 1,7. 

7. 44,9% das entidades permite aos residentes participar em atividade de limpeza (com ou 

sem supervisão) – média 1,9 

8. 82,2 % das entidades permite aos residentes participar na organização e coordenação de 

atividades ocupacionais – média 2,6 

 

Em termos médios, a avaliação obtida foi de 2,1 o que situa a proposta de valor desta 

amostra a meio caminho da pontuação máxima possível. Onde pouco mais de metade 

(52,5%) das atividades escrutinadas são realizadas na instituição. 
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Figura 93 – Distribuição de resultados obtidos para a Sub-dimensão “Existência de Atividades realizadas na 

Instituição” pela amostra de 45 entidades. 

 

Existência de Atividades Realizadas fora da Instituição 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em 10 variáveis: 

1) 82,2 % das entidades disponibilizam passeios ao exterior - média 2,6; 

2) Apenas 11,1% das entidades disponibilizam outras atividades com entidades parceiras 

(exemplos festas da cidade, festa carnaval) – média 1,2; 

3) 77,8 % das entidades disponibilizam atividades esporádicas – média 2,6; 

4) 60% das entidades disponibilizam atividades no exterior, como Espetáculos de teatro/cinema 

– média 2,2;  

5) 51,1% das entidades disponibilizam atividades no exterior como concertos de música – 

média 2,0;  

6) 64,4 % das entidade disponibilizam atividades desportivas no exterior – média 2,3;  

7) 57,8 das entidades disponibilizam viagens turísticas ao exterior – média 2,2;  

8) 73,3% das entidades disponibilizam atividades no exterior com a comunidade escolar – 

média 2,5;  

9) Apenas 11,4% das entidades disponibilizam outras atividades no exterior – média 1,2;  

10) 73,3% dos inquiridos participam/organizam atividades com outras entidades – média 2,5;  

Em termos médios, a avaliação obtida por esta sub-dimensão foi de 2,1, idêntica à obtida para a 

dimensão anterior (Atividades Realizadas na Instituição), em que 56,3% das entidades inquiridas 

disponibilizam a realização de atividades fora da instituição. 

 

 

Figura 94 – Distribuição de resultados obtidos para a Sub-dimensão “Existência de Atividades realizadas fora da 

Instituição” pela amostra de 45 entidades. 
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Abertura da Comunidade ao Exterior no dia-a-dia (ex.: restaurantes, atividades culturais, etc) 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em 9 variáveis: 

1) Em 40 % das entidades são promovidas atividades periódicas que permitem a 

interação entre idosos e crianças/jovens (ex.: leitura de histórias, troca de saberes e 

experiências, voluntariado, etc.) - média 2,1 

2) 42,2 % das entidades dispõem de espaços que podem ser acedidos por pessoas 

externas (ex. restaurante, bar, equipamentos culturais e desportivos) – média 1,8 

3) 91,1% das entidades estimulam a participação das famílias na vida dos residentes e 

da entidade - média 2,8 

4) 68,9% das entidades promovem e organizam a participação de voluntários na vida da 

comunidade – média 2,4 

5) Apenas 2,2% das entidades tem restaurante com acesso de pessoas fora da 

comunidade – média 1 

6) Apenas 6,7% das entidades dispõem de café/bar com acesso de pessoas fora da 

comunidade – média 1,1 

7) Nenhuma entidade dispõe de papelaria/tabacaria com acesso de pessoas fora da 

comunidade – média 1 

8) Apenas 2,2% das entidades dispõem de mercearia com acesso de pessoas fora da 

comunidade – média 1 

9) Nenhuma entidade dispõe de minimercado com acesso de pessoas fora da comunidade 

– média 1 

10) 26,2% das entidades dispõem de outros equipamentos com acesso de pessoas fora 

da comunidade – média 1,2 

 

Em termos médios, a avaliação obtida para esta sub-dimensão foi de 1,6 numa escala entre 1 e 3. 

Só 26,2% das atividades escrutinadas fora da instituição são oferecidas pelas entidades do Alto 

Alentejo, sendo que a grande maioria (70,9%) não é oferecida. Há ainda 2,9% destas que é oferecida 

parcialmente. 

 

 

Figura 95 – Distribuição de resultados obtidos para a Sub-dimensão “Abertura das Comunidades ao Exterior” pela 

amostra de 45 entidades. 
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Existência de Espaços Informais de Convívio e Socialização (ex.: sala de leitura, bar, teatro, clubes, 

etc) 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em 3 variáveis: 

1) 51,1% das entidades dispõe de Espaço de Leitura – média 2,0 

2) 20% das entidades dispõe de Espaço de Musica – média 1,4 

3) 28,9% das entidades dispõe Espaços de internet ou trabalho (Office Centers) – média 

1,6 

 

Em termos médios, a avaliação obtida para esta sub-dimensão é de 1,7 numa escala entre 1 e 3. Ou 

seja quase dois terços (66,7%) dos espaços escrutinados não têm função de socialização. Só em um 

terço (33,3%) dos casos ocorre máxima classificação. 

 

Figura 96 – Distribuição de resultados obtidos para a sub-dimensão “Existência de Espaços Informais de Convívio e 

Socialização” pela amostra de 45 entidades. 

 

Permissão para Visitas a Residentes e Estadias de Familiares 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em duas variáveis 

1) Em 73,3% das entidades é possível os residentes receberem familiares ou amigos num 

espaço privado – média 2,5 

2) Apenas em 13,3% das entidades é permitida a estadia temporária de familiares e 

amigos nas instalações privadas dos residentes – média 1,3 

 

Em termos médios, a avaliação obtida para esta sub-dimensão é de 1,9. Onde mais de metade 

(56,7%) dos casos não permite visitas ou estadias de familiares e amigos. 

 

 

Figura 97 – Distribuição de resultados obtidos para a Sub-dimensão “Permissão para visitas a residentes e estadia de 

familiares” pela amostra de 45 entidades. 
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Existência de Atividades Intergeracionais 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em três variáveis: 

1) Nunca são realizadas atividades intergeracionais ou são-no de forma muito pontual 

2) São realizadas atividades Intergeracionais Mensalmente ou Trimestralmente 

3) São realizadas atividades Intergeracionais Semanalmente 

 

Em termos médios, a avaliação obtida por esta sub-dimensão é de 2,1, onde em cerca de 1/3 das 

instituições (31,1%) nunca são realizadas atividades intergeracionais ou são-no de forma muito 

pontual. 

 

 

Figura 98 – Distribuição de resultados obtidos para a sub-dimensão “Existência de Atividades Intergeracionais” pela 

amostra de 45 entidades. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: Globalmente a avaliação da Dimensão Socialização é de 1,9 ou seja negativa se 

considerarmos a escala de 1 a 3, sendo que 55% das entidades obteve uma média de 1, em que esta 

dimensão é insuficientemente disponibilizada. 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  164 

4.1.3.   PRIVACIDADE 

 

 

A dimensão Privacidade é avaliada através de 3 Sub-dimensões: 

1 Existência de espaços individuais (ou casal) privativos 

2 Existência de espaços comuns que permitem a privacidade dos residentes 

3 Existência de Opções de Privacidade,  

 

Existência de espaços individuais (ou casal) privativos  

Esta sub-dimensão é avaliada por cinco variáveis:  

1) 77,8 % das entidades dispõem de quartos individuais (ou casal) privativos 

2) 24,4% das entidades não dispõem de WC privativo 

3) 8,9% das entidades dispõem de apartamentos com sala privativa (suite- T0) 

4) 8,9% das entidades dispõem de apartamentos com 1 quarto e sala privativa (T1) 

5) Em nenhuma das entidades são disponibilizados apartamentos com 2 quartos e 

sala privativa (T2) 

 

Em média apenas 34,2% dos equipamentos avaliados dispõem de espaços individuais (ou casal) 

privativos, tendo esta sub-dimensão obtido uma pontuação média de 1,7, embora 77,8% das 

entidades tenham quartos privativos e 75,6%, mas 24,4% ainda não tenham WC privativo. 

 

Existência de espaços comuns que permitem a privacidade dos residentes 

Esta sub-dimensão é avaliada por 3 variáveis: 

1) Cerca de metade (53,3%) das entidades dispõem de espaços de leitura 

2) Apenas 20,0 % das entidades dispõem de espaços de música 

3) Apenas 28,9 % das entidades dispõem de espaços de internet ou trabalho (office 

centers) 

Em média apenas cerca de 1/3 dos equipamentos avaliados (34,1%) dispõem de espaços comuns 

que permitem a privacidade dos residentes. 
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Existência de Opções de Privacidade 

Esta sub-dimensão é avaliada através de 4 variáveis 

1) Em 35,6 % das entidades existe a possibilidade dos residentes 

prepararem/receberem refeições no seu espaço privado; 

2) Em 75,6% existe a possibilidade dos residentes receberem familiares/amigos 

num espaço privado; 

3) Em apenas 13,3% é permitida a estadia temporária de familiares/amigos nas 

instalações privadas dos residentes; 

4) Em apenas 2,2% (1 equipamento) os quartos/apartamentos dos residentes dispõe 

de uma campainha à porta, permitindo controlar as entradas no seu espaço 

privativo. 

Os equipamentos avaliados obtiveram uma média de 31,7% na sub-dimensão “Opções de 

Privacidade”, com um valor médio de 1,6, abaixo do suficiente. 

 

 

Figura 99 – Distribuição de resultados obtidos para a Privacidade, pela amostra de 45 entidades. 

 

 

 
 

 

 

Conclusão: Globalmente a avaliação da dimensão Privacidade tem uma média de 1,7 ou seja 

negativa, sendo que cerca de 2/3 das entidades obteve uma média de 1, permitindo concluir que esta 

dimensão é insuficientemente disponibilizada nos equipamentos do Alto Alentejo. 
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4.1.4.   LIKE HOME 

 

 

A dimensão “Como em Casa” é avaliada por 5 sub-dimensões: 

1) Possibilidade dos residentes decorarem o seu espaço privado 

2) Possibilidade dos residentes trazerem animais de estimação para a residência 

3) Possibilidade de subcontratar serviços utilitários 

4) Existência de Espaços para os residentes confecionarem as suas próprias refeições. 

5) Existência de Eletrodomésticos para Uso Privado 

 

Possibilidade dos residentes decorarem o seu espaço privado 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em duas variáveis, tendo obtido uma média de 2,2, em que 

62,2% das entidades obtiveram pontuação de 3: 

1) Os residentes podem trazer o seu próprio mobiliário – Avaliação média 1,6, isto é, 

menos de um terço (31,1%) das instituições permitem que os residentes possam trazer 

o seu próprio mobiliário. 

2) Os residentes podem trazer os seus elementos decorativos pessoais – Avaliação 

média 2,9, onde a esmagadora maioria (93,3%) permite que os residentes tragam 

elementos decorativos para aplicarem no seu espaço. 

Possibilidade dos residentes trazerem animais de estimação 

Nesta sub-dimensão a oferta do Alto Alentejo teve uma pontuação de 1, uma vez que nenhuma 

instituição permite animais de estimação. 

Possibilidade de subcontratar serviços utilitários (Wifi, TV por cabo, serviços individuais, etc) 

Esta sub-dimensão é avaliada como base em quatro variáveis, tendo obtido uma média de 1,6, em 

que apenas 28,9% das entidades obtiveram pontuação de 3: 

1) Os apartamentos/quartos dispõem de telefone – Avaliação média 1,5, isto é, quase 

3/4  (75,6%) não dispõe de telefone. 

2) Os apartamentos/quartos dispõem de TV – Avaliação média 1,9, menos de metade 

(44,4%) disponibilizam televisões no quarto. 

3) Os apartamentos/quartos dispõem de TV Cabo ou satélite – Avaliação média 1,5, 

sendo que apenas 26,7% das instituições permite aos residentes TV por Cabo/Satélite; 

4) Os apartamentos/ quartos têm acesso à internet – Avaliação média 1,4, ou seja 

apenas 20,0% das instalações disponibiliza internet nos quartos dos residentes. 
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Existência de Espaços para os residentes confecionarem as suas próprias refeições. 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em duas variáveis, tendo obtido uma média negativa de 1,4, 

em que 78,9% das entidades obtiveram pontuação de 1. 

1) É possível os residentes prepararem/receberem refeições no seu espaço privado – 

Esta variável obteve uma média de 1,7, isto é, pouco mais de um terço (35,6%) das 

instalações disponibilizam esta facilidade. 

2) Os quartos/apartamentos dispõem de uma zona de cozinha equipada, onde as 

pessoas podem preparar as suas próprias refeições se o desejarem – Esta variável 

obteve uma média de 1,1, isto é, apenas 6,7% das instalações disponibilizam estas 

facilidades no quarto. 

Existência de Eletrodomésticos para Uso Privado. 

Esta sub-dimensão obteve uma média negativa de 1,3, em que 84,4% das entidades não 

disponibilizam eletrodomésticos para uso privado. 

 

 

Figura 100 – Distribuição de resultados obtidos para as sub-dimensões da dimensão “Como em Casa”, pela amostra 

de 45 entidades. 

 

Conclusão: A dimensão “Como em Casa” (“Like Home”) obteve uma avaliação média negativa de 1,5, 

onde 71,5% das entidades estão longe de oferecer um ambiente “como em casa”, mas ainda um 

ambiente muito “institucionalizado”. 
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4.1.5.   LIFE STYLE 

 

 

A dimensão “Estilo de Vida” (“Life Style”) é avaliada por 4 sub-dimensões: 

1) Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atenção o estilo e história de vida de 

cada residente (ex.: valores, interesses, condição social, etc) 

2) Existência de espaços distintos com ambientes adequados ao estilo de vida do residente (ex.: 

urbano vs. rural, etc) 

3) Existência de atividades customizadas de acordo com o estilo de vida dos utentes 

4) Flexibilidade de horários 

 

Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atenção o estilo e história de vida de cada 

residente (ex.: valores, interesses, condição social,...) 

Da avaliação desta sub-dimensão resulta o entendimento se os residentes são agrupados na 

entidade tendo em atenção interesses e estilos de vida semelhantes, tendo obtido um valor médio de 

2,3. Isto é, cerca de dois terços das instituições (64,4%) têm como procedimento agrupar os 

residentes de acordo com o seu estilo de vida. 

 

Existência de espaços distintos com ambientes adequados ao estilo de vida do residente  

Esta sub-dimensão obteve um valor médio de 1,4, ou seja, apenas 20,0% das instituições afirmaram 

ter espaços e ambientes distintos de acordo com o estilo de vida dos utentes. 

 

Existência de atividades customizadas de acordo com o estilo de vida dos utentes 

Esta sub-dimensão obteve um valor médio de 2,3, em que 62,9% das entidades desenvolvem 

atividades que pretendem ir ao alcance das diferentes preferências e estilos de vida dos utentes. 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em sete variáveis: 

1) Estão disponíveis atividades adaptadas a diferentes estilos de vida/ preferências, como 

diferentes estilos de música: clássica, jazz, popular, etc – Avaliação média desta 

varável é de 1,8, isto é, apenas 37,8% das entidades disponibilizam música de acordo 

com o estilo e gosto específico dos residentes. 

2) Estão disponíveis atividades adaptadas a diferentes estilos de vida/ preferências, como 

jogos – Avaliação média 2,7, o que reflete que 84,4% das entidades disponibilizam 

jogos de acordo com os diferentes gostos e estilo de vida das pessoas; 

3) Estão disponíveis atividades adaptadas a diferentes estilos de vida/ preferências, como 

leituras e palestras – Avaliação média 2,2, sendo que pouco mais de metade (60,0%) 

das instituições disponibiliza Leituras e Palestras de acordo com o estilo de vida dos 

residentes; 
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4) Estão disponíveis atividades adaptadas a diferentes estilos de vida/ preferências, como 

atividades físicas – Avaliação média 2,4, ou seja 71,1% das instituições disponibilizam 

atividades físicas. 

5) Estão disponíveis atividades adaptadas a diferentes estilos de vida/ preferências, como 

atividades ao ar livre: jardinagem, caminhada – Avaliação média 2,4, ou seja 71,1% 

das instituições disponibilizam atividades ao ar livre como jardinagem e caminhadas. 

6) Estão disponíveis atividades adaptadas a diferentes estilos de vida/ preferências, como 

atividades manuais – Avaliada em 2,6, onde 80,0% das entidades escrutinadas 

oferecem estas atividades.  

7) Estão disponíveis atividades adaptadas a diferentes estilos de vida/ preferências, como 

atividades de Culinária – Avaliada em 1,7, ou seja apenas pouco mais de um terço 

(35,6%) das entidades revelaram disponibilizar este tipo de atividades aos utentes. 

 

Flexibilidade de horários 

Esta sub-dimensão é avaliada com base em quatro variáveis, tendo obtido um valor médio de 2,0, 

em que cerca de metade (48,9%) das instituições permite alguma flexibilidade de horários. 

1) Flexibilidade de horários das atividades de rotina diárias de acordo com os estilos de 

vida dos residentes - Hora de levantar – Avaliação média 2,1, isto é, apenas pouco 

mais de metade 53,3% das instituições permitem flexibilidade de horários para hora de 

levantar. 

2) Flexibilidade de horários das atividades de rotina diárias de acordo com os estilos de 

vida dos residentes - Hora das refeições - Avaliação média 1,5, onde apenas cerca de 

um quarto das instituições (24,4%) permite a flexibilidade de horários no que respeita à 

hora das refeições. 

3) Flexibilidade de horários das atividades de rotina diárias de acordo com os estilos de 

vida dos residentes - Hora de tomar banho - Avaliação média 1,8, onde apenas 42,2% 

permite a flexibilidade de horários no que respeita à hora de tomar banho. 

4) Flexibilidade de horários das atividades de rotina diárias de acordo com os estilos de 

vida dos residentes - Hora de deitar - Avaliação média 2,5, havendo 75,6% das 

entidades com flexibilização ao nível dos horários para deitar. 
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Figura 101 – Distribuição de resultados obtidos para as sub-dimensões da dimensão “Estilo de Vida”, pela amostra de 

45 entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: A dimensão “Estilo de Vida” (“Life Style”) obteve uma avaliação média de 2,0, o que 

traduz que cerca de metade das instituições (56,3%) disponibiliza uma oferta com preocupações em 

respeitar o “Estilo de Vida” e história de vida dos seus utentes. 
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4.1.6.   SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

Esta dimensão é avaliada por 5 sub-dimensões: 

1) Existência de vários níveis de cuidados de saúde e assistência de acordo com as 

necessidades dos residentes, na mesma estrutura residencial ou noutra adjacente (ex.: vida 

independente, vida assistida, unidade de demências, recuperação e cuidados continuados). 

2) Existência de opções médicas/enfermagem – Avalia se são disponibilizados serviços 

médicos/enfermagem nas instituições, 

3) Existência de programas especializados na área da saúde (ex.: programas de 

rejuvenescimento, Parkinson, politraumatizados, diabetes,...) – Avalia se são desenvolvidos e 

implementados programas especializados em patologias principais dos seniores. 

4) Existência de Unidades de demência na comunidade sénior –. Avalia se existem unidades 

especializadas na área da memória, apoiando nos cuidados com a demência. 

5) Possibilidade de visitar outras comunidades do mesmo grupo no País e estrangeiro 

 

Existência de vários níveis de cuidados de saúde e assistência 

Das opções existentes, nomeadamente Vida Independente, Vida Assistida, Unidades de Memória e 

Unidades de Cuidados Continuados, em termos médios obteve-se 1,9, o que quer dizer das várias 

opções da oferta de vida sénior, apenas 43,3% fazem parte da oferta atual do Alto Alentejo.  

Para avaliação desta sub-dimensão foram consideradas 7 variáveis: 

1) Vida Independente (Independent Living): Apoio Domiciliário – Avaliação média 2,5, 

mostra que das entidades escrutinadas, 75,6% prestam serviços de Apoio Domiciliário; 

2) Vida Independente (Independent Living): Centro de Convívio – Avaliação média de 

1,4, ou seja, apenas 17,8% das entidades escrutinadas prestam serviços na área de 

Centros de Convívio. 

3) Vida Independente (Independent Living): Centro de Dia/Noite – Avaliação média 2,5, 

ou seja, 73,3% das entidades escrutinadas prestam serviços nesta área. 

4) Vida Assistida (Assisted Living) – Avaliação média 2,6, onde 77,8% das entidades 

escrutinadas prestam serviços nesta área. 

5) Unidades de Memória (Memory Care) – Foram identificadas apenas 3 instituições que 

englobam unidades de memória na ERPI, correspondendo a 6,7 % das entidades 

avaliadas, Lar da Ponte e Lar da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor (em Ponte 

de Sor) e Lar Aldeia da Mata / Lar de Santo António (Crato). Obteve-se assim uma 

média de 1,1 nesta variável. 

6) Unidades de Cuidados Continuados (Nursing Homes) – Das unidades avaliadas, 

apenas 8,9% das instituições prestam serviços nesta área, tendo-se obtido uma média 

de 1,2 nesta variável. 
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Largura da Oferta de Vida Independente – avalia, através de 11 sub-variáveis qual o portefólio da 

oferta da entidades de Vida Independente a operar no Alto Alentejo. O valor médio desta variável é 

negativo, 1,6, em que apenas 30,9% das entidades avaliadas tem uma maior abrangência de oferta 

de Vida Independente, 

i) Possibilidade de pedir refeições à lá carte, nomeadamente de dietas especiais – 

Avaliação média 1,5, onde apenas 26,7% das entidades avaliadas prestam este serviço. 

ii) Limpeza e remoção de lixo da residência (apartamentos/quartos) - Avaliação média 

2,0, onde metade (48,9%) das instituições prestam este serviço. 

iii) Assistência e manutenção de apartamentos/quartos – Avaliação média 1,8, ou seja 

menos de metade (42,2%) das entidades prestam este serviço. 

iv) Lavagem e tratamento de roupa de casa e pessoal - Avaliação média 2,0, ou seja 

menos de metade (48,9%) das entidades prestam este serviço. 

v) Transporte e acompanhamento a serviços médicos e enfermagem - Avaliação 

média 1,8, ou seja menos de metade (42,2%) das entidades prestam este serviço. 

vi) Transporte e acompanhamento a serviços privados - Avaliação média 1,6, o que 

reflete a pouca oferta nesta variável, menos de um terço (28,9%) das entidades prestam 

este serviço. 

vii) Prestação de Serviço 24/7 de Pessoal de apoio - Avaliação média 1,3, onde apenas 

15,6% das entidades prestam este serviço. 

viii) Prestação de Serviço 24/7 de Socorro em caso de emergência - Avaliação média 

1,4, onde apenas 20,0% das entidades prestam este serviço. 

ix) Serviços de imagem (cabeleireiro, manicura, barbeiro, etc) - Avaliação média 1,5, 

onde apenas 26,7% das entidades prestam este serviço. 

x) Serviços de utilidades (Gás, Água, Eletricidade, instalação de TV por cabo e internet) 

– A Avaliação é negativa neste domínio, 1,4, onde 22,2% das entidades prestam este 

serviço. 

xi) Estacionamento para utentes e visitantes - Avaliação média 1,4, onde apenas 17,8% 

das entidades prestam este serviço. 

 

Largura da Oferta de Vida Assistida – avalia, através de 18 sub-variáveis qual o portefólio da oferta 

da entidades de Vida Assistida a operar no Alto Alentejo. Em média este valor é 2 (numa escala de 1 

a 3), sendo que 57,2% das entidades disponibilizam uma ampla oferta de serviços. As 18 variáveis 

estão organizadas em onde três grupos: Serviços Básicos, Nível de Assistência e Serviços Médicos 

e de Enfermagem: 

SERVIÇOS BÁSICOS – o nível de serviços básicos oferecido na Vida Assistida (Assisted 

Living) é avaliado com base em 11 sub-variáveis, tendo obtido um valor médio de 2,3, 

correspondendo a 65% das entidades disponibilizam um completo leque de opções de 

serviços básicos. 

i) Disponibilização de três refeições por dia; – A Avaliação é de 2,7, onde 86,7% das 

entidades prestam este serviço; 
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ii) Disponibilização de snacks e bebidas entre e refeições –Avaliação média 2,4, onde 

68,9% das entidades prestam este serviço; 

iii) Assistência e manutenção de apartamentos/quartos –Avaliação média 2,5, onde 

75,6% das entidades prestam este serviço; 

iv) Lavagem e tratamento da Roupa de casa e pessoal  – Avaliação média 2,7, onde a 

grande maioria (84,4%) das entidades prestam este serviço; 

v) Limpeza e remoção de lixo – Avaliação média 2,7, onde a grande maioria (84,4%) 

das entidades prestam este serviço; 

vi) Serviços de imagem: cabeleireiro, manicura, barbearia, depilação –Avaliação média 

2,6, onde 77,8% das entidades prestam este serviço; 

vii) Transporte para consulta médica - Avaliação média 2,6, onde 77,8% das entidades 

prestam este serviço; 

viii) Transporte e acompanhamento a outros serviços privados (ex.: banco, cinema, 

teatros) - Avaliação média 2,4, onde 68,9% das entidades prestam este serviço; 

ix) Atividades diárias, com pessoal especializado - Avaliação média 2,5, onde 75,6% 

das entidades prestam este serviço; 

x) Possibilidade de dispor de personal trainer - Avaliação média negativa 1,2, onde 

apenas 11,1% das entidades prestam este serviço; 

xi) Possibilidade de ter um cuidador privado - Avaliação média negativa 1,2, onde 

apenas 8,9% das entidades prestam este serviço; 

 

NÍVEL DE ASSISTÊNCIA – Foram considerados 4 níveis de assistência possíveis, de acordo 

com o grau de dependência dos seniores, determinando-se qual a % das 45 entidades 

avaliadas que disponibilizam cada um desses níveis. 

xii) Nível de assistência Standard – Avaliação média foi de 1,5, onde apenas cerca de 1/4 

(24,4%) das entidades presta este serviço; 

xiii) Nível de assistência Plus – Avaliação média 1,6, onde 31,1% das entidades presta 

este serviço; 

xiv) Nível de assistência Plus Superior – Avaliação média 1,4, onde 22,2% das 

entidades presta este serviço; 

 

SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM – o nível de serviços médicos e de 

enfermagem oferecido na Vida Assistida (Assisted Living) é avaliado com base em 4 sub-

variáveis, tendo obtido um valor médio de 2,2, correspondendo a 57,8% das entidades que 

disponibilizam opções de serviços médicos e de enfermagem, especialmente de enfermagem 

xv) Cuidados médicos – Avaliação média de 2,2, onde mais de metade (62,2%) das 

entidades presta este serviço; 
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xvi) Cuidados de enfermagem – Avaliação média 2,5, sendo que 73,3% das entidades 

prestam este serviço; 

xvii) Pessoal de apoio treinado 24h/7dias semana - Avaliação média negativa (1,8) onde 

menos de metade (42,2%) das instituições avaliadas prestam este serviço; 

xviii) Socorro em caso de emergência 24h/7dias.semana - Avaliação média ligeiramente 

positiva (2,1) onde pouco mais de metade (53,3%) das instituições avaliadas prestam 

este serviço; 

 

Largura da Oferta de Cuidados Continuados –Esta análise foi feita com base no avaliação de 

apenas 1 entidade do Alto Alentejo que das ERPI best-in-class avaliadas, tem implementada a lógica 

do continuum de saúde e além dos serviços de vida assistida, oferece também serviços de cuidados 

continuados. Assim apenas 2,2% das ERPI avaliadas disponibilizam uma oferta de cuidados 

continuados. 

Tal como para a Vida assistida são consideradas 18 sub-variáveis, em que na entidade avaliada são 

disponibilizados 94,4% dos serviços avaliados. 

SERVIÇOS BÁSICOS 

i)  Disponibilização de três refeições por dia - Sim; 

ii) Disponibilização de snacks e bebidas entre e refeições – Sim; 

iii) Assistência e manutenção de apartamentos/quartos – Sim; 

iv) Lavagem e tratamento da Roupa – Sim; 

v) Limpeza e remoção de lixo – Sim; 

vi) Serviços de imagem - cabeleireiro, manicura, barbearia, depilação - Sim; 

vii) Atividades de reabilitação diárias, com pessoal especializado (fisioterapeutas, 

massagistas, …) - Sim; 

viii) Possibilidade de dispor de personal trainer - Sim; 

ix) Possibilidade de ter um cuidador/enfermeiro privado - Sim; 

NÍVEL DE ASSISTÊNCIA 

x) Nível de assistência Plus Superior - Sim; 

xi) Nível de assistência Total - Sim; 

xii) Reabilitação por especialidade (ex.: Ortopedia) – Sim; 

xiii) Recuperação de cirurgia – Sim; 

xiv)  Cuidados Paliativos - Sim; 

xv) Unidades de Dor – Não; 
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SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM 

xvi) Pessoal médico permanente 24/7dias semana – Sim; 

xvii) Pessoal e Enfermagem permanente – Sim; 

xviii)  Socorro em caso de emergência 24h/7dias.semana - Sim; 

 

Existência de opções médicas/enfermagem  

Independentemente do nível de serviço considerado avalia-se o nº de entidades que oferecem 

opções médicas e de enfermagem. Esta Subdimensão obteve uma média de 1,8, o que quer dizer 

que das entidades avaliadas, apenas 34% têm opções médicas e de enfermagem. 

 

Existência de programas especializados na área da saúde (ex.: programas de rejuvenescimento, 

Parkinson, politraumatizados, diabetes,...)  

Das opções existentes, nomeadamente Vida Assistida e Unidades de Cuidados Continuados, a 

avaliação média obtida nesta sub-dimensão é de 2,2, onde 57,3% das opções escrutinadas têm 

resposta pelas entidades do Alto Alentejo. No entanto a reabilitação específicas do turismo de saúde 

como cirurgia e especialidades médicas de recuperação como do tipo parkinsonismo, não foram 

identificadas no Alto Alentejo. 

 

Existência de Unidades de Memória  

Esta Subdimensão pretende avaliar a oferta de Unidade de Memória especializadas e 

individualizadas de outras ofertas de vida sénior,- Não existem, no Alto Alentejo, unidades 

específicas dirigidas para o apoio às demências. 

 

Possibilidade de visitar outras comunidades do mesmo grupo no País e fora dele 

Esta opção surge quando um mesmo grupo de oferta de unidades de Vida Sénior, tem equipamentos 

em diversos países e/ou regiões, permitindo a mobilidade territorial dos seniores, sempre com o 

mesmo nível de serviço. – Esta possibilidade não existe no Alto Alentejo. 
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Figura 102 – Distribuição de resultados obtidos para as sub-dimensões que constituem a dimensão “Serviços 

Prestados”, pela amostra de 45 entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões: Se considerarmos a amostra das 45 entidades representativa das melhores práticas do 

Alto Alentejo e integradas nas diversas dimensões do continuum de saúde: Vida Independente, Vida 

Assistida, Unidades de Memória e Cuidados Continuados, obtemos uma avaliação média da 

dimensão “Serviços Prestados” de 1,6 numa escala de 1 a 3. Ou seja, as ERPI da região não 

oferecem parte significativas das opções de Serviços Prestados avaliadas (resultantes da identificação 

das melhores práticas internacionais) através do inquérito e visitas realizadas. 

Constatou-se assim que em apenas poucos casos as entidades que oferecem Cuidados de Vida 

Sénior na região, disponibilizam várias opções no contínuo de saúde (ex.: ERPI + Cuidados 

Continuados e Reabilitação), o que compara com a oferta internacional, em que existe uma largura de 

oferta muito extensa, abrangendo em muitos casos todas as opções da Vida Sénior. 
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4.1.7.   RECURSOS HUMANOS 

 

 

Esta dimensão foi avaliada considerando quatro sub-dimensões: 

1) Formação dos Recursos Humanos, adequada à função  

2) Baixo nível de rotação do pessoal  

3) Opção de cuidados pessoais 

4) Organização e Potenciação dos Recursos Humanos 

 

Formação dos Recursos Humanos 

A avaliação média desta sub-dimensão foi positiva, com um valor de 2,4 numa escala de 1 a 3, 

tendo-se considerado que 68,9% das entidades têm um bom nível de formação dos seus recursos 

humanos. Esta sub-dimensão é composta por 9 variáveis avaliadas individualmente: 

1) Os RH têm qualificações adequadas às funções que desempenham – Avaliação 

obtida de 2,9, correspondendo a 95, 6%; 

2) Os RH são especializados em cuidar de pessoas com demências – Avaliação obtida 

de 1,7, isto é, 64,4% das entidades não têm recursos com esta formação; 

3) Existe formação inicial de novos recursos humanos na função a desempenhar – 

Avaliação de 2,2, ou seja, mais de metade (62,2%) das instituições dão formação inicial 

aos novos recursos humanos; 

4) Existe formação inicial de novos recursos humanos na cultura da organização – 

Avaliação de 2,2, ou seja, 60%  das instituições dão formação inicial aos novos recursos 

humanos sobre a cultura da organização; 

5) A formação realizada inclui formação no posto de trabalho com um tutor ou 

mentor – Avaliação de 2,3, o que indicia prática de formação com tutor/mentor para a 

maioria (64,4%) das instituições; 

6) Existe formação contínua e de especialização aos profissionais da organização – 

A avaliação obtida é muito positiva 2,5, que indicia prática de formação continua em 

75,6% das instituições; 

7) É elaborado e executado um Plano Anual de Formação – Avaliação de 2,4 o que 

embora positivo, mostra que ainda uma parte significativa das entidades (26,7%) não 

tem plano de formação; 

8) Existem registos de formação – Avaliação de 2,7 mostra que a grande maioria 

(84,4%) das entidades tem registos de formação; 

9) Já foram identificadas as necessidades de formação dos colaboradores para 2015 

Avaliação de 2,4, mostra que a maioria (71,1%) das entidades identificaram as 

necessidades de formação dos colaboradores para 2015; 
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Nível de rotação do pessoal 

A avaliação média desta sub-dimensão foi de 2,1, numa escala de 1 a 3. O que quer dizer que das 

45 entidades avaliadas, 16 têm uma rotação de pessoal superior a 5 anos (50%), e 13 entidades 

(40,6%) têm uma rotação que de pessoal inferior a 2 anos. De notar que 13 entidades não 

responderam ou não sabiam! 

 

Opção de cuidados pessoais 

A avaliação média desta sub-dimensão é de 1,0, ou seja, este serviço só é disponibilizado por uma 

das 45 entidades escrutinadas (Cruz Vermelha de Elvas). 

 

Organização e potenciação dos Recursos Humanos 

A avaliação média desta sub-dimensão é negativa (1,7). Esta avaliação surge na sequência de cinco 

variáveis: 

1) A entidade tem definida uma política de recrutamento – Avaliação obtida de 2,1, em 

que pouco mais de metade (55,6%) das entidades escrutinadas apresentaram uma 

política de recrutamento. 

2) Grau de exigência da política de recrutamento: Nos casos onde existe uma política 

de recrutamento, para 28,9% das entidades afirmam tem uma política exigente com a 

definição de diversos critérios ao nível de competências técnicas e das competências 

pessoais / personalidade, sendo estas muito valorizadas, tendo também em conta a 

inexistência de antecedentes criminais. Para 26,7% das entidades, a política de 

recrutamento tem definido alguns critérios para o recrutamento de novos Recursos 

Humanos, embora pouco detalhados e sem especial valorização das competências 

pessoais / personalidade. No entanto, a maioria (42,2%) das entidades afirmaram ter 

uma política de recrutamento pouco exigente, onde não estão definidos critérios 

rigorosos ao nível das competências técnicas e pessoais; 

3) Sistema de avaliação do desempenho dos colaboradores – O valor médio obtido 

para esta variável é de 1,5, ou seja mais de dois terços (73,3%) das instituições não têm 

sistema de avaliação de desempenho dos seus colaboradores; 

4) Impacto da avaliação de desempenho nas condições de remuneração e 

progressão na carreira – o valor médio obtido foi de 1,4, o que quer dizer que 

aproximadamente em cada cinco instituições escrutinadas, apenas uma (20,0%) revelou 

que a avaliação de desempenho tem impacto nas condições de remuneração e 

progressão na carreira dos seus colaboradores; 

5) Está definido e é implementado um plano de afetação e organização dos recursos 

humanos – Avaliação de 1,7, ou seja, apenas 35,6% das instituições têm definido e 

implementado um plano de afetação e organização dos recursos humanos; 
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Figura 103 – Distribuição de resultados obtidos para sub-dimensões da dimensão “Recursos Humanos” pela amostra 

de 45 entidades. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: Da análise geral da dimensão “Recursos Humanos” a média das diversas variáveis 

avaliadas nas 45 entidades é negativa, tendo obtido o valor de 1,8 (numa escala de 1 a 3). 

Para esta classificação contribuíram sobretudo as sub-dimensões “Organização e potenciação de 

Recursos Humanos” e “Opção de cuidados pessoais”, com insuficiente organização, definição de 

responsabilidades e competências e avaliação de desempenho dos colaboradores.  
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4.1.8.   INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

A dimensão Inovação e Tecnologia foi avaliada com base em três sub-dimensões: 

1) Existência de equipamento multimédia e interativo na comunidade, onde os residentes são 

convidados a participar; 

2) Existência de parcerias com hospitais ou clínicas médicas especialistas em práticas de 

recuperação e tratamento inovadoras; 

3) Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento ativo 

 

Existência de equipamento multimédia e interativo na comunidade 

A avaliação média desta sub-dimensão foi negativa (1,0), uma vez que as entidades operadoras de 

Vida Sénior no Alto Alentejo, não têm equipamento multimédia com software de estimulação e lúdico 

para os seniores, à semelhança do que existe nos EUA e Europa do Norte. 

 

Existência de parcerias com hospitais ou clínicas médicas 

A avaliação média desta sub-dimensão foi negativa (1,1), uma vez que à exceção de duas entidades 

(SCM Campo Maior e CS Nossa Sra. da Esperança (Nisa)) a grande maioria não tem parcerias com 

hospitais e clínicas para desenvolver terapêuticas nas áreas com maior impacto nos seniores. 

 

Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento ativo 

A avaliação média desta sub-dimensão foi negativa (1,5), em que 77,2% das entidades não 

disponibilizar este tipo de tecnologias. A avaliação desta sub-dimensão teve por base quatro 

variáveis: 

1) Estão disponíveis tecnologias que contribuam para a segurança dos seniores 

“Campainhas” de ajuda individual – Avaliação obtida de 2,4, ou seja apenas 71,1 

% das entidades escrutinadas têm “campainhas de ajuda individual”; 

2) Estão disponíveis tecnologias que contribuam para a segurança dos seniores 

Localização por GPS (demências) - Avaliação 1,1, onde apenas 3 entidades 

manifestaram que utilizam tecnologia GPS (para demências); 

3) Estão disponíveis tecnologias que contribuam para a segurança dos seniores - 

Sensores para abertura de portas – A avaliação (1,2) mostra a quase inexistência 

destes sensores nas entidades do Alto Alentejo, onde apenas 11,1% das entidades 

revelaram ter este tipo de sensores; 

4) Estão disponíveis tecnologias que contribuam para a segurança dos seniores - 

sensores de som e movimento (durante a noite) – Avaliação 1,0, ou seja apenas 

1 entidade revelou ter este tipo de sensores (Cruz Vermelha de Elvas); 
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Figura 104 – Distribuição de resultados obtidos para sub-dimensões da dimensão “Inovação e Tecnologia”, pela 

amostra de 45 entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: Da análise geral da dimensão “Inovação e Tecnologia” a média das diversas variáveis 

avaliadas nas 45 entidades é negativa, tendo obtido o valor de 1,2 (numa escala de 1 a 3), sendo a 

que obteve a mis baixa pontuação no distrito. Efetivamente 83,7% das instituições avaliadas não 

oferece equipamentos com recurso a tecnologias e a inovação, sendo que apenas 6,8%, duas 

entidades (SCM Campo Maior e CS Nossa Sra. da Esperança (Nisa), têm parcerias para projetos com 

unidades de saúde, no âmbito das patologias que afetam os seniores. 
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4.2.OFERTA DA VIDA SÉNIOR POR CONCELHO 

Este ponto analisa a qualidade da oferta ao nível de equipamentos de Vida Sénior por concelho. 

Desta amostra das 45 entidades best-in-class, surge como a base em cada concelho 

A análise dos resultados obtidos por concelho estrutura-se nas anteriormente referidas oito 

dimensões que constituem a Proposta de Valor Atual dos Equipamentos e Serviços de Vida Sénior: 

1 EQUIPAMENTOS E FACILIDADES   2. SOCIALIZAÇÃO; 

3 PRIVACIDADE;     4.LIKE-HOME 

5. LIFE-STYLE     6.SERVIÇOS PRESTADOS; 

7. RECURSOS HUMANOS;    8.INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

4.2.1   Alter do Chão 

Neste concelho, foram identificadas três entidades, que servem de base à análise da oferta em Alter 

do Chão. Como se retira da Figura 105, a média das diversas dimensões oscila entre 1,7 para 

“Equipamentos e Facilidades” e 1,0 para a “Inovação e Tecnologia”. Tal configura uma proposta de 

valor abaixo da média do distrito, em todas as dimensões da Vida Sénior. 

 

 

Figura 105 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Alter do Chão vs. Região do Alto Alentejo (Distrito Portalegre) 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  183 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

 

 

A Dimensão “Equipamento e Facilidades” é composta por 5 Sub-dimensões: 

1. Qualidade Ambiental; 

2. Localização e Acessibilidades; 

3. Edifícios e Equipamentos; 

4. Espaços Exteriores; 

5. Decoração e Design 

 

A Qualidade Ambiental é a sub-dimensão mais pontuada (2,7), em que apenas a Qualidade da 

Paisagem e Biodiversidade obteve uma pontuação mediana (2,0). 

A Localização e Acessibilidades teve pontuação negativa (1,8), uma vez que os equipamentos 

avaliados no concelho foram penalizados pela variável integração no meio envolvente (quer no 

espaços urbanos quer no espaço rural) e sobretudo pela inexistência de vista (mar ou serra). 

Notar também que a não proximidade a Campos de Golfe e a distância a Aeroportos, bem como a 

zonas de comércio e serviços penalizaram fortemente a pontuação desta sub-dimensão. 

 

 

Figura 106 – Análise das sub-dimensões e variáveis que constituem a Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da 

Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão 
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No que se refere à sub-dimensão Edifícios e Equipamentos, a pontuação é ainda mais negativa (1,5), 

tendo contribuído para esta avaliação a não existência de Ginásios/Fisioterapia, Wifi /IT /Multimédia, 

Piscina (Interior ou exterior), Biblioteca / Auditório / Sala de Cinema e Restaurante ou Bar. 

Acresce ainda a não existência de diferentes tipologias de quartos/apartamentos para os utentes. 

Quanto aos Espaços Exteriores as unidades avaliadas obtiveram também uma avaliação negativa 

(1,4), devido essencialmente à inexistência de jardins ou pouco cuidado com o espaço envolvente e 

à não disponibilização de com e áreas de socialização exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 – Análise das sub-dimensões e variáveis que constituem a  Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da 

Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão (cont) 

 

O Design e Decoração é a sub-dimensão com pontuação mais baixa com uma média de 1,3, onde 

todas as 5 variáveis que a compõem têm um valor negativo.. 

 

Figura 108 – Análise das sub-dimensões e variáveis que constituem a Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da 

Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão (cont.) 
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SOCIALIZAÇÃO 

 

 

Figura 109 – Análise das sub-dimensões que constituem a Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão 

 

PRIVACIDADE 

 

 

 

Figura 110 – Análise das sub-dimensões  que compõem a dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão 

 

 

LIKE HOME 

 

 

Figura 111 – Análise das sub-dimensões da dimensão LIKE HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão 
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LIFE STYLE 

 

 

 

 

Figura 112 – Análise das sub-dimensões  da dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão 

 

 

 

 

SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

 

 

Figura 113 – Análise das sub-dimensões da dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão 
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RECURSOS HUMANOS 

 

 

Figura 114 – Análise das sub-dimensões da dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão 

 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

 

 

Figura 115 – Análise das sub-dimensões da dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Alter do Chão 
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4.2.2   Arronches 

A avaliação qualitativa da Oferta do concelho de Arronches tem por base a média de quatro 

entidades. A média das diversas dimensões (ver figura 89) oscila entre 2,2 para “Equipamentos e 

Facilidades” e 1,2 para a “Inovação e Tecnologia”. Para este conselho, apenas a Dimensão 

“Equipamentos e Facilidades” apresenta uma Proposta de Valor Positiva (>2,0) em linha com a 

média do Distrito.  

Embora com uma avaliação negativa, as Dimensões Like-Home (1,6) e Recursos Humanos (1,9) 

estão acima da média do Distrito, 1,5 e 1,8 respetivamente.  

 

Figura 116 - Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Arronches vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

Figura 117 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Arronches 
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Figura 118 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Arronches (cont.) 

 

 

Figura 119 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Arronches (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

 

 

Figura 120 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Arronches 
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PRIVACIDADE 

 

 

 

Figura 121 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Arronches 

 

LIKE-HOME 

 

 

Figura 122 – Análise das sub-dimensões da dimensão LIKE HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Arronches 

 

LIFE STYLE 

 

 

Figura 123 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Arronches 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

 

Figura 124 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Arronches 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

Figura 125 – Análise das sub-dimensões da dimensão RECURSOS HUMANOS da Oferta de Vida Sénior em Arronches 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

 

 

Figura 126 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Oferta de Vida Sénior em 

Arronches 
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4.2.3   Avis 

A avaliação qualitativa da Oferta do concelho de Avis é representada aqui por uma entidade. A média 

das diversas dimensões (ver figura 100) oscila entre 1,6 para “Equipamentos e Facilidades” e 

“Recursos Humanos”, e 1,0 para a “Inovação e Tecnologia”, “Privacidade” e “Life Style”. Neste 

Concelho, todas as dimensões estão abaixo da média do Distrito e são negativas. 

 

 

Figura 127 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Avis vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

 

 

Figura 128 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis 
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Figura 129 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis (cont.) 

 

 

Figura 130 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

 

Figura 131 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis 
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PRIVACIDADE 

 

 

Figura 132 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis 

 

LIKE HOME 

 

 

Figura 133 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão LIKE HOME da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis 

 

 

LIFE STYLE 

 

 

 

Figura 134 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

Figura 135 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

Figura 136 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

 

Figura 137 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor 

de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Avis 
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4.2.4   Campo Maior 

A avaliação qualitativa da Oferta do concelho de Campo Maior é aqui representada por uma 

entidade. A média das diversas dimensões (ver figura 111) oscila entre 2,4 para “Recursos 

Humanos”, e 1,4 para a “Like Home” e “Life Style”. Neste Concelho, a única dimensão positiva (>2) é 

a dos “Recursos Humanos”. Embora negativas, mas acima da média do Distrito temos “Serviços 

Prestados” (1,8) e “Inovação e Tecnologia” (1,8). 

Abaixo da média do Distrito, situa-se as dimensões dos “Equipamentos e Facilidades” (1,9), Like 

Home (1,4), Life Style (1,4). 

 

Figura 138 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Campo Maior vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

Figura 139 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior 
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Figura 140 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior (cont.) 

 

 

Figura 141 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

 

 

 

Figura 142 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior 
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PRIVACIDADE 

 

 

 

Figura 143 – Análise das sub-dimensões que compõem a Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior 

 

LIKE HOME 

 

 

Figura 144 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão LIKE HOME da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior 

LIFE STYLE 

 

 

 

 

Figura 145 – Análise das sub-dimensões que compõem a dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

 

Figura 146 – Análise das sub-dimensões que compõem a Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

Figura 147 – Análise das sub-dimensões que compõem a Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

 

Figura 148 – Análise das sub-dimensões que compõem a Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor 

de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Campo Maior 
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4.2.5   Castelo de Vide 

A avaliação qualitativa da Oferta do concelho de Castelo de Vide é aqui representada por duas 

entidades. A média das diversas dimensões (ver figura 122) oscila entre 2,4 para “Equipamentos e 

Facilidades”, e 1,3 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho, a única dimensão positiva (>2) é 

a dos “Equipamentos e Facilidades” (2,4). Embora com um valor médio ou negativas, mas acima da 

média do Distrito temos as dimensões da “Socialização” (2,0), “Like Home” (1,8), e “Inovação e 

Tecnologia” (1,3). Abaixo da média do Distrito, situam-se as dimensões “Life Style” (1,8), “Serviços 

Prestados” (1,4) e “Recursos Humanos” (1,6). 

 

Figura 149 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Castelo de Vide vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

Figura 150 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 151 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 152 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide (cont.) 

SOCIALIZAÇÃO 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 153 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide 
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PRIVACIDADE 

 

 

 

Figura 154 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 155 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide 

 

LIFE STYLE 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 156 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide 

 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  203 

SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 157– Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 158 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 159 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Castelo de Vide 
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4.2.6   Crato 

A avaliação qualitativa da Oferta do concelho do Crato é aqui representada por três entidades. A 

média das diversas dimensões (ver figura 133) oscila entre 2,5 para “Equipamentos e Facilidades”, e 

1,2 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho, existem 3 dimensões positivas (>2): 

“Equipamentos e Facilidades” (2,5), “Life Style” (2,2) e “Socialização” (2,1). Embora com um valor 

médio ou negativas, mas acima da média do Distrito temos as dimensões da “Privacidade” (2,0) e 

“Serviços Prestados” (1,7). Abaixo da média do Distrito, situam-se as dimensões “Recursos 

Humanos” (1,7) e “Like Home” (1,4). 

 

Figura 160 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior no Crato vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 161 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Crato 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 162 – Análise das sub-dimensões variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Crato (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 163 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Crato (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 164 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior no Crato 
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PRIVACIDADE 

 

 

 

Figura 165 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior no Crato 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 166 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior no Crato 

 

 

LIFE STYLE 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 167 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior no Crato 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 168 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Crato 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 169 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior no Crato 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN

Inovação e tecnologia

1,4

1,0

1,0

1,1

Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento

Existência de equipamento multimédia e nterativo na comun

Existência de parcerias com hospitais ou clínicas médica

Inovação e Tecnologia

 

Figura 170 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Crato 
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4.2.7   Elvas 

A avaliação qualitativa da Oferta do concelho do Elvas é aqui representada por quatro entidades 

best-in-class. A média das diversas dimensões (ver figura 144) oscila entre 2,3 para “Equipamentos e 

Facilidades”, e 1,2 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho, existem 2 dimensões positivas 

(>2): “Equipamentos e Facilidades” (2,3) e “Recursos Humanos” (2,2).  

Embora com um valor médio ou negativas, mas acima da média do Distrito temos as dimensões da 

“Socialização (2,0), “Like Home” (1,6) e “Serviços Prestados” (1,7). Abaixo da média do Distrito, 

situam-se as dimensões do “Life Style” (2,0) e a “Inovação e Tecnologia” (1,2). 

 

Figura 171 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Elvas vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172 - Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 
Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 173 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 174 - Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 175 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 
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PRIVACIDADE 

 

 

Figura 176 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 177 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 

 

 

LIFE STYLE 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 178 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 179 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 180 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 181 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 
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4.2.8   Fronteira 

A avaliação qualitativa da Oferta best-in-Class do concelho do Fronteira é aqui representada por uma 

entidade. A média das diversas dimensões (ver figura 155) oscila entre 2,0 para “Equipamentos e 

Facilidades”, e 1,0 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho todas as Dimensões são 

negativas (<2) e estão abaixo da média do Distrito.  

De notar, que no concelho de Fronteira, para além do equipamento avaliado é do conhecimento da 

equipa que está em fase final um equipamento de vida sénior com uma oferta abrangente e que será 

certamente um exemplo das melhores práticas nesta área ao nível de toda a Região, mas que à data 

da realização deste projeto não está em funcionamento, não podendo ser avaliado. 

 

Figura 182 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Fronteira vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

Figura 183 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Fronteira 
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Figura 184 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 

 

 

Figura 185 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Fronteira 

 

SOCIALIZAÇÃO 

 

 

Figura 186 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Fronteira 
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PRIVACIDADE 

 

 

Figura 187 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Fronteira 

 

LIKE HOME 

 

 

Figura 188 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Fronteira 

 

LIFE STYLE 

 

 

Figura 189 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Fronteira 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  215 

SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

Figura 190 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Fronteira 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

Figura 191 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Elvas 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

 

Figura 192 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Fronteira 
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4.2.9   Gavião 

A avaliação qualitativa da Oferta best-in-Class do concelho do Gavião é aqui representada por duas 

entidades. A média das diversas dimensões (ver figura 166) oscila entre 2,3 para “Equipamentos e 

Facilidades”, e 1,2 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho há 2 dimensões positivas (>2), 

“Equipamentos e Facilidades” e “Life Style” (2,3). Existem 3 dimensões, que embora ligeiramente 

positivas ou negativas, têm uma avaliação superior à média do Distrito, nomeadamente a 

“Socialização” (2,0), “Recursos Humanos” (2,0) e a “Privacidade” (1,9). As dimensões “Serviços 

Prestados” (1,5), “Like Home” (1,4), e “Inovação e Tecnologia” (1,2), para além de negativas, situam-

se abaixo da média do Distrito. 

 

Figura 193 –Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Gavião vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 194 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 195 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 196 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 197 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião 
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PRIVACIDADE 

 

 

 

Figura 198 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 199 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE-HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião 

 

 

LIFE STYLE 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN

Life Style

2,3

2,6

2,0

2,0

2,2

Existência de espaços distintos com ambientes adequados a

Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atençã

Flexibilidade de horários, e opção de tomar as refeições

Existência de atividades customizadas e adaptadas ao esti

Life Style

 

Figura 200 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE-STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 201 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 202 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 203 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior no Gavião 
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4.2.10   Marvão 

A avaliação qualitativa da Oferta best-in-Class do concelho de  Marvão é aqui representada por 

quatro entidades. A média das diversas dimensões (ver figura 177) oscila entre 2,3 para “Life Style”, 

e 1,2 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho há 2 dimensões positivas (>2), “Life Style” 

(2,3), “Equipamentos e Facilidades” (2,2). Existem 3 dimensões, que embora ligeiramente positivas 

ou negativas, têm uma avaliação superior à média do Distrito, nomeadamente a “Socialização” (2,0) 

e “Privacidade” (1,7). As dimensões “Serviços Prestados” (1,5), “Like Home” (1,5), e “Recursos 

Humanos” (1,6), para além de negativas, situam-se abaixo da média do Distrito. 

 

Figura 204 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Marvão vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 205 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 206 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 207 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão (cont.) 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 208 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão 
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PRIVACIDADE 

 

 

Figura 209 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 210 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão 

 

 

LIFE STYLE 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN

Life Style

1,9

2,6

2,0

3,0

2,4

Existência de espaços distintos com ambientes adequados a

Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atençã

Flexibilidade de horários, e opção de tomar as refeições

Existência de atividades customizadas e adaptadas ao esti

Life Style

 

Figura 211 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 212 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 213 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Marvão 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 214 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Mar 
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4.2.11   Monforte 

A avaliação qualitativa da Oferta best-in-Class do concelho de Monforte é aqui representada por uma 

entidade. A média das diversas dimensões (ver figura 188) oscila entre 2,3 para “Equipamentos e 

Facilidades” e 1,2 para a “Inovação e Tecnologia”. 

Neste Concelho apenas a dimensão “Equipamentos e Facilidades” é positiva (2,3). A dimensão “Like 

Home” (1,8) embora negativa é superior à média do Distrito. Todas as outras dimensões são 

negativas e inferiores à média do Distrito. 

 

Figura 215 – Resultados obtidos para as sub-dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da 

Vida Sénior em Monforte vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 216 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 217 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN

Design e Decoração

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,3

Iluminação

Recurso a um profissional de decoração/design de interior

Harmonia da paleta de cores e padrões utilizados

Estado do Mobiliário e sua harmonia no espaço

Nível de conforto percebido

Existência de uma decoração distintiva e criativa

Design e Decoração

 

Figura 218 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 219 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 
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PRIVACIDADE 

 

 

Figura 220 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 221 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE-HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 

 

 

LIFE STYLE 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 222 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE-STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 223 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 224 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 225 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Monforte (cont.) 
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4.2.12   Nisa 

A avaliação qualitativa da Oferta best-in-Class do concelho de Nisa é aqui representada por cinco 

entidades. A média das diversas dimensões (ver figura 199) oscila entre 2,1 para “Equipamentos e 

Facilidades” e 1,2 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho apenas a dimensão 

“Equipamentos e Facilidades” é positiva (2,1).  

Todas as outras dimensões são negativas, e situam-se abaixo da do Distrito. 

 

Figura 226 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Nisa vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 227 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 228 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 229 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 230 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa 
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PRIVACIDADE 

 

 

 

Figura 231 – Análise das sub-dimensões da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 232 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE-HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa  

 

 

LIFE STYLE 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 233 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE-STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 234 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 235 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Nisa 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN

Inovação e tecnologia

1,4

1,0

1,0

1,1

Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento

Existência de equipamento multimédia e nterativo na comun

Existência de parcerias com hospitais ou clínicas médica

Inovação e Tecnologia

 

Figura 236 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior 
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4.2.13   Ponte de Sor 

A avaliação qualitativa da Oferta best-in-Class do concelho de Ponte de Sor é aqui representada por 

seis entidades. A média das diversas dimensões (ver figura 210) oscila entre 2,4 para “Equipamentos 

e Facilidades” e 1,2 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho 3 dimensões são positivas: 

“Equipamentos e Facilidades” (2,4), “Life Style” (2,2) e “Socialização” (2,1). A “Privacidade” teve uma 

classificação ligeiramente positiva (2,0) e superior à média do Distrito. 

Todas as outras dimensões são negativas, e situam-se abaixo da média do Distrito. 

 

Figura 237 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Ponte de Sor vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 238 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 239 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 240 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 241 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor 
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PRIVACIDADE 

 

 

Figura 242 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor 
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Figura 243 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE-HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor 

 

 

LIFE STYLE 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 244 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE-STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 245 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 246 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 247 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Ponte de Sor 
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4.2.14   Portalegre 

A avaliação qualitativa da Oferta best-in-Class do concelho de Portalegre é aqui representada por 

cinco entidades. A média das diversas dimensões (ver figura 221) oscila entre 2,4 para “Life Style” e 

1,4 para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho, duas dimensões são positivas: “Life Style” (2,4) 

e “Equipamentos e Facilidades” (2,2). Todas as outras dimensões são negativas e abaixo da média 

do Distrito, à exceção dos “Recursos Humanos” que se situa ligeiramente abaixo da média do 

Distrito. 

 

Figura 248 –Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Portalegre vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 249 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 250 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 251 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 252 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre 
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PRIVACIDADE 

 

 

Figura 253 – Análise das variáveis da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 254 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE-HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre 

 

 

LIFE STYLE 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 255 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 256 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 257 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 258 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Portalegre 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  240 

4.2.15   Sousel 

A avaliação qualitativa da Oferta best-in-Class do concelho de Sousel é aqui representada por três 

entidades. A média das diversas dimensões (ver figura 232) oscila entre 2,3 para “Life Style” e 1,1 

para a “Inovação e Tecnologia”. Neste Concelho, duas dimensões são positivas: “Life Style” (2,4) e 

“Equipamentos e Facilidades” (2,2).  

Todas as outras dimensões são negativas e abaixo da média do Distrito, à exceção do “Like Home” 

(1,6) que se situa ligeiramente abaixo da média do Distrito. 

 

Figura 259 – Resultados obtidos para as dimensões da Proposta de Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida 

Sénior em Sousel vs. Região do Alto Alentejo 

Tal é explicado a seguir pela avaliação efetuada a cada uma das variáveis que constituem cada 

dimensão. 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 260 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel 
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Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 261 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel (cont.) 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 262 – Análise das sub-dimensões e variáveis da Dimensão EQUIPAMENTOS E FACILIDADES da Proposta de 

Valor de Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel (cont.) 

 

SOCIALIZAÇÃO 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 263 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SOCIALIZAÇÃO da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel 
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PRIVACIDADE 

 

 

Figura 264 – Análise das variáveis da Dimensão PRIVACIDADE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel 

 

 

LIKE HOME 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 265 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIKE-HOME da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel 

 

 

LIFE STYLE 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 266 – Análise das sub-dimensões da Dimensão LIFE STYLE da Proposta de Valor de Equipamentos e 

Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel 
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 267 – Análise das sub-dimensões da Dimensão SERVIÇOS PRESTADOS da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 268 – Análise das sub-dimensões da Dimensão RECURSOS HUMANOS  da Proposta de Valor de Equipamentos 

e Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel 

 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Fonte: Inquérito presencial  a 44 entidades (ERPIs) da economia social, efetuado pela CIMAA e Instituto da Segurança Social, Centro Distrital de Portalegre; Análise HQN
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Figura 269 – Análise das sub-dimensões da Dimensão INOVAÇÃO E TECNOLOGIA da Proposta de Valor de 

Equipamentos e Infraestruturas da Vida Sénior em Sousel 
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4.3. QUALIDADE DA OFERTA TURÍSTICA 

A oferta em termos de Vida Independente (Independente Living) está na interface com a oferta 

turística, em particular do Turismo Sénior. Como já mencionado o Alto Alentejo não tem produtos 

específicos nem para o Turismo sénior, nem para o turismo de saúde. 

Ao nível do Turismo de Saúde e Bem-estar, este é incipiente, sendo atualmente composto apenas 

por uma oferta e um conjunto de serviços na área termal, sem a oferta de alojamentos, isto é, os 

clientes terão que ficar hospedados nas imediações, em casas particulares ou Hotéis, o que não 

constitui uma oferta atrativa para o público-alvo que tem standards muito mais altos. 

Não havendo especificamente unidades de alojamento dirigidas para o turismo sénior, é feita neste 

ponto, uma avaliação dos vários alojamentos locais da região do Alto Alentejo, baseada na 

classificação de três dos mais importantes websites de procura e reserva de hotéis: 

 Booking; 

 TripAdvisor; 

 Trivago; 

 Guia Expresso/Sapo “Boa Cama Boa Mesa”. 

Esta não é uma avaliação qualitativa científica, baseada em especificações do setor mas reflete a 

opinião dos clientes expressa em sites de referência para a reserva de alojamentos e que constituem 

um benchmark relevante neste setor, com ampla utilização pelos turistas de todo o mundo. Estes 

websites utilizam os seus próprios referenciais com os respetivos critérios de avaliação de que 

resultam as pontuações obtidas. Seguidamente procura descrever-se de forma breve estes 

esquemas de classificação utilizados. 

Da avaliação dos vários alojamentos turísticos no Alto Alentejo realça que nas unidades mais 

recentes existe um muito maior cuidado com a oferta disponibilizada, quer em termos de 

equipamentos, facilidades, decoração e nível de serviço, o que se reflete na mais alta pontuação 

atribuída pelos clientes. Muitas destas unidades encontram-se no espaço rural, tirando partido da 

tranquilidade, paisagem e enquadramento natural, elementos muito valorizados pelos turistas e em 

particular pelos turistas seniores. 

Em termos de avaliação da oferta turística é também feita uma apreciação qualitativa dos 

restaurantes existentes em cada município. Como se descreveu nos rankings “The Best Places to 

Retirment” os seniores valorizam a existência de uma boa gastronomia e de bons restaurantes , com 

uma boa relação qualidade preço. 

Daí que se pretendeu neste capítulo perceber a distribuição da oferta de estabelecimentos de 

restauração e bebidas pelos 15 municípios da região e quais os que são distinguidos por referenciais 

reconhecidos pelo mercado como seja o Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso e o “Alentejo Bom 

Gosto” desenvolvido pelo Turismo do Alentejo. 

Desta análise pode também constatar-se qua a atual proposta de valor do Alto Alentejo ao nível da 

restauração se baseia quase exclusivamente em restaurantes de comida portuguesa, muitos deles 

pouco distintivos, não existido praticamente gastronomia de outras  partes do mundo, excetuando 

algumas pizzarias. Esta ausência de diversificação em termos de “sabores do mundo” é um aspeto 

que deverá ser invertido, acompanhando a procura por parte de um público  estrangeiro, mais 

sofisticado e que gosta de variar a sua gastronomia. 
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4.3.1   ALOJAMENTOS 

No Estudo de Mercado foram já referenciadas as unidades de alojamento existentes e seu 

mapeamento por concelho, sendo que para a caraterização da oferta estas unidades são avaliadas 

de acordo com os referenciais abaixo descritos. 

4.3.1.1 Descrição referenciais/Esquemas de classificação utilizados 

   

A “Booking.com B.V”. é parte da Priceline Group (Nasdaq: PCLN), que é proprietária e operadora do 

“Booking.com™”, líder mundial de reservas de alojamentos on-line. Todos os dias, mais de 850 000 

noites de estadia são reservadas através de Booking.com. O website e as aplicações de 

“Booking.com” atraem visitantes provenientes tanto do mercado internacional de lazer como de 

negócios. 

Fundada em 1996, a “Booking.com B.V”, com sede em Amesterdão e 165 escritórios em mais de 60 

países no mundo inteiro, garante aos seus clientes os melhores preços para qualquer tipo de 

propriedade, desde os pequenos alojamentos de acomodação e pequeno-almoço de gerência 

familiar até apartamentos executivos e suites luxuosas em hotéis de 5 estrelas. As propriedades 

autossuficientes estão em especial destaque em Villas.com, um website parceiro recentemente 

criado por “Booking.com”.  

A “Booking.com” está disponível em mais de 40 idiomas e conta com mais de 690 915 propriedades 

(incluindo alojamentos para férias) em 215 países. 

Descrição da Classificação do Booking 

Categorias avaliadas: 

                 

                   Nota: Nem sempre todas as categorias são comentadas pelos clientes 

 

Pontuação atribuída pelos Comentários: 

A escala de pontuação do Booking vai de 0 a 10 em todas as categorias. 

Classificação Pontuação 

N.D. Não Disponível ou inferior a 7 

Bom 7 a 7,9 

Ótimo 8 a 8,5 

Fabuloso 8,6 a 8,9 

Soberbo 9 a 9,4 

Excecional 9,5 a 10 

Quadro 2 – Pontuação de comentários Booking 

 Limpeza  

 Conforto  

 Localização  

 Comodidades  

 Funcionários  

 Relação Qualidade/Preço 

 Wifi Gratuito  
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Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TripAdvisor® é o maior site de viagens do mundo. Com ele, os viajantes planeiam e reservam a 

viagem perfeita. O TripAdvisor oferece dicas de milhões de viajantes e uma ampla variedade de 

opções de viagem e de recursos de planeamento. Além disso, conta com links integrados para 

ferramentas de reserva, que procuram os melhores preços de hotéis em centenas de sites. 

Os sites com a marca do TripAdvisor formam a maior comunidade de viagens do mundo. São 340 

milhões de visitantes únicos mensais e mais de 225 milhões de avaliações e opiniões sobre mais de 

4,9 milhões de acomodações, restaurantes e atrações. Os sites operam em 45 países no mundo 

todo. O TripAdvisor também inclui o TripAdvisor for Business, um setor que se dedica a oferecer à 

indústria turística o acesso aos milhões de visitantes mensais do TripAdvisor. 
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Descrição da Classificação do Tripadvisor 

Categorias de Comentários: 

 

 

 

 

 

      Nota: Nem sempre todas as categorias são comentadas. 

 

Pontuação de Comentários: 

A escala de pontuação do TripAdvisor vai de 0 a 5: 

Classificação Pontuação 

Excellent/Excelente 4,5-5/5 

Very Good/Muito Bom 3,5 -4/5 

Good/Average/Razoável 3/5 

Poor/Ruim 2/5 

Terrible/Horrível 1/5 

Quadro 3 – Pontuação de comentários TripAdvisor 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

O motor de busca do Trivago permite aos utilizadores compararem preços de mais de 700.000 hotéis 

em todo o mundo, entre mais de 200 sites de reserva. Mais de 80 milhões de viajantes utilizam 

mensalmente o comparador de preços poupando cerca de 36% para o mesmo quarto de hotel, na 

mesma cidade.  

Os 140 milhões de opiniões de hotéis e mais de 14 milhões de fotografias dão-lhe mais informação 

sobre o local para onde vai viajar. Para ter uma visão mais pormenorizada do hotel, o Trivago 

disponibiliza avaliações e opiniões de outros sites de reserva como Hotels.com, Expedia, Agoda, etc. 

O Trivago é um comparador de preços de hotéis com uma extensa lista de propriedades. Os preços 

disponibilizados vêm de vários hotéis e sites de reserva e enquanto o utilizador decide que hotel 

melhor se adequa a si, o processo de reserva é completado pelos próprios sites de reserva (que têm 

links no próprio site). Ao escolher “Ver Oferta”, o cliente é reencaminhado para o site de reserva, 

onde poderá rever a informação e reservar o hotel que escolheu no Trivago.  

•  Localização 

•  Qualidade do sono 

•  Quartos 

• Serviço/Atendimento 

• Custo-Benefício 

• Limpeza 
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Descrição da Classificação da Trivago 

 

Pontuação de Comentários: 

A escala de pontuação e do Trivago vai de 0 a 100 e é expressa pelos símbolos abaixo que 

demonstram o grau de satisfação do cliente com a sua experiência : 

Classificação geral Pontuação 

 

 81 a 100 

 

 

 78 a 80 

 

 75 a 77 

 

 70 a 74 

 

 0 a 70 

Quadro 4 – Pontuação de comentários Trivago 

  

Exemplo: 

  

 

Boa Cama Boa Mesa (BCBM) 

O Boa Cama Boa Mesa é um guia editado pelo Jornal  Expresso que pretende retratar, de forma 

rigorosa e criativa, as melhores opções em matéria de turismo e lazer, em particular alojamentos e 

restaurantes e que é amplamente conhecido pelo público português. 

 

Outros websites 

No caso de alojamentos que não constem nos três websites principais avaliados foi feita uma 

referência a outros websites relacionados com Turismo, Hotelaria, Guias de viagem (portugueses ou 

internacionais). Os estabelecimentos que aparecem nestes websites são os que não estão 

classificados no Booking, Trivago ou Tripadvisor, por serem geralmente de menor dimensão. 
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4.3.1.2 Avaliação de alojamentos por concelho 

Foram avaliados no Distrito de Portalegre 191 alojamentos, divididos por 15 concelhos. 

Concelhos N.º 
Alojamentos 

Alojamentos 
classificados no 

Booking 

N.º Alojamentos 
classificados no 

Tripadvisor 

N.º Alojamentos 
classificados no 

Trivago 

N.º Alojamentos 
classificados 
no guia BCBM 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alter do Chão 11 6 55% 5 45% 5 45% 8 73% 

Arronches 4 2 50% 2 50% 2 50% 4 100% 

Avis 20 5 25% 3 15% 3 15% 6 30% 

Campo Maior 8 3 38% 2 25% 2 25% 3 38% 

Castelo de 
Vide 

18 10 56% 10 56% 9 50% 11 61% 

Crato 5 2 40% 3 60% 2 40% 5 100% 

Elvas 20 14 70% 13 65% 12 60% 14 70% 

Fronteira 9 2 22% 3 33% 2 22% 5 56% 

Gavião 6 3 50% 2 33% 3 50% 3 50% 

Marvão 42 19 45% 19 45% 17 40% 25 60% 

Monforte 5 3 60% 5 100% 1 20% 5 100% 

Nisa 5 2 40% 2 40% 2 40% 5 100% 

Ponte de Sor 12 5 42% 6 50% 4 33% 8 67% 

Portalegre 20 12 60% 11 55% 11 55% 12 60% 

Sousel 6 2 33% 2 33% 2 33% 5 83% 

Total 191 90 47% 88 46% 77 40% 119 62% 

Quadro 5 – Alojamentos avaliados por Concelho, pelos Referenciais / Esquemas de Avaliação utilizados 

Os municipios com maior oferta de alojamentos são Marvão (42), Elvas, Avis e Portalegre (ambos 

com 20) e Castelo de Vide (18). 

Da análise do quadro acima verifica-se que o Guia BCBM é o referencial com mais referências aos 

alojamentos do Alto Alentejo (62,3%), apesar deste guia não ter um critério específico de 

classificação, 47% dos alojamentos da região têm presença no Booking, 46% no Tripadvisor e 

apenas 40% no Trivago,o que realça a necessidade de reforçar a promoção e divulgação de muitos 

dos alojamentos da região. Os muncipios com maior % de alojamentos avaliados pelos referenciais 

selecionados são Elvas, Monforte, Portalegre e Crato (embora com menor expressão no Booking). 

Os comentários destacam negativamente em particular unidades mais antigas que necessitam de 

adaptação dos seus equipamentos e serviços, que muitas delas têm vindo a adiar dada a falta de 

recursos financeiros 

Assim, apenas foram alvo de avaliação da qualidade percecionada pelos clientes menos de metade 

da oferta existente no Alto Alentejo, em que se verificou que a pontuação média obtida pelos 15 

municípios foi de 8,5 (Figura 270) ou seja uma classificação de ótimo, em que o município de Marvão 

tem a melhor pontuação, seguido de Crato e Monforte que beneficiam em termos médios de ter 

poucas unidades e destas (em particular respetivamente o Solar A Flor da Rosa – Crato e o Torre da 

Palma Wine Hotel - Monforte) terem uma classificação elevada. 
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Figura 270 – Pontuação média, máxima e mínima por concelho. 
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Pelo contrário Elvas é penalizada no seu valor médio, dado que é o concelho que tem mais unidades 

avaliadas e muitas delas mais antigas, o que não desvaloriza a existência de 3 unidades inseridas no 

TOP 12 do distrito. (Quadro 6) 

O TOP 12 dos alojamentos avaliados pelos clientes através dos referenciais utilizados realçam a 

qualidade da oferta de Turismo Rural e Agro-Turismo, com diversas unidades classificadas com 

Excecional eSoberbo, demonstrando uma clara aptência do turista do Alentejo por ofertas integradas 

no espaço rural, com boa gastronomia, conjugando o tradicional com o conforto e modernidade, com 

uma excelência no serviço. 

 

TOP12 Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

1 Quinta da Vila Maria 

(Portalegre) 

Excecional 9,7 N.D. 86/100  Não 

2 Casa da Ermida de Santa 

Catarina (Elvas) 

Excecional 9,5 4,5/5 Excelente 87/100  Sim 

3 Hotel Monte da Provença 

(Elvas) 

Soberbo 9,4 5/5 Excelente 87 / 100 Sim 

4 Estalagem de Marvão 

(Marvão) 

Soberbo 9,4 4,5/5 Excelente 90/100  Não 

5  Vila Maria (Castelo de Vide) Soberbo 9,4 4,5/5 Excelente 87/100  Não 

6 Quinta das Lavandas 

(Castelo de Vide) 

Soberbo 9,3 5/5 Excelente 89/100 Sim 

7 Agroturismo Monte Alto 

(Campo Maior) 

Soberbo 9,3 5/5 Excelente 87 / 100 Sim  

8 Casa Elvira da Silva 
(Marvão) 

Soberbo 9,3 5/5 Excelente 85/100 Sim 

9 Monte das Mariolas 

(Castelo de Vide) 

Soberbo 9,3 4,5/5 Excelente 84 / 100 Sim 

10 Casa D. Dinis (Marvão) Soberbo 9,3 4/5 Excelente 90/100   Sim 

11 Solar A Flor da Rosa  
(Crato) 

Soberbo 9,2 4,5/5 Excelente 81/100   Sim 

12 Casa do Sino/Monte de São 
Sebastião do Vale do 
Alcaide (Marvão) 
 
Convento da Provença 
(Portalegre) 

Soberbo 9,2 4/5 Excelente 
 
 
 
 
4,5/5 Excelente 

N.D. 
 
 
 
90/10 

Sim 

Quadro 6 – TOP 12 dos Alojamentos do Alto Alentejo de acordo com os referenciais utilizados 

 

A oferta que se pretende disponibilizar para os mercados e segmentos alvo de classe média alta, 

implica a disponibilização de equipamentos ao nível de 4-5 estrelas, ou equivalente em termos de 

pousadas ou turismo rural. Refira-se que é também praticamente inexistente no Alto Alentejo o 

Turismo Residencial, em que os poucos “resorts” com estas carateristicas planeados para o território 

não tiveram continuidade, por vários motivos. 
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4.3.1.2.1  Alter do Chão 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Casa de Hóspedes Ferreira N.D. N.D. N.D. Não 

Casa de Hóspedes Forno dos Pelames N.D. N.D. N.D. Não 

Casa de Hóspedes Páteo Real N.D. N.D. N.D. Sim. 
Referenciado 
como 
Restaurante. 

Cavalariça da Chancelaria N.D. N.D. 78/100  
(20 Opiniões) 

Sim 

Herdade do Monte Redondo N.D. 3/5 Razoável N.D. Sim 

Hotel Convento D'Alter Ótimo 8,5 4/5 Muito Bom 84/100 

(225 Opiniões) 

Sim 

Hotel Varandas de Alter Bom 7,8 4/5 Muito Bom N.D. Sim 

Casa Arlindo Correia Ótimo 8 N.D. 80/100     

(40 Opiniões) 

Sim 

Casa de Campo Herdade da Lameira  

(ex. Hotel Rural da Lameira) 

Ótimo 8,2 4/5 Muito Bom 81/100 

(69 Opiniões) 

Sim 

Casa de Campo da Coudelaria de Alter Fabuloso 8,9 4,5/5 Excelente 85/100 

(68 Opiniões) 

Sim 

Casas de Campo de Vila Formosa Bom 7,5 N.D. N.D. Não 

Quadro 7 – Classificação por alojamento para o concelho de Alter do Chão 

 

 

8,7 8,1 7,9 7,8 8,0 7,5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Casa de 
Campo da 
Coudelaria 

de Alter

Hotel 
Convento 

D'Alter

Casa de 
Campo 

Herdade da 
Lameira 

Hotel 
Varandas 
de Alter

Casa 
Arlindo 
Correia

Casas de 
Campo de 

Vila 
Formosa

Alter do Chão

Limpeza

Conforto

Localização

Comodidades

Funcionários

Qualidade/Preço

Wi-fi

Média

 

Figura 271 - Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Alter do Chão. 

 

Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

Casa Arlindo Correia 

 Melhorar Limpeza 

 Não existe receção, check in é feito em 

restaurante a 3 km 

 Falta de equipamento na casa 

Casas de Campo de Vila Formosa 

 Melhorar Pequeno-almoço 

Casa de Campo Herdade da Lameira 

 Melhorar manutenção do espaço exterior 

 Melhorar Acessos 

 

Casa de Campo da Coudelaria de Alter 

 Melhorar Pequeno-almoço 

 Melhorar Iluminação 

 Melhorar cobertura Wifi 

Hotel Convento D'Alter 

 Melhorar Pequeno-almoço 

 Não existe Wifi nos quartos 

 A necessitar de reparações 

 Má qualidade de imagem nas TV´s 

Hotel Varandas de Alter 

 Melhorar Isolamento sonoro dos quartos 

 Colchões moles 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

  253 

4.3.1.2.2 Arronches 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Herdade Nave do Grou N.D. N.D. N.D. Sim 

Hotel Rural Sto. António Ótimo 8,3 4/5 Muito Bom 81/100        
(91 Opiniões) 

Sim 

Quinta do Carrefe N.D. N.D. N.D. Sim 

Monte da Esperança Fabuloso 8,6 4,5/5 Excelente 85 / 100 
(114 Opiniões) 

Sim 

Quadro 8 - Classificação por alojamento para o concelho de Arronches. 

 

 

Figura 272 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Arronches. 

 

Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Rural de Santo António 

 Ar condicionado e ventilação 

 Pequeno-almoço 

Monte da Esperança 

 Wifi 

 Pequeno-almoço 
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4.3.1.2.3  Avis 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Café Jardim (ex-Aventuravis) N.D. N.D. N.D. Não 

Hospedaria Mestre de Avis N.D. N.D. N.D. Sim como 
restaurante 

Pensão Ordem de Avis N.D. N.D. N.D. Sim 

Herdade da Cortesia Hotel Fabuloso 8,8 5/5 Excelente 90/100 
(235 opiniões) 

Sim 

Parque de Campismo Albufeira do 
Maranhão (*) 

N.D. N.D. N.D. Não 

Monte de Pêro Viegas (1) N.D. N.D. N.D. Sim 

Monte do Chafariz (1) N.D. N.D. N.D. Sim 

Monte do Padrão(2) N.D. N.D. N.D. Sim 

Quinta do Fontanário N.D. N.D. N.D. Não 

Monte do Ramalho Soberbo 9 5/5 Excelente 85/100  

(24 Opiniões) 

Não 

Refúgio do Rossio Óptimo 8,4 N.D. 80 / 100 

(20 Opiniões) 

Não 

Oliveira Country House Soberbo 9,0 N.D. N.D. Não 

Montes de Charme N.D. 5/5 Excelente N.D. Não 

Agro Turismo Fonte Ferreira N.D. N.D. N.D. Não 

Casa Azul Avis Óptimo 8,5 N.D. N.D. Não 

Monte de Cavaleiros N.D. N.D. N.D. Não 

Herdade de São Martinho N.D. N.D. N.D. Não 

Monte Alto D’Aravia N.D. N.D. N.D. Não 

Monte Redondo N.D. N.D. N.D. Não 

Avis I N.D. N.D. N.D. Não 

 (*) 3,5 de 5 estrelas no website:http://pt.camping.info/ (1) Não está em atividade (2) Temporariamente fechado 

Quadro 9 - Classificação por alojamento para o concelho de Avis 

 

 

Figura 273 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Avis 
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Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2.4  Campo Maior 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Hospedaria Jardim N.D. N.D. N.D. Não 

Hotel Santa Beatriz Bom 7,8 3,5/5 Muito Bom N.D. Sim 

Pensão Ponto Final N.D. N.D. N.D. Não 

Parque de Campismo Campo Maior (*) N.D. N.D. N.D. Não 

Parque de Campismo Rural Camping 
Os Anjos 

N.D. N.D. N.D. Não 

Horta do Muro 6,8 N.D. 77/100  

(21 Opiniões) 

Sim 

Agroturismo Monte Alto Soberbo 9,3 5/5 Excelente 87 / 100 

(64 Opiniões) 

Sim  

Hospedaria Serrano e Salão N.D. N.D. N.D. Não 

(*)2 de 5 estrelas no website:http://pt.camping.info/ 

 

Quadro 10 - Classificação por alojamento para o concelho de Campo Maior. 

 

 

 

 

 

Monte do Ramalho 

 Pequeno-almoço 

Herdade da Cortesia Hotel 

 Preço 

 Relação qualidade/preço no restaurante 

Refúgio do Rossio 

 Wifi 

Casa Azul Avis 

 Conforto Cama 
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Figura 274 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Campo Maior. 

 

 

 

Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Santa Beatriz 

 A necessitar de remodelação 

 Reduzir Ruído do ar condicionado 

 Melhorar Pequeno-almoço 

Horta do Muro 

 Melhorar Acessibilidade 

 Melhorar serviços de Limpeza e arrumação dos quartos 

Agroturismo Monte Alto 

 Melhorar Acessibilidade 
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4.3.1.2.5   Castelo de Vide 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Albergaria El-Rei D. Miguel N.D. N.D. N.D. Sim 

Casa de Hóspedes Machado N.D. N.D. N.D. Não 

Casa de Hóspedes Melanie N.D. 4/5 Muito Bom N.D. Não 

Residência São José N.D. N.D. N.D. Não 

Vila Maria Soberbo 9,3 4,5/5 Excelente 87/100   
(138 Opiniões) 

Não 

Casa do Parque Bom 7,3 3/5 Razoável 72/100 

(149 Opiniões) 

Não 

Hotel Castelo de Vide Bom 7,9 4/5 Muito Bom 78/100 

(461 Opiniões) 

Sim 

Hotel Sol e Serra Bom 7,3 3,5/5 Razoável 74/100  

(520 Opiniões) 

Sim 

Pensão Residencial Isabelinha N.D. N.D. N.D. Sim 

Parque de Campismo Rural O 

Pomarinho (*) 

N.D. N.D. N.D. Não 

Casa Amarela Bom 7,8 N.D. N.D. Sim 

Cantinho da Figueira N.D. N.D. N.D. Sim 

Casa da Meada - Herdade de Stº 

Isidro 

Fabuloso 8,9 4,5/5 Excelente 85/100  

(73 Opiniões) 

Sim 

Monte das Tílias N.D. N.D. N.D. Não 

Quinta da Bela Vista Soberbo 9 4,5/5 Excelente 84/100 

(32 Opiniões) 

Sim 

Quinta das Lavandas Soberbo 9,3 5/5 Excelente 89/100   

(162 Opiniões) 

Sim 

Quinta Serra de São Mamede Soberbo 9,1 5/5 Excelente 87/100 

(51 Opiniões) 

Sim 

Monte das Mariolas Soberbo 9,3 4,5/5 Excelente 84 / 100 

(29 Opiniões) 

Sim 

(*) 8 de 10 estrelas no website http://www.zoover.pt/ 

Quadro 11 - Classificação por alojamento para o concelho de Castelo de Vide. 
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Figura 275 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Castelo de Vide. 
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Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2.6   Crato 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Pousada do Crato Fabuloso 8,6 5/5 Excelente 86/100 
(252 Opiniões) 

Sim 

Casa do Crato N.D. N.D. N.D. Sim 

Casa do Largo N.D. 5/5 Excelente N.D. Sim 

Palacete Flor da Rosa N.D. N.D. N.D. Sim 

Solar A Flor da Rosa Soberbo 9,2 4,5/5 Excelente 81/100  
(102 Opiniões) 

Sim 

Quadro 12 - Classificação por alojamento para o concelho do Crato. 
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Solar A Flor da Rosa Pousada do Crato
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Figura 276– Média dos comentários nos alojamentos do concelho do Crato 

Quinta das Lavandas 

 Wifi 

 Claridade dos quartos 

Vila Maria 

 Localização 

Quinta Serra de São Mamede 

 Piscina (localização) 

Quinta da Bela Vista 

 Falta de restaurante 

Casa do Parque 

 Chuveiro/wc pequenos 

 Pequeno-almoço 

 Sem multibanco 

Hotel Castelo de Vide 

 Remodelar decoração 

 Piscina pequena 

 Vista dos quartos para as traseiras 

 Wifi 

Casa Amarela 

 Wifi 

 Ar condicionado 

 Sem Multibanco 

Casa da Meada 

 Sem opções de refeições 

 Localização/Acessos 

Monte das Mariolas 

 Falta de café 

 Localização/Acessos 
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Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

4.3.1.2.7   Elvas 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Residencial António Mocisso 6,8 N.D. 76/100   
(46 Opiniões) 

Não 

Pensão Lobato N.D. N.D. N.D. Não 

Luso Espanhola Residencial Bom 7,3 4,5/5 Muito Bom 75/100 
(105 Opiniões) 

Sim 

Elxadai Parque Apartamentos 
Turísticos 

Bom 7,1 3/5 Razoável N.D. Sim 

Hotel Brasa Bom 7 4,5/5  
Muito Bom 

73/100  
(266 Opiniões) 

Sim 

Hotel D. Luís Bom 7,8 4/5 Muito Bom 76/100 

(577 Opiniões) 

Sim 

Hotel Jardim Tur N.D. N.D. N.D. Não 

Hotel São João de Deus Ótimo 8,3 4/5 Muito Bom 80/100  

(630 Opiniões) 

Sim 

Quinta de Santo António Hotel 

Rural 

Ótimo 8,1 4/5 Muito Bom 81/100  

(386 Opiniões) 

Sim 

Varchotel Bom 7,5 3,5/5  

Muito Bom 

76/100 

(227 Opiniões) 

Sim 

Parque de Campismo da 

Piedade (*) 

N.D. N.D. N.D. Não 

SL Santa Luzia Hotel Ótimo 8,5 4/5 Excelente 80/100  
(231 Opiniões) 

Sim 

Casa da Ermida de Santa 

Catarina 

Excecional 9,5 4,5/5 Excelente 87/100   
(119 Opiniões) 

Sim 

Casas do Poeta N.D. N.D. N.D. Não 

Elxadai Parque Hotel Rural Bom 7,1 3/5 Razoável N.D. Sim 

Monte da Amoreira Bom 7,3 4,5/5 Excelente 79/100 
(46 Opiniões) 

Sim 

Monte do Vale Ótimo 8,2 4,5/5 Excelente 82/100  

(69 Opiniões) 

Sim 

Monte Serra do Bispo N.D. N.D. N.D. Sim 

Herdade das Aldeias N.D. N.D. N.D. Não 

Hotel Monte da Provença Soberbo 9,4 5/5 Excelente 87 / 100 

(91 Opiniões) 

Sim 

(*)7,7 de 10 estrelas no website http://www.eurocampings.co.uk/ 

Quadro 13 - Classificação por alojamento para o concelho do Elvas. 

Solar A Flor da Rosa 

 Colchões/Camas 

Pousada do Crato 

 Wifi 

 Preço refeições 
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Figura 277 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Elvas. 
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Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencial António Mocisso 

 Acessibilidades  

 Wifi 

 Falta de funcionários 

 Colchões 

 

Luso Espanhola Residencial 

 Cheiro dos quartos 

 Sem refeições 

 Conforto das camas 

 Wifi 

 

Elxadai Parque Apartamentos 

Turísticos 

 Falta de manutenção exterior 

 Conforto dos quartos 

 

Hotel Brasa 

 Pequeno-almoço 

 Insonorização dos quartos 

 Conforto das camas 

 Simpatia dos funcionários 

 Portas dos quartos 

 

Hotel D. Luís 

 Wifi 

 Ar condicionado 

 Insonorização dos quartos 

 Espaços degradados 

 

Hotel São João de Deus 

 Pequeno-almoço 

 Cheiro 

 Wifi 

 Aquecimento 

 Falta de manutenção 

 

Monte da Amoreira 

 Manutenção quartos 

 

Quinta de Santo António Hotel Rural 

 Quartos 

 Manutenção de alguns espaços 

 Pequeno-almoço 

 Wifi 

 

Varchotel 

 Barulho/ falta insonorização  

 Wifi 

 WC/ Duches 

 Colchão 

 Formigas 

 

SL Santa Luzia Hotel 

 Ar condicionado 

 TV pequena 

 Preços refeições caras 

 Falta de elevador 

 

Casa da Ermida de Santa Catarina 

 Falta de serviço de apoio fora de 

refeições 

 Wifi 

 Sem multibanco 

 Localização/acessos 

 

Elxadai Parque Hotel Rural 

 Manutenção 

 Mobiliário antiquado 

Monte do Vale 

 Acessibilidade 

 Piscina pequena para quando o 

alojamento está a 100% 

 

Hotel Monte da Provença 

 Wifi 

 Luminosidade do quarto 

 Pequeno-almoço 
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4.3.1.2.8   Fronteira 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

A Estalagem N.D. N.D. N.D. Não 

Casa de Hóspedes Central N.D. N.D. N.D. Não 

Hotel Candelária N.D. 4,5/5 Excelente N.D. Sim 

Pensão Residencial das Termas da 
Sulfúrea 

N.D. N.D. N.D. Sim 

Solar Simas Cardoso N.D. N.D. N.D. Sim 

Herdade da Ordem N.D. N.D. N.D. Sim 

Monte dos Aroeirais Soberbo 9,1 5/5 Excelente 86/100   
(31 Opiniões) 

Sim 

Quinta do Cabeçote Ótimo 8,1 5/5 Excelente 80/100  
(43 Opiniões) 

Não 

Herdade Monte da Cal N.D. N.D. N.D. Não 

Quadro 14 - Classificação por alojamento para o concelho de Fronteira. 

 

 

Figura 278 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Fronteira. 

 

Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

 

Monte dos Aroeirais 

 Colchões/Camas 

Quinta do Cabeçote 

 Wifi 

 Preço refeições 
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4.3.1.2.9   Gavião 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Quinta do Ribeirinho N.D. N.D. N.D. Sim 

Pensão São João Residencial N.D. N.D. N.D. Não 

Casa Covão da Abitureira Ótimo 8,4 N.D. 78/100  
(62 Opiniões) 

Sim 

Quinta do Belo-Ver Soberbo 9 5/5 Excelente 85/100     
(57 Opiniões) 

Sim 

Centro Integrado de Lazer do Alamal - 
INATEL 

Bom 7 3,5/5 
Muito Bom 

76/100  
(55 Opiniões) 

Não 

Quinta do Carvalhal de Cima N.D. N.D. N.D. Não 

Quadro 15 - Classificação por alojamento para o concelho de Gavião 

 

 

Figura 279 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Gavião. 

 

Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

Quinta do Belo-Ver 

 Pequeno-almoço 

 Falta de cafetaria /serviços de apoio 

 

Casa Covão da Abitueira 

 Estacionamento 

 Wifi 

 

Centro Integrado L.A. do INATEL 

 Falta de receção/funcionários 

a partir das 18h 

 Falta de rede de telemóvel 

 Sem espaço de restauração 

 Wifi 
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4.3.1.2.10  Marvão 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Casa Serras N.D. N.D. N.D. Não 

Casa da Carapeta Fabuloso 8,7 N.D. N.D. Sim 

Casa da Ciborra N.D. N.D. N.D. Não 

Casa da João N.D. N.D. N.D. Não 

Casa do Brasão Soberbo 9,1 N.D. 82/100   
(21 Opiniões) 

Sim 

Casa do Carriçal N.D. N.D. N.D. Não 

Casa Rosado N.D. N.D. N.D. Não 

Casas de Marvão N.D. N.D. N.D. Não 

Quinta do Barrieiro N.D. 4,5/5 Excelente 82/100  

(21 Opiniões) 

Sim 

Quinta do Marvão Soberbo 9,1 4,5/5 Excelente 86/100  

(107 Opiniões) 

Sim 

Boutique Hotel Poejo Bom 7,7 4/5 Excelente 83/100 

(118 Opiniões) 

Sim 

Hotel El-Rei Dom Manuel Fabuloso 8,9 4,5/5 Excelente 87/100  
(621 Opiniões) 

Sim 

Sever Rio Hotel Ótimo 8,4 4,5/5 Excelente 82/100 
(268 Opiniões) 

Sim 

Camping Beirã Marvão N.D. 4,5/5  

Muito Bom 

N.D. Não 

Camping da Asseiceira Fabuloso 8,9 5/5 Excelente N.D. Não 

Pousada de Marvão Ótimo 8,3 4/5 Muito Bom 

 

80/100 
(339 Opiniões) 

Sim 

Casa D. Dinis Soberbo 9,3 4/5 Excelente 90/100   

(880 Opiniões) 

Sim 

Casa Amarela dos Carris N.D. N.D. N.D. Não 

Casa Ana Pestana N.D. N.D. N.D. Não 

Casa da Árvore Soberbo 9,1 4,5/5 Excelente 87/100  

(223 Opiniões) 

Sim 

Casa da Caldeira N.D. N.D. N.D. Não 

Casa da Estação N.D. N.D. N.D. Sim 

Casa da Murta N.D. N.D. N.D. Não 

Casa da Silveirinha Fabuloso 8,8 4,5/5 Excelente 84/100        

(91 Opiniões) 

Sim 

Casa das Amoras - Marvão N.D. N.D. N.D. Sim 

Casa do Ginjal N.D. N.D. N.D. Sim 

Casa do Meio N.D. N.D. N.D. Não 

Casa do Sino/Monte de São 

Sebastião do Vale do Alcaide 

Soberbo 9,2 4/5 Muito Bom N.D. Sim 
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Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Casa Elvira da Silva Soberbo 9,3 5/5 Excelente 85/100  
 (32 Opiniões) 

Sim 

Eco-Chalé Quinta do Marvão N.D. N.D. N.D. Não 

Monte da Moita Raza N.D. N.D. N.D. Sim 

Pomar Velho N.D. 5/5 Excelente N.D. Sim 

Quinta Curral da Nora Fabuloso 8,9 4,5/5 Excelente 86/100   
(183 Opiniões) 

Sim 

Quinta da Abegoa Soberbo 9 4/5 Muito Bom 83/100  

(22 Opiniões) 

Sim 

Quinta da Nave do Lobo N.D. N.D. N.D. Sim 

Quinta da Saimeira N.D. N.D. N.D. Não 

Quinta das Hortas Velhas N.D. N.D. N.D. Sim 

Quinta do Vaqueirinho Fabuloso 8,9 N.D. 84/100   
(58 Opiniões) 

Sim 

Quinta dos Lagartos N.D. N.D. N.D. Sim 

Varanda do Alentejo Ótimo 8,5 4/5 Muito Bom 82/100 

(195 Opiniões) 

Sim 

Train Spot Guesthouse Soberbo 9,1 4,5/5 Excelente 87/100  
(264 Opiniões) 

Sim 

Estalagem de Marvão Soberbo 9,4 4,5/5 Excelente 90/100 

(392 Opiniões) 

Não 

Quadro 16 - Classificação por alojamento para o concelho de Marvão (Continuação) 
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Figura 280 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Marvão 
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Figura 281 -  Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Marvão (cont) 
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4.3.1.2.11  Monforte 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Quinta dos Amarelos N.D. 4,5/5 Excelente N.D. Sim 

Hotel Palma N.D. 2,5/5 Ruim N.D. Sim 

Casa de Assumar Ótimo 8,4 5/5 Excelente N.D. Sim 

Herdade da Chaminé Soberbo 9 5/5 Excelente N.D. Sim 

Torre de Palma Wine Hotel Fabuloso 8,9 4,5/5 Excelente 76/100   
(63 Opiniões) 

Sim 

Quadro 17 - Classificação por alojamento para o concelho de Monforte. 

 

 

Figura 282 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Monforte. 

 

Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre da Palma Wine Hotel 

 Restaurante 

 Ar condicionado 

 Interior dos quartos 
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4.3.1.2.12  Nisa 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Casa das Colunas N.D. 5/5 Excelente N.D. Sim 

Monte Filipe Hotel & Spa Ótimo 8,5 4/5 Muito Bom 84/100 
(292 Opiniões) 

Sim 

Residencial São Luís N.D. N.D. N.D. Sim 

Casa Chão do Prior N.D. N.D. N.D. Sim 

Quinta dos Ribeiros Ótimo 8,1 N.D. 83/100 
(48 Opiniões) 

Sim 

Quadro 18 - Classificação por alojamento para o concelho de Nisa 

 

 

Figura 283 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Nisa. 

 

Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

Monte Filipe Hotel & SPA 

 Diversificar mais a oferta ao Pequeno-almoço  

 Melhorar sinal do Wifi nos quartos  

 Melhorar a Temperatura da água na piscina 

 

Quinta dos Ribeiros 

 Disponibilizar aquecimento/AC nos quartos 

 Disponibilizar TV e frigorifico nos quartos 
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4.3.1.2.13  Ponte de Sor 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Pensão Residencial As Canárias 
 

N.D. 3,5/5 Muito Bom N.D. Sim.  

Hotel Sor 
 

N.D. N.D. N.D. Sim 

Parque de Campismo Orbitur 
Montargil 

Bom 7,4 3,5/5  
Muito Bom 

76/100 
(114 Opiniões) 

Não 

Casa da Devesa 
 

N.D. N.D. N.D. Não 

Herdade do Chamusquinho 
 

N.D. N.D. N.D. Sim 

Monte da Sanguinheira 
 

N.D. N.D. N.D. Sim 

Monte da Várzea d'Água de 
Salteiros 

N.D. N.D. N.D. Sim 

Monte Portugal Fabuloso 8,8 4,5/5 Excelente 85/100   
(85 Opiniões) 

Sim 

Monte das Texugueiras 
 

Fabuloso 8,9 4/5 Razoável N.D. Não 

Lago Montargil & Villas – NAU 
Hotels 

Fabuloso 8,7 4/5 Excelente 85/100 
(737 Opiniões) 

Sim 

Monte Novo Eco-Luxury Villas Fabuloso 8,9 5/5 Excelente 86/100 
(218 Opiniões) 

Não 

Herdade da Sanguinheira 
 

N.D. N.D. N.D. Sim 

(*) Referenciado como restaurante 

Quadro 19 - Classificação por alojamento para o concelho de Ponte de Sor. 

 

 

 

Figura 284 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Ponte de Sor. 
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Comentários e aspetos a melhorar 

 

.3.1.2.14  Portalegre 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Pensão S. Pedro N.D. N.D. N.D. Sim 

Quinta Paraíso Ótimo 8,2 4,5/5 Excelente 82/100 
(90 Opiniões) 

Sim 

Hotel Mansão Alto Alentejo Bom 7,8 3/5 Razoável 76/100  
(111 Opiniões) 

Sim 

Pensão Nova Bom 7 3/5 Ruim 72/100  
(156 Opiniões) 

Sim 

Rossio Hotel Fabuloso 8,6 4,5/5 Muito Bom Trivago 86/100 
(270 Opiniões) 

Sim 

Solar das Avencas N.D. N.D. N.D. Sim 

Vila Fortios N.D. 4,5/5 Excelente N.D. Sim 

Casa d'Alegrete Soberbo 9 4,5/5 Excelente 84/100  
(47 Opiniões) 

Não 

Convento da Provença Soberbo 9,2 4,5/5 Excelente 90/10 
(137 Opiniões) 

Sim 

Monte dos Apóstolos Fabuloso 8,6 3,5/5 Muito Bom  81/100  
(93 Opiniões) 

Sim 

Quinta da Dourada Ótimo 8,5 4/5 Excelente 82/100 
(254 Opiniões) 

Sim 

Quinta da Vila Maria Excecional 9,6 N.D. 86/100 
(38 Opiniões) 

Não 

Quinta do Castanheiro da Penha N.D. N.D. N.D. Não 

Quinta do Soutinho N.D. N.D. N.D. Sim 

Quinta Moinhos dos Cubos N.D. N.D. N.D. Não 

Tapada da Eira e Chança Fabuloso 8,8 4/5 Muito Bom 83/100 
(54 Opiniões) 

Não 

Casa da Urra Fabuloso 8,9 N.D. 84/100 
(50 Opiniões) 

Sim 

Hostel Portalegre Fabuloso 8,7 5/5 Excelente N.D. Não 

Altas Quintas N.D. N.D. N.D. Não 

Tapada do Chaves N.D. N.D. N.D. Não 

Quadro 20 - Classificação por alojamento para o concelho de Portalegre 

Monte Portugal 

 Melhorar Acessos/estrada 

Parque de Campismo Orbitur Montargil 

 Disponibilizar micro-ondas nas 

Kitchenettes 

 Melhorar conforto das camas 

 Melhorar limpeza dos bungalows  

 Piscina pequena 

 

 

Monte das Texugueiras 

 Falta de infraestruturas de restauração 

 Melhorar Pequeno-almoço 

 

Lago Montargil & Villas 

 Melhorar sinalização Espaços comuns/ 

 Melhorar a relação qualidade –preço das 

refeições 

 Melhorar a simpatia no atendimento 

 antecipadamente 

 

Monte Novo Eco-Luxury Villas 

 Melhoria do s  serviços/atividades 

 Marcação de refeições antecipadamente 
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Figura 285 – Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Portalegre. 
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4.3.1.2.15  Sousel 

Alojamento Booking Tripadvisor Trivago BCBM 

Casa de Hóspedes O Sorriso N.D. N.D. N.D. Não 

Casa dos Condes Ótimo 8,2 5/5 Excelente 84/100 
(23 Opiniões) 

Sim 

Páteo do Morgado Ótimo 8,5 3/5 Ruim 80/100  
(28 Opiniões) 

Sim 

Monte Novo da Courela N.D. N.D. N.D. Sim 

Quinta da Carranca N.D. N.D. N.D. Sim 

Quinta da Pedra Moura N.D. N.D. N.D. Sim 

Quadro 21 - Classificação por alojamento para o concelho de Sousel. 

 

 

Figura 286 - Média dos comentários nos alojamentos do concelho de Sousel 

 

Comentários e aspetos a melhorar 

 

 

 

 

 

 

 

Páteo do Morgado 

 Melhorar a Manutenção da piscina 

 Melhorar Aquecimento 

 

Casa dos Condes 

 Melhorar Aquecimento 
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4.3.2   RESTAURANTES 

A avaliação da qualidade dos restaurantes do Alto Alentejo pretendeu identificar os restaurantes que 

se destacam na região, tendo por base o referencial Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso 

reconhecido pelo mercado/ consumidores portugueses e orientador do processo de escolha e o 

referencial para a restauração alentejana “Alentejo Bom Gosto” Qualidade e Segurança Alimentar na 

Restauração dedicada à Gastronomia Tradicional Alentejana, desenvolvido pela Turismo do Alentejo. 

Entidade Regional de Turismo. 

 

4.3.2.1 Descrição referenciais/Esquema de classificação utilizados 

 

Referencial para a restauração alentejana “Alentejo Bom Gosto” - Qualidade e Segurança Alimentar 

na Restauração, dedicado à Gastronomia Tradicional Alentejana. 

Esta qualificação tem como objetivos 

valorizar o receituário e os produtos do 

Alentejo, garantir a qualidade do serviço 

dos restaurantes, prestar informação de 

excelência aos turistas sobre a 

gastronomia e produtos endógenos, e 

consolidar o produto turístico gastronomia 

e vinhos. 

 

Existem atualmente 21 restaurantes já certificados no Alentejo - 10 numa primeira fase e 11 agora - 

cumprem um referencial que, previamente definido, apresenta vários parâmetros qualitativos que 

variam entre a confeção de receitas genuinamente alentejanas ou a utilização de ingredientes 

exclusivamente produzidos na nossa região. Fatores como a decoração, o ambiente ou o serviço, 

assim como a apresentação de uma ementa constituída, maioritariamente, por pratos tipicamente 

alentejanos ou uma carta de vinhos regionais, entre outros, são igualmente decisivos no processo de 

certificação. 

Recorde-se que o projeto "Alentejo Bom Gosto” contempla a Carta Gastronómica do Alentejo” – 

lançada em Junho - a certificação dos restaurantes da região e a criação de roteiros eno-

gastronómicos. 

O referencial da Gastronomia Alentejana – Alentejo Bom Gosto é projetado para promover a 

restauração em território alentejano, através da valorização da qualidade da produção de alimentos 

regionais, definindo um processo evolutivo que tenha em conta a típica culinária da região 

Alentejana, as tradições locais em seu contexto cultural, ambiental, histórico e social. A presente 

especificação de requisitos de serviço foi desenvolvida também para responder às exigências de 

consumidores e dos estabelecimentos de restauração, em matéria de qualidade e segurança 

alimentar na prestação dos serviços de fornecimento de alimentos e/ou bebidas, definindo os 

requisitos da utilização por parte de estabelecimentos da denominação de gastronomia alentejana. 

Os requisitos elaborados são da responsabilidade da ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO 
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ALENTEJO, com colaboração de peritos de diversas áreas, assim como pareceres técnicos 

desenvolvidos pela Confraria Gastronómica do Alentejo, nomeadamente o Receituário Alentejano/ 

Carta Gastronómica. Os requisitos base dos Princípios Gerais de Segurança Alimentar utilizou-se o 

Codex Alimentarius (CAC/RCP1), nos Princípios do HACCP (Regulamento (CE) nº852/2004) e de 

HST. Boas práticas de fornecimento de serviço associadas à restauração, na legislação em vigor 

aplicável e em boas práticas no serviço ao cliente. 

 

No total de 21 restaurantes certificados em 28 Maio 2015, existem 3 no Alto Alentejo:  

 Marisqueira Lusitânia (Elvas);  

 Pompílio – São Vicente (Elvas);  

 A Regata (Nisa)  

 

Outro referencial com relevo a nível nacional é o Guia Boa Cama, Boa Mesa do Expresso, que 

distingue na sua edição de 2015 os seguintes restaurantes no Alto Alentejo: 

 Alter do Chão – Páteo Real 

 Avis (Alcórrego)  – Tasca do Montinho 

 Elvas (Terrugem) - A Bolota  

 Elvas (S.Vicente) – Pompílio 

 Elvas (Vila Fernando) – Taberna do Adro 

 Marvão (Portagem) – Restaurante Mil-Homens 

 Nisa (Santana) – O Túlio 

 Ponte de Sor – Olivença 

 Portalegre (Urra) – O Álvaro 

 Portalegre – Solar do Forcado 

 Portalegre – Tomba Lobos 
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4.3.2.1 Restaurantes por concelho 

O Alto Alentejo dispõe de 605 estabelecimentos de Restauração e Bebidas, dos quais 47% (286) são 

restaurantes, 13 (cerca de 5%) deles recomendados ou pelo “Guia do Expresso Boa Cama Boa 

Mesa” ou pelo “Alentejo Bom Gosto”, o que é indicador da necessidade de melhoria da oferta a nível 

regional. 

A oferta de restauração do distrito centra-se essencialmente em gastronomia portuguesa, geralmente 

pouco sofisticada e com generalizado deficit de formação específica dos seus colaboradores tanto ao 

nível de cozinha, como de serviço de mesa e pouca preocupação com a decoração e atratividade do 

espaço. De cozinha internacional e do mundo apenas existem algumas pizzarias, não estando de 

todo desenvolvida esta tipo de produto. 

Elvas é o município que de forma destacada tem mais estabelecimentos (109). O município que 

dispõe de menos restaurantes é Arronches (5) seguida de Gavião (7). O Crato e Nisa é onde existem 

menos estabelecimentos (18 e 19 respetivamente). Embora em Nisa 2 deles recomendados, o que 

lhe confere a maior 5 do distrito (22%). Elvas é onde existem mais restaurantes recomendados (4), 

seguido de Portalegre (3). Além destes três são destacados ainda com restaurantes recomendados 

Alter do Chão, Avis, Marvão e Ponte de Sor. 

Curiosamente Sousel destaca-se pelo número de pastelarias e Gavião pela maior proporção de 

cafés. 

Município Nº de estabelecimentos 
de restauração e bebidas 

Nº Restaurantes e 
Pizzarias 

Nº restaurantes 
recomendados 

Alter do Chão 24 11 1 

Arronches 29 5 0 

Avis 34 14 1 

Campo Maior 23 12 0 

Castelo de 
Vide 

25 15 0 

Crato 18 10 0 

Elvas 109 72 4 

Fronteira 34 14 0 

Gavião 54 7 0 

Marvão 46 13 1 

Monforte 27 10 0 

Nisa 19 9 2 

Ponte de Sor 46 34 1 

Portalegre 85 51 3 

Sousel 32 9 0 

TOTAL 605 286 13 

Quadro 22 – Estabelecimentos de Restauração e Bebidas no distrito de Portalegre e por Concelho 
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4.3.2.1.1 Alter-do-Chão 

Alter-do Chão tem 24 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 11 são restaurantes, na 

sua quase totalidade localizados na sede do concelho, em que o restaurante Páteo Real está 

reconhecido pelo Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso. 

 

Figura 287 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Alter-do-Chão 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   279 

4.3.2.1.2 Arronches 

Arronches tem 29 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais apenas 5 são restaurantes, 

3 localizados na sede do concelho, 1 na localidade de Esperança e outro em Barulho, dispondo de 9 

bares e 7 snack-bares. 

 

Figura 288 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Arronches 
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4.3.2.1.3 Avis 

Avis tem 34 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 14 são restaurantes, 3 

localizados em Alcôrrego, 8 na sede do concelho, 2 na localidade de Ervedal e 1 e outro em 

Benavila. O restaurante Tasca do Montinho (Alcórrego) é recomendado pelo Guia Boa Cama Boa 

Mesa do Expresso. 

 

Figura 289 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Avis 

(Restaurante) 
(Restaurante) 

(Café/Rest) 

(Rest) 
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4.3.2.1.4 Campo Maior 

Campo Maior tem 23 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 10 são restaurantes, 

todos na sede do concelho, onde também existem 2 pizzarias. 

 

Figura 290 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Campo Maior 
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4.3.2.1.5 Castelo de Vide  

Castelo de Vide tem 25 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 15 são restaurantes, 

todos na sede do concelho. 

 

Figura 291 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Castelo de Vide 
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4.3.2.1.6 Crato 

O Crato dispõe de18 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 10 são restaurantes, 7 

na sede do concelho. 

 

Figura 292 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município no Crato 
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4.3.2.1.7 Elvas 

Elvas dispõe de 109 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais a 69 são restaurantes e 3 pizzarias, a maioria localizados na sede do concelho e 

ao longo do eixo rodoviário Elvas- Vila Boim, embora praticamente todas as localidades do concelho estejam servidas. No concelho existem 2 restaurantes 

já certificados pelo referencial “Alentejo Bom Gosto”: A Marisqueira Lusitânia e o Pompílio (S.Vicente); este também recomendado pelo Guia Boa Cama 

Boa Mesa do Expresso. São também recomendados pelo Guia do Expresso os restaurantes A Bolota (Terrugem) e Taberna do Adro (Vila Fernando). 

 

Figura 293 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Elvas 
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4.3.2.1.8 Fronteira 

Fronteira dispõe de 34 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 14 são restaurantes, 

distribuídos em 2 polos principais a sede do concelho (com a maioria dos estabelecimentos) e 

Cabeço de Vide. 

 

Figura 294 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Fronteira 
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4.3.2.1.9 Gavião 

Fronteira dispõe de 54 estabelecimentos de restauração e bebidas, na sua grande maioria cafés 

distribuídos por todo o concelho, dispondo apenas de 7 restaurantes. 

 

Figura 295 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Gavião 
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4.3.2.1.10 Marvão 

Marvão dispõe de 46 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 12 são restaurantes, 

localizados na sua maioria na sede do concelho (12) dos quais 6 dentro das muralhas do castelo. O 

restaurante Mil-Homens (Portagem) é recomendado pelo Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso. 

 

Figura 296 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Marvão 
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4.3.2.1.11 Monforte 

Monforte dispõe de 27 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 10 são restaurantes, 6 

localizados na sede do concelho, estando ainda disponíveis nas principais localidades: Santo Aleixo, 

Assumar e Vaiamonte. 

 

Figura 297 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Monforte 
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4.3.2.1.12 Nisa 

Nisa dispõe de 19 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 8 são restaurantes, 4 dos 

quais localizados na sede do Concelho e 3 em Alpalhão, na qual também há 1 pizzaria. Tem já um 

restaurante certificado pelo referencial “Alentejo Bom Gosto”, a Regata em Alpalhão e um 

restaurante recomendado pelo Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso O Túlio (Santana). 

 

Figura 298 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Nisa 
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4.3.2.1.13 Ponte de Sor 

Ponte de Sor dispõe de 46 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 32 são 

restaurantes, dos quais 20 na sede do concelho e os restantes nas principais localidades do 

Concelho: Montargil, Vale do Açor, Foros do Arrão e Galveias. O restaurante Olivença é 

recomendado pelo Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso. 

 

Figura 299 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Ponte de Sor 
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4.3.2.1.14 Portalegre 

Portalegre dispõe de 85 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 51 são restaurantes, concentrados essencialmente na sede do concelho. 

Existem no concelho 3 restaurantes recomendados no Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso: O Álvaro (Urra), O Solar do Forcado e o Tomba Lobos, 

em Portalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 300 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Portalegre 
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4.3.2.1.15 Sousel 

Sousel dispõe de 32 estabelecimentos de restauração e bebidas, dos quais 9 são restaurantes, essencialmente em Sousel, Cano e Casas Brancas, 

existindo ainda 4 pastelarias. 

 

Figura 301 - Oferta de Restauração e Bebidas do Município de Sousel 
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CAPÍTULO 5 – INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 
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5.1 MAPA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL – 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES) é um projeto de investigação que tem 

como objetivo mapear iniciativas de elevado potencial de empreendedorismo social no Norte, 

Alentejo e Centro do País utilizando como base a metodologia ES+. 

A metodologia ES+ desenvolvida pelo IES- Social 

Business School distingue-se por ser uma 

metodologia de proximidade, envolvendo um 

contacto muito direto com as comunidades, através 

de entrevistas a pessoas locais e inquéritos 

aprofundados a iniciativas identificadas. 

Desenvolvida pela equipa de investigadores do 

IES, com o apoio de um Conselho Científico 

representado por professores do INSEAD, ISCTE, 

Universidade Nova, Universidade Católica do Porto 

entre outras, a metodologia ES+ acrescenta valor 

porque tem a capacidade de identificar 

potencialidades, oportunidades, necessidades e 

desafios das iniciativas de empreendedorismo 

social, permitindo também caraterizar o 

ecossistema onde estão inseridas. 

 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DA METODOLOGIA 

ES+: 

Missão social: resolução de problemas sociais 

importantes e negligenciados; 

Potencial de impacto: transformação de mercados, comportamentos, políticas públicas e 

dinâmicas na sociedade e/ou ambiente; 

Capacidade de empoderamento local e inclusão social: envolvimento e capacitação dos 

beneficiários e outras partes interessadas; 

Potencial de inovação de forma sustentável: através de novas soluções baseadas em modelos 

de funcionamento eficientes e viáveis que desafiam a visão tradicional e que permitem resolver 

problemas da sociedade com uma eficácia superior relativamente às soluções existentes; 

Potencial de crescimento: preocupação e capacidade de escalar a solução e/ou disseminação 

através de replicação. 

 

 

Objetivos e principais atividades 

 Identificação e reconhecimento de 

iniciativas de elevado potencial de 

inovação e empreendedorismo social; 

 Divulgação e disseminação, a nível 

nacional e internacional, casos de 

inovação e empreendedorismo social em 

Portugal; 

 Contributo para o crescimento e 

aumento da competitividade de um novo 

setor de inovação e empreendedorismo 

social nacional; 

 Posicionamento de Portugal como país 

pioneiro na União Europeia no 

reconhecimento, estudo, divulgação e 

disseminação de boas práticas e casos 

de sucesso nacionais de modelos de 

negócio inovadores, sustentáveis, 

replicáveis e de forte impacto social, 

económico e ambiental. 
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5.1.1   IMPLEMENTAÇÃO E METEDOLOGIA DO MIES 

A implementação da metodologia ES+ tem quatro fases, descritas na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I - Contacto e Entrevistas Presenciais a Observadores Privilegiados: Consideram- se 

Observadores Privilegiados todos aqueles que, pela sua experiência profissional ou pessoal, 

tenham conhecimento ou contacto com iniciativas que promovam transformação social no 

âmbito geográfico do projeto. Os objetivos específicos desta fase são a identificação de 

iniciativas de inovação e empreendedorismo social com potencial de enquadramento nos 

critérios de pesquisa e a identificação de Observadores Privilegiados pelos próprios 

participantes da pesquisa; 

Fase II - Telefonemas de Despiste aos Líderes das Iniciativas Identificadas: nesta fase 

pretende-se recolher informação detalhada sobre as iniciativas identificadas na Fase I, em 

relação aos critérios da pesquisa, de forma a ser possível obter mais informação para o 

processo de pré-seleção para a fase III; 

Fase III - Inquérito Profundo aos Líderes das Iniciativas Selecionadas: é objetivo desta fase 

conhecer os empreendedores responsáveis pelas iniciativas selecionadas, recolhendo 

presencialmente informação detalhada sobre a história, modelo de funcionamento e principais 

potencialidades e necessidades sentidas por parte das iniciativas; 

Fase IV - Apresentação ao CAC – Conselho Académico e Científico e Seleção das 

Iniciativas ES+: de forma a garantir a imparcialidade e consistência na seleção das iniciativas 

ES+, as iniciativas identificadas na fase III são apresentadas individualmente a cada um dos 

membros do CAC, que é composto por investigadores nacionais e internacionais de 

universidades de referência, sendo as iniciativas ES+ selecionadas com base na soma dos 

votos dos membros do CAC assegurando uma maioria de dois votos para uma iniciativa se 

qualificar como ES+ (ou seja procurando ter pelo menos três votos positivos e menos de dois 

votos negativos).  

O Conselho Académico e Científico é composto por Filipe Santos (Professor Associado de 

Empreendedorismo no INSEAD), Susana Frazão Pinheiro (Professora Sénior e Diretora do 

Programa de Saúde na University College of London), Daniel Traça (Dean da Nova School of 

Business and Economics), Eugénio Viassa Monteiro (Presidente do Conselho Académico da 

AESE), Ricardo Zózimo (Professor de Empreendedorismo da Universidade de Lancaster) e 

Pedro Góis (Professor Assistente da Universidade do Porto). 
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5.2 MAPA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL – 

COMPARAÇÃO REGIONAL 

O MIES apresentou os resultados da 1ª Fase referentes ao mapeamento do Norte, Centro e 

Alentejo em Janeiro de 2015. O gráfico abaixo compara as diferentes regiões tendo em conta 

os seguintes indicadores: 

 Número total de ES+ (ou seja, iniciativas validadas pelo Conselho Académico e 

Científico como tendo elevado potencial de empreendedorismo social) [Fase IV] 

 Número total de Questionários de Iniciativas realizados [Fase III] 

 Número total de Telefonemas de Despiste [Fase II] 

 Número total de Observadores Privilegiados entrevistados [Fase I] 

 

 

 

Uma primeira análise aponta para a região Norte como tendo um maior número de iniciativas 

ES+. No entanto, se analisarmos o rácio de QI que resultaram em ES+, vemos que este rácio é 

de 1:3,5 no Norte, 1:2,9 no Centro e 1:4,1 no Alentejo. Neste sentido, a região Centro também 

apresenta indicadores interessantes de capacidade para as suas iniciativas gerarem impacto.  

A região do Alentejo tem 29 ES+. Apesar deste número aparentemente ser reduzido, esconde 

uma variedade de áreas de intervenção que incluem: empregabilidade jovem, saúde, combate 

ao abandono e insucesso escolar, serviços de apoio a seniores, turismo, entre outras.  

Esta variedade de área de intervenção está descrita nas páginas seguintes que listam 22 

iniciativas – ES+ e QI – que foram identificadas na região do Alto Alentejo. 
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5.2.1   Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social – Listagem de Projetos da Região 

do Alto Alentejo (NUTS III) 

 

PROJETO 1: PREVENIR E REMEDIAR 

 

Área de atuação: Proteção social  

Entidade: MTA - Movimento Teresiano Apostólico   

Nome do Empreendedor e Função: Irmã Fátima Magalhães (Coordenadora)  

A funcionar desde: 1998 

Website: http://www.teresianasstj.com/ 

Beneficiários: Crianças  

Problema identificado: Responder a situações de  sofrimento e carência de crianças 

sinalizadas como estando em situações de risco (comportamentos de risco, insucesso, 

dependências, famílias de risco).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

A iniciativa “Prevenir e remediar” oferece apoio 

a famílias e jovens que, por diferentes motivos, 

ponham em causa o valor da vida. Estes casos 

são referenciados por parceiros locais, 

integrados na comunidade, que são 

reencaminhados para o Movimento Teresiano 

Apostólico, onde têm encontram o apoio 

customizado necessário. A solução é integrada, 

envolvendo todas as vertentes da vida das 

pessoas em questão, como por exemplo: oferta 

de roupa e calçado, pagamento de crédito de 

telefone, medicamentos, comida, ou   

acompanhamento a consultas ou deslocações 

para a aquisição de documentos. 

 

 

Resultados Previstos 

Prevenção de situações de aborto;  

Acompanhamento de famílias e indivíduos em 

situações vulneráveis e de risco. 

 

Impacto gerado 

Mudança de comportamentos e mentalidades dos beneficiários;  

Menor propensão para situações de risco. 
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GRUPO DE AUTOREPRESENTAÇÃO 

 

Área de atuação: Proteção social  

Entidade: APPACDM - Elvas  

Nome do Empreendedor e Função: Liliana Gonçalves(Coordenadora) 

A funcionar desde: 2013 

Website: www.appacdm-elvas.org/  

Beneficiários: Deficientes 

Problema identificado: Falta de participação dos utentes da APPACDM na escolha e 

desenvolvimento de atividades curriculares a desempenhar e consequente falta de empenho e 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Espaço de discussão e expressão dos utentes da 

instituição para que as soluções e atividades 

oferecidas pela instituição se adequem mais às 

necessidades e interesses dos utentes.  

Resultados Previstos 

Plano de atividades cocriado com os utentes e 

seus cuidadores, integrando um maior número 

de atividades que agradem e interessem os 

beneficiários. 

Impacto gerado 

Maior satisfação dos utentes e empenho nas atividades oferecidas;  

Maior qualidade de vida;  

Maior inclusão dos utentes na comunidade. 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   299 

 

OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS  

 

Área de atuação: Empregabilidade e/ou Empreendedorismo 

Entidade: Câmara Municipal de Campo Maior  

Nome do Empreendedor e Função: Maria João Trindade (Coordenadora) 

A funcionar desde: 2010 

Website: www.cm-campo-maior.pt/pt/  

Beneficiários: Jovens (20-28 anos) 

Problema identificado: Dificuldade de entrada no mercado de trabalho, levando a um 

agravamento da taxa de desemprego jovem da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Oferta de oportunidades de estágio 

remunerado nas suas áreas de formação, e 

respetivo acompanhamento de carreira, bem 

como oportunidades de participação cívica na 

comunidade. 

Resultados Previstos 

Aumento de competências (soft skills) junto dos 

jovens;  

Jovens com experiências profissionais e cívicas 

variadas. 

 

Impacto gerado 

Melhoria da aptidão dos jovens para o mercado de trabalho;  

Aumento do perfil empreendedor dos jovens;  

Melhoria da empregabilidade dos jovens da região. 
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CENTRO EDUCATIVO – DENTRO CORAÇÃO DELTA 

 

Área de atuação: Educação 

Entidade: Associação Coração Delta 

Nome do Empreendedor e Função: Carlos Pepê (Coordenador) 

A funcionar desde: 2007 

Website: www.delta-cafes.pt/pt/sustentabilidade/responsabilidade-social/projectos-de-

responsabilidade-social 

Beneficiários: Jovens (entre os 6 e 12) 

Problema identificado: Falta de oferta de atividades extra curriculares de qualidade para os 

jovens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Centro Educativo que oferece um leque variado 

de atividades de qualidade para os filhos dos 

colaboradores do Grupo Nabeiro, oferecendo 

experiências diferentes aos jovens: oficinas de 

ciências, biblioteca, expressão dramática e 

jogos matemáticos, são alguns exemplos. O 

Centro Educativo visa desafiá-los e orientá-los 

para o empreendedorismo, bem como apoiá-los 

no seu processo de desenvolvimento pessoal. 

Resultados Previstos 

Jovens têm oportunidade de explorar as suas 

competências em diferentes áreas, 

nomeadamente em vertentes artísticas e 

culturais; 

Jovens com acompanhamento pessoal 

customizado. 

Impacto gerado 

Jovens são dotados de um espírito empreendedor; 

Jovens tornam-se mais participativos na comunidade; 

Jovens com maior sentido de responsabilidade e maior auto estima. 
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TEMPO PARA DAR 

 

Área de atuação: Voluntariado 

Entidade: Associação Coração Delta 

Nome do Empreendedor e Função: Dionísia Gomes (Coordenadora) 

A funcionar desde: 2005 

Website: www.delta-cafes.pt/pt/sustentabilidade/responsabilidade-social/projectos-de-

responsabilidade-social  

Beneficiários: Idosos  

Problema identificado: Solidão e isolamento de idosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Banco de horas de voluntários colaboradores do 

Grupo Nabeiro que visitam um idoso, durante 1-

2 horas, de 15 em 15 dias.  

Para além da companhia que prestam, os 

voluntários fazem um levantamento das 

condições em que vivem os idosos. 

Os fundos angariados no âmbito desta iniciativa 

são investidos para melhorar o bem-estar dos 

idosos. 

Resultados Previstos 

Diminuição do isolamento dos idosos. 

Impacto gerado 

Melhoria do bem-estar dos idosos;  

Melhoria da qualidade e bem-estar dos idosos;  

Melhoria das experiências de fim-de-vida. 
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ESCOLINHAS DE FUTEBOL 

 

Área de atuação: Cultura e Desporto  

Entidade: Sporting Clube Campomaiorense  

Nome do Empreendedor e Função: Paulo Dias (Coordenador)  

A funcionar desde: 2005  

Website: //www.campomaiorense.pt/ sportingclubecampomaiorense.blogspot.pt 

Beneficiários: Estudantes  

Problema identificado: Jovens com maus comportamentos e fracos resultados escolares e 

elevado grau de absentismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Através de treinos de futebol, explorar outras 

competências, como o espírito de equipa, 

sentido de responsabilidade e autoestima. 

A par dos treinos, os jovens têm um espaço para 

fazer os trabalhos de casa, lanchar e onde 

recebem sessões de acompanhamento 

psicológico e mentoria. 

Durante o ano letivo, os pais e alunos têm 

reuniões frequentes com os mentores e 

treinadores para avaliar o desempenho do 

jovem e o percurso feito. 

Resultados Previstos 

Melhoria do aproveitamento escolar; 

Diminuição das taxas de retenção e abandono;  

Melhoria de comportamento, em casa e na 

escola. 

Impacto gerado 

Aumento do nível de escolaridade na região. 

http://sportingclubecampomaiorense.blogspot.pt/2010/08/o-sccanpomaiorense-vai-abrir-escola-de.html
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CLUBE DE SAÚDE 

 

Área de atuação: Saúde 

Entidade: Sporting Clube Campomaiorense  

Nome do Empreendedor e Função: Paulo Dias (Coordenador)  

A funcionar desde: 2005 

Website: http://www.campomaiorense.pt/ sportingclubecampomaiorense.blogspot.pt 

Beneficiários: População da região, no geral  

Problema identificado: Inexistência de serviços de saúde de certas especialidades médicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Oferta de consultas e tratamentos médicos de 

certas especialidades (como neurologia, 

endocrinologia, ginecologia) a um preço 

simbólico, no espaço da escolinha de futebol. 

Resultados Previstos 

Melhoria do aproveitamento escolar; 

Melhoria no acesso a consultas médicas. 

Impacto gerado 

Melhoria do acesso a cuidados de saúde; 

Melhoria da qualidade de vida da população. 

http://sportingclubecampomaiorense.blogspot.pt/2010/08/o-sccanpomaiorense-vai-abrir-escola-de.html
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FATOR V 

 

Área de atuação: Cultura e Desporto 

Entidade: Agrupamento de Escolas de Campo Maior  

Nome do Empreendedor e Função: Fernando Antunes (Coordenador)  

A funcionar desde: 2009 

Website: http://agrupamentocampomaior.drealentejo.pt/  

Beneficiários: Jovens que frequentem o 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário  

Problema identificado: Combinação de falta de espírito de voluntariado e autoajuda na 

região, apesar da procura existente por voluntários para as instituições de solidariedade social 

da região  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Banco de voluntários constituído por alunos do 

agrupamento, que apoia as instituições de 

solidariedade social, sempre que estas precisam 

de voluntários para as suas atividades. 

O banco de voluntários é formado e gerido 

pelos alunos, com a supervisão de um 

professor. 

Resultados Previstos 

Aumento do número de voluntários na região, 

em idade escolar e de outras idades. 

Impacto gerado 

Mais atividades e maior dinamismo na comunidade; 

Comunidade mais próxima e envolvida, com um espírito de interajuda apurado; 

Estreita ligação entre as escolas do agrupamento e instituições da região. 

http://agrupamentocampomaior.drealentejo.pt/
http://agrupamentocampomaior.drealentejo.pt/
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CULTURA PARA TODOS 

 

Área de atuação: Cultura e Desporto 

Entidade: Gota D’Arte – Associação Sociocultural de Elvas  

Nome do Empreendedor e Função: José Rego (Presidente da Associação) e Luís Pires 

(Vice-Presidente) 

A funcionar desde: 2011 

Website: https://www.facebook.com/pages/Gota-

dArte/207834012610768?sk=info&tab=overview 

Beneficiários: Crianças e jovens da comunidade  

Problema identificado: Falta de exposição à cultura, em especial famílias de baixos 

rendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Utilização do espaço da instituição para 

dinamização de atividades culturais 

direcionadas às crianças e jovens mais 

problemáticos, com o objetivo de promover as 

boas formas de bem-estar no ambiente escolar 

e familiar e permitir o acesso à cultura a todos. 

 

Resultados Previstos 

Facilitar o acesso a programas culturais a todas 

as pessoas da comunidade;  

Melhorar o desenvolvimento interpessoal das 

crianças e jovens. 

 

Impacto gerado 

Melhoria do desempenho escolar das crianças e jovens;  

Alterar a visão da comunidade acerca da cultura e dos programas culturais. 
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CANTINA ESCOLAR 

 

Área de atuação: Proteção Social  

Entidade: Lar Júlio Botelho de Alcântara  

Nome do Empreendedor e Função: Paulo Pires (Coordenador)  

A funcionar desde: 2013  

Website: NA  

Beneficiários: Crianças  

Problema identificado: Carência alimentar de crianças de famílias de baixos rendimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

A Cantina Escolar oferece refeições embaladas 

às crianças de um determinado escalão de 

rendimento. 

As refeições são confecionadas no Lar e 

entregues na escola que trata de as distribuir 

pelos alunos em questão. As refeições devem 

servir de jantar para as crianças. 

Resultados Previstos 

Satisfação carência alimentar de alunos com 

certos escalões  de apoio. 

Impacto gerado 

Melhoria do desempenho e aproveitamento escolar; 

Melhoria da qualidade nutricional das refeições ingeridas pelas crianças. 
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ACADEMIA SÉNIOR 

 

Área de atuação: Cultura e Desporto 

Entidade: CURPI - Comissão Unitária de Reformados  e Pensionistas  e Idosos de Campo 

Maior  

Nome do Empreendedor e Função: José Caldeirão (Presidente) 

A funcionar desde: 2005 

Website: http://curpi-cm.blogs.sapo.pt/ 

Beneficiários: Idosos 

Problema identificado: Isolamento e Solidão de Idosos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

A academia sénior é um espaço de encontro 

para idosos, na sua maioria idosas, participarem 

em diversas atividades culturais e lúdicas que 

lhes interessem e integrarem diferentes 

oficinas, onde os seus talentos e competências 

são potenciados e partilhados. 

Resultados Previstos 

Aumento da motivação e empenho nas 

atividades oferecidas;  

Maior participação na comunidade; 

Aumento do bem-estar dos idosos;  

Fortalecimento de relações de amizade entre 

pares. 

Impacto gerado 

Melhoria da qualidade de vida da população mais envelhecida;  

Diminuição do isolamento e solidão. 
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PROGRAMA ESCOLHAS 

 

Área de atuação: Educação 

Entidade: Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior  

Nome do Empreendedor e Função: Cristina Gonçalves ( Coordenadora)  

A funcionar desde: 2001 

Website: www.programaescolhas.pt  

Beneficiários: Jovens marginalizados 

Problema identificado: Exclusão Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

O programa escolhas oferece 

acompanhamento e formação aos alunos em 

várias vertentes, com um grande foco no 

desenvolvimento de competências na área das 

tecnologias da informação e comunicação. Os 

jovens que cumprem os módulos obrigatórios 

são certificados pelo programa.  

Para além da componente de formação, os 

jovens beneficiam de apoio oferecido pelo 

gabinete de apoio às famílias, em matérias 

como sexualidade e higiene. Os alunos recebem 

ainda apoio à empregabilidade e promoção da 

carreira. 

Resultados Previstos 

Acompanhamento integrado com vista ao 

desenvolvimento e promoção pessoal dos 

jovens. 

Impacto gerado 

Melhorar o aproveitamento e desempenho escolar das crianças e jovens marginalizados; 

Diminuir absentismo das crianças e jovens marginalizados; 

Promoção da igualdade de oportunidades e coesão entre jovens. 
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TER IDEIAS PARA MUDAR O MUNDO - MANUAL DE EMPREENDEDORISMO 

 

Área de atuação: Empregabilidade e/ou Empreendedorismo  

Entidade: Associação Coração Delta, Centro Educativo Alice Nabeiro 

Nome do Empreendedor e Função: Carlos Pepê (Coordenador) 

A funcionar desde: 2005 

Website: www.delta-cafes.pt/pt/sustentabilidade/responsabilidade-social/projectos-de-

responsabilidade-social 

http://www.empreend.pt/conferencia2011/wp-content/uploads/CarlosPepe.pdf 

Beneficiários: Crianças e Jovens (3 aos 12 anos) 

Problema identificado: Abandono, absentismo e insucesso Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Desenvolvimento de um manual de 

empreendedorismo para formar e despertar o 

espírito criativo e proactivo nos mais novos. 

O manual é utilizado em aulas com o 

acompanhamento de professores formados 

para tal, no entanto está também disponível on-

line para uso de todos. Este complemento ao 

ensino visa enraizar princípios como a igualdade 

de oportunidades e a valorização das ideias 

individuais e coletivos. 

Resultados Previstos 

Despertar espírito proactivo das crianças e 

jovens;  

Interiorizar princípios de empreendedorismo 

nos mais novos. 

Impacto gerado 

Melhoria no desempenho escolar;  

Aumento do interesse pela escola e aprendizagem;  

Aumento da autoestima e confiança nas suas capacidades. 
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CAMPO MAIOR SOLIDÁRIO  

 

Área de atuação: Empregabilidade e/ou Empreendedorismo  

Entidade: Associação Coração Delta em parceria com Associação  

de Festas do Povo de Campo Maior, Comissão Unitária Reformados,  

Pensionistas Idosos de Campo Maior, Lar de Degolados,  

Câmara Municipal de Campo Maior, Conferência de São Vicente de Paulo e Santa Casa da 

Misericórdia de Campo Maior 

Nome do Empreendedor e Função: Dionísia Gomes (Coordenadora)  

A funcionar desde: ND 

Website: http://www.cm-campo-maior.pt/pt/balcao-virtual/campo-maior-solidario 

Beneficiários: Desempregados residentes em Campo Maior 

Problema identificado: Exclusão Social dos beneficiários do RSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Implementação de um sistema de moeda única 

na comunidade – maiores. 

Loja e Lavandaria Social: Os maiores são 

ganhos com horas de trabalho (em vários 

ateliers – como a costura, jardinagem, 

mercearia, oficina ou lavandaria) e voluntariado 

e trocados em lojas sociais em certos 

estabelecimentos que já se abriram ao sistema. 

As famílias com baixos recursos económicos 

têm direito ao almoço e jantar 7 dias na 

semana. 

O Público-alvo é toda a população de Campo 

Maior com o objetivo de integrar a população 

beneficiária de RSI do Concelho de Campo 

Maior. 

Efetuar a candidatura de Campo Maior a Vila 

Solidária da Europa, que visa promover a 

criação de medidas de apoio económico, social 

e de solidariedade, aproximando as famílias do 

concelho e criando pontes e laços de 

afetividade mais eficazes 

 

Resultados Previstos 

Melhorar as competências dos beneficiários de 

RSI; 

Melhorar o perfil de empregabilidade dos 

beneficiários; 

Estimular hábitos de trabalho, princípios de 

responsabilidade 

Impacto gerado 

Alterar a perceção que Campo Maior tem sobre os beneficiários de RSI; 

Integrar beneficiários de RSI na comunidade;  

Criar uma comunidade coesa, onde as oportunidades são iguais para todos; 

Elevar Campo Maior a Vila Solidária da Europa. 
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CONFERÊNCIA DA AJUDADA 

 

Área de atuação: Educação 

Entidade: Ajudada 

Nome do Empreendedor e Função: ND  

A funcionar desde: ND 

Website: www.ajudada.org  

Beneficiários: População da região, no geral 

Problema identificado: Falta de espírito de ajuda e partilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Movimento criado para estimular o debate 

sobre novos modelos de economias, assentes 

em princípios de partilha e interajuda. 

O Movimento foi iniciado com uma conferência 

que juntou vários pensadores deste tema, e 

desde então tem dinamizado várias atividades e 

projetos piloto que testem as ideias lançadas. 

Resultados Previstos 

Despertar o espírito de partilha;  

Ilustrar o potencial do voluntariado e interajuda. 

Impacto gerado 

Implementação e perpetuação de um novo modelo de funcionamento da economia local 
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ASSOCIAÇÃO CAMINHAR 

 

Área de atuação: Educação 

Entidade: Associação Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social  

Nome do Empreendedor e Função: Pedro Lopes (Presidente)  

A funcionar desde: 2000 

Website: www.caminhar.org  

Beneficiários: Jovens 

Problema identificado: Exclusão social de jovens em risco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Plataforma concelhia de voluntários para 

prestar apoio social e educativo que promova a 

transformação e capacitação de pessoas em 

situação de maior vulnerabilidade. 

Resultados Previstos 

Melhoria do comportamento;  

Melhoria do aproveitamento e desempenho 

escolar; 

Melhoria do perfil de empregabilidade; 

Desenvolvimento de competências não 

cognitivas, vitais para o desenvolvimento 

pessoal e integração dos jovens. 

Impacto gerado 

Envolver a comunidade em torno da resolução dos seus problemas; 

Integração dos jovens em risco/ em situação de vulnerabilidade. 
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LIGAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS 

 

Área de atuação: Cultura e Desporto 

Entidade: Fundação Robinson  

Nome do Empreendedor e Função: ND  

A funcionar desde: 2005 

Website: ND 

Beneficiários: População da região, no geral 

Problema identificado: Acesso limitado à cultura e eventos culturais por parte da população 

de Portalegre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Recuperação e reabilitação de complexo 

conventual com 7 ha e sua utilização como 

espaço cultural integrado, em que uma parte se 

dedica ao museu da Fundação Robinson, e 

outra é dedicada a exposições temporárias e 

workshops de indústrias criativas. 

Resultados Previstos 

Participação em eventos e atividades culturais, 

em diferentes áreas – desde arquitetura, 

arqueologia, design, ou história; 

Valorização do trabalho das associações 

culturais e artistas da região;  

Articulação das atividades do espaço cultural 

com outros programas educativos e escolares. 

Impacto gerado 

Maior exposição e interesse por parte da população à cultura;  

Comunidade ativa na preservação da cultura e costumes da região;  

Comunidade empreendedora e criadora de novas indústrias, que potenciem os recursos da região. 
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TERRIUS - AGRUPAMENTO DE AGRICULTORES 

 

Área de atuação: Desenvolvimento socioeconómico  

Entidade: TERRIUS – Agrupamento de Agricultores  

Nome do Empreendedor e Função: Rita Beltrão Martins 

A funcionar desde: 2011 

Website: http://terrius.pt  

Beneficiários: Pequenos agricultores locais  

Problema identificado:  Falta de oportunidades de emprego jovem, conducentes à 

desertificação do interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

 Cooperativa/agrupamento de jovens 

agricultores para a promoção da produção 

agrícola sustentada, a conservação e a 

comercialização dos produtos silvestres, dos 

frutos e dos hortícolas de excelência originários 

da região do Alto Alentejo. Projeto 

diferenciador e inovador no setor 

agroalimentar, com base no estabelecimento 

de parcerias locais de confiança e comércio 

justo com os pequenos produtores e as 

indústrias transformadoras da região. 

Resultados Previstos 

Criação de postos de trabalho e formas de 

rendimento;  

Fixação de jovens no interior a desenvolver os 

seus próprios negócios; 

Ganho de autonomia dos produtores; 

Recuperação das certificações DOP e IGP. 

Impacto gerado 

Dinamismo e desenvolvimento local, com base nas potencialidades da região; 

Valorização dos produtos locais;  

Preservação do património  natural e reconhecimento da região. 
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BROTAS - UMA ALDEIA POR DESCOBRIR 

 

Área de atuação: Turismo 

Entidade: ABROTTEA – Associação Dinamizadora Cultural Histórica e Ambiental de Brotas  

Nome do Empreendedor e Função: Pedro Manuel Pinheiro Mendonça (Empreendedor) 

A funcionar desde: 2010 

Website: www.visitbrotas.com / www.casasderomaria.com / http://abrottea.pt  

Beneficiários: Agentes de desenvolvimento da aldeia  

Problema identificado: Despovoamento e isolamento das pessoas da aldeia de Brotas. Fraco 

desenvolvimento económico: aldeia rural com a maioria das atividades relacionadas com 

agricultura, apenas algumas empresas de serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Dinamização da aldeia de Brotas através do 

envolvimento cívico e da mobilização de 

recursos. 

Foi cocriada uma dinâmica comunitária de 

cooperação e envolvimento entre as pessoas, 

entidades e produtores locais, tendo em vista a 

promoção do turismo na aldeia, do seu 

desenvolvimento e sustentabilidade, 

preservação do património e, 

consequentemente, combate ao 

despovoamento e isolamento. 

Resultados Previstos 

Aumento do número de turistas a visitar a 

região;  

Despertar de um espírito comunitário de 

trabalho conjunto e interajuda;  

Aumento dos rendimentos dos habitantes 

 

Impacto gerado 

Desenvolvimento económico dos agentes locais;  

Preservação e valorização do património histórico. 

http://www.visitbrotas.com/
http://www.casasderomaria.com/
http://abrottea.pt/
http://abrottea.pt/
http://abrottea.pt/
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ESCOLA DE DESPORTO 

 

Área de atuação: Cultura e Desporto 

Entidade: Câmara Municipal de Mora 

Nome do Empreendedor e Função: Rui Fortio (Coordenador)  

A funcionar desde: 2009 

Website: www.cm-mora.pt 

Beneficiários: Crianças (entre os 3 e os 10 anos) 

Problema identificado: Inexistência de oferta desportiva para crianças abaixo dos 10 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Academia de desporto que oferece às crianças 

inscritas a oportunidade de praticar desportos 

variados duas vezes por semana, sem qualquer 

custo associado. 

O programa regular decorre durante os 

semestres escolares; durante as férias são 

oferecidas outras atividades com maior 

frequência. 

Resultados Previstos 

Elevar o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais e básicas 

nas crianças; 

Promover junto das crianças o hábito e o prazer 

da prática desportiva; 

Promover os valores da ética desportiva; 

Aumentar o número de crianças que praticam 

regularmente atividade desportiva no 

Concelho. 

Impacto gerado 

Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais e básicas nas crianças; 

Promover junto das crianças o hábito e o prazer da prática desportiva; 

Promover os valores da ética desportiva; 

Aumentar o número de crianças que praticam regularmente atividade desportiva no Concelho 
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CASA: CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO  

 

Área de atuação: Empregabilidade e/ou Emprego 

Entidade: TÉGUA – Associação de Desenvolvimento Regional do Tejo e Guadiana  

Nome do Empreendedor e Função: Sílvia Bizarro (Equipa técnica) 

A funcionar desde: 2001 

Website: N/A 

Beneficiários: Pessoas sem-abrigo 

Problema identificado: Exclusão social de pessoas sem-abrigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Criação de uma Casa Abrigo e Formação para a 

inclusão social de pessoas sem-abrigo, entre 

elas: deficientes, desempregados, reformados, 

portadores de HIV, toxicodependentes, doentes 

psiquiátricos, alcoólicos.  

O projeto visa retirar da rua estas pessoas e dar-

lhes um acompanhamento assente na 

promoção pessoal, a par com 

acompanhamento psicológico e psicossocial. 

O objetivo passa por integrá-las no mercado de 

trabalho. 

Resultados Previstos 

Diminuir o número de sem-abrigos na rua;  

Melhorar o nível de vida e auto-estima deste 

grupo populacional;  

Tratar dependências;  

Reintegrar estas pessoas no mercado de 

trabalho;  

Diminuir a criminalidade. 

Impacto gerado 

Reintegrar minorias na comunidade. 
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UNIVERSO DE OPORTUNIDADES 

 

Área de atuação: Educação 

Entidade: Formatus – Associação para a Formação Individual e  

   Integração Profissional  

Nome do Empreendedor e Função: Ana Constantino (Presidente) e Sónia Candeias 

(Coordenadora) 

A funcionar desde: 2013 

Website: www.formatus.pt/index.php/projetos/universo-das-oportunidades  

Beneficiários: Crianças e jovens 

Problema identificado: Absentismo, abandono e insucesso escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 

Plataforma de acesso a educação não formal, 

como atividades de desenvolvimento de 

competências pessoas, cognitivas e sociais, 

apoio psicológico e desenvolvimento de 

projetos de vida. 

O projeto de vida visa promover a inclusão 

social de crianças e jovens provenientes de 

contextos socioeconómicos mais vulneráveis, 

tendo em vista a igualdade de oportunidades e 

reforço a coesão social. 

Resultados Previstos 

Garantir o sucesso escolar dos jovens 

participantes;  

Desenvolver competências pessoais e sociais 

nos jovens;  

Acompanhar iniciativas de empreendedorismo 

dos jovens;  

Melhorar o perfil de empregabilidade dos 

jovens;  

Encaminhar e integrar em escola, emprego ou 

formação profissional. 

 

Impacto gerado 

Promoção da inclusão escolar, formativa e profissional dos jovens;  

Melhoria da escolaridade na região;  

Melhoria da coesão social na comunidade. 

 

http://www.formatus.pt/index.php/projetos/universo-das-oportunidades
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CAPÍTULO 6 – POSICIONAMENTO DA ATUAL PROPOSTA DE 

VALOR DO TERRITÓRIO DO ALTO ALENTEJO PARA A VIDA 

SÉNIOR FACE À CONCORRÊNCIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
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6.1. AVALIAÇÃO DAS FORÇAS COMPETITIVAS DA ATUAL PROPOSTA 

DE VALOR DO TERRITÓRIO DO ALTO ALENTEJO PARA A VIDA 

SÉNIOR 

De toda a caraterização da Proposta de Valor Atual do Alto Alentejo em termos de Vida Sénior, 

constante dos capítulos anteriores e dos critérios valorizados nos rankings que avaliam os 

melhores destinos para viver na reforma, podemos perceber quais as principais forças 

competitivas do Alto Alentejo enquanto destino de Vida Sénior e que podemos sintetizar 

abaixo. 

Para cada um dos Fatores competitivos, é avaliada a respetiva “Força” ou seja se este é à 

partida um fator que pode ser considerado uma vantagem competitiva do Alto Alentejo, face a 

potenciais concorrentes nacionais e internacionais. 

Clima O Alto Alentejo apresenta um clima ameno, com maioria de dias de sol ao longo do 

ano, com verões quentes e secos e invernos suaves. Embora esta seja uma força competitiva 

da região esta não é um fator distintivo , face aos destinos concorrentes, é no entanto um 

ponto forte na captação de públicos do norte da Europa. 

 

Paisagem e elementos naturais O Alto Alentejo oferece uma paisagem ainda com baixo 

nível de construção, destacando-se o Tejo Internacional nos municípios de Nisa e Gavião e, de 

montado em diversos municípios a norte do distrito, em particular Ponte de Sor, a Serra de S. 

Mamede que marca a paisagem de Marvão, Castelo de Vide e parte do concelho de 

Portalegre, as barragens e as vinhas que aparecem em diversos concelhos do Alto Alentejo. É 

um território em que a natureza pode ser disfrutada sem pressas e proporciona um encontro 

com espécies selvagens, caça e locais de grande beleza paisagística. Este é um dos fatores 

competitivos do território, embora não dos mais destacados, face à riqueza paisagística e 

natural de alguns dos destinos de vida Sénior concorrentes que, com carateristicas 

completamente distintas, oferecem também unidades de grande qualidade paisagística e 

riqueza natural, pelo que sendo este um ponto forte do Alto Alentejo não é fácil classifica-lo 

como uma força competitiva. 

 

Gastronomia A gastronomia alentejana, os seus queijos, vinhos e enchidos, as açordas, o 

pão e os caldos, são um fator distintivo, apesar de se poder encontrar uma gastronomia 

atrativa nos principais destinos concorrentes, é relevante o carater natural e pouco processado 

dos elementos utilizados na gastronomia alentejana, cada vez mais  valorizado com a 

crescente tendência da alimentação biológica e orgânica, permitindo classifica-lo como uma 

força competitiva. 

 

Cultura e Património Os municípios do Alto Alentejo não sendo individualmente muito 

ricos em património (excetuando o centro histórico de Elvas que é património da UNESCO), 

oferecem no seu conjunto uma atrativa e diversificada oferta de património, em particular os 

seus castelos medievais, o património religioso, e os vestígios arqueológicos, bem como 

diversos equipamentos culturais que permitem a realização de uma grande diversidade de 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   321 

iniciativas. Assim este é um elemento que pode ser melhor potenciado na região mas não se 

destacando na proposta de valor atual como uma força competitiva.  

 

Estilo de Vida O Alto Alentejo tem um estilo de vida “Slow”, sem ruído e confusão, nem filas 

de trânsito, permitindo disfrutar com tranquilidade das diversas atrações do território, 

promovendo o convívio com amigos, a vida comunitária, o contacto com os ciclos de renovação 

da natureza. Este fator pode ser considerado uma vantagem competitiva para os públicos que 

procurem este tipo de destinos, em detrimento de destinos de sol e praia ou mais cosmopolitas. 

 

Atividades Os municípios do Alto Alentejo organizam ao longo do ano diversas 

atividades, embora não as promovam de forma conjunta e não estruturem em alguns domínios, 

nomeadamente do conhecimento do património, a oferta de forma integrada, criando roteiros 

que se constituam verdadeiramente como um fator distintivo do território. Desse ponto é 

exemplo as múltiplas feiras e recriações medievais, não sendo o Alto Alentejo promovido como 

um todo como um roteiro medieval, com os seus castelos e tributo ao período da história em 

que a região tinha um protagonismo muito relevante a nível nacional e na consolidação da 

independência de Portugal. Considera-se assim que atualmente este não pode ser considerado 

um fator distintivo da região, embora tenha potencial para o atingir. 

 

Cuidados de Saúde Portugal encontra-se na 12ª posição no ranking da OMS, e embora 

o distrito de Portalegre tenha algumas limitações em termos de cuidados de saúde que podem 

(devem) ser melhoradas este aspeto não constituindo uma força distintiva a nível nacional, não 

é também considerado um ponto fraco num panorama internacional. Para a definição da 

Proposta de Valor futura é no entanto fundamental articular esta oferta existente com o Turismo 

de Saúde e bem-estar que se pretende desenvolver, nomeadamente aproveitando as valências 

termais. Refira-se também que a presença do setor privado na região é insipiente, não 

existindo nenhuma unidade hospitalar privada. 

 

Segurança Esta é claramente uma força competitiva do território do Alto Alentejo. 

Portugal tem já uma posição cimeira no Índice Global da Paz, sendo que o Alto Alentejo 

apresenta ainda o mais baixo nível de criminalidade do pais. Este é sem dúvida um fator a 

salientar na atual proposta de valor do Alto Alentejo que ganha uma relevância crescente com 

o aumento de instabilidade no Mediterrânio. 

 

Infraestruturas O Alto Alentejo como em geral o resto de Portugal dispõe de infraestruturas 

de nível europeu, com boas estradas, rede elétrica e de abastecimento e saneamento de água, 

etc. No que concerne á rede de internet e cobertura de canal por cabo existem algumas zonas 

na região que não têm níveis de cobertura satisfatórios o que é claramente uma desvantagem 

competitiva, dada a importância atual (e em crescendo) da ligação simples e a baixos custos a 

rede de internet. Também a distância de cerca de 1.30 a 2h de distância a um aeroporto 

internacional é uma desvantagem para a região, quando se procura atrair público estrangeiro. 

No entanto, dos resultados do “Estudo de Mercado” realizado, este (distância ao aeroporto) 

não foi um fator limitativo para os inquiridos, pelo que apesar do Alto Alentejo ter, no domínio 
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da infraestruturas, campo para melhorar, se considera este aspeto uma vantagem 

competitiva de Portugal como um todo e por inerência também do Alto Alentejo. 

 

Qualidade dos Equipamentos e Serviços de Vida Sénior – A qualidade da oferta de 

equipamentos e serviços da Vida Sénior não é atualmente uma força competitiva do Alto 

Alentejo, tendo-se verificado que das 8 dimensões avaliadas face ao benchmark a maioria 

tinha um desempenho negativo, sendo que as dimensões “Inovação e Tecnologia” e Like 

Home” são que apresentam uma pior avaliação. Também o nível de “Serviços Prestados” e a 

“Privacidade” apresentam valores insuficientes. Quase no suficiente mas ainda com valores 

negativos aparecem as dimensões da “Socialização” e “Recursos Humanos”. Apenas a 

dimensão “Life Style” tem um valor suficiente, sendo a dimensão “Equipamentos e Facilidades” 

a que apresenta a melhor pontuação, mesmo assim na amostra de 45 entidades com um valor 

de 2,2 (na escala de 1 a 3) o que embora positiva reflete que menos de metade (44,6%) das 

entidades obtiveram uma classificação média de 3 (correspondente a muito bom) e mais de um 

terço (35,7%) das entidades obteve uma média de 1, em que esta dimensão é 

insuficientemente disponibilizada.com cerca de metade das entidades avaliadas. Este é 

claramente um fator a melhorar em termos de Proposta de Valor futura, não constituindo 

atualmente uma força competitiva. 

 

Benefícios e descontos para seniores – Para além da vantagem competitiva que Portugal 

oferece, de isenção de impostos durante 10 anos, a reformados estrangeiros que vivam no 

território nacional, os municípios da região oferecem também descontos variados em iniciativas 

desenvolvidas pelos municípios, bem como em museus e património municipal, para seniores 

de +65 anos. No entanto, muitos dos benefícios atribuídos pelos municípios são apenas para 

seniores de muito baixos rendimentos, fora do “target” que se pretende atrair para a região, 

sendo relevante refletir na possibilidade de desenvolver um sistema de incentivos da região 

(aplicável em todos os municípios) para reformados estrangeiros que se estabeleçam na 

região.  

 

Acolhimento e Integração – para o acolhimento e integração há alguns elementos relevantes 

aos quais o Alto Alentejo responde de forma distinta. No que concerne à capacidade de 

acolhimento, os portugueses são reconhecidamente um povo que sabe acolher os 

estrangeiros, com simpatia e disponibilidade, tolerância, abertura e respeito pelos mais velhos, 

sendo esta uma das nossas forças competitivas. 

No que concerne à facilidade em falar línguas (em particular inglês e espanhol, mas também 

francês), nas gerações mais novas esse é já um elemento mais comum, no entanto no Alto 

Alentejo existem deficiências neste domínio, ao nível do atendimento comercial, restauração, 

serviços públicos e conversação com a população local. 

Também a inexistência de comunidades de expatriados na região e por conseguinte das suas 

associações e organização de convívios específicos, são aspetos que dificultam a integração e 

a facilidade em sentir-se em casa. 

 

Recursos Humanos – Embora em Portugal como um todo disponibilize mão-de-obra 

qualificada a um preço competitivo, no Alto Alentejo, pela pouca dinâmica do mercado de 
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emprego, não existe atualmente uma grande capacidade de recrutamento de mão-de-obra 

qualificada na própria região. No entanto, com a geração de oportunidades concretas, 

poderiam ser atraídos recursos fora do distrito de Portalegre. Ao nível dos cuidadores de Vida 

Sénior o Alto Alentejo tem já algum know-how do “saber fazer”, existente em muitas das 

entidades da Economia Social, apesar de não ser suficiente para destacar este elemento como 

uma força competitiva da atual oferta da região.  

Inovação e Empreendedorismo Social – Este é um tema novo a nível nacional e mesmo 

europeu não existindo ainda muitas iniciativas desenvolvidas pela região neste domínio. No 

entanto existem alguns casos implementados e uma demonstração de interesse por parte de 

instituições do distrito para contribui para que o Alto Alentejo seja um destino mais inclusivo e 

com inovação social. Mas face ao atual estado embrionário desta temática não se pode na 

atual Proposta de Valor do Alto Alentejo considerar este como uma força competitiva. 

Custo de Vida  e Custo do Imobiliário-  Custo de vida em Portugal é dos mais baixos da 

Europa e o Alto Alentejo apresenta um custo de vida ainda mais baixo, a que acresce o baixo 

preço do imobiliário, pelo que este se considera uma vantagem competitiva deste destino. 

Sistemas e Instrumentos de Financiamento - Em Portugal e por inerência no Alto Alentejo 

não existem mecanismos de financiamento disponíveis para os utilizadores finais dos serviços 

de Vida Sénior, nem instrumentos que facilitem o investimento privado neste setor, nem a 

Inovação e Empreendedorismo Social. Os atuais meios disponíveis são essencialmente os 

acordos do 3º setor com a Segurança Social para financiamento dos apoios sociais para 

idosos, recursos próprios dos próprios seniores e financiamentos comunitários para os 

investimentos em equipamentos de Vida Sénior, essencialmente promovidos pelas entidades 

da Economia Social ou autarquias locais. 

Inovação e Tecnologia – O Alto Alentejo tem uma muito baixa dinâmica de Investigação e 

Desenvolvimento, apresentando essencialmente um polo para a concretização de iniciativas de 

Inovação, o Instituto Politécnico de Portalegre, que está longe de se constituir atualmente como 

um centro, ou um elemento integrante de uma rede de inovação, investigação e 

desenvolvimento no âmbito da Vida Sénior, incluindo os domínios da saúde. Este é claramente 

um ponto fraco da Atual Proposta de Valor da região. 

Reconhecimento da região como Destino de Vida Sénior – O Alto Alentejo não é 

reconhecido pelo mercado com o um Destino de Vida Sénior, embora Portugal já comece a ter 

esse reconhecimento, este deve-se sobretudo às regiões do Algarve e de Lisboa - Sintra- 

Cascais 

Podemos assim resumir as forças competitivas da Atual Proposta de Valor do Alto 

Alentejo para a Vida Sénior: 

 

 

Destino Europeu com proximidade tanto ao norte da Europa como aos EUA, Clima ameno, Estilo de 

Vida Slow, Tranquilidade, Tolerância, Segurança, Acolhimento e Integração dos seniores, 

Infraestruturas de topo, Padrões Ambientais europeus (qualidade da água, saneamento, recolha de 

resíduos), Cultura e História e contacto com a natureza, excelente gastronomia, vinhos, festas e 

convívio, espirito de entreajuda, modo descontraído com enquadramento europeu. Junta o melhor 

da Europa com o melhor de Africa e América Latina. O mais “tropicalizado” dos países europeus, 

regado com a nostalgia do fado e do Cante Alentejano. 
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6.2. POSICIONAMENTO COMPETITIVO DA PROPOSTA DE VALOR 

ATUAL DO TERRITÓRIO DO ALTO ALENTEJO PARA A VIDA 

SÉNIOR  

Os Rankings considerados comparam países e não especificamente regiões. No entanto, 

alguns dos fatores atribuíveis a Portugal são extensivos ao Alto Alentejo, permitindo perceber o 

posicionamento competitivo desta região face aos seus principais concorrentes. 

Como já referido no capítulo 3.1 os rankings utilizados foram o da BBC e da International Living 

que abaixo se descrevem os respetivos resultados e sua justificação. 

 

Em 2014 a BBC escolheu os sete melhores sítios para os ingleses gozarem a reforma: 

1. Panamá 

2. França 

3. Malásia 

4. Malta 

5. Portugal 

6. Tailândia 

7. Belize  

 

#1 Panamá 

 

Onde o baixo custo de vida faz crescer as poupanças. A 

cidade do Panamá, capital do país que tem o mesmo 

nome, aparece em 124º lugar no ranking sobre custo de 

vida publicado no Economist Intelligence Unit e que 

envolveu 131 países do mundo. Uma refeição de três 

pratos, para duas pessoas, num restaurante de qualidade 

média no Panamá custa menos de metade do preço de um 

almoço equivalente em Nova Iorque, de acordo com o site: 

www.numbeo.com 

 

#2 França 

 

É um dos principais destinos turísticos do mundo, sem ser 

necessariamente caro. Fora de Paris, é possível encontrar 

casas à venda por um preço relativamente baixo. Uma 

propriedade clássica em Creuse, no centro do país, pode 

custar cerca de 73 mil euros. Uma casa na zona da Côte 

d’Azur já pode custar cerca de 415 mil euros.(Fonte: BBC) 

 

#3 Malásia 

 

O baixo custo de vida é um dos fatores de destaque na 

Malásia sendo considerada, segundo a revista International 

Living, o terceiro país mais barato do mundo para viver. É 

também um dos principais destinos de turismo médico do 

mundo, responsável por atrair mais de 700 mil pessoas que 

se deslocam ao país para obter cuidados de saúde. 

http://www.bbc.com/capital/story/20141231-the-worlds-best-places-to-retire
http://www.numbeo.com/cost-of-living/
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 #4 Malta 

 

Nesta ilha do sul da Europa, vivem cerca de 400 mil pessoas 

e mais de cinco mil são britânicos. A proximidade, o clima (a 

temperatura média anual em Malta é de cerca de 18ºC) e o 

Plano de Reforma de Malta – que permite aos cidadãos da 

União Europeia que residam em Malta beneficiarem de um 

imposto sobre as pensões de 15% – são os motivos 

indicados pela BBC, como atrativos deste destino. 

 

#5 Portugal 

 

A BBC elege Portugal como um dos melhores países para 

gozar a reforma e destaca as praias do Algarve e as suas 

águas azuis para inspirar os pensionistas. Na publicação, 

pode ler-se que o país tem uma “abundância de vilas 

piscatórias e cidades medievais e campos de golfe, bem 

como praias e campos”, o que “torna fácil perceber porque é 

que Portugal é tão desejável“. O facto de muitos 

portugueses falarem inglês e de existirem alguns benefícios 

fiscais – taxa fixa de imposto de 20% sobre as pensões de 

origem estrangeira durante 10 anos – junta-se ao clima e à 

atratividade da cidade de Lisboa. Refere ainda o acessível 

custo do imobiliário em que um apartamento T1 em albufeira 

pode custar 60.000€, de acordo como o website 

rightmove.com. 

 

#6 Tailândia 

 

Ao custo de vida baixo junta-se o facto da isenção de 

impostos sobre as pensões, o clima tropical e a uma cultura 

que respeita os mais velhos, o que sustenta a teoria de que 

é um dos melhores países para gozar o tempo livre da 

reforma. Contudo, neste país é fundamental reservar parte 

do orçamento para o pagamento de um seguro de saúde. 

 

#7 Belize 

 

É o único país da América Latina cuja língua oficial é o 

inglês. Com uma população de apenas 350 mil pessoas, é 

um dos principais destinos de ecoturismo, caracterizado 

pelas suas florestas tropicais. A existência de benefícios 

fiscais, de palmeiras e praias de areia branca são alguns 

dos atrativos que a BBC lança aos pensionistas ingleses. 
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 INTERNATIONAL LIVING 

Segundo a conhecida revista da especialidade da Vida Sénior – International Living, Portugal 

aparece como o # 9º melhor pais, 3º na Europa, para passar a reforma, em que o primeiro pais 

do rating é o Equador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 23 - TOP 25 do Raking International Living 2015 

 

Das categorias avaliadas ressalta que Portugal tem a sua pontuação mais alta nas 

infraestruturas e custo de vida e as mais baixas nos benefícios e descontos, mercado 

imobiliário e cuidados de saúde. 

 

Seguidamente é detalhada a justificação para a classificação obtida pelos países que 

constituem o TOP 10 da International Living: 
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#1 Equador  

“O Equador oferece novas 

experiências todos os dias, 

tornando-o um destino ideal 

para quem procura uma vida 

preeenchedora e feliz fora dos 

EUA.” 

 

 

 

 

Os aspetos mais relevantes que destacam o Equador como o 

melhor destino para passar a reforma em 2015 são os seguintes: 

 Paisagem: Diversidade de ambientes e paisagens, desde a 

pitoresca cidade de Cotacachi, à vibrante capital, Quito, das 

Salinas junto ao mar aos picos dos Andes. 

 Benefícios oferecidos pelo Governo do Equador a 

reformados, nomeadamente: 

o Passageiros com mais de 65 anos têm descontos 

em voos que saem do Equador 

o Descontos de 50% em entradas para cinemas, 

eventos desportivos, transportes públicos e 

utilities (gás, eletricidade, água) e possibilidade 

de linha telefónica grátis caso adquira uma 

propriedade. 

 Preços do imobiliário muito baixos. 

 Custo de Vida: O Custo de Vida no Equador é Baixo  

o Preço médio de uma consulta médica: 10 € 

o Preço médio de uma refeição num restaurante: 

2,5 € 

o Preço de viagem de autocarro entre Cotacachi to 

Otavalo - 25 cent 

o Um casal vive bem por cerca de 1250 €/mês 

(inclui alimentação, renda, utilities) 

 Cuidados de Saúde: Cuidados médicos de classe mundial 

nas principais cidades 

 Acessibilidade aos EUA: Voos diretos para os EUA a partir de 

Quito e Guayaquil. 

 Infraestruturas: Boas ligações de internet e boa rede de 

transportes públicos 

 Economia em expansão com uma taxa de crescimento médio 

de 4,54% ao ano desde 2000, o que permite inferir que uma 

tendência de melhoria das infraestruturas nos próximos anos. 

 Acolhimento / Integração: Fácil integração de estrangeiros: 

População amigável e frequentemente bilingues (falando 

inglês); 

 Diversidade de atividades oferecidas: Biking, Pesca, Rapel, 

Escalada, Caminhada; 

 Gastronomia variada representativa da fusão de diferentes 

culturas (indígena, europeia e africana) e a preços muito 

acessíveis., com novos e reputados restaurantes a abrir com 

frequência.  
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 #2 Panamá  

“Os melhores benefícios para 

reformados expatriados do 

Mundo.” 

 

Benefícios: O Panamá oferece um excelente conjunto de 

benefícios para reformados expatriados incluídos no programa 

Visto para Pensionistas - “Pensionado Visa”, disponível para 

reformados ou pensionista com uma pensão de mais de 1000 

USD/mês. Os benefícios incluem: 

 20% desconto em serviços médicos 

 50% desconto em entretenimento 

 25% desconto em refeições em restaurantes  

 25 % desconto nas tarifas aéreas 

 25% desconto na eletricidade e telecomunicações 

Custo de Vida: O Custo de Vida no Panamá é baixo, permitindo a 

um casal viver confortavelmente por menos de 2000 USD/mês. 

Acolhimento/ Integração: Pais que acolhe bem os expatriados, 

existindo diversas comunidades de expatriados americanos, dada a 

relação de longa data entre os dois países. 

Infraestruturas: Embora seja ainda um país em desenvolvimento o 

Panamá dispõe das melhores estradas e internet da América 

Central e tem um terminal aéreo que funciona como um “hub” na 

região, com diversas rotas para os EUA e Canadá. 

Paisagem: A Costa do Pacifico no Panamá é mundialmente 

reconhecida pelas suas magníficas praias de águas azuis, 

tipicamente tropicais. 

Clima: Grande maioria dos dias com sol e poucos dias nublados, 

com manhãs e noites com temperaturas amenas e as temperaturas 

mais extremas moderadas pelos efeitos do oceano. Ao contrário de 

outros destinos próximos não é uma zona afetada por furacões. 

Atividades: O seu clima torna-o um destino com uma oferta de 

diversas atividades outdoor, como seja: caminhadas, birdwatching, 

pesca (um dos melhores destinos do mundo) e desportos 

aquáticos. 

Cultura: Tem uma interessante vida artística e cultural centrada nas 

principais cidades. 

Cuidados de Saúde: O Hospital de Punta Pacífica na Cidade do 

Panamá é uma afiliada do John Hopkins Hospital e disponibiliza 

cuidados comparáveis aos existentes nos EUA. É um dos 5 

maiores hospitais do país, mas unidades mais pequenas também 

oferecem serviços de qualidade a preços competitivos que ficam no 

máximo a 1h de distância de carro das principais comunidades 

seniores. 

Também os sistemas de saúde locais são bem reputados e 

baratos, em que uma consulta pode custar apenas 5 USD. 
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#3 México 

“Comunidades de Expatriados 

prósperas a Sul do Rio Grande” 

 

 

O México é considerado pela International Living como o 3º 

melhor pais no mundo para viver na reforma. Os fatores que 

mais contribuem para esta classificação são a proximidade aos 

EUA e o conforto e preço do imobiliário.  

Integração: Existem diversas comunidades de expatriados 

americanos como Puerto Vallarta e San Miguel de Allende que 

facilitam o processo de integração, quase toda a população fala 

inglês e os produtos, comida, desportos e cultura americana são 

muito populares. 

Custo de Vida: O custo de vida é substancialmente mais baixo 

que nos EUA em que os mesmos produtos podem ser 

encontrados a preços mais baixos. Bilhetes para concertos com 

artistas de topo podem custar 8 USD ou menos. Os custos 

semanais de mercearia são de 15 a 20 USD e as taxas e 

impostos sobre a propriedade são de poucas centenas de 

dólares por ano. 

Preço do imobiliário: Excelentes propriedades podem ser 

compradas/ alugadas por muito menos que nos EUA.. 

Saúde: Nas comunidades ondem se concentram os grupos de 

expatriados os cuidados de saúde têm uma qualidade idêntica à 

disponibilizada nos EUA,   

Atividades: Existem diversas atividades e património cultural no 

país que podem ser disfrutadas pelos expatriados no México.. 

Desde as praias de Puerto Vallarta às tradicionais ruas de San 

Miguel de Allende, às ruinas Maias de Yucatán, o México 

oferece diversos pontos de atração que permitem aos 

reformados realizar percursos variados. 

Estilo de Vida: O país oferece uma variedade de ambientes que 

dão resposta tanto a públicos que procuram locais calmos como 

a públicos que buscam aventura. A gastronomia mexicana é 

também um aspeto apreciado pelos reformados que procuram 

este país para viver. 

Clima: O México é um pais muito grande com diferentes climas 

que em diferentes locais permite acomodar pessoas com níveis 

de tolerância diferentes ao calor, humidade e precipitação.  

Infraestruturas: Quase todo o pais dispõe de boas 

infraestruturas e bom acesso a internet. A acessibilidade aos 

EUA é fácil dado que existem diversos voos regulares as 

principais cidades dos EUA, podendo também fazer o percurso 

de carro, sobretudo nas comunidades mais próximas da 

fronteira. 
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#4 Malásia 

 

Todos os anos cada vez mais expatriados americanos procuram 

a Malásia para viver. 

Economia: O pais tem uma das economias mais robustas da 

Asia o que se reflete no crescente nível de vida tanto dos locais 

como dos expatriados. 

Preço do Imobiliário: Em Kuala Lumpur and Penang (onde se 

concentram mais expatriados), está disponível imobiliário de 

elevada qualidade para alugar a baixo custo. Um apartamento 

de 150 m2, com piscina numa zona central custa cerca de 850 

USD/mês. 

Custo de Vida: A Malásia oferece uma excelente qualidade de 

vida a um baixo custo, permitindo com um orçamento modesto 

viver com elevados padrões. Por apenas 5 USD é possível ter 

uma excelente refeição em que uma garrafa de vinho custa 

sensivelmente o mesmo preço. Uma pessoa tem um custo 

mensal de cerca de 1500 USD incluindo renda. 

Estilo de Vida: A Malásia é descrita pelos expatriados como um 

regresso ao passado com os benefícios e conforto modernos, 

pela sua mistura entre o antigo e o moderno. O seu charme 

asiático tornam-na um destino ideal para os seniores que 

apreciam novas culturas e tradições. A comida de rua “Street 

food” além de deliciosa constitui uma dos maiores atrativos da 

cozinha malaia.  

Clima O clima é equatorial, quente e húmido, sujeito a chuvas de 

monção com temperaturas médias de 25 a 28ºC. 

Atividades / Pontos de Interesse: O pais é considerado uma 

base perfeita para explorar as inúmeras atrações naturais e 

históricas e culturais do Sudeste Asiático, facilitada pela grande 

oferta de voos low-cost na região com acesso rápido e barato à 

Tailândia, Laos, Camboja, Vietnam, Indonésia, India, China e 

Japão.. 

Infraestruturas / Acessibilidade: Estão disponíveis diversos voos 

diretos para os EUA. A rede de transportes públicos nas 

principais cidades é considerável e o acesso e velocidade de 

internet tem vindo a melhorar todas os anos em especial nas 

principais cidades de Kuala Lumpur and Penang. Também os 

acessos rodoviários têm vindo a melhorar e a qualidade das 

estradas é bastante boa..  

Integração: sendo uma antiga colonia inglesa o inglês é falado 

pelos habitantes locais o que facilita a integração e a circulação 

no país. As principais cidades onde se localizam comunidades 

de expatriados realizam diversos eventos e festividades que 

permitem o convívio entre expatriados. 

Cuidados Saúde: Os cuidados de saúde estão ao nível de 

qualquer pais desenvolvido, especialmente nas maiores cidades, 

em que uma consulta médica tem um preço de cerca de 15 USD 
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#5 Costa Rica 

 

Na Costa Rica são especialmente valorizados a fácil integração 

e a grande diversidade de atividades de entretenimento, 

especialmente outdoor. 

A Costa Rica foi conquistando uma crescente popularidade 

graças a: 

Clima: O clima é tropical. O verão tem muito mais pluviosidade 

que o inverno, com temperatura média de 23 a 25 °C. A média 

anual de pluviosidade é de 1580 mm. 

Estilo de Vida: descontraído e com uma ambiente de bairro.  

Custo de Vida: baixo custo de vida 

Cuidados de Saúde: a Costa Rica dispõe de excelentes 

cuidados de saúde frequentemente com ligação a hospitais de 

referência nos EUA. 

Economia: A Costa Rica tem uma democracia estável, 

constituindo um dos países mais desenvolvidos da América 

Latina. 

Atividades: Existem diversas atividades disponíveis em especial 

outdoor e de contacto com a natureza., 

 

#6 Espanha 

 

Para os que procuram um destino europeu com sol e um custo 

de vida aceitável Espanha é considerada pela International 

Living como a melhor opção, apontada por diversos 

correspondentes como o destino preferido. 

Clima: Espanha tem um clima ameno que um dos grandes 

fatores de atração de seniores do norte da europa. A Costa do 

Sol, com os seus 100Km de costa mediterrânica oferece um dos 

melhores verões e praias do Mundo. Também a Costa Brava, a 

norte de Barcelona oferece grande parte do ano com clima 

ameno (“tee-shirts-and-shorts weather”). Os invernos são 

suaves, sem temperaturas muito baixas. 

Custo de Vida: O custo de vida mais baixo do em muitos dos 

países europeus é um dos fatores que contribui para esta 

classificação, em que um casal pode viver confortavelmente em 

diversa cidades espanholas por cerca de 2.600€/mês incluindo 

renda. 

Preço do imobiliário: Embora com uns preços não tão baixo 

como na América Latina o imobiliário tem padrões superiores e 

tem também um preço mais barato do que em muitos dos 

países europeus. 

Cultura e Tradições: Espanha tem um património e uma cultura 

rica em história e tradições, com todas as facilidades de um pais 
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desenvolvido. É também realçada a diferente gastronomia que 

se pode saborear e património a visitar nas várias regiões de 

Espanha e que reflete os vários povos que habitaram este 

território. 

Estilo de Vida: É também um pais reconhecido pela sua 

animação e cultura de vida noturna, excelente comida e uma 

população atrativa que promove os valores da família e da 

amizade.. 

Paisagem: Espanha oferece também diversidade de ambientes 

e paisagens, desde os excelentes restaurantes em S.Sebastian, 

ao ski nos Pirenéus, às largadas de toiros em Pamplona, aos 

Museus em Barcelona e Madrid, às praias de Alicante, aos 

fantásticos palácios mouriscos como Granada, os 

correspondentes em Espanha da International Living, 

descrevem que existem atrações para todo o tipo de públicos. 

Para os amantes de espaços abertos Espanha oferece 

paisagens muito fotogénicas e múltiplas oportunidades para 

percursos pedonais, sendo um dos melhores locais do mundo 

para o birdwatching, uma vez que se trata de um local de 

passagens das diversas migrações de aves. 

Infraestruturas: Sendo um pais europeu Espanha oferece um 

elevado nível de infraestruturas. A internet é fiável e rápida, com 

excelente cobertura. Os transportes públicos são eficientes só 

sendo necessário carro particular nas regiões mais remotas e 

rurais. Estão disponíveis TV Cabo (com múltiplos canais 

americanos), também o cinema e música americana estão 

também amplamente difundidos.,  

Saúde: O sistema de saúde em Espanha é reconhecido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma dos melhores 

do mundo. 
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#7 Malta 

 

Situada em pleno Mar Mediterrânico, Malta mistura o melhor da 

graciosidade do Sul da Europa, com uma elevada qualidade de 

vida. Os seus principais atrativos são: 

 Clima: A pequena Ilha de Malta desfruta de muitos dias de sol 

ao longo do ano; 

Cuidados de Saúde: está no topo dos cuidados de saúde a nível 

mundial (em nº5 do ranking da OMS); 

Segurança: Malta tem também um dos mais baixos níveis de 

criminalidade do mundo; 

Infraestruturas: Malta dispõe de Infraestruturas e serviços de 

padrões europeus; 

Principais atrações: . Malta tem um rico património histórico e 

cultural (incluindo nove locais classificados como Património 

Mundial da UNESCO, campos de golfe de topo a nível mundial 

e as fantásticas águas e gastronomia Mediterrânica. Segundo 

os correspondentes norte americanos da International Living 

Malta é um país que apesar de ter apenas cerca do tamanho de 

Rhode Island nos EUA tem atrativos suficientes para manter os 

seus residentes ocupados: antigas ruinas, “charming cities”, 

algumas praias de grande beleza e uma população variada e 

interessante. Na capital La Valletta, há quase sempre eventos 

variados todas as noites, concertos, espetáculos de fogo de 

artificio, exposições, etc. 

Integração: Sendo uma antiga colonia inglesa os seus 

habitantes falam fluentemente inglês o que conjuntamente com 

a sua atitude calorosa e acolhedora facilitam a integração de 

expatriados (especialmente de língua inglesa);  

Preço do imobiliário: o preço do imobiliário é dos mais caros 

deste ranking embora possam ser conseguidos preços mais 

baixos se investirem algum tempo a procurar com detalhe, 

conseguindo-se adquirir apartamentos confortáveis em zonas 

de praia ou em La Valleta por 175.000 USD; 

Transportes: A ilha é pequena e dotada de uma excelente rede 

de transportes públicos o que torna fácil as deslocações e 

visitas, sendo uma ótima base para explorar a região do 

Mediterrâneo.  
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#8 Colombia 

 

Para os norte-americanos o sul da Colômbia tem-se tornado 

uma escolha cada vez mais popular, aparecendo em 2015 como 

o 2º destino mais bem colocado na América Latina. Os fatores 

que a distinguem são essencialmente: 

Custo de Vida: A Colômbia tem um muito baixo custo de visa 

permitindo a um casal viver confortavelmente por cerca de  USD 

por mês. 

Cuidados de Saúde: A Colômbia tem um dos melhores e mais 

baratos sistemas de saúde da região, em especial nas principais 

cidades, o que levou diversos expatriados a residirem em 

Bogotá e Medellín. É possível recorrer a cuidados médicos 

comparáveis aos existentes aos EUA, em que no top 45 das 

Instalações de Saúde na América Latina, 18 são colombianas, 

encontrando-se acima dos EUA e do Canadá no ranking da 

OMS (relativo a serviços públicos de saúde); 

Acessibilidade: A acessibilidade ao país a partir dos EUA é 

muito fácil, existindo diversos voos diretos.. 

Principais atrações / Atividades: Até as pequenas cidades têm 

piscinas e campos de ténis públicos e campos de golfe (nas 

maiores cidades). A Colômbia é o 2º pais do mundo com maior 

biodiversidade, com uma multiplicidade de paisagens, como 

praias, selva, desertos, e vulcões ativos que permitem a 

realização de diferentes atividades, desde percursos pedonais, 

white-water rafting, paragliding, escalada em montanha,  

espeleologia, desportos aquáticos (natação, ski aquático, 

mergulho).  

 

#9 Portugal 

 

Os principais aspetos mencionados pelos correspondentes da 

International Living, relativamente a Portugal, e que o tornam 

uma opima opção na Europa, são: 

Clima: Portugal tem um clima ameno, com muitos dias de sol ao 

longo do ano e temperaturas moderadas. 

Custo de Vida: O custo de vida é dos mais baixos dos países 

europeus 

Infraestruturas – Portugal oferece excelentes Infraestruturas, no 

topo da mundo desenvolvido 

Integração: A integração é muito fácil não apenas pela calorosa 

hospitalidade portuguesa, mas porque a língua inglesa é 

largamente compreendida e falada, em especial nas maiores 

cidades, sendo fácil aos expatriados sentirem-se acolhidos e em 

casa. 

Paisagem: Portugal oferece distintos ambientes e paisagens 

que satisfazem as necessidades de quem prefere ambientes 

urbanos e sofisticados, pitorescos e tranquilos ambientes rurais, 

ou comunidades de praia 
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#10 Tailândia 

 

Integração: A Tailândia tornou-se um dos destinos mais 

populares nesta área do globo. Segundo os correspondentes da 

IL, o pais combina o melhor da autêntica cozinha e cultura 

asiáticas com diversas influências da cultura americana, o que 

facilita a integração. Existem já diversas comunidades de 

expatriados nas maiores cidades da Tailândia como Bangkok 

and Chiang Mai, e áreas com diversos resorts como Phuket and 

Hua Hin. Os tailandeses são também conhecidos pelo sua 

natureza acolhedora e hospitalidade. Existem clubes de 

expatriados que realizam eventos semanais e grupos de 

atividades, desde caminhada, a motociclismo e informática, 

numa variedade que corresponde aos interesses dos diversos 

expatriados. 

Atividades e Pontos de Interesse: A escolha de restaurantes é 

muito vasta na Tailândia, desde pequenos “bistros” até 

restaurantes de luxo, existindo diversas atividades, desde 

concertos, espetáculos e exposições em Bangkok, aos múltiplos 

eventos realizados no fantástico Centro de arte de Chiang Mai.  

A Tailândia é também uma paraíso para os amantes de 

atividades ao ar livre, com as suas florestas e praias tropicais, 

vida selvagem exótica e fantásticos templos. 

Preço do Imobiliário: O imobiliário na Tailândia tem um preço 

muito competitivo de imobiliário.  

Cuidados de Saúde: Estão disponíveis excelentes cuidados de 

saúde em todo o pais, mas os melhores encontram-se nas 

principais cidades, especialmente Bangkok. Consultas médicas 

e procedimentos dentários de rotina custam cerca de 30USD, e 

um plano base de seguro de saúde estão disponíveis a partir de 

300 USD/ano  

 

Da análise dos rankings podemos concluir que os destinos concorrentes com o Alto Alentejo 

podem ser agrupados em 4 grupos: 

1. Outros destinos em Portugal: Algarve, Lisboa e Sintra-Cascais, Madeira, Porto e Norte 

(Douro) 

2. Destinos Europeus: Espanha, Malta, Sul de França, Sul de Itália, Turquia 

3. Destinos América Central e América Latina: Panamá, Equador, Colômbia, Costa Rica, 

México) 

4. Destinos Asiáticos: Tailândia, Malásia 

Os Destinos da América Central – América Latina e Destinos Asiáticos dirigem-se 

maioritariamente a um público norte-americano e não tanto a um público Europeu. 
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Da análise das carateristicas dos vários destinos, sua classificação obtida e respetiva 

justificação podem extrair-se as conclusões que seguidamente se expõem. 

O Clima sendo uma força competitiva, uma vez que tem um potencial de atrair seniores de 

climas mais frios e com menos sol, não representa uma vantagem competitiva face aso 

principais destinos concorrentes, sendo pontuado de forma idêntica a Malta e Espanha. 

Relativamente aos destinos da Ásia e América Latina o Alto Alentejo apresenta-se com muito 

mais vantagens em termos de infraestruturas, segurança, estabilidade politica. 

Relativamente aos cuidados de saúde apedar da classificação do sistema nacional de saúde 

português em 12º lugar o ranking da IL coloca Portugal abaixo dos países da América Latina e 

Ásia o que se deve a hospitais privados americanos que existem nestes países com acordos 

com seguradoras americanas. No entanto mesmo a nível do destinos concorrentes internos 

(Algarve e Lisboa), este aspeto dos cuidados de saúde apresenta-se atualmente como uma 

desvantagem  competitiva do Alto Alentejo. 

Quanto à dimensão custo de vida, custo do imobiliário e benefícios fiscais o Alto Alentejo 

apresenta vantagens competitivas face aos restantes destinos europeus, embora Malta seja 

mais atrativa em termos de sistemas de benefícios. 

Relativamente à Integração e Acolhimento quase todos os destinos têm uma boa pontuação, 

embora Portugal se destaque relativamente a Espanha. Neste domínio, Malta tem a maior 

vantagem sobretudo porque que a sua população é fluente em inglês e têm muitas 

comunidades de expatriados. 

Relativamente ao Entretenimento e Atividades o Alto Alentejo tem vantagens face a Malta, 

embora tanto Espanha como os destinos da América Latina e asiáticos tenham este aspeto 

mais desenvolvido.  

A Atual proposta de valor do Alto Alentejo, mesmo nos domínios em que não apresenta 

vantagens competitivas, tem potencial para se destacar no futuro através da definição de um 

Proposta de Valor Integrada de Excelência e da sua adequada promoção e 

internacionalização. 
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CAPÍTULO 7 – ADEQUAÇÃO DA OFERTA DA VIDA SÉNIOR, 

COMPLEMENTADA PELO TURISMO SÉNIOR E DE SAÚDE À 

PROCURA A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
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De acordo com a estratégia definida para o Setor da Vida Sénior do Alto Alentejo, esta região 

tem como objetivo estratégico principal, posicionar-se com uma Proposta de Valor altamente 

competitiva em termos globais, tendo como alvo os principais mercados emissores de clientes 

finais (público sénior), em particular EUA e Europa e ainda portugueses que vivem atualmente 

em centros urbanos e que preferem passar a sua reforma no campo. 

 

A análise da adequação da Oferta da Vida Sénior, complementada pelo Turismo Sénior e de 

Saúde à Procura potencial, a nível nacional e internacional foi efetuada tendo por base duas 

fontes de informação principais: 

 CONCLUSÕES DO ESTUDO DE MERCADO relativas às necessidades e preferências 
do público-alvo, atual e futuro utilizador de serviços de Vida Sénior, 

 

 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR ATUAL DOS EQUIPAMENTOS DE VIDA 

SÉNIOR DO ALTO ALENTEJO, através da avaliação presencial de 45 Estruturas 

Residenciais para Idosos (ERPI), consideradas boas práticas do Distrito, com o apoio 

do questionário do ANEXO 1 e cujos resultados se encontram no Capítulo 4 do 

presente documento.  

A Oferta de Equipamentos e Serviços é um pilar central na Proposta de Valor da Economia 

Social do Alto Alentejo no sentido de atrair o público-alvo, nacional e estrangeiro, 

nomeadamente do mercado Norte-americano e Europeu. 

A disponibilização de EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS de Vida Sénior refere-se aos seguites 

segmantos: 

 Vida Independente (Independent Living), com interface com o Turismo Sénior 

 Vida Assistida (Assisted Living); 

 Unidades de Memória (Memory Care); 

 Cuidados Continuados e Reabilitação (Nursing Homes). 

Adicionalmente consideram-se aqui os equipamentos do Turismo de Saúde, identificados na 

Proposta de Valor suportados em dois centros: 

 Centros de Recuperação e Bem-estar; 

 Centro Neurológico e doenças do movimento. 

A análise qualitativa da adequação da oferta de Equipamentos e Serviços de Vida Sénior 

(maioritariamente operados por entidades da Economia Social) resulta, como anteriormente 

referido, de um questionário presencial
4
, efetuado a 45 equipamentos de Vida Sénior, 

representativos das melhores práticas no Distrito de Portalegre e dos respetivos concelhos que 

o compõem. 

                                                      

4
 Questionário presencial efetuado pelas equipas da HQN, CIMAA e SS às melhores 45 entidades da Vida Sénior a 

Operarem no Alto Alentejo (Distrito de Portalegre), distribuídas pelos 15 concelhos que a compõem; 
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A classificação das variáveis e dimensões para cada equipamento foi feita com base numa 

escala de 1 a 3, onde 1- representa o valor mais baixo (ou “não existe”), o 2- representa um 

valor intermédio (ou “não aplicável”) e 3- representa o valor mais elevado (ou “existe”). 

Neste capítulo estes resultados são comparados com o benchmark internacional da oferta 

equiparada, revelando o GAP (distância entre a atual proposta de valor do Alto Alentejo vs. 

Benchmark Internacional) por dimensão e respetivas variáveis que as compõem, permitindo 

perceber a posição atual da oferta de equipamentos e serviços do Alto Alentejo, 

maioritariamente da Economia Social, face à concorrência nacional e internacional 

Adicionalmente, o GAP é posto em contexto, entrando em linha de conta com a importância 

que os potenciais segmentos-alvo
25

 dão a cada dimensão, revelando o GAP efetivo para o 

público-alvo que cada dimensão tem face ao benchmark internacional, permitindo uma 

avaliação quantitativa das necessidades para atingir no futuro (2030) um posicionamento 

competitivo ao nível do topo do benchmark. 

 

 

 

7.1 ANÁLISE QUALITATIVA 

Como anteriormente referido a avaliação Qualitativa dos Equipamentos e Serviços de Vida 

Sénior abrange 8 dimensões: 

1. EQUIPAMENTOS E FACILIDADES; 

2. SOCIALIZAÇÃO 

3. PRIVACIDADE 

4. LIKE HOME 

5. LIFE STYLE 

6. SERVIÇOS PRESTADOS 

7. RECURSOS HUMANOS 

8. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

 

 

                                                      

5
 Estudo de mercado internacional efetuado pela HQN através de entrevistas in-depth nos EUA e Europa do Norte, que 

por sua vez permitiu efetuar um questionário internacional ao publico alvo internacional e perceber as suas motivações 

e necessidades. 
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7.1.1   EQUIPAMENTOS E FACILIDADES 

Esta dimensão é composta por 5 sub-dimensões: 

1 Qualidade Ambiental 

2 Localização e Acessibilidades 

3 Equipamentos e Infraestruturas 

4 Espaços exteriores 

5 Decoração e Design  

A avaliação desta dimensão é feita com base em 37 variáveis que foram avaliadas na amostra 

dos 45 equipamentos representativos das melhores práticas e distribuídos por todo o território 

Alto Alentejo. 

Em termos médios (ver Figura 302), percebemos que ao nível do Alto Alentejo a Dimensão 

EQUIPAMENTOS E FACILIDADES situa-se muito abaixo (2,2) do benchmark internacional 

(3,0). O que implicará uma requalificação e ou reconstrução da maioria dos atuais 

equipamentos no Alto Alentejo. 

Mais de metade (58,6%) dos potenciais cliente (nacionais e internacionais) revelam que esta 

dimensão é importante ou muito importante. 

 

Figura 302 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades 

no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo nacional e 

estrangeiro confere a esta dimensão 

Equipamentos e Facilidades 
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1. QUALIDADE AMBIENTAL (figura 303) o Distrito apresenta uma excelente classificação, 

2,9, onde quase metade dos Concelhos (7) atingem a classificação máxima (3,0). 

Os equipamentos implantados no Concelho de Avis apresentam em média um valor mais baixo 

(2,3). 

Esta sub-dimensão é considerada como Importante ou Muito Importante para 68,2% dos 

potenciais clientes, estrangeiros e Portugueses dos mercados-alvo. 

É pois fundamental que as entidades que pretendam atrair este público, assegurem um 

bom desempenho em termos de qualidade ambiental e que retirem partido desta 

vantagem competitiva. 

 

 

 

Figura 303 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da Subdimensão Qualidade Ambiental, que compara com o nível de importância que o público-alvo 

confere a cada uma das variáveis 
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Figura 304 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Qualidade Ambiental, nas variáveis Qualidade da Paisagem e Bio Diversidade, 

Odores e Qualidade do Ar, e Níveis de Ruído, no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de 

importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 

 

Das 3 variáveis que compõem a QUALIDADE AMBIENTAL, O Nível de Ruído é a variável 

que o público-alvo dá mais importância, onde 73,8% considera importante ou muito importante. 

A média do Distrito é muito Alta (2,9), onde 11 dos 15 concelhos apresentam uma classificação 

máxima (3,0). No entanto, os equipamentos implantados nos Concelhos de Campo Maior (2,0) 

e Sousel (2,3) são os que têm mais espaço para melhoria. 

A variável Odores e Qualidade do Ar percebida é a segunda mais valorizada pelo público-

alvo, onde cerca de dois terços (66,4%) considera-a importante ou muito importante. A média 

do Distrito é muito Alta (2,9), onde apenas, Elvas, Nisa e Portalegre tiveram a classificação de 

2,8, devendo esta força competitiva ser destacada na proposta de valor futura. 

A variável Qualidade da Paisagem e Biodiversidade no local de inserção do equipamento é a 

terceira mais valorizada pelo público-alvo, onde cerca de dois terços (64,3%) considera 

importante ou muito importante. A média do Distrito é Alta (2,7), no entanto a média dos 

equipamentos avaliados nos Concelhos de Avis (1,0), Alter do Chão (2,0), Fronteira (2,0) e 

Sousel (2,3), apresentam classificações mais baixas. 
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2. LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADES apresenta uma classificação média 2,0, que 

decorre da sua localização geográfica, e acesso a serviços e utilidades. Os equipamentos 

implantados no Concelho de Avis apresentam em média um valor mais baixo (1,8), a par 

de Alter do Chão, Campo Maior e Sousel. Esta subdimensão é considerada como 

Importante ou Muito Importante para mais de metade do público-alvo (54,2%).  

 

 

Figura 305 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Localização e Acessibilidades, que compara com o nível de importância que o 

público-alvo confere a cada uma das variáveis 

De acordo com as variáveis que compõem esta subdimensão, a mais valorizada é a existência 

de um Hospital ou clínica a menos de 20 minutos de distância, onde dois terços (66,5%) 

consideram importante ou muito importante a mesma. Em termos de oferta, apenas um terço 

(33,3%) das entidades no Distrito estão no máximo a 20 minutos de carro/ambulância de um 

centro hospitalar, 51,1% das entidades estão entre 20 a 40 minutos e 15,6% das entidades 

estão a mais de 40 minutos de um Hospital. Este aspeto constitui uma desvantagem 

competitiva do oferta do Alto Alentejo. 

A variável Proximidade do Mar é igualmente importante ou muito importante (64,8%) para o 

público-alvo. Neste caso, devido à localização geográfica dos concelhos do Alto Alentejo, não é 

opção na Oferta, devendo a proposta de valor do Alto Alentejo ser direcionada para os clientes 

que preferem viver no campo e no espaço rural. 
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Na variável Qualidade da vista (/serra/rio/albufeira), 64% do público-alvo considera 

importante ou muito importante. Ao nível da Oferta, o Distrito apresenta uma classificação de 

2,3. Apenas Marvão, Monforte e Portalegre obtiveram a máxima classificação (3).            

Menos de metade (48,9%) dos equipamentos dispõem de vista aberta /serra/rio/albufeira, um 

terço (33,3%) das instalações têm uma vista desafogada embora sem ser vista 

/serra/rio/albufeira e 17,8% dos equipamentos não desfrutam de vista. Em termos de 

concelhos, Marvão, Monforte e Portalegre atingiram a classificação máxima (3,0). Por outro 

lado os piores exemplos estão em Alter do chão (1,0) e Sousel (1,7). 

Na variável Aeroporto a menos de 30 minutos de distância, que pouco mais de metade do 

público-alvo considera importante ou muito importante (56,6%). Em termo de Oferta, a média 

do Distrito é 1,2 ou seja a maior parte dos equipamentos (84,4%) está a mais de uma hora de 

distância, 11,1% dos equipamentos estão entre 30 minutos e uma hora de distância, e apenas 

4,4% dos equipamentos estão a menos de 30 minutos de distância do aeroporto mais próximo. 

Proximidade a zona de comércio e serviços é também uma variável valorizada como 

importante ou muito importante por pouco mais de metade do público-alvo (55,3%). Sendo que 

ao nível de Oferta, o Alto Alentejo apresenta uma classificação de 2,5, o que quer dizer que 

60% dos equipamentos estão a menos de 15 minutos do comércio e serviços, 26,7% estão a 

uma distância de 15 a 30 minutos e apenas 13,3% estão a mais de 30 minutos. Nesta 

Distribuição, Alter do Chão (1,7) e Marvão (1,8) são os que têm equipamentos mais distantes 

de comércios e serviços. 

Proximidade a rios ou Barragens é também uma variável valorizada por pouco mais de 

metade do público-alvo (55,0%). Do lado da Oferta do Distrito, este apresenta uma 

classificação de 2,2, o que significa que 53,3% dos equipamentos estão a menos de 30 

minutos de uma praia fluvial ou rio. 8 equipamentos distam entre 30 e 60 minutos de rios ou 

barragens. Os restantes 13 distam mais de 60 minutos de praias fluviais. 

A variável Integrado em Centros Urbanos é importante para cerca de metade do público-alvo 

(50,2%). Do lado da Oferta do Distrito, este apresenta uma classificação de 2,3, o que significa 

que 40,0% dos equipamentos estão inseridos em centros Urbanos, 51,1% estão no máximo a 

20 Km de distância de um centro Urbano e os restantes 8,9% distam mais de 20 Km de um 

centro urbano. 

A Proximidade de Campo de Golf e Proximidade de Centro Hípico representam uma 

importância relativamente pequena, 38,2% e 36,9% do público-alvo. A atual oferta do Alto 

Alentejo dispõe de mais de metade (53,3%) dos equipamentos a menos de 30 minutos de 

centros hípicos, 37,8% dos equipamentos estão entre 30 a 60 minutos de um centro hípico e 

apenas 8,9% distam mais de 60 minutos. No caso de Campos de Golf, Apenas 17,8% dos 

equipamentos distam menos de 30 minutos, 15,6% dos equipamentos distam entre 30 minutos 

e 60 minutos e a maioria dos equipamentos 66,7% distam mais de 60 minutos de um campo de 

Golf. Assim, a proposta de valor do Alto Alentejo pode ser enquadrada como um destino 

dirigido para clientes com aptência para as atividades hípicas mas não especialemente para 

público que previligiam o golfe, como fator determinante. 
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Figura 306 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Localização e Acessibilidades, nas variáveis Integrado em centros Urbanos, 

Qualidade da Vista, e Proximidade do Mar ou Vista Mar, no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o 

nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 

 

Figura 307 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Localização e Acessibilidades, nas variáveis Proximidade a rios ou barragens, 

Proximidade a zona de comércio e serviços, e Proximidade de Centro Hípico, no Alto Alentejo e por Concelho, 

que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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Figura 308 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Localização e Acessibilidades, nas variáveis Proximidade de Campos de Golfe, 

Proximidade a Aeroportos, e Hospital a menos de 20 minutos de distância, no Alto Alentejo e por Concelho, 

que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 

 

3. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, apresenta uma classificação média ao nível do 

Distrito de (1,9), muito aquém do benchmark (3,0). Em termos médios, o Concelho de Avis 

apresenta o valor mais baixo (1,3) e Crato o valor mais alto (2,3). Esta subdimensão é 

considerada como Importante ou Muito Importante para quase dois terços (60,2%) do 

público-alvo. É pois nos Equipamentos e Infraestruturas que se adivinha uma das mais 

importantes intervenções no Alto Alentejo, como forma de poder atrair o público-alvo. 
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Figura 309 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Equipamentos e Infraestruturas, que compara com o nível de importância que o 

público-alvo confere a cada uma das variáveis 

A variável Existência de Piscina interior / exterior é igualmente importante ou muito 

importante para mais de um terço (68,2%) do mercado alvo. Neste caso, a média do Distrito é 

de apenas 1,2, o que significa que dos casos onde é aplicável, apenas 10,7% dos 

equipamentos dispõem de Piscina. Dada a importância desta variável para o público-alvo, é 

uma oportunidade de melhoria para os equipamentos do Alto Alentejo. 

Segue-se a variável Bem integrado com a envolvente paisagística com um nível de 

importância de 66,5% para o público-alvo. Em termos da Oferta do Alto Alentejo, esta variável 

é bem classificada 2,6 onde os equipamentos implantados em Castelo de Vide, Crato, Monforte 

e Sousel atingiram a classificação máxima (3,0).  

O que traduz que mais de metade (57,8%) dos equipamentos são edifícios perfeitamente 

inseridos e parte integrante da comunidade, permitindo a conexão com diversas atividades e 

equipamentos como sejam igrejas, creches/escolas, centros de ATL, áreas comerciais, 

parques/jardins, etc., partilhando alguns dos seus espaços com público em geral (restaurante/ 

bar, salas de atividades, etc.) e/ou inclui várias utilizações para o mesmo edifício. Para cerca 

de 40% dos equipamentos escrutinados, as instalações estão bem inseridas na comunidade 

local, embora não permitindo a conexão com outras atividades e equipamentos, nem a partilha 

de espaços com o público (restaurante/bar, etc.). Os restantes 2,2% têm as instalações 

isoladas e com baixa conexão com a comunidade local. 

Equipamentos e Infraestruturas 
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Com idêntica importância (66,1%), segue-se a Existência de Wifi / IT / Multimédia. Em termos 

de Oferta, o Distrito apresenta uma classificação de apenas 1,4. A melhor classificação (2,0) é 

atingida pelos concelhos do Gavião e Elvas. Tal significa que apenas 22,2% das entidades 

escrutinadas oferecem este tipo de serviços. O que dada a importância desta variável para o 

público-alvo requer importantes melhorias. 

A variável Existência de diversas tipologias de quartos, que é também uma variável muito 

valorizada (65,9%) para o público-alvo. Em termos de Oferta, o Distrito apresenta uma 

classificação de apenas 1,5, que se traduz no facto de apenas 8,9% dos equipamentos terem 

opções de várias tipologias de apartamentos, T0 ou T1, sendo que T2 não está disponível. 

Acresce que quase um quarto (24,4%) dos equipamentos não têm WC privativo. Tal torna o 

GAP muito elevado face ao standard internacional do Publico Alvo. 

A Existência de espaços comuns, privados foi identificado como importante ou muito 

importante para quase dois terços do público-alvo (64,8%). Do lado da Oferta, em termos 

médios, os equipamentos implantado no Distrito, apresentam uma classificação de 2,3 o que 

se traduz em: 

 42,2% dos equipamentos têm instalações que dispõem de diversas zonas de estar 

(nos diversos pisos) e de zonas de convívio com funções distintas, zonas de descanso 

nos corredores, bem como de diferentes zonas de refeições; 

 22, 2% dos equipamentos têm instalações com mais que uma zona de estar embora 

não disponham de diversas áreas distintas; 

 Mais de um terço (35,6%) dos equipamentos apenas têm uma sala de refeições e uma 

sala de estar; 

 48,9% dos equipamentos têm áreas comuns e privadas com áreas generosas, com 

corredores largos que permitem áreas de estar e expositivas; 

 40% dos equipamentos, necessitam de algumas intervenções em termos de 

conservação; 

 11,1% dos equipamentos têm instalações em mau estado de conservação, 

necessitando de intervenções de conservação generalizadas. 

A Existência de Ginásio/Fisioterapia é igualmente uma variável muito importante (63,1%) 

para o público-alvo. Do lado da Oferta, em termos médios, os equipamentos implantados no 

Distrito, apresentam uma classificação de 1,6 o que significa que apenas 24,4% destes 

equipamentos têm Ginásio e 37,8% possuem sala para fisioterapia. 

Segue-se a Qualidade Arquitetónica dos equipamentos considerada igualmente como uma 

variável muito importante (62,7%) para o público-alvo. Do lado da Oferta, em termos médios, os 

equipamentos implantados no Distrito, apresentam uma classificação boa, 2,6 sendo que 

Monforte e Portalegre atingem uma classificação de 3,0 e 2,9 respetivamente. Tal significa que:  

 57,8% dos equipamentos atingiram a classificação máxima no ASPETO EXTERIOR 

DO EDIFÍCIO - O aspeto exterior do edifício é amigável, com uma arquitetura cuidada 

(edifício histórico, ou novo com uma arquitetura marcante) permitindo uma boa 

integração no meio envolvente, aproveitando as condições da topografia (quando 

aplicável) para criar movimento no edifício; 
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 86,7% dos equipamentos atingiram a classificação máxima na VISIBILIDADE DA RUA 

E MEIO ENVOLVENTE - A orientação e arquitetura do edifício permitem otimizar a 

visibilidade da rua e do meio envolvente e tirar partido da luz natural 

 51,1% dos equipamentos atingiram a classificação máxima no ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO - As instalações estão bem conservadas ou são novas; 

 77,8% dos equipamentos atingiram a classificação máxima no APROVEITAMENTO 

DA LUZ NATURAL - As instalações dispõem de muita luz natural, com janelas amplas 

e bem orientadas, diversas zonas envidraçadas, claraboias e entradas de luz natural; 

 51,1% dos equipamentos atingiram a classificação máxima na CLIMATIZAÇÃO - As 

instalações dispõem de sistema de climatização (aquecimento/ ar condicionado) em 

todo o edifício, permitindo a regulação de temperaturas nos espaços privados (quartos/ 

apartamentos) dispondo de sistemas de isolamento (janelas duplas, calafetação, 

paredes duplas, etc.). 

 44,,4% dos equipamentos atingiram a classificação máxima na INSONORIZAÇÃO - As 

instalações estão bem insonorizadas em particular nas áreas privadas, permitindo um 

bom nível de isolamento ao ruído proveniente, quer de outras zonas adjacentes do 

edifício, quer do exterior; 

A Existência de centro médico foi identificado como importante (62,7%) pelo público-alvo. Do 

lado da Oferta, em termos médios, os equipamentos implantados no Distrito, apresentam uma 

classificação muito boa 2,8 o que significa que à exceção de alguns equipamentos nos 

concelhos de Nisa, Sousel e Portalegre, todos os outros equipamentos estão equipados com 

consultórios para cuidados médicos e de enfermagem. 

Existência de Sala de estar privada para receber amigos, onde mais de metade (57,1%) do 

publico alvo acha importante ou muito importante. Do lado da Oferta, pouco mais dos 

equipamentos dispõem da Sala de estar privada, o que compromete claramente a atratividade 

do Publico Alvo. 

Existência de Cabeleireiro / Manicura / Depilação, onde pouco menos de metade do publico 

alvo (48,9%) do publico alvo acha importante ou muito importante. Do lado da Oferta, pouco 

mais de 26,7% dos equipamentos dispões de serviços de imagem (cabeleireiro, manicura, 

barbeiro, etc).  

A Existência de Restaurante / Bar, apreciada por 46,4% do público-alvo, não encontra 

resposta adequada do lado da oferta existente. Assim, do lado da Oferta, apenas 13,3% dos 

equipamentos disponibilizam este serviço. 

A Existência de Capela, espaço para recolhimento espiritual é a variável menos valorizada 

pelo público-alvo, ainda assim 42,4% acha que é importante ou muito importante. No distrito, 

pouco mais de metade (53,3%) oferecem este equipamento.  
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Figura 310 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Equipamentos e Infraestruturas, nas variáveis Qualidade Arquitetónica, Bem 

integrado com a envolvente paisagística, Existência de Ginásio/Fisioterapia, no Alto Alentejo e por Concelho, 

que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 

 

Figura 311 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Edifícios e Equipamentos, nas variáveis Existência de Wifi/IT/multimédia, Existência 

de Piscina interior/exterior, Existência de Biblioteca / Auditório /Sala de Cinema, no Alto Alentejo e por 

Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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Figura 312 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Equipamentos e Infraestruturas, nas variáveis Existência de Capela/espaço para 

recolhimento espiritual, Existência de Sala de estar privada para receber amigos, Existência de Cabeleireiro / 

Manicura /Depilação, no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-

alvo confere a cada uma das variáveis 

 

Figura 313 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Equipamentos e Infraestruturas, nas variáveis Existência de Restaurante/ Bar, 

Existência de Centro médico, Existência de espaços privados comuns, no Alto Alentejo e por Concelho, que 

compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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Figura 314 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Equipamentos e Infraestruturas, nas variáveis Existência de diversas tipologias de 

quartos, no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo confere 

a cada uma das variáveis 

 

4. A Subdimensão ESPAÇOS EXTERIORES, apresenta uma classificação média ao nível da 

Oferta do Distrito de 2,1, que compara com o benchmarking de (3,0). Ponte de Sor é o 

concelho com melhor pontuação (2,6) e Fronteira o mais baixo (1,6). 

Este GAP face ao benchmark revela importantes oportunidades para melhoramento. 

Do lado da Procura verifica-se que mais de metade do público-alvo (57,7%) acha importante ou 

muito importantes esta subdimensão. 

A  avaliação dos ESPAÇOS EXTERIORES é feita com base em 3 variáveis: 

 Existência de Jardins exteriores 

 Existência de áreas para socialização 

 Existência de hortas comunitárias e aromáticas 
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Figura 315 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Espaços Exteriores, que compara com o nível de importância que o público-alvo 

confere a cada uma das variáveis 

A Existência de Jardins Exteriores obteve uma média Distrital negativa (1,9), apenas 5 

concelhos tiveram uma classificação acima da média na sua oferta, Monforte (2,6), Crato (2,4), 

Ponte de Sor (2,3), Sousel (2,3) e Elvas (2,2).  

A avaliação desta variável é composta por nove componentes, onde apenas 28,6% dos 

equipamentos tiveram a classificação máxima em pelo menos uma das componentes: 

 QUALIDADE DA CONCEÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES - 35,6% dos espaços 

exteriores denotam um cuidadoso planeamento, com a utilização de diversos tipos de 

plantas, com diversas cores, texturas e aromas, envolvendo todo o edifício; 35,6% dos 

espaços exteriores tiveram algum cuidado na conceção, embora esta seja monótona e 

convencional; e 28,9% das instalações não dispõem de espaços exteriores privativos 

ou encontram-se desaproveitados para usufruto dos utentes; 

 EXISTÊNCIA DE DIFERENTES ZONAS COM FUNÇÕES DISTINTAS  - 33,3% dos 

espaços exteriores incluem diferentes zonas, pátios, com alpendres, zonas de estar e 

de refeições, áreas ajardinadas, áreas agrícolas/horta, zonas de caminhada; 35,6% 

dos espaços exteriores incluem áreas para usufruto dos utentes mas sem permitir a 

sua utilização para diferentes funções; e 31,1% dos equipamentos que incluem 

espaços exteriores não incluem diferentes áreas com funções distintas; 
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 ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA  - 26,7% dos 

espaços exteriores estão totalmente adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, 

dispondo de zonas de circulação com pavimentos lisos e antiderrapantes e de rampas 

de acesso; 60,0% dos espaços exteriores dispõem de algumas soluções para pessoas 

com mobilidade reduzida; e 11,1% dos espaços exteriores não estão adaptados a 

pessoas com mobilidade reduzida. 

 EXISTÊNCIA DE PLANTAS QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS DIFERENTES 

ESTAÇÕES DO ANO – só 40,0% dos espaços exteriores têm diversas espécies de 

plantas que permitem identificar as diferentes estações do ano, árvores de folha 

caduca, pomares, flores, etc. 

 ESTADO DE CONSERVAÇÃO – 60,0% dos jardins e espaços exteriores estão bem 

cuidados; 26,7% dos jardins e espaços exteriores estão minimamente cuidados, 

embora com algumas zonas degradadas (secas, com algumas ervas, etc.); e 13,3% 

dos jardins e espaços exteriores estão mal cuidados, com ervas, pavimentos 

degradados. 

 MOBILIÁRIO EXTERIOR E DETALHES DECORATIVOS – 20,0% dos espaços 

exteriores estão equipados com diversas peças de mobiliário (cadeiras, mesas, 

espreguiçadeiras, etc.) e com detalhes decorativos (almofadas, lamparinas, vasos, etc.) 

coordenados de forma harmoniosa; 42,2% dos espaços exteriores dispõem de pouco 

mobiliário de exterior, sem preocupação de coordenação; e 37,8% dos espaços 

exteriores não dispõem de mobiliário exterior ou este está muito degradado. 

 EXISTÊNCIA DE ZONAS DE ABRIGO (SOMBRA E PROTEÇÃO DA CHUVA) – 

15,6% dos espaços exteriores dispõem de diversas zonas de abrigo como pérgulas, 

toldos e jardins de inverno; 51,1% dos espaços exteriores dispõem de poucas zonas de 

abrigo; e um terço (33,3%) as instalações não dispõem de zonas de abrigo e proteção 

da chuva; 

 AQUECIMENTO EXTERIOR (QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO 

INVERNO) – Só 2,2% dos espaços exteriores dispõem de diversas zonas de abrigo 

como pérgulas, toldos e jardins de inverno; 

 ILUMINAÇÃO EXTERIOR – menos de um quarto (24,4%) dos equipamentos dispõem 

de iluminação exterior cuidada, permitindo iluminar de forma distinta diferentes espaços 

(zonas de plantas, árvores, caminhos, áreas de estar, áreas de refeições); 35,6% 

dispõem de alguma iluminação exterior mas que não permite a diferenciação dos 

espaços; e 40% dos equipamentos têm iluminação exterior quase inexistente, apenas 

com o objetivo de iluminar as zonas de entrada. 

 

A Existência de Áreas para Socialização apresenta uma classificação de 2,4 ao nível do 

Distrito, onde Gavião, Ponte de Sor e Sousel atingem a pontuação máxima (3,0). Tal 

representa que 55,6% dos equipamentos têm instalações que permitem uma interação e 

continuidade entre os espaços interiores e exteriores, criando a sensação de estar no exterior, 

embora estando no interior. Permitem ainda a continuidade da realização de atividades entre o 

interior e o exterior (por exemplo atividades físicas, jardinagem, pintura, etc.). Ainda assim 

17,8% das entidades têm instalações fechadas sobre si não permitindo uma continuidade 

visual e física entre os espaços interiores e exteriores. 
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A Existência de Áreas para Socialização apresenta uma classificação de 2,4 ao nível do 

Distrito, onde Gavião, Ponte de Sor e Sousel atingem a pontuação máxima (3,0). Tal 

representa que 55,6% dos equipamentos têm instalações que permitem uma interação e 

continuidade entre os espaços interiores e exteriores, criando a sensação de estar no exterior, 

embora estando no interior. Permitem ainda a continuidade da realização de atividades entre o 

interior e o exterior (por exemplo atividades físicas, jardinagem, pintura, etc.). Ainda assim 

17,8% das entidades têm instalações fechadas sobre si não permitindo uma continuidade 

visual e física entre os espaços interiores e exteriores. Para o público-alvo, 53,3% acha 

importante ou muito importante esta variável. 

Existência de hortas comunitárias é importante para metade (50,4%) do público-alvo. Do 

lado da oferta, a média Distrital apresenta uma classificação de apenas 1,9, onde Campo Maior 

e Fronteira apresentam os valores mais baixos (1,0).  Apenas um quarto (24,4%) dos 

jardins/espaços exteriores incluem uma zona de horta e de ervas aromáticas e terapêuticas 

que pode ser cuidada pelos residentes (se o desejarem). 

 

 

Figura 316 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Fcilidades, ao 

nível da subdimensão Espaços Exteriores, nas variáveis Existência de Jardins Exteriores, Existência de áreas 

para socialização, Existência de hortas comunitárias e animais da quinta, no Alto Alentejo e por Concelho, que 

compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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5. DECORAÇÃO E DESIGN, (Figura 317) esta subdimensão é considerada importante ou 

muito importante para mais de metade (53,8%) da população alvo. Do lado da Oferta, em 

termos médios, o Distrito apresenta uma classificação 2,1, muito aquém da máxima 

pontuação (3,0). Os equipamentos situados nos concelhos de Avis (1,0), Alter do Chão 

(1,3) e Sousel (1,8) apresentam os valor mais baixos. Por outro lado, o Crato (2,6) Castelo 

de Vide (2,3), Elvas (2,3), Monforte (2,3), Ponte de Sor (2,3) e Portalegre (2,3) representam 

os valores mais altos. 

Assim, e para obter melhoramentos significativos, é fundamental que as entidades, distribuídas 

pelos diversos concelhos, que pretendam atrair este público, possam melhorar 

significativamente a sua decoração e design de interiores. 

 

 

Figura 317 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Decoração e Design, que compara com o nível de importância que o público-alvo 

confere a cada uma das variáveis 

A Decoração e Design nos diversos equipamentos é avaliada com base em 6 indicadores, 

onde apenas 44,4% das entidades obtiveram classificação máxima em pelo menos um dos 

indicadores. Com uma média Distrital de apenas 2,1, nenhum dos concelhos teve a 

classificação máxima. Explicado pelas seguintes variáveis:  

 EXISTÊNCIA DE UMA DECORAÇÃO DISTINTIVA E CRIATIVA - 57,8% das 

instalações apresentam diversos detalhes decorativos (objetos decorativos, 

papel de parede) e uma decoração característica (que se associa àquele 
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espaço), original e criativa, conseguindo um ambiente cuidado e/ou o ambiente 

de casa; 26,7% das instalações apresentam poucos detalhes decorativos; e 

15,6% das instalações são impessoais, incaracterísticas, sem evidenciar 

preocupação com a decoração dos espaços; 

 NÍVEL DE CONFORTO PERCEBIDO - 64,4% das instalações são 

confortáveis, com um ambiente acolhedor (“”) onde apetece estar; 24,4% das 

instalações têm algum nível de conforto, embora não tenham um ambiente 

acolhedor (“”) e 8,9% das instalações são pouco confortáveis, com um 

ambiente frio e pouco acolhedor; 

 ESTADO DO MOBILIÁRIO E SUA HARMONIA NO ESPAÇO - 62,2% das 

instalações têm mobiliário está em bom estado de conservação, bem 

dimensionado e coordenado, com coerência de estilo, criando harmonia no 

espaço; 15,6% das instalações têm mobiliário em bom estado de conservação 

mas sem criar diversos ambientes de uma forma harmoniosa; e 22,2% das 

instalações têm mobiliário frequentemente pouco conservado, sem interligação 

entre si (um de cada estilo), criando um ambiente descoordenado e sem 

coerência; 

 HARMONIA DA PALETA DE CORES E PADRÕES UTILIZADOS – só 40,0% 

das instalações dispõem de uma paleta de cores harmoniosa, conjugando as 

cores das paredes e tetos com os padrões, texturas e cores de tecidos de 

almofadas, estofos, cortinas, tapetes, candeeiros, papel de parede, objetos 

decorativos, etc.; 35,6% das instalações têm alguma variação de cores e 

alguma conjugação de padrões e cores de tecidos utilizados; e cerca de um 

quarto (24,4% das instalações são essencialmente de paredes e tetos brancos, 

sem preocupação em conjugação de cores e padrões entre os vários 

elementos decorativos (cortinados, roupa de cama, tapetes, almofadas, 

estofos, etc); 

 ILUMINAÇÃO – 31,1% das instalações têm uma iluminação cuidada, com 

diversos tipos de iluminação: indireta, de teto, de chão, de mesa, etc., não 

utilizando luz florescente nas zonas que servem os utentes.; 15,6% das 

instalações utilizam pontualmente iluminação indireta, de chão ou de mesa; 3 

mais de metade (53,3%) das instalações dispõem essencialmente de 

lâmpadas fluorescentes nas áreas comuns, sem utilizar diferentes tipos de 

iluminação. 
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Figura 318 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Decoração e Design, nas variáveis Existência de uma decoração distintiva e criativa, 

Nível de conforto percebido, Estado do Mobiliário e sua harmonia no espaço, no Alto Alentejo e por Concelho, 

que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 

 

Figura 319 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Equipamentos e Facilidades, 

ao nível da subdimensão Decoração e Design, nas variáveis Harmonia da Paleta de Cores, Iluminação, Recurso 

a um profissional de decoração, no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que 

o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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7.1.2   SOCIALIZAÇÃO 

A dimensão SOCIALIZAÇÃO (ver figura 320) é importante ou muito importante para quase 

dois terços do público-alvo (62,9%). Ao nível do Distrito, a Oferta foi classificada em 1,9, abaixo 

do benchmark (3,0). Onde os equipamentos situados em Avis atingem a classificação mais 

baixa (1,1), seguido por Alter do Chão (1,4) e Fronteira (1,4). Por outro Lado, a melhor 

classificação é atingida no Crato e Ponte de Sor, não obstante ter obtido apenas 2,1. 

A avaliação desta dimensão é feita com base em 6 dimensões: 

 Existência de Atividades realizadas na instituição 

 Existência de Atividades realizadas fora da instituição 

 Abertura da comunidade ao exterior no dia-a-dia 

 Existência de espaços informais de convívio e socialização 

 Permissão para familiares/amigos ficarem hospedados na instituição 

 Existência de atividades intergeracionais 

 

 

Figura 320 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Socialização no Alto Alentejo e 

por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo nacional e estrangeiro confere a 

esta dimensão 
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 EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTITUIÇÃO – Esta variável é importante 

ou muito importante para 62,2% do público Da avaliação realizada à Oferta Alto Alentejo, foi 

obtida uma média (2,1) ligeiramente positiva, mas reflete uma oferta muito aquém do 

benchmark internacional (3,0). Note-se que a média mais alta é obtida nos equipamentos de 

Fronteira (3,0), sendo que todos os outros concelhos tiveram uma média mais baixo, 

inclusivamente 4 tiveram uma classificação inferior a (2,0) onde Avis obteve a pontuação mais 

baixa (1,5). Tal classificação é obtida com base em 8 indicadores: 

 64,4% das Entidade disponibiliza atividades diárias desportivas; 

 77,8% das Entidade disponibiliza atividades diárias culturais; 

 66,7% das Entidade disponibiliza “Clubes” de atividades: pintura, culinária, jardinagem, 

jogos diversos, etc 

 37,8% dos residentes podem participar na confeção de refeições (com ou sem 

supervisão); 

 11,1% dos residentes podem participar na lavagem de loiça (com ou sem supervisão); 

 35,6% dos residentes podem participar no tratamento de roupas (com ou sem 

supervisão); 

 44,4% Os residentes podem participar em atividade de limpeza (com ou sem 

supervisão); 

 82,2% Os residentes podem participar na organização e coordenação de atividades 

ocupacionais 

 

EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES REALIZADAS FORA DA INSTITUIÇÃO – Quase dois terços 

(60,5%) do público-alvo considera importante ou muito importante esta variável. Da avaliação 

realizada, foi obtida uma média (2,0), mais baixa que nas atividades realizadas na instituição, o 

que também aqui se reforça a distância ao benchmark internacional (3,0). Note-se que a média 

mais alta (2,6) foi obtida em Castelo de Vide, onde Fronteira (1,0) e Avis (1,2) obtiveram a 

classificação mais Baixa. Tal decorre da avaliação com base em 8 indicadores: 

 82,2% das Entidades disponibilizam Passeios ao Exterior diariamente; 

 77,8% das Entidades disponibiliza atividades esporádicas (eventos, festividades, 

bailes, etc.); 

 60,0% das Entidades disponibilizam atividades no exterior, como espetáculos de 

teatro/cinema; 

 51,1% das Entidades disponibilizam atividades no exterior, como Concertos de música; 

 64,4% das Entidades disponibilizam atividades desportivas no exterior; 

 57,8% das Entidades disponibilizam Viagens Turísticas; 

 73,3% das Entidades disponibilizam atividades com a comunidade escolar; 

 73,3% das Entidades participam/organizam atividades com outras entidades no 

exterior; 
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ABERTURA DA COMUNIDADE AO EXTERIOR NO Dia-a-dia – Mais de Metade do público-

alvo (53,4%) considera importante ou muito importante esta variável. Da avaliação realizada, 

foi obtida uma classificação para o Distrito (1,5) abaixo da média, o que reflete uma oferta 

muito aquém do benchmark internacional (3,0). Onde todos os concelhos apresentam médias 

negativas (abaixo de 2,0), que é obtida com base em 8 indicadores: 

 Apenas 42,2% das entidades dispõem de espaços que podem ser acedidos por 

pessoas externas (ex. restaurante, bar, equipamentos culturais e desportivos); 

 91,1% das entidades estimula a participação das Famílias na vida dos residentes e da 

Entidade; 

 68,9% das entidades promove e organizada a participação de voluntários na vida da 

comunidade; 

 É quase inexistente (2,2%) Restaurantes nos equipamentos do Distrito; 

 Apenas 6,7% dos equipamentos dispõem de Café/Bar; 

 Não existem Papelaria/Tabacaria nos equipamentos do Distrito; 

 2,2% dos equipamentos dispõem de Mercearia nas entidades; 

 Não disponibilizam Minimercados; 

 

EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS INFORMAIS DE CONVÍVIO E SOCIALIZAÇÃO – Dois terços 

(66,5%) do público-alvo valoriza como importante ou muito importante esta variável. Em termos 

de Oferta no Alto Alentejo, esta foi avaliada negativamente (1,6), onde Alter do Chão, Avis, e 

Fronteira obteve o valor mais baixo (1,0). Apenas Crato (2,6) Gavião (2,1) e Ponte de Sor (2,1) 

obtiveram valores acima da média. Tal decorre da avaliação com base em 3 indicadores: 

 53,3% dos Equipamentos dispões de Espaços de leitura 

 Apenas 20% dos Equipamentos dispõem de Espaços de música; 

 28,9% dos Equipamentos dispõem de espaços com acesso à internet (ex: office 

centres); 

 

PERMISSÃO PARA FAMILIARES/AMIGOS FICAREM HOSPEDADOS NA INSTITUIÇÃO – 

Mais de dois terços (71,7%) do público-alvo valoriza como importante ou muito importante esta 

variável. Mais uma vez a Oferta no Alto Alentejo, foi avaliada negativamente (1,8), onde apenas 

Elvas (2,3), Marvão (2,1) e Portalegre (2,1) obtiveram valores acima da média. Tal decorre da 

avaliação com base em 2 indicadores: 

 75,6% dos Equipamentos disponibilizam um espaço para os residentes receberem 

familiares/amigos num espaço privado; 

 Apenas 13,3% dos Equipamentos permitem a estadia temporária de familiares/amigos 

nas instalações privadas dos residentes. 
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EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES INTERGERACIONAIS – 40,0% das entidades promovem 

semanalmente atividades periódicas que permitem a interação entre idosos e crianças/jovens 

(leitura de histórias, troca de saberes e experiências, voluntariado, etc.); 28,9% das entidades 

promovem pelo menos trimestralmente atividades periódicas que permitem a interação entre 

idosos e crianças/jovens; e quase um terço das instituições (31,1%) das entidades nunca, ou 

pontualmente promovem atividades periódicas que permitem a interação entre idosos e 

crianças/jovens. 

 

 

Figura 321 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Socialização, ao nível das 

variáveis Existência de atividades realiza-as na instituição, Existência de atividades realizadas fora da 

instituição, Abertura da comunidades ao exterior no dia-a-dia, no Alto Alentejo e por Concelho, que compara 

com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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Figura 322 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Socialização, ao nível das 

variáveis Existência de espaços informais de convívio e socialização, Permissão para familiares/amigos 

ficarem hospedados na instituição, Existência de Atividades Intergeracionais, no Alto Alentejo e por Concelho, 

que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 

 

 

7.1.3   PRIVACIDADE 

A dimensão PRIVACIDADE (ver figura 323) é a mais importante para o público-alvo (nacional e 

internacional), onde quase três quartos (73,9%) a identificaram como importante ou muito 

importante. Por outro lado, a Oferta ao nível do Distrito é de apenas (1,7), onde o 

Benchmarking internacional atinge a classificação máxima (3,0). Ao nível dos concelhos, o 

Crato e Ponte de Sor foram os com melhor classificação (2,0).  

 Tal classificação é justificada com base em 3 variáveis: 

 Existência de espaços privados individuais; 

 Existência de espaços comuns que permitem a privacidade dos residentes; 

 Existência de diversas opões de privacidade. 
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Figura 323 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Privacidade no Alto Alentejo e 

por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo nacional e estrangeiro confere a 

esta dimensão 

 

Existência de espaços privados individuais – são de elevada importância para o publico 

alvo, onde 78,5% acha importante ou muito importante. No entanto a Oferta atual do Alto 

Alentejo está muito aquém do benchmarking internacional (3,0), atingindo apenas 1,7. Tal é 

explicado pelo facto de haver poucas opções de tipologias de Quartos/Apartamentos, onde 

apenas: 

 77,8% das entidades têm quartos individuais; 

 75,6% das entidades têm WC privativo; 

 8,9% das entidades dispõem de T0 e T1; 

 Nenhuma das entidades possui apartamentos T2 

 

Existência de espaços comuns permitem a privacidade dos residentes – da mesma forma, 

esta variável é de elevada importância para o publico alvo, onde 78,5% acha importante ou 

muito importante. No entanto a Oferta atual do Alto Alentejo está muito aquém do 

benchmarking internacional (3,0), atingindo apenas 1,7. Tal deve-se é explicado pelos 

seguintes indicadores: 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   365 

 53,3% dos Equipamentos dispõem de Espaços de leitura 

 Apenas 20% dos Equipamentos dispõem de Espaços de música; 

 28,9% dos Equipamentos dispõem de espaços com acesso à internet (ex: office 

centres); 

 

EXISTÊNCIA DE VÁRIAS OPÇÕES DE PRIVACIDADE – Quase dois terços do público-alvo 

(64,8%) acha importante ou muito importante esta variável. Do lado da Oferta atual do Alto 

Alentejo, esta está muito aquém do benchmarking internacional (3,0), atingindo apenas 1,6. Tal 

é explicado pelos seguintes indicadores, onde apenas: 

 35,6% das entidades permitem que os residentes prepararem/receberem refeições no 

seu espaço privado; 

 75,6% das entidades permitem receber os residentes familiares/amigos num espaço 

privado; 

 13,3% das entidades permitem a estadia temporária de familiares/amigos nas 

instalações privadas dos residentes; 

 2,2% das entidades dispõem de quartos/apartamentos dos residentes com uma 

campainha à porta, permitindo controlar as entradas no seu espaço privativo; 

 

 

Figura 324 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Privacidade, ao nível das 

variáveis Existência de espaços privados individuais, Existência de espaços comuns que permitem a 

privacidade dos residentes, Existência de diversas opções de privacidade, no Alto Alentejo e por Concelho, 

que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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7.1.4   LIKE HOME 

A dimensão LIKE HOME, (ver figura 325), é muito valorizada para o publico alvo, onde mais de 

dois terços (67,0%) disseram que era importante ou muito importante. Por outro lado, no Alto 

Alentejo a Oferta foi classificada (1,5) muito abaixo da média (2,0). Este Gap é ainda Maior 

comparado com o Benchmark internacional (3,0). 

A dimensão LIKE HOME compreende é classificada com base em 5 variáveis: 

 Possibilidade de decorar o seu espaço privado 

 Possibilidade de trazer animais de estimação 

 Possibilidade de subcontratar serviços utilitários 

 Existência de espaços para preparar as próprias refeições 

 Existência de eletrodomésticos para uso privado 

 

 

Figura 325 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Like Home no Alto Alentejo e 

por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo nacional e estrangeiro confere a 

esta dimensão 
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Possibilidade de decorar o seu espaço privado -  É uma variável muito apreciada pelo 

público-alvo, onde 71,7% considera importante ou muito importante. Em termos médios, o 

Distrito apresenta uma oferta ligeiramente acima do valor médio (2,2), explicada pelos 

seguintes indicadores: 

 31,1% das entidades permitem que os residentes possam trazer o seu próprio 

mobiliário; 

 93,3% das entidades permitem que os residentes possam trazer elementos 

decorativos pessoais; 

Possibilidade de trazer animais de estimação -  Mais de metade (54,%) do público-alvo 

considera importante ou muito importante a permissão para trazerem animais de estimação. 

Em termos de Oferta, nenhuma entidade do Distrito permite esta oferta. 

 

Possibilidade de subcontratar serviços utilitários – Mais de dois terços do público-alvo 

(67,8%) considera importante poder optar por estas utilidades. Do lado da Oferta Distrital, esta 

fica muito aquém (1,5), traduzida pelos seguintes indicadores, o apenas: 

 24,4% dos apartamentos/quartos dispõem de telefone; 

 44,4% dos apartamentos/quartos têm de TV; 

 26,7% dos apartamentos/quartos dispõem de TV Cabo ou satélite; 

 20,0% dos apartamentos/ quartos têm acesso à internet; 

Existência de espaços para preparar as próprias refeições – Esta variável é muito 

valorizada (73,4%) pelo público-alvo. Do lado da Oferta Distrital, esta fica muito aquém (1,4), 

traduzida pelos seguintes indicadores, apenas: 

 35,6% das entidades permitem aos residentes prepararem/receberem refeições no 

seu espaço privado; 

 6,7% das entidades  dispõem de quartos/apartamentos com zona de cozinha 

equipada, onde as pessoas podem preparar as suas próprias refeições se o 

desejarem; 

Existência de eletrodomésticos para uso privado – Esta variável foi identificada como 

importante nas instalações internacionais e nacionais visitadas pela equipa de projeto. Do lado 

da Oferta Distrital, esta fica muito aquém (1,3), traduzida pelos seguintes indicadores: 

 Os diversos equipamentos não dispõem de quartos/apartamentos com máquina de 

lavar roupa, permitindo aos residentes lavar a sua roupa separadamente; 

 Apenas 31,1% dos equipamentos permitem aos residentes manter alimentos e 

outros consumíveis no seu quarto/apartamento; 
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Figura 326 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Like Home, ao nível das 

variáveis Possibilidade de decorar o seu espaço privado, Possibilidade de trazer animais de estimação, 

Possibilidade de subcontratar serviços utilitários, no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível 

de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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Figura 327 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Like Home, ao nível das 

variáveis Existência de espaços para preparar as próprias refeições, Existência de eletrodomésticos para uso 

privado, no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo confere 

a cada uma das variáveis 
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7.1.5   LIFE SYLE 

A dimensão LIFE STYLE (ver figura 328) é considerada importante ou muito importante por 

61,8% do público-alvo. Em termos de Oferta, o Distrito atingiu uma classificação média de 2,0. 

Onde Portalegre se destaca (2,4), ao contrário de Avis (1,0) e Campo Maior (1,8), bem como 

Monforte (1,9) e Nisa (1,9) ficam abaixo da média (2,0).  

Tal dimensão é explicadas pelas seguintes variáveis: 

 Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atenção o estilo de vida; 

 Existência de espaços distintos com ambientes adequados ao estilo de vida do 

residente; 

 Existência de atividades customizadas e adaptadas ao estilo de vida; 

 Flexibilidade de horários; 

 Estão disponíveis diferentes opções de ementas; 

 Disponibilizado transporte e acompanhamento para deslocações 

 

Figura 328 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Life Style no Alto Alentejo e 

por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo nacional e estrangeiro confere a 

esta dimensão 
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Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atenção o estilo de vida – Mais de 

metade do Publico Alvo (56,7%) considera importante esta variável. Do lado da Oferta Distrital 

esta situa-se em 2,3, muito aquém do benchmarking internacional (3,0). Apenas 64,4% dos 

equipamentos têm os residentes agrupados tendo em atenção interesses e estilos de vida 

semelhantes. 

Existência de espaços distintos com ambientes adequados ao estilo de vida do residente 

– Esta variável é considerada importante para 51,5% do público-alvo. Do lado da Oferta 

Distrital (1,4), esta fica muito aquém do benchmark internacional (3,0), onde apenas 20% dos 

equipamentos o disponibilizam 

Existência de atividades customizadas e adaptadas ao estilo de vida – Esta variável foi 

identificada como muito importante para a maioria do público-alvo (71,7%). Do lado da Oferta 

Distrital, esta fica atinge o valor de 2,3, explicada pelas entidades que disponibilizam atividades 

adaptadas a diferentes estilos de vida/preferências: 

 37,8% música: clássica, jazz, popular, etc. 

 84,4% Jogos, 

 60,0% Leitura e palestras 

 71,1% Atividades físicas; 

 71,1% Atividades ao ar livre: jardinagem, caminhada, etc 

 80,0 % Atividade manuais; 

 35,6% Culinária 

Flexibilidade de horários – Esta variável foi valorizada como muito importante para mais de 

dois terços (67,4%) do público-alvo. Do lado da Oferta Distrital, esta atinge o valor de apenas 

2,0, explicada pela falta de flexibilidade de horários das atividades de rotina diárias de acordo 

com os estilos de vida dos residentes: 

 53,3% das entidades permite flexibilidade de horários na Hora de levantar; 

 24,4% das entidades permite flexibilidade de horários na Hora das refeições; 

 42,2% das entidades permite flexibilidade de horários na Hora de tomar banho; 

 75,6% das entidades permite flexibilidade de horários na Hora de deitar 

Estão disponíveis diferentes opções de ementas – Esta variável tem uma oferta ao nível do 

Distrito de apenas (1,9), muito aquém do benchmarking internacional (3,0). Apenas 44,4% das 

entidades escrutinadas no Distrito apresentam esta opção. 

É disponibilizado transporte e acompanhamento para deslocações – Esta variável tem 

uma oferta boa ao nível do Distrito (2,6), onde 80% das entidades oferecem este serviço. 
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Figura 329 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Life Style, ao nível das 

variáveis Agrupamento dos residentes na instituição tendo em atenção o estilo de vida, Existência de espaços 

distintos adequados ao estilo de vida do residente, Existência de atividades customizadas e adaptadas ao 

estilo de vida no AA e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a 

cada uma das variáveis 

 

Figura 330 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Life Style, ao nível das 

variáveis Flexibilidade de Horários, Estão disponíveis diferentes opções de ementas, Disponibilização de 

transporte e acompanhamento para deslocações no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de 

importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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7.1.6   SERVIÇOS PRESTADOS 

A dimensão SERVIÇOS PRESTADOS (figura 331) é valorizada pela maioria (61,2%) de 

público-alvo. A oferta ao nível Distrital é baixa (1,6), onde o concelho que atinge o Valor Mais 

elevado é Campo Maior (1,8), ainda assim revelando um Gap elevado face ao benchmark 

internacional (3,0). 

Esta dimensão é avaliada com base em 5 variáveis: 

 Existência de vários níveis de cuidados de saúde acordo com as necessidades dos 

residentes 

 Existência de opções médicas/enfermagem  

 Existência de programas especializados na área da saúde 

 Existência de unidades de demência na comunidade 

 Possibilidade de visitar outras comunidades no país e estrangeiro 

 

Figura 331 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Serviços Prestados no Alto 

Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo nacional e estrangeiro 

confere a esta dimensão 
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Existência de vários níveis de cuidados de saúde acordo com as necessidades dos 

residentes – Mais de metade do Publico Alvo (53,7%) considera importante esta variável. Do 

lado da Oferta Distrital, esta não vai além de 1,9, muito aquém do benchmarking internacional  

(3,0). Esta classificação é justificada por 13 indicadores: 

 2,2% das entidades oferecem um Nível de assistência Plus Superior (*); 

 2,2% das entidades oferecem um Nível de assistência Total (*); 

 2,2% das entidades oferecem Reabilitação por especialidade (Ortopedia, etc) 

 2,2% das entidades oferecem Recuperação de cirurgia; 

 2,2% das entidades oferecem Cuidados paliativos; 

 Não existem  “Unidades de dor” 

 31,1% das entidades providenciam serviços adicionais disponíveis se as 

necessidades dos residentes mudarem 

 75,6% das entidades providenciam Apoio Domiciliário (Vida Independente - 

Independent Living) 

 77,8% das entidades providenciam Estruturas Residenciais para Idosos (Assisted 

Living); 

 17,8% das entidades têm Centro de Convívio (Vida Independente-Independent 

Living); 

 77,3% das entidades têm Centro de Dia / noite (Vida Independente-Independent 

Living) 

 6,7% das entidades providenciam Estruturas Residenciais para idosos com apoio 

às demências (Memory Care) 

 8,9% das entidades prestam serviços como unidades de cuidados continuados 

(Nursing Homes) 

Existência de opções médicas/enfermagem – Quase dois terços do público-alvo (62,2%) 

considera importante esta variável. Do lado da Oferta Distrital, esta é de 1,8, muito aquém do 

benchmarking internacional (3,0). Esta classificação é justificada por 7 indicadores: 

 62,2% das entidades prestam serviços de Cuidados médicos; 

 73,3% das entidades prestam serviços de Cuidados de enfermagem; 

 42,2% das entidades prestam pessoal de apoio treinado; 

 53,3% das entidades prestam Socorro 24h/7 dias em caso de emergência; 

 2,2% das entidades prestam serviços 24/7 dias de pessoal médico permanente; 

 2,2% das entidades prestam serviço 24/7 dias com Pessoal de enfermagem 

permanente; 

 2,2% das entidades prestam serviço 24/7 de Socorro em caso de emergência. 
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Existência de programas especializados na área da saúde – Mais de dois terços (68,5%) do 

público-alvo consideram importante ou muito importante esta variável. Do lado da Oferta 

Distrital, esta é de 2,1, muito aquém do benchmarking internacional (3,0). Esta classificação é 

justificada por 5 indicadores: 

 80% das entidades disponibilizam dietas especiais; 

 42,2% das entidades disponibilizam programas de exercício físico adaptado, de 

acordo com determinadas patologias; 

 53,3% das entidades disponibilizam programas de estimulação da memória / 

cognitivos; 

 37,8% das entidades disponibilizam programas de aprendizagem de novas 

competências; 

 73,3% das entidades disponibilizam programas de controlo da diabetes. 

Existência de unidades de demência na comunidade – Esta variável foi tida como muito 

importante para 70,2% do público-alvo. Do lado da Oferta Distrital, esta é inexistente, pelo que 

para atrair este público, é fundamental oferecer serviços nesta área. 

Possibilidade de visitar outras comunidades no país e estrangeiro – Esta variável foi tida 

como importante ou muito importante para mais de metade do público-alvo 51,2%. Do lado da 

Oferta Distrital, esta é inexistente. 

 

Figura 332 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Serviços Prestados, ao nível 

das variáveis Existência de vários níveis de cuidados de saúde, Existência de opções médicas/enfermagem, 

Existência de programas especializados na área da saúde  no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com 

o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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Figura 333 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Serviços Prestados, ao nível 

das variáveis Existência de unidades de demência na comunidade, Possibilidade de visitar outras 

comunidades no país e estrangeiro  no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância 

que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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7.1.7   RECURSOS HUMANOS 

A Dimensão Recursos Humanos (ver figura 334) é importante ou muito importante para dois 

terços da população alvo (66,5%). Do lado da oferta atual do Alto Alentejo, apenas foi atingida 

a classificação de 1,8 , muito aquém do benchmark internacional (3,0). Campo Maior é o 

Distrito que se destaca (2,4). 

Esta dimensão foi avaliada com base nos seguintes indicadores: 

 Formação elevada adequada à função 

 Baixo nível de rotação do pessoal 

 Opção de cuidados pessoais 

 Organização e potenciação de Recursos Humanos 

 

Figura 334 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Recursos Humanos no Alto 

Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo nacional e estrangeiro 

confere a esta dimensão 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   378 

Formação elevada adequada à função – Quase três quartos (71,1%) do público-alvo acha 

importante ou muito importante esta variável. Ao nível do Alto Alentejo, a oferta atinge uma 

classificação de 2,4, que é avaliada com base em 9 indicadores: 

 95,6% das entidades revelaram que os RH têm qualificações adequadas às 

funções que desempenham; 

 36,6% das entidades dizem que têm RH especializados em cuidar de pessoas com 

demências; 

 62,2% das entidades dão Formação inicial aos novos recursos humanos na função 

a desempenhar; 

 60,0% das entidades dão Formação inicial aos novos recursos humanos na cultura 

da organização; 

 64,4% das entidades dão Formação que inclui formação no posto de trabalho com 

um tutor ou mentor; 

 75,6% das entidades dão Formação contínua e de especialização aos profissionais 

da organização; 

 71,1% das entidades elaboram e executam um Plano Anual de Formação; 

 84,4% das entidades têm registos de formação; 

 71,1% das entidades identificaram necessidades de formação dos colaboradores 

para 2015. 

Baixo nível de rotação do pessoal – 60,1% do público-alvo acha importante ou muito 

importante esta variável. Ao nível do Alto Alentejo, a oferta atinge uma classificação de 2,9, que 

é justificada por: 

 47,1% das entidades têm níveis de rotação das equipas de RH de mais de 5 anos; 

 11,8% das entidades têm níveis de rotação das equipas de RH entre 2 e 5 anos; 

 47,1% das entidades têm níveis de rotação das equipas de RH até 2 anos; 

Opção de cuidados de pessoais – 70,6% do público-alvo acha importante ou muito 

importante esta dimensão. Ao nível do Alto Alentejo, a oferta é quase inexistente (1,5), sendo 

que apenas 2,2% das entidades presta esse serviço. Por outro lado, em termos de benchmark 

internacional é disponibilizada esta opção. 

Organização e potenciação de recursos humanos – 64,3% do público-alvo acha importante 

ou muito importante esta dimensão. Ao nível do Alto Alentejo, a oferta é de apenas (1,7). Esta 

classificação é avaliada com base em 5 indicadores: 

 55,6% das entidades têm definida uma política de recrutamento; 

 28,9% das entidades têm uma política exigente com a definição de diversos 

critérios ao nível de competências técnicas e das competências pessoais / 

personalidade, sendo estas muito valorizadas, tendo também em conta a 

inexistência de antecedentes criminais; 
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 26,7% das entidades exige um sistema de avaliação de desempenho dos 

colaboradores; 

 20% das entidades considera a avaliação de desempenho para a remuneração e 

progressão na carreira;  

 35,6% das entidades define e implementa um plano de afetação e organização dos 

recursos humanos. 

 

 

Figura 335 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Recursos Humanos, ao nível 

das variáveis Formação elevada adequada à função, Baixo nível de rotação do pessoal, Opção de cuidadores 

pessoais no Alto Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo confere 

a cada uma das variáveis 
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Figura 336 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Recursos Humanos, ao nível 

da variável Organização e potenciação dos Recursos Humanos no Alto Alentejo e por Concelho, que compara 

com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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7.1.8   INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

A INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (figura 337) é uma dimensão importante ou muito importante 

para quase dois terços (64,5%) do público-alvo. Em termos de Oferta, o Alto Alentejo (1,2) está 

muito aquém do benchmarking internacional (3,0). Constata-se que a classificação média dos 

equipamentos em todos os Concelho é negativa (< 2,0). No entanto, Campo Maior (1,8) 

destaca-se dos outros Concelhos. 

Esta dimensão foi avaliada com base em 3 variáveis: 

 Existência de equipamento multimédia e interativo 

 Existência de parcerias com hospitais ou clínicas 

 Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento ativo 

 

 

Figura 337 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Inovação e Tecnologia no Alto 

Alentejo e por Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo nacional e estrangeiro 

confere a esta dimensão 
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Existência de equipamento multimédia e interativo – Mais de metade (59,2%) do Publico 

Alvo considera Importante ou Muito Importante a existência desta função. Atualmente o Alto 

Alentejo não dispõe desta oferta. 

Existência de Parcerias Com Hospitais Ou Clínicas – 65,9% do público-alvo acha 

importante ou muito importante esta variável como elemento distintivo de inovação e acesso a 

tecnologia. Do lado da Oferta do Alto Alentejo, apenas 6,7% das entidades têm parcerias com 

centros de I&D no âmbito das patologias e limitações dos seniores. 

Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento ativo – 68,5% do público-alvo 

acha importante ou muito importante esta dimensão. Ao nível do Alto Alentejo, a oferta tem 

uma classificação baixa (1,5), estando muito aquém do benchmark internacional. Esta variável 

é tida com base em 4 indicadores: 

 71,1% das entidades têm “Campainhas” de ajuda individual; 

 6,7% das entidades têm Localização por GPS; 

 11,1% das entidades têm sensores para a abertura de portas; 

 2,2% das entidades têm sensores de som e mobilidade durante a noite. 

 

Figura 338 – Resultados obtidos da avaliação da Oferta qualitativa da Dimensão Inovação e Tecnologia ao nível 

das variáveis Existência de equipamento multimédia interativo, Existência de parcerias com hospitais ou 

clínicas inovadoras, Existência de tecnologia inovadora para o envelhecimento ativo no Alto Alentejo e por 

Concelho, que compara com o nível de importância que o público-alvo confere a cada uma das variáveis 
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7.1.9   CONCLUSÕES 

 

Este ponto conclui sobre a adequação da oferta por dimensão, isto é, caracteriza por 

percentagem
6
, a distância (GAP) entre a Oferta dos equipamentos e serviços do Alto Alentejo, 

especialmente disponibilizados pela Economia Social vs. o Benchmark da Oferta Internacional. 

Por outro lado, cada dimensão tem um nível de importância que é refletida pela percentagem 

do público-alvo que a considera importante ou muito importante. 

Colocando em contexto as duas variáveis, GAP da Oferta e nível de Importância da dimensão 

para o público-alvo, obtemos o GAP ponderado. 

Este GAP ponderado reflete a adequação da Oferta do Alto Alentejo ao público-alvo. 

Assim, analisamos a adequação da Oferta por dimensão, em cada concelho e na Região. 

 

ALTO ALENTEJO 

A dimensão PRIVACIDADE é a mais valorizada pelo público-alvo internacional, onde 73,9% 

destes considera-a importante ou muito importante. No Alto Alentejo, verificamos que o GAP 

por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia entre 40,1% para os EQUIPAMENTOS 

E FACILIDADES e 90,2% para a INOVAÇÃO e TECNOLOGIA. Por outro lado, se entrarmos 

em linha de conta com o nível de importância da dimensão para o público-alvo, constatamos 

que o GAP ponderado varia entre 30,1% para EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 74,1% 

para a INOVAÇÃO e TECNOLOGIA. 

 

 

Figura 339 – GAP qualitativo da oferta por dimensão no Alto Alentejo  

                                                      

6
 Escala: 0% - Adequação perfeita da Oferta; 100% - Desadequação total da oferta. 
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ALTER DO CHÃO 

 

Em Alter do Chão verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) 

varia entre 63,0% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 100% para a INOVAÇÃO 

e TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 47,2% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 87,4% para a PRIVACIDADE. 

 

 

Figura 340 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Alter do Chão  
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ARRONCHES 

 

Em Arronches verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia 

entre 39,8% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 91,7% para a INOVAÇÃO e 

TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 29,8% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 75,4% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

 

Figura 341 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Arronches 
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AVIS 

 

Em Avis verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia entre 

67,7% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 100% para a INOVAÇÃO e 

TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 50,7% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 94,2% para a PRIVACIDADE. 

 

 

Figura 342 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Avis 
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CAMPO MAIOR 

 

Em Campo Maior verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) 

varia entre 30,3% referente aos RECURSOS HUMANOS e 80% para LIKE HOME. Ponderando 

o nível de importância da dimensão para o público-alvo, constatamos que o GAP ponderado 

varia entre 25,7% para RECURSOS HUMANOS e 68,2% para a LIKE HOME 

 

Figura 343 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Campo Maior 
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CASTELO DE VIDE 

 

Em Castelo de Vide verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) 

varia entre 31,4% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 87,5% para a 

INOVAÇÃO e TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-

alvo, constatamos que o GAP ponderado varia entre 23,5% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 71,9% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Figura 344 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Castelo de Vide 
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CRATO 

 

No Crato verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia entre 

26,6% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 91,7% para a INOVAÇÃO e 

TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 19,9% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 75,4% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

Figura 345 – GAP qualitativo da oferta por dimensão no Crato 
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ELVAS 

 

Em Elvas verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia entre 

33,7% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 91,7% para a INOVAÇÃO e 

TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 25,3% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 75,4% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

Figura 346 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Elvas 
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FRONTEIRA 

 

Em Fronteira verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia 

entre 48,9% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 100% para a INOVAÇÃO e 

TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 36,7% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 82,2% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

 

Figura 347 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Fronteira 
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GAVIÃO 

 

Em Gavião verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia entre 

34,8% referente ao LIFE STYLE e 91,7% para a INOVAÇÃO e TECNOLOGIA. Ponderando o 

nível de importância da dimensão para o público-alvo, constatamos que o GAP ponderado 

varia entre 27,4% para LIFE STYLE e 75,4% para  a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

 

Figura 348 – GAP qualitativo da oferta por dimensão no Gavião 
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MARVÃO 

 

Em Marvão verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia entre 

33,8% referente ao LIFE STYLE e 91,7% para a INOVAÇÃO e TECNOLOGIA. Ponderando o 

nível de importância da dimensão para o público-alvo, constatamos que o GAP ponderado 

varia entre  26,6% para LIFE STYLE e 75,4% para  a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

Figura 349 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Marvão 
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MONFORTE 

 

Em Monforte verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia 

entre 36,7% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 91,7% para a INOVAÇÃO e 

TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 27,5% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 75,4% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

 

Figura 350 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Monforte 
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NISA 

 

Em Nisa verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia entre 

45,6% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 91,7% para a INOVAÇÃO e 

TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 34,2% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 75,4% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

 

Figura 351 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Nisa 
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PONTE DE SOR 

 

Em Ponte de Sor verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia 

entre 28,0% referente aos EQUIPAMENTOS E FACILIDADES e 88,9% para a INOVAÇÃO e 

TECNOLOGIA. Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, 

constatamos que o GAP ponderado varia entre 21,0% para EQUIPAMENTOS E 

FACILIDADES e 73,1% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

 

Figura 352 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Ponte de Sor 
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PORTALEGRE 

 

Em Portalegre verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia 

entre 28,9% referente ao LIFE STYLE e 80,0% para a INOVAÇÃO e TECNOLOGIA. 

Ponderando o nível de importância da dimensão para o público-alvo, constatamos que o GAP 

ponderado varia entre 22,8% para LIFE STYLE e 65,8% para a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

 

Figura 353 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Portalegre 
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SOUSEL 

 

Em Sousel verificamos que o GAP por dimensão (face ao Benchmark internacional) varia entre 

36,1% referente ao LIFE STYLE e 94,4% para a INOVAÇÃO e TECNOLOGIA. Ponderando o 

nível de importância da dimensão para o público-alvo, constatamos que o GAP ponderado 

varia entre 28,4% para LIFE STYLE e 77,6% para  a INOVAÇÃO E TECNOLOGIA. 

 

 

Figura 354 – GAP qualitativo da oferta por dimensão em Sousel 
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Resumo 

Numa análise conjunta verificamos que o GAP (ver figura 355) varia entre 45,0% (Ponte de 

Sor) e 73,0% (Avis). Em termos médios, o distrito apresenta um GAP ponderado de 52,6%, o 

que traduz a diferença entre a atual oferta do Alto Alentejo e o benchmark internacional, 

contextualizado pelo nível de importância que o público-alvo atribui por dimensão. 

 

 

 

Figura 355 – GAP ponderado entre a oferta dos Concelhos do Alto Alentejo e o benchmark internacional, por 

dimensão. 

 

Em termos médios, os maiores GAPs de oferta do Alto Alentejo têm maior expressão na 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (74,1%), LIKE HOME (63,2%) e na PRIVACIDADE (62,8%). 

São pois valores que revelam um grande afastamento do benchmark internacional, isto é, se o 

Alto Alentejo tem como estratégia criar atratividade para este público-alvo, é então fundamental 

os agentes deste setor invistam numa proposta de valor que permita o posicionamento da 

oferta proximo do benchmark. 
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7.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

Para a identificação da adequação da oferta atual do Alto Alentejo em termos quantitativos, é 

fundamental estimar a procura futura por segmento e com isso identificar o GAP. 

A identificação da Oferta necessária para a Vida Sénior e Turismo Sénior e de Saúde, é 

suportada com base na previsão da procura, definida de acordo com a Estratégia para o 

Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, partindo do princípio que a Região 

seja capaz de atrair a população nacional (incluindo a do Alto Alentejo), mas sobretudo 

estrangeira, consumidora de bens e serviços da Vida Sénior no Alto Alentejo. 

A procura tem origem em três atividades distintas que ao mesmo tempo são drivers 

complementares e com importante potencial de cross selling: 

1. Vida Sénior é o segmento endereçado à prestação de serviços de apoio social e de 

saúde da população sénior. Esta atividade será o driver estruturante da Proposta de 

Valor identificada de excelência nas sua diversas áreas, nomeadamente, Vida 

Independente, Vida Dependente, Unidades de Memória e Cuidados Continuados. 

2. Turismo de Saúde e de bem-estar, é uma atividade complementar do segmento Vida 

Sénior e que se constitui como um pilar estruturante e fundamental da Proposta de 

Valor Alto Alentejo Senior Living, que para além que qualificar a proposta de valor da 

Vida Sénior, será só por si geradora de muito tráfego, que por via da saúde, quer por 

via do turismo, ajudando a aumentar a notoriedade e reconhecimento da marca Alto 

Alentejo Senior Living.        A proposta de Valor envolverá especialização em áreas 

cirúrgicas e/ou de reabilitação capazes de desviar trafego dos destinos mais 

concorrenciais do Alto Alentejo. 

3. Turismo Sénior é um segmento dentro do Turismo que muito beneficiará a proposta 

de valor da vida sénior, dando a conhecer a região aos públicos-alvo estrangeiros e 

nacionais, nas suas diversas vertentes, designadamente, paisagem, clima, natureza e 

gastronomia que foram os principais critérios eleitos como mais importantes por estes 

públicos-alvo. Este conhecimento é fundamental para gerar notoriedade do Alto 

Alentejo na Europa do Norte e EUA constantemente estimulados por fortíssimas 

máquinas de marketing de países concorrentes que tornaram o Alto Alentejo 

desconhecido da grande maioria da população estrangeira sénior. Sendo uma 

atividade complementar, e já com larga experiência no setor, o Turismo deve ser um 

parceiro estratégico, com sinergias mutuas para os dois setores. 

 

Assim e segundo a figura 356, podemos estruturar a Oferta de Vida Sénior e do Turismo 

(Sénior e de Saúde) em 5 segmentos estruturantes: 

 Vida Independente (Independent Living); 

 Vida Assistida (Assisted Living); 

 Unidades de Memória (Memory Care); 

 Clinicas e centros de Reabilitação; 

 Alojamentos Turísticos 
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Figura 356 – Segmentos de análise para a identificação da procura 

 

Para as previsões de dimensionamento do mercado foi tida em conta a evolução da população 

alvo (+ 65 anos). Em todos os países alvo, da Europa e EUA, verifica-se um envelhecimento da 

população, isto é, prevê-se que entre 2013 e 2030, a faixa da população com mais de 65 anos 

aumente entre 4,5% e 7,8% do total da população, representando uma faixa da população que 

varia entre 20,1% (EUA) e 28,2% (Alemanha). 

 

 

Figura 357 – Projeções da percentagem da população com +65 anos nos países alvo  

Prevê-se que a taxa média de crescimento anual (CAGR) entre 2013 e 2030, para a população 

entre os 55 e 75 anos, oscile entre 1,57% a 3,19% ao ano, o que configura um mercado de 

grande potencial. 
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Figura 358 – Projeções da população (milhões de pessoas) nas faixas 55-64 e 65-75 anos em países alvo 

 

7.2.1   VIDA INDEPENDENTE 

O segmento Vida Independente (Independent Living) endereça a sua proposta de valor aos 

seniores saudáveis, sem necessidades de assistência para as suas atividades de vida diária 

(AVD). Como tal destina-se a uma procura de seniores que pretendem usufruir de um ambiente 

preparado para o envelhecimento ativo com todo o conforto e segurança 

7.2.1.1 Estimativa da Procura 

.Este segmento destina-se aos seniores entre 55-75 anos, que conhecem o Alto Alentejo, com 

base em experiências turísticas e que percebem as vantagem comparativas da Proposta de 

Valor para este segmento integrado num sistema com diversas opções e níveis de cuidados 

pessoais e de saúde. 

Mercados Alvo 

O Mercado Alvo desta Proposta de Valor abrange os países mais desenvolvidos em termos de 

oferta de Vida Sénior, e ao mesmo tempo integram a lista dos principais mercados 

emissores de Turismo para Portugal e Alentejo que funciona como porta de entrada para a 

fixação de seniores na região: 

 Reino Unido; 

 EUA 

 França; 

 Espanha; 

 Holanda  

 Alemanha; 

 Portugal 
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Faixa etária 

À semelhança do público frequentador da vida sénior mais sofisticada, nomeadamente nos 

EUA e Europa, é objetivo da proposta de valor da vida sénior atingir a população a partir dos 

55 anos até aos 75 anos. 

Autonomia 

A condição física da população alvo de Vida Sénior de ser Autónoma, isto é, não necessita de 

ajuda para as atividades de vida diária (AVD), ou tem pouca dependência. 

Esta autonomia é muito importante na configuração desta oferta que é arquitetada para 

pessoas seniores com total independência para efetuar a suas atividades e programas. 

Grupos alvo 

Esta oferta destina-se a: 

 Portugueses que querem passar a reforma em Portugal e no campo; 

 Estrangeiros que pretendem passar a reforma fora do seu país e elegem o 

campo como o sítio preferencial para tal. 

 Pessoas dentro das faixas etárias acima descritas e com disponibilidade 

mensal de €2000. 

 

Fonte: HQN

DRIVERS DE PROCURA SEGMENTOS

VIDA SENIOR

TURISMO SÉNIOR

TURISMO DE SAÚDE

VIDA INDEPENDENTE

VIDA ASSISTIDA

UNIDADES DE MEMÓRIA

CLÍNICAS E CENTROS DE 

REABILITAÇÃO/CC

ALOJAMENTO TURÍSTICO

 Publico Alvo – Estrangeiros que pretendem passar a reforma 

fora do seu país, em países como Portugal e no campo; e 

Portugueses que pretendem passar a sua reforma no campo;

 Países Alvo – Reino Unido, Espanha, França, Alemanha, 

Holanda, EUA e Portugal;

 Faixa etária alvo – 55-75 anos;

 Seniores com autonomia ou pouco dependentes;

 Rendimento mensal disponível superior a +2000 eur/mês;

 Mercado Potencial: - 1.332.233 (916.696 seniores entre 55-64 e 

415.536 seniores entre 65-75 anos);

 Taxa de sucesso na captação do mercado potencial: 1% para 

UK, GR, FR, NL e SP, 0,5% para EUA e 5% para Portugal.

 Metas de procura incremental até 2030 para vida independente:

9.502 Estrangeiros:

 6.553 (55-64 anos);

 2.949  (65-75 anos);

 1.616 Portugueses:

 989 (55-64 anos);

 627 (65-75 anos);

 

Figura 359 – Pressupostos para o dimensionamento da Procura da Vida Independente 
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REINO UNIDO 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 900 seniores ingleses para 

o segmento Vida Independente no Alto Alentejo até 2030 

 

 

Figura 360 – Estimativa da captação de clientes Ingleses para o segmento Vida Independente 
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EUA 

Prevê-se uma oportunidade para a captação de cerca de 3.800 seniores Americanos até 2030 

para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo até 2030. 

 

 

Figura 361 – Estimativa da captação de clientes Americanos para o segmento Vida Independente 
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FRANÇA 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 850 seniores Franceses 

até 2030 para o Alto Alentejo  

 

 

Figura 362 – Estimativa da captação de clientes Franceses para o segmento Vida Independente 
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ESPANHA 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 1.440 seniores Espanhóis 

até 2030 para o Alto Alentejo 

 

 

Figura 363 – Estimativa da captação de clientes Espanhóis para o segmento Vida Independente 
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HOLANDA 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 370 seniores Holandeses 

até 2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo 

 

 

Figura 364 – Estimativa da captação de clientes Holandeses para o segmento Vida Independente 
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ALEMANHA 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 2.100 seniores Alemães 

até 2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo. 

 

 

 

Figura 365 – Estimativa da captação de clientes Alemães para o segmento Vida Independente 
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PORTUGAL 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 1.600 seniores 

Portugueses até 2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo. 

 

 

 

Figura 366 – Estimativa da captação de clientes portugueses para o segmento Vida Independente 
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Resumo 

Estima-se que nos próximos 15 anos, seja possível angariar cerca de 11.100 seniores para o 

segmento de Vida Independente, dos quais 85,5% serão estrangeiros. 

 

Figura 367 – Estimativa da procura para o Alto Alentejo do segmento Vida Independente nos próximos 15 anos 

 

Onde a principal procura virá dos EUA, Alemanha e Espanha que junto representarão cerca de 

77,6% da procura total. 

 

 

Figura 368 – Estimativa da procura por país para o Alto Alentejo do segmento Vida Independente 
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7.2.1.2 GAP Quantitativo da Oferta de Vida Independente 

De acordo com a procura prevista para o segmento Vida Independente (Independent Living) 

até 2030, observamos um GAP (ver figura 369) da Oferta atual no Alto Alentejo que contabiliza 

cerca de 11.119 camas novas camas em tipologia apartamentos/Suites (T0, T1 e T2). 

Adicionalmente deverá ser aumentada a capacidade do Apoio Domiciliário para mais 10.845 

utentes, bem como a capacidade para prestar serviços de Apoio Domiciliário Integrado a mais 

221 utentes. 

 

Figura 369 – Estimativa do GAP de Oferta para a Vida Independente no Alto Alentejo até 2030 

 

 

Figura 370 – Estimativa do GAP de Oferta para a Vida Independente no Alto Alentejo até 2030 (cont.) 
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O GAP para a Vida Independente em 2030 compreende: 

 2224 apartamentos T0 com área de construção 111.188 m2; 

  3336 apartamentos T1 totalizando 233.494 m2 e  

 556 T2 totalizando 55.594 m2  

 Apoio Domiciliário para mais 10.845 utentes,  

 Apoio Domiciliário Integrado a mais 221 utentes 

 

7.2.2   VIDA ASSISTIDA 

O segmento Vida Assistida (Assisted Living) endereça a sua proposta de valor aos seniores 

com necessidades de assistência para as suas atividades de vida diária (AVD), e alguns 

cuidados médicos, como medicação.  

Assim tal segmento destina-se a seniores que necessitem de apoio e cuidados de saúde para 

o seu dia-a-dia, sem prescindir no entanto de um ambiente preparado para o envelhecimento 

ativo com todo o conforto e segurança. 

7.2.2.1 Estimativa da Procura 

Este segmento destina-se aos seniores oriundos de todo o território nacional e dos países 

estrangeiros, nomeadamente EUA e Europa.  

Para Portugal, este segmento situa-se na população alvo 65 ou mais anos e que reconhece as 

vantagens competitivas da Proposta de Valor da Vida Sénior no Alto Alentejo. 

A população alvo estrangeira situa-se na que é já utilizadora da Vida Sénior Independente, ou 

seja  é oriunda dos atuais utilizadores da oferta de Vida Independente (já no Alto Alentejo), mas 

que devido à evolução natural, são agora utilizadores de Vida Assistida e que percebem as 

vantagem comparativas da Proposta de Valor do Alto Alentejo para este segmento, face à 

oferecida no seu País. 

Mercado Alvo 

O Mercado Alvo desta Proposta de Valor abrange os países mais desenvolvidos em termos de 

oferta de Vida Sénior, e ao mesmo tempo integram a lista dos principais mercados emissores 

de Turismo para Portugal e Alentejo: 

 Reino Unido; 

 EUA 

 França; 

 Espanha; 

 Holanda  

 Alemanha; 

 Portugal 
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Faixa etária 

À semelhança do público frequentador da vida sénior mais sofisticada, nomeadamente nos 

EUA e Europa, é objetivo da proposta de valor da vida sénior atingir a população a partir dos 

65 anos. 

A população sénior Portuguesa alvo situa-se também nesta faixa etária. 

Autonomia 

Esta oferta destina-se a pessoas com dependência de autonomia física, isto é, necessitam (em 

grau diferenciado) de ajuda para as atividades de vida diária (AVD). 

Ao nível de suporte pode ser adicionado também cuidados de saúde como medicação ou 

pequenos tratamentos. 

Grupos alvo 

Esta oferta destina-se a: 

 Portugueses que querem passar a reforma em Portugal e no campo; 

 Estrangeiros que pretendem passar a reforma fora do seu país e elegem o 

campo como o sítio preferencial para tal. Esta população será originária da 

comunidade já utilizadora dos serviços de Vida Independente no Alto Alentejo. 

 Pessoas dentro das faixas etárias acima descritas e com disponibilidade 

mensal de mais de €2000. 

 

 

Figura 371 – Pressupostos da Procura Alvo para o segmento Vida Assistida 
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REINO UNIDO 

 

Prevê-se uma oportunidade para a captação de cerca de 90 seniores ingleses até 2030 para o 

segmento Vida Independente no Alto Alentejo até 2030 à medida que estes nenham a requerer 

maiores níveis de assistência. Assim, estes virão sobretudo da população já residente e 

utilizadora de serviços de Vida Independente no Alto Alentejo. 

 

 

 

Figura 372 – Estimativa da captação de clientes Ingleses para o segmento Vida Assistida 
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EUA 

 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 380 seniores Americanos 

até 2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo. Estes virão sobretudo da 

população residente e utilizadora de serviços de Vida Independente no Alto Alentejo. 

 

 

 

Figura 373 – Estimativa da captação de clientes Americanos para o segmento Vida Assistida 
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FRANÇA 

 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 90 seniores Franceses até 

2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo. Estes virão sobretudo da população 

residente e utilizadora de serviços de Vida Independente no Alto Alentejo. 

 

 

Figura 374 – Estimativa da captação de clientes Franceses para o segmento Vida Assistida 
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ESPANHA 

 

Prevê-se que existe uma oportunidade para a captação de cerca de 140 seniores Espanhóis 

até 2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo. Estes virão sobretudo da 

população residente e utilizadora de serviços de Vida Independente no Alto Alentejo. 

 

 

Figura 375 – Estimativa da captação de clientes Espanhóis para o segmento Vida Assistida 
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HOLANDA 

 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 40 seniores Holandeses 

até 2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo. Estes virão sobretudo da 

população residente e utilizadora de serviços de Vida Independente no Alto Alentejo. 

 

 

 

Figura 376 – Estimativa da captação de clientes Holandeses para o segmento Vida Assistida 
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ALEMANHA 

 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 210 seniores Alemães até 

2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo. Estes virão sobretudo da população 

residente  

 

Figura 377 – Estimativa da captação de clientes Alemães para o segmento Vida Assistida 
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PORTUGAL 

 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 770 seniores Portugueses 

até 2030 para o segmento Vida Independente no Alto Alentejo. Estes virão sobretudo da 

população residente e utilizadora de serviços de Vida Independente no Alto Alentejo, mas 

também de todo o território nacional, podendo o Alto Alentejo competir com a oferta a nível 

nacional. 

 

Figura 378 – Estimativa da captação de clientes portugueses para o segmento Vida Assistida 
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Resumo 

Prevê-se que nos próximos 15 anos, seja possível angariar cerca de novos 1.700 seniores, dos 

quais mais de metade 55,2% serão estrangeiros, que virão do segmento de Vida Independente 

no Alto Alentejo; Para alem dos atuais 3184 utentes da Vida Assistida do Alto Alentejo que se 

mantém constantes no pressuposto conservativo que ao contrário das tendência atuais de 

diminuição da população local com +65 anos, esta se manterá em 2030 aos níveis atuais, 

considerando que o projeto Alato Alentejo Senior Living é implementado. 

 

Figura 379 – Estimativa da procura para o Alto Alentejo do segmento Vida Assistida 

 

A principal procura virá dos EUA, Alemanha e Espanha que junto representarão cerca de ¾ da 

nova procura total do segmento de Vida Assistida. 

 

 

Figura 380 – Estimativa da procura por país para o Alto Alentejo do segmento Vida Independente 
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7.2.2.2 GAP Quantitativo da Oferta de Vida Assistida 

A Oferta Vida Assistida no Alto Alentejo terá um GAP (figura 381) até 2030, de 1.721 camas 

em tipologias T0, T1 e T2. 

 

 

Figura 381 – Estimativa do GAP de Oferta para a Vida Assistida no Alto Alentejo até 2030 

 

Figura 382 – Estimativa do GAP de Oferta para a Vida Assistida no Alto Alentejo até 2030 (cont.) 

 

 

De acordo com a procura estimada, o GAP da Oferta de Alojamentos no Alto Alentejo 

para a Vida Assistida até 2030 compreende adicionalmente à oferta atual: 

 574 apartamentos T0 com área de construção 17.208 m2: 

 344 apartamentos T1 totalizando 17.208 m2 e  

 86 T2 totalizando 7.744 m2. 
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7.2.3   UNIDADES DE MEMÓRIA 

 

As UNIDADES DE MEMORIA endereçam a sua oferta a seniores com demência, 

designadamente com Alzheimer. Tal como concebida na Proposta de Valor, as unidades de 

memória a criar no Alto Alentejo, estão ancoradas num serviço de excelência conceptualizado 

no modelo holandês “Demencia Village” onde os utentes vivem como pessoas “sem demência” 

num espaço dimensionado como uma pequena vila, aberto à restante sociedade. 

7.2.3.1 Estimativa da Procura 

Pela sua excelência e competitividade, estes centros posicionam-se como oferta potencial para 

todo o mercado nacional e estrangeiro.  

No entanto, e pela especificidade deste tipo de doenças, os estrangeiros alvo, serão apenas os 

que já vivem em Portugal, e que já são utilizadores de serviços de Vida Sénior em Portugal, e 

reconhece, ou os seus familiares, a oferta de excelência e competitiva no Alto Alentejo vs. o 

resto do País ou estrangeiro. 

Mercado Alvo 

O Mercado Alvo desta Proposta de Valor abrange os seniores com demência, portugueses e 

estrangeiros seniores que vivam em Portugal. 

Faixa etária 

À semelhança do público frequentador da vida sénior mais sofisticada, nomeadamente nos 

EUA e Europa, é objetivo da proposta de valor da vida sénior atingir a população a partir dos 

65 anos. 

Autonomia 

Esta oferta destina-se a pessoas com dependência de autonomia física, isto é, necessitam (em 

grau diferenciado) de ajuda para as atividades de vida diária (AVD). 

Ao nível de suporte pode ser adicionado também cuidados de saúde como medicação ou 

pequenos tratamentos. 

Grupos alvo 

Esta oferta destina-se a: 

 Portugueses seniores com demência; 

 Estrangeiros residentes em Portugal, utilizadores de serviços de Vida Sénior 

(Vida Independente, Vida Assistida ou Apoio Domiciliário) que entretanto 

desenvolveram quadros de demência. 

 Pessoas dentro das faixas etárias acima descritas e com disponibilidade 

mensal de mais de €2000. 
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Fonte: HQN

DRIVERS DE PROCURA SEGMENTOS

VIDA SENIOR

TURISMO SÉNIOR

TURISMO DE SAÚDE

VIDA INDEPENDENTE

VIDA ASSISTIDA

UNIDADES DE MEMÓRIA

CLÍNICAS E CENTROS DE 

REABILITAÇÃO/CC

ALOJAMENTO TURÍSTICO

 Publico Alvo – O Mercado Alvo desta Proposta de Valor abrange os 

seniores com demência, portugueses e estrangeiros seniores que 

vivam em Portugal.

 Países Alvo – Reino Unido, Espanha, França, Alemanha, Holanda, 

EUA e Portugal;

 Faixa etária alvo – 55-75 anos;

 Rendimento mensal disponível superior a +2000 eur/mês;

 Mercado Potencial: 11.704 (8.653 seniores Portugueses com 

demência e 3.050 seniores Estrangeiros que desenvolveram 

demência já em Portugal;

 Probabilidade da população contrair demência (55-64 anos 0,4%; 64-

75 anos 1,6% Homens e 1% Mulheres);

 Taxa de sucesso na captação do mercado potencial: 1% para 

estrangeiros europeus e 0,5% para americanos que em Portugal 

contrairá demência. 5% para portugueses

 Metas de procura incremental até 2030 para o segmento Unidades de 

Memória:

 62 Estrangeiros;

 153 Portugueses:

 

Figura 383 – Pressupostos da Procura Alvo para o segmento Unidades de Memória 

 

As metas da procura abaixo consideradas, têm por base que a população estrangeira residente 

em Portugal e utilizadora de serviços de Vida Sénior. 

Com base nesta população, e segundo a ADI (Alzheimer Deziese International) parte dela 

desenvolverá demência, ou seja, 0,4% da população dos países desenvolvidos entre 55-64 

anos, e 1,6% para os homens e 1% para as mulheres entre os 65-75 anos desenvolverão 

demência. 

Considerou-se ainda que desta população, já residente no Alto Alentejo, as Unidades de 

Memória captarão apenas 5% destes, o que na nossa opinião é conservador. 
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REINO UNIDO 

 

Prevê-se que cerca de 6 seniores Ingleses possam usufruir dos serviços das Unidades de 

Memória até 2030 no Alto Alentejo. 

 

 

Figura 384 – Estimativa da captação de clientes Ingleses para o segmento Unidades de Memória 
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EUA 

 

Prevê-se que cerca de 25 seniores Americanos possam usufruir dos serviços das Unidades de 

Memória até 2030 no Alto Alentejo  

 

 

Figura 385 – Estimativa da captação de clientes Americanos para o segmento Unidades de Memória 
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FRANÇA 

 

Prevê-se que cerca de 5 seniores Franceses possam usufruir dos serviços das Unidades de 

Memória até 2030 no Alto Alentejo. 

 

 

Figura 386 – Estimativa da captação de clientes Franceses para o segmento Unidades de Memória 
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ESPANHA 

 

Prevê-se que cerca de 9 seniores Espanhóis possam usufruir dos serviços das Unidades de 

Memória até 2030 no Alto Alentejo  

 

Figura 387 – Estimativa da captação de clientes Espanhóis para o segmento Unidades de Memória 
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HOLANDA 

 

Prevê-se que a utilização de serviços de Unidades de Memória por seniores holandeses será 

incipiente (~2) até 2030 no Alto Alentejo 

 

Figura 388 – Estimativa da captação de clientes Holandeses para o segmento Unidades de Memória 
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ALEMANHA 

 

Prevê-se que cerca de 14 seniores Alemães possam usufruir dos serviços das Unidades de 

Memória até 2030 no Alto Alentejo  

 

Figura 389 – Estimativa da captação de clientes Alemães para o segmento Unidades de Memória 
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PORTUGAL 

 

Prevê-se que exista uma oportunidade para a captação de cerca de 150 seniores Portugueses 

até 2030 para as Unidades de Memória no Alto Alentejo 

 

 

Figura 390 – Estimativa da captação de clientes portugueses para o segmento Unidades de Memória 
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Resumo 

Assim prevê-se que nos próximos 15 anos, seja possível oferecer serviços de excelência em 

Unidades de Memória a mais de 200 seniores nacionais e estrangeiros, dos quais 71,4% serão 

Portugueses e os restantes, estrangeiros já utilizadores dos serviços de Vida Sénior no Alto 

Alentejo. 

.

 

Figura 391 – Estimativa da procura para o Alto Alentejo do segmento Unidade de Memória nos próximos 15 

anos 

 

A principal procura estimada virá dos EUA, Portugal e Alemanha, que representarão mais de 

80% da procura total do segmento Memória, sendo que Portugal representa mais de 70%. 

 

Figura 392 – Estimativa da procura por país para o Alto Alentejo do segmento Unidades de Memória 
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7.2.3.2 GAP Quantitativo da Oferta de Unidades de Memória 

O GAP da Oferta nas Unidades de Memória até 2030 contabiliza cerca de 214 camas em 

casas com seis quartos (V6), totalizando 5400 m2. 

 

Figura 393 – Estimativa do GAP de Oferta para as Unidades de Memória no Alto Alentejo até 2030 

 

 

 

7.2.4   CLINICAS E CENTROS DE REABILITAÇÃO 

Este ponto compreende o dimensionamento da procura de dois mercados distintos mas 

complementares: 

1. Turismo de Saúde e Bem-estar - Clinicas vocacionadas para o Turismo de 

Saúde, com uma oferta especializada na recuperação e mitigação de doenças do 

foro neurológico e músculo esqueléticas, como por exemplo: doentes com 

patologias neurológicas, com atrofia muscular (como Parkinson, atrofia de múltiplos 

sistemas, etc.), patologias músculo-esqueléticas, reabilitação de AVC; A esta oferta 

deve também estar ligado de forma integrada o Turismo de bem-estar, que prevê a 

utilização complementar da estância termal e SPA uma oferta para a beleza e 

bem-estar (incluindo termas e SPA), com programas de rejuvenescimento e bem-

estar. 

2. Reabilitação pós cirúrgica e cuidados continuados. Vocacionado para 

recuperar doentes de pós operatórios, em recuperação de média e longa duração, 

em estreita ligação com os Hospitais. 
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7.2.4.1 Estimativa da Procura 

O Turismo de Saúde tem como grande dinamizador, o mercado norte-americano, 

nomeadamente os EUA, onde os custos proibitivos levam as companhias de seguro e 

subsistemas de saúde (ex. Medicare) a incentivarem cada vez mais a população americana a 

frequentar estes centros de saúde, muitas vezes dinamizados por médicos americanos, que 

vêm em países como Singapura, Índia, Tailândia ou Turquia, oferecerem atos médicos, de 

elevada qualidade, a preços muito baixos. 

Na tentativa de dimensionar o mercado do Turismo de Saúde, foram feitos vários estudos, 

começando em $40 bi (2004), $60 bi (2006) e projetou-se $100 bi em 2012 (Herrick, 2007). 

Em 2011, o turismo médico deverá atingir quase 9% do PIB global, ou seja $6 Triliões (Grout 

2013) e crescerá 4% ao ano. Claramente que Portugal está fora desta rota, havendo alguns 

médicos com iniciativa empreendedora que desenvolveram centros de recuperação de nível 

mundial, mas não têm escala nem suficiente notoriedade para canalizar turismo norte-

americano ou Europa do norte. 

Prevê-se um crescimento de 4% ao ano à semelhança do Turismo como um todo. 

No estudo de mercado realizado pela Medical Tourism Association (2013), com a The George 

Washington University, School of Business, os respondentes, identificaram os custos do 

tratamento médico e os equipamentos e facilidades de ponta, bem como a acreditação da 

organização por uma entidade internacional de qualidade como os principais fatores de decisão 

para a escolha do destino para o Turismo médico. 

 

 

Figura 394  – Fatores de decisão do destino para o Turismo médico. (% que classificam como muito importante 

e importante) 

 

Os tratamentos e cirurgias de beleza e cosmética representam o principal motivo de procura do 

Turismo médico a nível mundial. Conjuntamente com os tratamentos Alternativos e Naturais 

representam quase metade da procura (46%). 
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Figura 395 – Fatores de decisão do destino para o Turismo médico. (% que classificam como muito importante 

e importante) 

 

À parte dos EUA , reconhecido como o um destino médico de classe mundial para os casos 

mais difíceis, todos os outros destinos são procurados pelo preço muito competitivo (entre 50% 

e 80% mais barato que o do EUA). 

Com cerca de 7.000.000 de turistas de saúde em todo o mundo, cerca de 67% são atraídos 

para os 10 maiores destinos, na América Latina e Ásia. 

 

Fonte: Bloomberg: Special Report: Medical Technology: Electronic Health Records;
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Figura 396 – Procura turismo médico, principais destinos (numero de turistas) 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   437 

Segundo a Medical Travel Quality Alliance (MTQUA
7
) publica os Top 10 Melhores Hospitais 

para o Turismo Médico: 

1. Prince Court Medical Center, Malásia; 

2. Asklepios Klinik Barmbek, Alemanha; 

3. Fortis Hospital Bangalore, India; 

4. Anadolu Medical Center, Turquia; 

5. Wooridul Spine Hospital, Coreia; 

6. Shouldice Hospital, Canada; 

7. Gleneagles Hospital, Singapura; 

8. Clemenceau Medical Center, Líbano; 

9. Bumrungrad International, Tailândia; 

10. Mediclinic Morningside, África do Sul. 

 

O que mostra que os Hospitais Asiáticos estão entre os melhores do mundo. 

O Alto Alentejo não tem Turismo de Saúde, e não está na rota do turismo médico internacional. 

Este facto é constatado pelo PENT 2013-15, que não configura nenhum produto do Turismo de 

Saúde para o Alentejo. 

Desta forma, e sem histórico do inexistente (ou insipiente) Turismo de Saúde, e sabendo que 

esta atividade pode ser fundamental para fomentar o crescimento da Vida Sénior, é sugerida 

na Proposta de Valor a criação de dois centros especializados, acoplados aos tratamentos 

termais e de bem-estar: 

1. Centro Neurológico; 

2. Centro de Recuperação, Rejuvenescimento e Bem-estar. 

Em cada um destes, consideramos a construção, readaptação da capacidade existente para a 

criação de 2 clinicas com capacidade de 40 camas cada. 

Estas clínicas, pela qualidade exigida e integração no circuito turístico como desejado, gerarão 

tráfego direto e indireto, no turismo de saúde e sénior, alimentando toda a comunidade de Vida 

Sénior, segundo a seguinte previsão: 

 

 

 

                                                      

7
 http://mtqua.org é uma organização internacional independente para promover a segurança e a qualidade necessária 

no tratamento e cuidados dos turistas  

Fonte: Bloomberg: Special Report: Medical Technology: Electronic Health Records; 
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Mercado Alvo 

O Mercado Alvo desta Proposta de Valor abrange os seniores com mais de 55 anos com 

autonomia, ou pequena dependência, que procuram cuidados de saúde e ou bem-estar, a 

preços muito competitivo. 

O turismo de saúde e o turismo (no seu todo) está em crescimento continuado e tem grande 

apetite pelo turismo de bem-estar. 

Esta previsão da procura é feita com base numa oferta de turismo de saúde e de bem-estar, 

associado prioritariamente a tratamentos e programas de reabilitação músculo esquelética 

integrado com o termalismo. 

Faixa etária 

À semelhança do público frequentador da vida sénior mais sofisticada, nomeadamente nos 

EUA e Europa, é objetivo da proposta de valor da vida sénior atingir a população entre 55-75 

anos. 

Autonomia 

Esta oferta destina-se a pessoas com autonomia ou dependência. 

Grupos alvo 

Esta oferta destina-se a: 

 Portugueses seniores; 

 Estrangeiros; 

 Pessoas dentro das faixas etárias acima descritas e com disponibilidade 

mensal de mais de €2000. 

 

Figura 397 – Pressupostos da Procura Alvo para o segmento Clinicas e Centros de Reabilitação 
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No cenário de desenvolvimento de um Centro Neurológico e um Centro de Recuperação, 

Rejuvenescimento e Bem-estar, associados às termas de Nisa e Fronteira, prevê-se que nos 

próximos 15 anos, seja possível angariar cerca de 15.840 dormidas por ano diretas para este 

turismo de saúde, onde 70% dos clientes serão estrangeiros. 

As metas da procura abaixo consideradas, têm por base uma taxa de ocupação média de 60% 

durante 11 meses por ano. Onde a procura será feita em 70% por estrangeiros e 30% ocupado 

por Portugueses. 

 

 

Figura 398 – Estimativa da procura para o Alto Alentejo do segmento Turismo de Saúde 

 

Da mesma forma, para além da atual procura de UMD e RAB. E ULD e MANUT. (141) da 

população existente no alto Alentejo, estima-se um aumento da procura em mais 71 camas 

(50%), sendo que se prevê que os estrangeiros ocupem 80% deste acréscimo. 

 

Figura 399 – Estimativa de acréscimo de procura de UMD e REABILITAÇÂO e ULD e MANUTENÇÂO 
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7.2.4.2 GAP Quantitativo da Oferta de Clinicas e Centros de Reabilitação 

O GAP da Oferta de Clínicas e Centros de Reabilitação compreende as atividades de Turismo 

de Saúde e Cuidados Continuados. De acordo com a procura, estima-se como necessário mais 

cerca de 200 camas. 

 

 

Figura 400 – Estimativa do GAP de Oferta para a clinicas e centros de reabilitação no Alto Alentejo até 2030 

Este GAP compreende a criação de 32 T0 individuais em 1.600 m2 e 44 T0 (duplos) em 2400 

m2 distribuídos por dois centros neurológicos. Adicionalmente serão necessárias mais 71 

camas distribuídas por centros de cuidados continuados, 28 T0 (individual) e 21 T0 (duplo) 

2485 m2. 

 

 

Figura 401 – Estimativa do GAP de Oferta para a clinicas e centros de reabilitação no Alto Alentejo até 2030 

(cont.) 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   441 

7.2.5   ALOJAMENTOS TURISTICOS 

7.2.5.1 Procura Prevista 

O Alto Alentejo, em 2015 estima-se ter cerca de 40.500
8
 dormida referentes a Turismo Sénior. 

Esta previsão da procura é feita com base no histórico de dormidas no Alto Alentejo (INE), na 

caracterização da Procura Turística – Alentejo e na previsão da do crescimento que o Plano 

Estratégico Nacional do Turismo tem para o Alentejo (2,9%). 

 

Publico Alvo 

O mercado alvo desta proposta de valor abrange portugueses e estrangeiros do Reino Unido, 

Espanha, França, Alemanha, Holanda e EUA. 

Faixa etária 

A faixa etária considerada é de mais de 55 anos 

Autonomia 

Esta oferta destina-se a pessoas com autonomia ou pequena dependência. 

Grupos alvo 

Esta oferta destina-se a: 

 Portugueses seniores; 

 Estrangeiros seniores 

Fonte: HQN

DRIVERS DE PROCURA SEGMENTOS

VIDA SENIOR

TURISMO SÉNIOR

TURISMO DE SAÚDE

VIDA INDEPENDENTE

VIDA ASSISTIDA

UNIDADES DE MEMÓRIA

CLÍNICAS E CENTROS DE 

REABILITAÇÃO/CC

ALOJAMENTO TURÍSTICO

 Publico Alvo – O Mercado Alvo desta Proposta de Valor 

abrange os seniores portugueses e estrangeiros.

 Países Alvo – Reino Unido, Espanha, França, Alemanha, 

Holanda, EUA e Portugal;

 Faixa etária alvo – +55 anos

 Seniores com autonomia, ou pequena dependência f ísica 

para efetuar as suas tarefas de vida diárias.

 Taxa média de crescimento anual, para o Alentejo de 2,4% 

(PENT 2013-15)

 Metas até 2030 para o segmento Turismo Sénior:

 8.280 Estrangeiros;

 49.544  Portugueses:

 

Figura 402 – Pressupostos da Procura Alvo para o segmento Turismo Sénior 

                                                      

8
 Fonte: INE, estimativa HQN 
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O segmento Turismo Sénior endereça a sua proposta de valor aos seniores Portugueses e 

Estrangeiros com + 55 anos, prevendo crescer 2,4% ao ano (PENT 2013-15) neste segmento, 

atingindo em 2030 cerca de 57.800 dormidas de turistas seniores que visitaram o Alto Alentejo. 

 

Figura 403 – Estimativa da procura para o Alto Alentejo do segmento Turismo Sénior nos próximos 15 anos 

 

A manter-se a atual tendência, a principal procura estimada virá principalmente de Portugal e 

Espanha. 

 

Figura 404 – Distribuição da Procura Turismo Sénior 
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7.2.5.2 GAP Quantitativo da Oferta de Alojamentos Turísticos 

Recorde-se que não é objeto deste estudo prever ou dimensionar a oferta do turismo no Alto 

Alentejo, devendo este ponto ser enquadrado como complementar à análise da Vida Sénior. E 

sobretudo como uma atividade complementar e com elevado cross selling. A oferta em termos 

de Vida Independente (Independent Living) está na interface entre o Turismo e a Vida Sénior. 

Esta previsão tem por base o histórico de crescimento do turismo no Alentejo e Alto Alentejo, 

bem como as taxas de ocupação para estes segmentos. No entanto, este valor pode ser 

conservador, uma vez que pode beneficiar muito da Marca Alto Alentejo Senior Living. 

Com a estimativa da procura do turismo no Alto Alentejo, estima-se um GAP face à oferta de 

alojamento turístico atual nesta região relativamente à procura prevista para 2030. Este GAP 

será ao nível dos segmentos Hotel/Pousada ou equivalente classificados como 4* e 5*, 

perfazendo um acréscimo global de 124 camas. 

 

 

Figura 405 – Estimativa do GAP de Oferta do Alojamento Turístico no Alto Alentejo até 2030 
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CAPÍTULO 8 – ESTIMATIVA DE RECURSOS E MEIOS 

NECESSÁRIOS  
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8.1   EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO PREVISTO POR RUBRICA 

Estimativa de Recursos e Meios necessários ao ajustamento da Oferta no Alto Alentejo para se 

posicionar como mercado atrativo na Vida Sénior.  

Da atual capacidade instalada e as previsões da procura para os diferentes segmentos da Vida 

Sénior, é objeto deste capítulo estimar os grandes números referentes aos investimentos 

necessários para complementar esta oferta, em linha com a proposta de valor endereçada. 

A estimativa de fundos necessários ao ajustamento da oferta compreende seis níveis: 

1. EQUIPAMENTOS VIDA SÉNIOR; 

2. REGENERAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

3. CAPACITAÇÃO 

4. PROMOÇÃO “ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING” 

5. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

6. INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

 

8.1.1   EQUIPAMENTOS DE VIDA SÉNIOR 

Este ponto compreende a avaliação referente ao investimento em equipamento imobiliário de 

acordo com a procura estimada e a oferta atual (quantidade e qualidade). 

Para estimar a evolução da capacidade instalada, foram tidos os seguintes pressupostos: 

 

VIDA INDEPENDENTE 

 Variação da capacidade instalada até 2030: 11.119 camas; 

 Distribuição da Oferta em 2.224 T0, 3.336 T1 e 556 T2; 

 T0 50 m
2
, T1 70 m

2 
e T2 100 m

2.
 

 

VIDA ASSISTIDA 

 Variação da capacidade instalada até 2030: 1.721 camas; 

 Distribuição da Oferta em 574 T0, 516 T1 e 86 T2; 

 T0 30 m
2
, T1 50 m

2 
e T2 90 m

2
, 
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UNIDADES DE MEMÓRIA 

 Variação da capacidade instalada até 2030: 214 camas; 

 Distribuição da Oferta em 36 Vilas com 6 camas cada 

 Área (V6) 150 m
2
, 

 

CUIDADOS CONTINUADOS E REABILITAÇÃO (NURSING HOMES) 

 Variação da capacidade instalada até 2030: 71 camas; 

 Distribuição da Oferta em 28 T0s (individual) e 21 T0s (duplo) 

 T0 50 m
2
 

 

CLINICAS E CENTROS DE REABILITAÇÃO E BEM ESTAR 

 Variação da capacidade instalada até 2030: 2 x 40 camas 

 Distribuição da Oferta em 28 T0s (individual) e 21 T0s (duplo) 

 T0 50 m
2
 

 

O investimento médio para construção/reabilitação foi de €560/m
2
 (CAPEX green field 700€/m2 

e Brown field 500€/m2) 

Segundo as projeções efetuadas de acordo com a procura, estima-se que o investimento 

acumulado até 2030, para EQUIPAMENTO IMOBILIÁRIO, novo e reabilitação, poderá 

ascender a cerca de 272 Milhões de euros.  

Os segmentos Vida Independente (Independent Living) e Vida Assistida (Assisted Living) 

representam cerca de 97,7% do total do investimento estimado. 

 

Figura 406 – Distribuição do Investimento em Equipamento Imobiliário (M€), acumulado até 2030 
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8.1.2   REGENERAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO 

A Regeneração ou reabilitação do Espaço público foi estimada em cerca de 10 milhões de 

euros até 2030. 

Esta rubrica está dividida em quatro componentes, identificadas e fundamentada em estudos 

da CIMAA). 

1. Ciclovias e percursos pedonais; 

2. Alto Alentejo acessível; 

3. Adaptação de edifícios públicos 

4. Outros 

 

 

 

Figura 407 – Distribuição do Investimento em Regeneração do Espaço Publico, (M€), acumulado até 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   448 

8.1.3   CAPACITAÇÃO 

 

O Investimento acumulado em Capacitação nos diversos segmentos de vida sénior até 2030 

ascende a cerca de 41 milhões de euros. 

Cerca de 81% do investimento será endereçado aos segmentos Vida Assistida (58,2%) e Vida 

Independente (22,7%). 

 

Figura 408 – Distribuição do Investimento em Capacitação (M€), acumulado até 2030 

 

8.1.4   PROMOÇÃO DO ALTO ALENTEJO “SENIOR LIVING” 

 

Prevê-se um investimento acumulado de cerca de 18 milhões de euros até final de 2030 na 

promoção nacional e internacional da Proposta de Valor Senior Living Alto Alentejo. 

Este investimento está dividido em duas rubricas principais: 

1. Agencia para o Desenvolvimento Senior Living AA 

2. Ações de Promoção 
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Figura 409 – Distribuição do Investimento em Promoção Senior Living AA (M€), acumulado até 2030 

 

8.1.5   INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

O I&D na Vida sénior é fundamental para criar um cluster do Senior Living com integração 

internacional que sustente a vantagem comparativa do Alto Alentejo num panorama 

internacional, investigando em áreas de interesse do seu público-alvo, Envelhecimento Ativo, 

Saúde, Biomecânica e segurança, que atingirão cerca de 18 milhões de euros até 2030 

Este investimento está endereçado principalmente a quatro rubricas principais: 

1. Envelhecimento ativo 

2. Saúde 

3. Biomecânica 

4. Segurança 

 

Figura 410 – Distribuição do Investimento em I&D (M€), acumulado até 2030 
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8.1.6. INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

A Inovação e Empreendedorismo Social não é um exclusivo da Vida sénior, mas é fundamental 

para uma sociedade inclusiva, participada e facilitadora do saudável convívio e partilha, que se 

considera distintivo do Alto Alentejo Senior Living. 

 

 

Figura 411 – Distribuição do Investimento em Inovação e Empreendedorismo Social (M€), acumulado até 2030 
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8.2. DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO ACUMULADO A 2030  

O Investimento acumulado previsto para o Alto Alentejo ascenderá a um total de cerca de 390 

M€ até 2030, com uma média de 26 M€ por concelho. 

 

 

Figura 412 – Distribuição do Investimento previsto para o Alto Alentejo e por concelho (M€), acumulado até 

2030 

 

Categorias de Investimento
 Alter do 

Chão 
Arronches Avis

Campo 

Maior

Castelo de 

Vide
Crato Elvas Fronteira Gavião Marvão Monforte Nisa

Ponte       

de Sor
Portalegre Sousel Distrito

EQUIPAMENTO IMOBILIÁRIO 13,16 12,51 16,37 17,04 12,73 14,83 33,86 12,85 13,29 12,00 13,10 21,83 29,90 34,46 13,91 271,85

Independent Living 10,94 10,40 13,61 14,17 10,58 12,33 28,16 9,75 11,05 9,98 10,90 17,22 24,86 28,65 11,57 224,15

Assisted Living 2,02 1,92 2,51 2,61 1,95 2,28 5,20 1,80 2,04 1,84 2,01 3,18 4,59 5,29 2,13 41,36

Memory Care 0,13 0,13 0,16 0,17 0,13 0,15 0,34 0,12 0,13 0,12 0,13 0,21 0,30 0,35 0,14 2,70

Nursing Homes 0,07 0,06 0,08 0,09 0,07 0,08 0,17 0,06 0,07 0,06 0,07 0,11 0,15 0,18 0,07 1,39

Turismo de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 2,24

REGENERAÇÃO ESPAÇO PUBLICO 0,49 0,46 0,61 0,63 0,47 0,55 1,26 0,44 0,49 0,45 0,49 0,77 1,11 1,28 0,52 10,00

CAPACITAÇÃO 1,86 1,77 2,32 2,41 1,80 2,10 4,79 3,16 1,88 1,70 1,86 4,43 4,23 4,88 1,97 41,17

Independent Living 0,46 0,43 0,57 0,59 0,44 0,51 1,17 0,41 0,46 0,42 0,45 0,72 1,04 1,19 0,48 9,34

Assisted Living 1,17 1,11 1,46 1,52 1,13 1,32 3,01 1,04 1,18 1,07 1,17 1,84 2,66 3,06 1,24 23,98

Memory Care 0,10 0,10 0,13 0,14 0,10 0,12 0,27 0,09 0,11 0,10 0,10 0,16 0,24 0,27 0,11 2,14

Nursing Homes 0,13 0,13 0,16 0,17 0,13 0,15 0,34 0,12 0,13 0,12 0,13 0,21 0,30 0,35 0,14 2,71

Turismo de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,00

PROMOÇÃO DO SENIOR LIVING AA 0,87 0,83 1,09 1,13 0,84 0,98 2,25 0,78 0,88 0,80 0,87 1,37 1,99 2,29 0,92 17,90

I&D 0,87 0,83 1,08 1,13 0,84 0,98 2,24 0,77 0,88 0,79 0,87 1,37 1,97 2,27 0,92 17,80

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 1,53 1,45 1,90 1,98 1,48 1,72 3,94 1,36 1,55 1,40 1,52 2,41 3,48 4,01 1,62 31,35

TOTAL 18,78 17,86 23,36 24,32 18,17 21,17 48,34 19,36 18,97 17,13 18,70 32,18 42,68 49,18 19,86 390,06  

Tabela xxx – Distribuição do Investimento previsto para o Alto Alentejo por concelho (M€), acumulado até 2030 
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8.2.1   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Alter do Chão 

 

O Investimento previsto em Alter do Chão ascenderá a 18,8 M€, onde a rubrica Equipamento 

Imobiliário representa cerca de 70,1% do total. Por sua vez o investimento em Equipamento 

Imobiliário é maioritariamente feito na Vida Independente e Vida Assistida que juntos 

representam cerca de 98,5% do investimento total. 

 

 

Figura 413 – Distribuição do Investimento previsto para Alter do Chão (M€), acumulado até 2030 
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8.2.2   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Arronches 

O Investimento previsto em Arronches até 2030 ascenderá a 17,9 M€, onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representa cerca de 70,1%. Por sua vez o investimento em 

Equipamento Imobiliário é maioritariamente endereçado à Vida Independente e à Vida 

Assistida que representam cerca de 12,3 M€ (98,5%) do investimento total. 

 

 

 

Figura 414 – Distribuição do Investimento previsto para Arronches (M€), acumulado até 2030 
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8.2.3   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Avis 

O Investimento previsto em Avis até 2030 contabilizará 23,4 M€, onde a rubrica Equipamento 

Imobiliário representa cerca de 16,3 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento em Equipamento 

Imobiliário é endereçado maioritariamente ao segmento Vida Independente e à Vida Assistida 

que representam cerca de 16,1 M€ (98,5%) do investimento. 

 

 

 

Figura 415 – Distribuição do Investimento previsto para Avis (M€), acumulado até 2030 
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8.2.4   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Campo Maior 

O Investimento previsto em Campo Maior até 2030 contabilizará 24,3 M€, onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representa cerca de 17,0 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento em 

Equipamento Imobiliário é dirigido maioritariamente à Vida Independente e à Vida Assistida que 

representam cerca de 16,8 M€ (98,5%) do investimento. 

 

 

Figura 416 – Distribuição do Investimento previsto para Campo Maior (M€), acumulado até 2030 
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8.2.5   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Castelo de Vide 

O Investimento previsto em Castelo de Vide contabilizará 18,2 M€ até 2030, onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representa cerca de 12,7 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento em 

Equipamento Imobiliário é composto maioritariamente pela Vida Independente e pela Vida 

Assistida que representam cerca de 12,5 M€ (98,5%) do investimento. 

 

 

 

 

Figura 417 – Distribuição do Investimento previsto para Castelo de Vide (M€), acumulado até 2030 
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8.2.6   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 no Crato 

O Investimento previsto no Crato até 2030 contabilizará 21,2 M€, onde a rubrica Equipamento 

Imobiliário representa cerca de 14,8 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento em Equipamento 

Imobiliário é dirigido maioritariamente à Vida Independente e à Vida Assistida que representam 

cerca de 14,6 M€ (98,5%) do investimento. 

 

 

Figura 418 – Distribuição do Investimento previsto para o Crato (M€), acumulado até 2030 
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8.2.7   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Elvas 

O Investimento previsto em Elvas até 2030 ascenderá 48,3 M€, onde a rubrica Equipamento 

Imobiliário representa cerca de 33,9 M€ (70,1%), que por sua vez é dirigido maioritariamente à 

Vida Independente e à Vida Assistida que representam cerca de 33,4 M€ (98,5%) do 

investimento total. 

 

 

 

Figura 419 – Distribuição do Investimento previsto para Elvas (M€), acumulado até 2030 
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8.2.8   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Fronteira 

O Investimento previsto em Fronteira até 2030 contabilizará 19,4 M€, onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representa cerca de 12,9 M€ (66,4%). Por sua vez o investimento em 

Equipamento Imobiliário é dirigido maioritariamente aos segmentos da Vida Independente e a 

Vida Assistida que juntos representam cerca de 11,6 M€ (98,5%) do investimento. 

 

 

Figura 420 – Distribuição do Investimento previsto para Fronteira (M€), acumulado até 2030 
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8.2.9   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 no Gavião 

O Investimento previsto em Gavião até 2030 contabilizará 19,0 M€, onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representa cerca de 13,3 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento em 

Equipamento Imobiliário é composto maioritariamente pela Vida Independente e pela Vida 

Assistida que representam cerca de 13,1 M€ (98,5%) do investimento. 

 

 

Figura 421 – Distribuição do Investimento previsto para o Gavião (M€), acumulado até 2030 
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8.2.10   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Marvão 

O Investimento previsto em Marvão até 2030 contabilizará 17,1 M€, onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representa cerca de 12,0 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento em 

Equipamento Imobiliário é dirigido maioritariamente à Vida Independente e à Vida Assistida que 

juntos representam cerca de 11,8 M€ (98,5%) de investimento. 

 

 

 

Figura 422 – Distribuição do Investimento previsto para Marvão (M€), acumulado até 2030 
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8.2.11   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Monforte 

O Investimento previsto em Monforte até 2030 contabilizará 18,7 M€, onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representa cerca de 13,1 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento em 

Equipamento Imobiliário é dirigido maioritariamente à Vida Independente e à Vida Assistida que 

juntos representam cerca de 12,9 M€ (98,5%) de investimento. 

 

 

 

Figura 423 – Distribuição do Investimento previsto para Monforte (M€), acumulado até 2030 
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8.2.12   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Nisa 

O Investimento previsto em Nisa até 2030 contabilizará 32,2 M€, onde a rubrica Equipamento 

Imobiliário representará cerca de 21,8 M€ (67,8%). Por sua vez o investimento em 

Equipamento Imobiliário será dirigido maioritariamente aos segmentos da Vida Independente e 

da Vida Assistida que representam cerca de 20,4 M€ (98,5%) do investimento. 

 

 

Figura 424 – Distribuição do Investimento previsto para Nisa (M€), acumulado até 2030 
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8.2.13   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Ponde de Sor 

O Investimento previsto em Ponte de Sor até 2030 ascenderá a 42,7 M€, onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representará cerca de 29,9 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento 

em Equipamento Imobiliário será endereçado ao segmento Vida Independente e à Vida 

Assistida que representam cerca de 29,4 M€ (98,5%) do investimento. 

 

 

Figura 425 – Distribuição do Investimento previsto para Ponte de Sor (M€), acumulado até 2030 
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8.2.14   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Portalegre 

O Investimento previsto para Portalegre até 2030 ascenderá a 49,2 M€ , onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representará cerca de 34,6 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento 

em Equipamento Imobiliário é dirigido maioritariamente aos segmentos da Vida Independente e 

da Vida Assistida que representam cerca de 33,9 M€ (98,5%). 

 

 

 

Figura 426 – Distribuição do Investimento previsto para Portalegre (M€), acumulado até 2030 
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8.2.15   Distribuição do Investimento acumulado a 2030 em Sousel 

O Investimento previsto para Sousel até 2030 ascenderá a 19,9 M€ , onde a rubrica 

Equipamento Imobiliário representará cerca de 13,9 M€ (70,1%). Por sua vez o investimento 

em Equipamento Imobiliário é dirigido maioritariamente aos segmentos da Vida Independente e 

da Vida Assistida que representam cerca de 13,7 M€ (98,5%). 

 

 

 

Figura 427 – Distribuição do Investimento previsto para Sousel (M€), acumulado até 2030 
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CAPÍTULO 9 – PROPOSTA DE VALOR “ALTO ALENTEJO 

SENIOR LIVING“ 
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Uma Proposta de Valor deverá englobar: 

 Estruturação do Produto Alto Alentejo Senior LIving 

 Estratégia de Preço 

 

9.1 ESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING 

A definição de uma proposta de valor para a Economia Social do Alto Alentejo partiu da 

orientação definida na Estratégia para o Desenvolvimento da Economia Social do Alto Alentejo, 

de que a modernização e sustentabilidade deste setor assenta essencialmente numa 

diversificação da oferta e sua orientação para um público exterior à região, internacional e 

nacional, com maior poder de compra que os seus clientes atuais, ou seja dirigida a um 

segmento médio alto, captado maioritariamente fora da região. 

Neste sentido, foi realizado um Estudo de Mercado Internacional junto da Oferta de Vida , onde 

a equipa de projeto efetuou entrevistas in-depth e visitas aos principais grupos internacionais, 

com atividade ao longo da cadeia de valor da vida sénior nos mercados mais sofisticados, 

como EUA, Inglaterra, França, Holanda, Dinamarca e Alemanha. 

 

Complementarmente, foi submetido um questionário online, junto da procura, dirigido aos 

potenciais clientes dos serviços de Vida Sénior, a nível nacional e internacional, tendo sido 

obtidas 1164 respostas validadas, abrangendo 15 nacionalidades. A análise destes 

questionários permitiu perceber as dimensões mais importantes para estes públicos-alvo. 

Da junção dos drivers da oferta “best-in-class”e da procura dos mercados alvo, surge a 

identificação dos fatores e caracteristicas que deverão estruturar a Proposta de Valor para uma 

Vida Sénior ativa de excelência, o Alto Alentejo Senior Living, adiante designado AASL. 

Também em linha com as conclusões da Carta Social e da Estratégia para o Desenvolvimento 

da Economia Social no AA, a atual oferta de equipamentos e serviços para a Vida Sénior, na 

sua grande maioria detidos e operados por entidades da Economia Social, responde 

adequadamente, em termos quantitativos, à atual procura gerada pela população local, sendo, 

no entanto, necessária em algumas situações, a requalificação dos equipamentos e a melhoria 

dos serviços, no sentido de assegurar as condições adequadas à dignidade e conforto dos 

seniores.  

Em termos futuros e mantendo-se a consistente erosão demográfica das últimas décadas, a 

oferta atual será mesmo excessiva, se continuar essencialmente limitada à procura local. 

Acresce ainda a grande dependência financeira das Entidades da Economia Social perante o 

Estado (através dos acordos com a Segurança Social), o que compromete não só a realização 

destes investimentos de requalificação, como os recursos necessários à sustentabilidade 

financeira das instituições, constituindo um desafio encontrar fontes de receita alternativas. 

Assim, com a definição desta Proposta de Valor, lança-se o desafio às entidades da Economia 

Social, com foco na população sénior, para a diversificação da sua oferta para estes novos 

públicos e para o estabelecimento de parcerias com outras entidades / empresas do 2º e 3º 

setor, com vista à inovação e sustentabilidade das suas atividades. Estas parcerias ao invés de 

desvirtuar a missão social e não lucrativa (ou seja de obrigatoriedade de reinvestimento do 

lucro nas suas atividades sociais) das entidades da Economia Social, permitem sim 
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compatibilizar uma oferta social sustentável e com qualidade acrescida, com uma oferta 

fortemente concorrencial, regida pelas regras de mercado, dirigida a novos públicos nacionais 

(essencialmente de fora da região) e internacionais. 

Nesse sentido, a proposta de Valor do AA para a Vida Sénior – Alto Alentejo Senior Living 

(AASL), conjuga a oferta atual para o público local, com uma nova oferta para outros públicos, 

do norte da Europa e EUA com maior poder de compra e, por isso, com capacidade para gerar 

receitas adicionais às entidades da Economia Social. 

O AASL poderá assim ser uma mais-valia em termos de sustentabilidade económica-financeira 

para as entidades da Economia Social a atuarem no Alto Alentejo, através da criação de 

parcerias com o 2º setor, nomeadamente empresas com capacidade de promoção do AASL 

junto dos mercados alvo. 

 

 

Figura 428 - Modelo de Sustentabilidade Económica da Economia Social 

 

A oferta de natureza social não necessita de promoção e de procura de mercado externo, 

embora os níveis de exigência da evolução tecnológica e dos cuidados de saúde impliquem 

uma maior abertura ao estabelecimento de parcerias, com vista a acompanhar as 

necessidades de melhoria da prestação de serviços aos idosos mais carenciados. 

A oferta para novos públicos exige sim uma adaptação da oferta atual e criação/reabilitação 

dos equipamentos existentes, indo ao encontro do benchmark e dos resultados Estudo de 

Mercado realizados, no sentido de tornar o Alto Alentejo um destino de excelência global na 

Vida Sénior. 

 

Mas, atingir este desiderato de tornar o Alto Alentejo um Destino de Excelência na Vida Sénior, 

não envolve apenas a oferta isolada de equipamentos e serviços, especialmente operados 

pelas entidades da Economia Social, mas sim a oferta integrada de toda a região nas suas 

diversas dimensões.  
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Assim, a oferta AASL integra 12 dimensões que em conjunto apresentam uma Proposta de 

Valor atrativa e sofisticada na Vida Sénior e Turismo (Sénior e de Saúde). 

 

 

Fonte: HQN
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Figura 429 – Dimensões da Proposta de Valor para a Vida Sénior 

 

Assim, face aos segmentos-alvo que se pretendem atingir, considera-se que a Proposta de 

Valor do Alto Alentejo que serve o Desenvolvimento da sua Economia Social direcionada para 

a população sénior, em complemento com o turismo (sénior e de saúde), é uma Proposta de 

Valor para o Alto Alentejo como destino de Excelência para a Vida Sénior, integrando 3 pilares 

fundamentais: Atratividade do Território, Qualidade dos Equipamentos e Serviços de Vida 

Sénior (complementados pelo Turismo Sénior e de Saúde) e Inovação e Empreendedorismo 

Social. 
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Figura 430 – Dimensões da Proposta de Valor para a Vida Sénior 

 

 

Figura 431 – Âmbito de Intervenção da Economia Social na Proposta de Valor para a Vida Sénio do Alto 

Alentejo - AASL 
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O Alto Alentejo quer ser um destino Global de Excelência para a Vida Sénior, com um 

setor da Economia Social moderno e competitivo. 

Primando pelo conhecimento e inovação na vida sénior, fazendo parte de uma rede 

global que ligue os stakeholders num ambiente catalisador de melhores práticas. 

Neste domínio, pretende-se que o Alto Alentejo seja um destino atrativo, endereçando ao 

mercado de classe média e média alta quer nacional, quer internacional, uma Proposta 

de Valor para uma Vida Sénior com qualidade e bem-estar, assente em 3 conceitos base: 

“SLOW LIFESTYLE  ECOCHIC  WINE & GASTRONOMY” 

 

Neste contexto, a criação de valor para a economia social, implica atrair mais clientes, com 

maior poder económico, conduzindo ao aumento das receitas e á sustentabilidade da atividade. 

Para atração deste público é imprescindível uma adequação do nível de qualidade da oferta 

(equipamentos e serviços), alicerçada numa melhoria continua, associada à inovação e 

conhecimento, numa melhoria da qualificação e competências dos seus recursos humanos e 

dirigentes e numa melhoria dos processos de gestão. 

Ou seja, para criar valor para o Setor da Economia Social, com foco na população sénior, e do 

Turismo (sénior e de saúde), através da captação destes novos público-alvo, é imperativa a 

integração da oferta de Equipamentos e Serviços, com as restantes dimensões que constituem 

a Proposta de Valor para a Vida Sénior do AA.  

Assim, esta proposta pretende criar valor não apenas à Economia Social, mas a todo o 

território do Alto Alentejo, promovendo o investimento estrangeiro, a criação de emprego, a 

inovação e o conhecimento e contribuindo para as exportações, conferindo ao “produto 

território Alto Alentejo”, em termos de Vida Sénior, competitividade a nível nacional e 

internacional. 

Cm estes objetivos define-se a Visão para o ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING – 

EXCELÊNCIA NA VIDA SÉNIOR. 

 

VISÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   473 

 

ALICERÇADA NOS SEGUINTES VALORES: 

 

 

CARATERIZAÇÃO DAS DIMENSÕES DA PROPOSTA DE VALOR ALTO ALENTEJO 
SENIOR LIVING – EXCELÊNCIA NA VIDA SÉNIOR: 

 

9.1.1   RECURSOS ENDÓGENOS 

Os elementos mais exclusivos e irreplicáveis de um destino prendem-se com os seus recursos 

endógenos, o seu clima, paisagem e biodiversidade, património histórico e natural, recursos 

hídricos, etc, a que naturalmente os diferentes públicos são sensíveis. 

 

Neste sentido, a proposta de valor do AASL deve tirar partido das forças competitivas de que já 

dispõe, preservando os recursos existentes e potenciando-os de forma integrada com as 

restantes dimensões. 

 

Em particular o clima, a paisagem e elementos naturais, a gastronomia, a cultura, o património 

e o estilo de vida são aspetos que devem estar presentes na estruturação do produto AASL. 

 

O clima ameno do Alto Alentejo é como vimos uma das forças deste território, embora não seja 

um fator que o distinga dos seus principais concorrentes enquanto destino, o Algarve, Região 

de Lisboa, Malta, Costa Brava e Costa do Sol (Espanha) e Sul de França.  

Não sendo o clima um fator controlável ou suscetível de melhoria, a atuação, neste domínio, 

prende-se com o desenvolvimento e implementação de um plano de adaptação às alterações 

climáticas, que prepare, antecipadamente, o território para a possibilidade de aumento de nº de 

dias por ano com temperaturas extremas, bem como para a maior probabilidade de regimes de 

chuvadas torrenciais que contribuem para o aumento da ocorrência de cheias. 

Este aspeto prende-se com a necessidade de climatização das habitações e com a introdução 

de preocupações a este nível nas novas construções, bem como de intervenções no espaço 

público, em particular através da criação de zonas de abrigo e sombreamento e espaços 

verdes com árvores de copas largas e elementos de água que possam reduzir a temperatura 

ambiente. Neste contexto, é ainda relevante a atuação no domínio da prevenção de cheias nos 

locais identificados como de maior risco. 

 

 Afabilidade e Carinho – Bem receber e acolher de forma calorosa e profissional. 

 Tolerância – Respeito pela diferença 

 Inclusão Social – Integração e Oportunidades para Todos 

 Tranquilidade – Tempo para Viver 

 Identidade Histórica – vivenciar a cultura e tradições; 

 Respeito pelo Ambiente – preservar e potenciar o património ambiental e as 
paisagens naturais. 

 Excelência – no conhecimento e na qualidade de equipamentos e serviços 

 Inovação – inovar na vida sénior 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

   474 

O AASL oferece claramente um produto de Vida no Campo e de Inserção no Espaço Rural que 

se pretende simultaneamente tradicional e sofisticado. Este é o ADN do Alto Alentejo, um 

território com baixo nível de construção, com uma variação paisagística de norte para sul, com 

o Tejo internacional a norte e a Serra de S.Mamede que constitui o principal relevo do Alentejo 

e que contribui para a sua biodiversidade, a zona de montado a oeste e as zonas de vinhas, 

florestas e albufeiras que proporcionam locais de grande beleza paisagística e onde a natureza 

pode ser disfrutada com calma, vilas e cidades bem preservadas, frequentemente muralhadas. 

A gastronomia alentejana, o seu vinho, queijos, enchidos, pão, açorda, caldos e caça são  um 

fator distintivo que não pode ser descurado na proposta de Valor do Alto Alentejo Senior Living, 

pelo contrário deve ser valorizado em termos de uma alimentação mais natural e biológica e 

inserida em todo um conceito de vida ”slow” (lenta, tranquila), como antagónico a um estilo de 

vida “fast” (com stress e sem tempo para disfrutar da vida). 

A paisagem e elementos naturais devem ser potenciados de forma articulada com o “Alentejo 

Fell Nature”, com as atividades outdoor a oferecer, como se descreve no ponto 9.1.6 

Atividades. 

O AASL deve incluir na sua proposta de valor a oferta de património histórico e arqueológico, 

revelando as múltiplas possibilidades para os seniores se manterem ativos e em aprendizagem 

a contínua ao longo de toda a sua vida no Alto Alentejo, o que contribui fortemente para a sua 

saúde e alegria de viver.  

 

Tal como o disfrutar da paisagem e do património natural, também o conhecimento do 

património histórico e arqueológico depende da forma como se organiza a sua oferta e em 

particular da animação e atividades que se desenvolvem a partir destes polos de atração. 

 

Assim, e de acordo com o descrito na proposta de Valor Atual, é incontornável no património 

natural, histórico e arqueológico do AA destacar a criação dos seguintes roteiros (a 

desenvolver no ponto 9.1.6):  

 Rota da Pré-História  

 Rota dos Castelos e Vida medieval  

 Rota Histórica das Religiões  

 Alentejo Fell Nature – percursos pedonais e cicláveis 

 Rota do “Viver Alentejano”  

Para o sucesso destes produtos, não só para utilização dos seniores visitantes e residentes, 

como de outros grupos etários, é fundamental o seu adequado desenvolvimento e 

estruturação, a sua dinamização por agentes de animação turística e entidades da economia 

social com oferta para idosos e sua inserção em termos de promoção integrada nos canais 

adequados não só do AASL, como do Turismo do Alentejo. 

Esta oferta deve logo à partida ter a preocupação de manter em bom estado de conservação 

os elementos patrimoniais a visitar e que, uma vez que se direciona a um público sénior não só 

nacional como estrangeiro, assegure a sua acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida 

e a disponibilização de informação em várias línguas, quer escrita, quer em termos de áudio-

guias ou de visitas guiadas. 
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O AASL deve incluir, na sua proposta de valor, a oferta de património histórico e arqueológico, 

revelando as múltiplas possibilidades para os seniores se manterem ativos e em aprendizagem 

contínua ao longo de toda a sua vida no Alto Alentejo, o que contribui fortemente para a sua 

saúde e alegria de viver.  

Tal como o disfrutar da paisagem e do património natural, também o conhecimento do 

património histórico e arqueológico, depende da forma como se organiza a sua oferta e em 

particular da animação e atividades que se desenvolvem a partir destes polos de atração. 

 

Apesar do Alto Alentejo não estar numa situação de escassez de água, este recurso não é 

abundante, sendo a sua utilização eficiente um princípio que faz parte dos valores de 

sustentabilidade do Alto Alentejo Senior Living. Assim deve ser assegurada a minimização do 

desperdício, em particular das perdas de água da rede. 

Em consonância com este princípio de destino sustentável deve também ser promovido o uso 

eficiente da energia, em particular nos equipamentos de Vida Sénior e nos espaços e edifícios 

públicos e incentivada a produção de energia a partir de fontes renováveis, em particular o sol 

e a biomassa que faz parte integrante da estratégia do Alto Alentejo em termos de Energia 

Embora, como anteriormente descrito no âmbito da atual PPV do AA, a paisagem e recursos 

naturais sejam um dos seus fatores competitivos, para estes serem realmente distintivos 

precisam de ser promovidos de forma mais dirigida para ofertas concretas. Assim, a proposta 

de valor AASL, em linha com os documentos de orientação estratégica do turismo para a 

região deve agrupar a sua oferta em conceitos próprios de Vida Sénior que resultam do 

aproveitamento destes seus recursos naturais e dos equipamentos existentes como sejam os 

abaixo referidos e que serão desenvolvidos mais adiante neste documento: 

 SENIOR SLOW LIFESTYLE 

 SENIOR ECOSTYLE CHIC 

 SENIOR WINE & GASTRONOMY -  

 

 

9.1.2   INFRAESTRUTURAS 

O AASL dispõe (como já descrito no Capítulo 3.2) de boas infraestruturas em termos de 

acessibilidades, abastecimento de água e saneamento, podendo descrever-se que o AASL 

dispõe de infraestruturas e utilities de nível e padrões europeus, que não estão disponíveis em 

destinos concorrentes fora da Europa.  

Ao nível da Internet e Televisão por cabo é fundamental melhorar os níveis de cobertura da 

rede e velocidade em todo o território, dado que este é um elemento muito valorizado pelos 

públicos-alvo e que é necessário garantir. 

O acesso a um aeroporto internacional a mais de 1h é um dos pontos fracos desta oferta que 

poderá ser minimizado pela melhoria do serviços de Shuttle ao aeroporto de Lisboa e à medida 

que se verifique um aumento da procura na região equacionar a adaptação do aeródromo de 

Ponte de Sor ou de ligação ao aeroporto de Badajoz, numa lógica transfronteiriça de 

aproveitamento de infraestruturas existentes. 
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Nos 15 municípios do Alto Alentejo o espaço público é geralmente organizado e limpo, sendo, 

no entanto, importante para um destino de Vida Sénior de Excelência que tanto o espaço como 

os edifícios públicos sejam “amigos das pessoas idosas”, ou seja, permitam a acessibilidade a 

pessoas com mobilidade reduzida e tenham um atendimento adaptado a este tipo de publico.  

Este aspeto foi incluído no Plano de Ação para Operacionalização da Estratégia de 

Desenvolvimento da Economia Social no Alto Alentejo 2014-2020, estando prevista a 

adaptação dos edifícios e espaço público a pessoas com mobilidade reduzida. 

Não estando ainda asseguradas, é também um elemento importante do Alto Alentejo Senior 

Living ao nível dos serviços públicos disponibilizados, a criação de um gabinete de apoio ao 

investidor (nacional ou estrangeiro) com técnicos conhecedores do Proposta de Valor AASL e 

das facilidade e procedimentos para apoio ao investimento. 

O AASL deverá ainda providenciar um gabinete intermunicipal, com serviço presencial e on-line 

para apoio aos seniores locais ou expatriados, onde os idosos possam obter informações sobre 

as questões do seu interesse. 

 

 

9.1.3   EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS CULTURA E LAZER  

O AASL disponibiliza uma ampla rede de infraestruturas desportivas de cultura e lazer como 

sejam piscinas, pavilhões gimnodesportivos, bibliotecas, museus, cineteatros, etc, devendo 

promover de uma forma integrada a partilha intermunicipal de equipamentos desportivos e sua 

disponibilização para a realização de programas específicos para o envelhecimento ativo e 

saudável por operadores da Vida Sénior. 

Ao nível dos equipamentos culturais é fundamental dinamizar atividades com interesse para os 

seniores, nomeadamente de âmbito intergeracional e intercultural, tendo presente as 

nacionalidades dos seniores que se pretendem atrair e o seu maior nível de sofisticação, pelo 

que a oferta deverá responder a essa tendência. 

A oferta de equipamentos culturais, em particular museus e centros de interpretação, devem 

ser inseridos nos roteiros temáticos a dinamizar, como descrito no ponto 9.1.6. Efetivamente, e 

tal como na dimensão relativa ao património, a potenciação destes equipamentos está 

fortemente ligada às dinâmicas de realização de atividades e eventos direcionados para 

seniores. 

Em termos de infraestruturas de Golfe estas só se manifestaram como importantes para 40 % 

dos inquiridos, não se considerando que o AASL deva ter inscrito na estruturação do seu 

produto a criação de um destino de golfe, dado que esse desígnio implicaria um conjunto de 

investimentos que não se consideram ajustados à proposta de valor definida. No entanto, a 

existência de um campo de golfe no território poderia ser mais um elemento para a 

diversificação das atividades disponíveis para os seniores (naturalmente de forma não 

exclusiva), potenciando a atração desta clientela de nicho. 

As infraestruturas desportivas relacionadas com o hipismo poderão sim ser incluídas como um 

fator na proposta de valor AASL, dado que esta atividade tem uma forte tradição na região e é 

um fator que também a carateriza, e, embora não sendo estruturante, é mais um elemento 

distintivo da oferta integrada AASL, endereçada a este público específico. 
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9.1.4   CUIDADOS DE SAÚDE 

Este é um dos constrangimentos atuais à criação de uma proposta de valor competitiva a nível 

internacional, pelo que é fundamental atrair para o território um Hospital/ Clinica de referência, 

com especialistas na vida sénior e unidades afins do turismo de saúde, nomeadamente com 

valências na reabilitação neurológicas e doenças do movimento, rejuvenescimento e bem-estar 

/ estética, com ligação a centros de excelência internacionais e com disponibilização de 

profissionais médicos e enfermagem, fisioterapia que aportem o seu nome e know-how. 

A dimensão cuidados de saúde é incontornável na proposta de valor Alto Alentejo Vida 

Sénior, isto é, tem que oferecer opções no continuum de saúde: cuidados primários, 

secundários e terciários. Tal significa a existência de clínicas de saúde de qualidade, com 

capacidade para complementar a oferta pública no Alto Alentejo, concentrada em termos 

hospitalares nos Hospitais de Portalegre e Elvas. 

Esta proposta de Valor deverá assentar no turismo de saúde, que será um dos grandes drivers 

da atratividade da proposta de valor do AASL. 

A proposta de valor do AASL aposta, assim, na criação de valências clinicas e hospitalares, 

especialmente dirigidas para a Vida Sénior, em articulação com o desenvolvimento do Turismo 

de Saúde e Bem-estar no Alto Alentejo, em torno de dois polos, associados à 

conversão/adaptação dos atuais complexos termais de Nisa (Fadagosa) e Fronteira (Cabeço 

de Vide), com águas medicinais de propriedades muito adequadas à recuperação de 

patologias específicas, aproveitando os equipamentos e infraestruturas alvo de grandes 

investimento num passado recente: 

 

1. CENTRO NEUROLÓGICO E DE REABILITAÇÃO DO ALTO ALENTEJO – “THERMAL 

NEUROLOGIC CENTER” 

Este projeto deverá ser encabeçado pelas entidades que a nível regional se encontram 

mais bem posicionadas para o cumprimento dos seus objetivos, complexo termal das 

Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide (CM Fronteira) ou complexo Termal da Fadagosa 

de Nisa (CM Nisa), não existindo mercado neste território (mesmo captando utilizadores 

fora do mercado nacional) para a existência de 2 projetos em simultâneo com as mesmas 

carateristicas. 

Este projeto deve ter uma capacidade de alojamento de 40 camas in loco e integrar um 

centro neurológico e de reabilitação, vocacionado para doentes com patologias 

neurológicas, com atrofia muscular (como Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas, etc.), 

patologias músculo-esqueléticas, reabilitação de AVC, em parceria com o complexo termal; 
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2. CENTRO DE RECUPERAÇÃO, REJUVENESCIMENTO E BEM-ESTAR DO ALTO 

ALENTEJO – “THERMAL OLIVE RENEWAL CENTER” 

A criação de “Centro de Recuperação, Rejuvenescimento e Bem-estar do Alto Alentejo”, é 

um projeto muito ambicioso e que deverá ser detalhadamente avaliado, cujo sucesso 

depende da criação das parcerias certas e atração de investimento privado. 

Independentemente do complexo termal que assuma a promoção do projeto, este engloba 

dois subprojetos base que se complementam entre si: 

 Criação de uma clínica especializada e unidade de cuidados continuados de 

reabilitação e recuperação de pós operatórios, com 40 quartos, nomeadamente 

associadas ao rejuvenescimento e bem-estar, com oferta integrada com programas 

de melhoria da mobilidade, controle e redução de peso e tratamentos e cirurgia 

estética (dependente de parceiros privados), numa abordagem holística do bem-

estar; 

 Criação de uma unidade para a produção de uma linha de cosméticos, associada 

às águas termais e à Olivoterapia (dependente de parceiros privados) 

No sentido de melhorar o acesso a cuidados de saúde especializados e de topo é também 

fundamental incrementar a utilização de tecnologias de informação, nomeadamente através da 

Telemedicina, não só dentro do próprio território, mas com ligação internacional, facilitando aos 

seniores estrangeiros ou nacionais provenientes de outras regiões do pais, a manutenção do 

contacto permanente com os seus médicos assistentes dos seus países de origem. É neste 

sentido que o projeto “Alentejo for All”, promovido pelo Turismo do Alentejo, ERT, é 

estruturante para o desenvolvimento do AASL e deve estar inserido nesta Proposta de Valor. 

 

 

9.1.5   SEGURANÇA 

No atual contexto internacional de migração dos refugiados, de instabilidade politica e social e 

sustentabilidade a ataques terroristas, o Alto Alentejo surge como uma fortaleza segura, numa 

extensão a todo o território das necessidades de segurança que estiveram tão presentes neste 

território nos tempos medievais e que levaram à construção de inúmeros castelos e fortalezas. 

Hoje o AASL, não tem necessidade de muralhas que o protejam, uma vez que é já um território 

com muito baixos níveis de criminalidade e elevada paz social.  

Este é um dos aspetos também fortemente valorizado pelos públicos-alvo. Em particular os 

franceses realçam que a vontade de saírem de França para um território próximo, que ofereça 

maior segurança que o atual ambiente no seu pais e em Marrocos, um dos destinos de reforma 

tradicionais para os seniores franceses. 

Este é pois um fator em que o AASL se posiciona já à partida como um benchmark a nível 

internacional nos destinos de Vida Sénior.  
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9.1.6   ATIVIDADES 

A disponibilização de múltiplas e diversificadas atividades que mantenham os seniores ativos e 

motivados é um elemento fundamental do Alto Alentejo Senior Living.  

Embora, os municípios do Alto Alentejo já organizem diversas atividades para a Vida Sénior, ao 

longo do ano, esta oferta deverá ser estruturada numa agenda intermunicipal de atividades 

culturais e desportivas que tirem partido dos eventos organizados pelos municípios e pelas 

entidades do 3º e do 2º setor. 

Esta agenda conjunta exige um esforço de coordenação e de promoção integrada das 

iniciativas para além dos limites geográficos do município e mesmo da região, atraindo público 

de outras zonas do pais e do estrangeiro 

Nesse sentido é importante que além das festas, romarias e festividades religiosas se retire 

mais partido dos pontos de atração do território, património histórico, arqueológico e natural e 

dos vastos equipamentos desportivos, culturais e de lazer disponíveis nos 15 municípios do 

Alto Alentejo. 

Assim, deverão ser desenvolvidos e promovidos roteiros temáticos para agrupamento da oferta 

de atividades e disponibilização dos respetivos circuitos dirigidos para seniores (mas não só), 

nomeadamente: 

 Rota da Pré-história – que inclua a visita aos vários vestígios arqueológicos, 

respetivos centros interpretativos e museus, onde se destacam dezenas de antas e as 

ruinas romanas da cidade de Amnaia 

 Rota dos Castelos e Vida Medieval – Em que para além das visitas aos castelos e 

fortificações da região se incluem as festas e festividades medievais que procuram 

recriar esta época de grande importância na história do Alto Alentejo, incluindo ainda 

visitas aos principais museus e centros de interpretação relacionados com este temas 

(como por exemplo o Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros) 

 Rota da Historia das Religiões – incluindo a visita às principais igrejas católicas e seu 

enquadramento histórico, bem como às judiarias e vestígios da presença judaica e 

muçulmana na região. Inclui também museus de arte sacra e outros relacionados com 

a temática das religiões. 

 Rota da “Vida Alentejana – Que permite conhecer o modo de vida dos alentejanos e 

seus hábitos e cultura, incluindo museus rurais e etnográficos, museu do sabão, 

Centro Ciência e Café,  Centro de Interpretação da Natureza, mel e biodiversidade, 

etc. 

 Alentejo Feel Nature e estruturação, promoção de percursos pedestres e cicláveis, 

aproveitando a paiagem e o contacto com a  natureza. e criação de condições para o 

seu acesso a pessoas com mobilidade reduzida. 

 Gastronomia e Vinhos  - incluindo mostras gastronómicas e provas de vinhos, 

Enoturismo e olivoterapia,  e  promoção de dias temáticos na divulgação da 

gastronomia e produtos da região. Neste aspeto é importante envolver o setor da 

restauração e apoiar a sua aderência à distinção Alentejo Bom Gosto. 
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São ainda incluídas nas Aividades da Proposta de Valor para a Vida Sénior do Alto Alentejo: 

 Atividades aquáticas nas praias fluviais e albufeiras (remo, windsurf, vela, canoagem, 

pesca), devidamente adaptadas aseniores ativos. 

 Atividades Culturais variadas que incluam uma oferta diversificada de estilos e temas, 

nos diferentes domínios artísticos, através da realização de exposições, concertos e 

festivais musicais, cinema e teatro, palestras, conferências, etc. 

 Atividades desportivas que contribuam para o envelhecimento ativo da população. 

No domínio das conferências o AASL deverá realizar com uma periodicidade de 2 em 2 anos 

uma Conferência e mostra de Vida Sénior, associadas à comemoração do dia do idoso 

realizado por várias autarquias. 

Também as universidades seniores desempenham um papel relevante na continua 

aprendizagem ao longo da vida dos mais velhos, devendo diversificar e sofisticar a sua oferta 

para acolher também a participação de seniores de outras nacionalidades. 

Estas universidades seniores conjuntamente com as autarquias e as entidades da Economia 

Social e associações deverão desenvolver clubes de atividades que vão desde os jogos 

tradicionais, à realização de visitas turísticas, a atividades mais manuais, como outras mais 

eruditas, como sejam aulas de escrita criativa por exemplo. 

 

 

9.1.7   DIMENSÃO HUMANA 

A dimensão humana é, a par do clima e do custo de vida, talvez das mais importantes na 

escolha de um destino de Vida Sénior. 

Todo o ser humano gosta de se sentir acolhido, incluído e considerado, de ser tratado com 

afeto e respeito. No caso de um público sénior mais determinantes são estes fatores. 

Neste domínio o Alto Alentejo tem à partida alguns elementos facilitadores do desenvolvimento 

de uma adequada proposta de valor ao nível da sua dimensão humana, como sejam a 

simpatia, capacidade de acolhimento e bem-receber da sua população, dispondo já de algum 

know-how do “saber fazer” existente em muitas das entidades da Economia Social. Tem, no 

entanto, que melhorar outros aspetos relevantes para uma adequada integração de seniores 

provenientes de outros países, com outra língua e hábitos culturais. 

Assim o AASL deverá assegurar a disponibilização de recursos humanos, especializados nas 

diferentes vertentes da Vida Sénior, de cuidadores ou pessoal de apoio para a Vida Sénior 

certificados, com uma qualificação reconhecida a nível internacional, isto é, que possam ser 

reconhecidos além-fronteiras, como profissionais especializados e acreditados num setor onde 

a informalidade é grande.  

Esta especialização e certificação deverá ter em conta que as características de cada 

profissional devem ser adequadas aos diferentes segmentos da Vida Sénior, por exemplo, Vida 

Independente (Independente Living), Vida Assistida (Assisted Living), Unidades de Memória 

(Memory Care) ou Cuidados continuados e de recuperação (Nursing Homes), sendo 
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especialmente relevante para a credibilização do AASL junto de mercados exigentes como os 

EUA e Europa do Norte. 

O AASL deve também assegurar que os diversos profissionais que contactam com o público 

sénior têm adequada formação em línguas estrangeiras (em especial inglês mas também 

francês) e em técnicas de atendimento, nomeadamente nos serviços públicos (nomeadamente 

de cuidados de saúde), nos restaurantes e na oferta de Vida Sénior e Turismo. 

Para este fim o envolvimento do Instituto Politácnico de Portalegre - IPP é determinante para 

este processo de melhoria de competências, não apenas dos profissionais, direta ou 

indiretamente relacionados com a Cadeia de Valor da Vida Sénior, mas também na melhoria 

global dos níveis de qualificação da população do Alto Alentejo  

Ainda neste domínio o AASL terá que atrair delegações de associações de comunidades de 

expatriados (UK, França; Holanda, Alemanha, EUA, etc) que possam contribuir para a sua 

melhor integração, através não só da prestação de esclarecimentos como na promoção de 

iniciativas que mantêm vivas as tradições e hábitos dos seus paises de origem, fazendo-os 

sentir em casa, como também contribuem para a promoção da região e atração de novos 

residentes. 

 

 

9.1.8   INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

O desenvolvimento de um cluster para a Vida Sénior necessariamente inclui as temáticas da 

saúde, em particular do envelhecimento ativo e saudável, endereça esforços e estimula o 

aparecimento de iniciativas para resolver problemas que afetam ou que têm um grande 

impacto na Vida Sénior, como sejam nas seguintes temáticas: Memória/ Demência, Movimento, 

Diabetes, Visão e Audição.  

 

Assim, é fundamental a criação de um Centro de Conhecimento, Investigação e 

Desenvolvimento em rede com os centros de conhecimento/investigação mais desenvolvidos 

no mundo – (Kings College, USC, Harvard Medical Scholl, Universidade de Medicina de 

Lisboa, Ipatimup, Institute of Molecular Pathology and Immunology of the University of Porto, 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar,  entre outros) O IPP deverá ser o pivô 

catalisador desta atividade, garantindo a sustentabilidade da inovação e desenvolvimento de 

competências distintivas que posicionem o AASL na excelência da Vida Sénior, a nível 

internacional. 

Neste sentido devem ser criadas as condições para atrair investigadores e start-ups nestas 

áreas, aproveitando inclusivamente as oportunidades geradas pelo Portugal 2020 e Horizonte 

2020. 

 

A Inovação e Tecnologia na Vida Sénior é um fator distintivo da Proposta de Valor Alto 

Alentejo Senior Living, que garantirá o desenvolvimento e competitividade da região, 

acrescendo ao conhecimento e capital intelectual que gerará à volta do setor, o forte impacto 

no emprego e atração do investimento. 

 

É pois estratégica para o Alto Alentejo Senior Living a criação de centros de excelência na 

área da educação e investigação no domínio do envelhecimento ativo e saudável, incluindo, as 

Áreas da Motricidade e Mobilidade, Demência, Telemedicina e Segurança. 
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Para a criação e desenvolvimento destes centros de excelência, devem os agendes do Alto 

Alentejo, em particular a CIMAA e entidades nos domínios da saúde e ensino superior, estar 

ligados em rede com centros avançados de desenvolvimento, nomeadamente em países do 

norte da Europa e EUA. 

 

Os operadores e centros de investigação devem ainda criar parcerias com unidades de saúde 

e especialistas internacionais, envolvendo a comunidade científica e empresas em projetos 

com impacto na Vida Sénior. 

 

A inovação não se cria por decreto, mas é fundamental criar uma cultura de inovação que leve 

os agentes da Vida Sénior a melhorarem continuadamente, com a consciência que competem 

num palco global. Mas também é fundamental todos os agentes perceberem que a inovação se 

faz na prática do dia-a-dia e não apenas em centros ou laboratórios de investigação. 

 

É às escolas superiores, neste caso, o Instituto Politécnico de Portalegre que cabe liderar este 

projeto, sendo agregador do movimento de inovação e encontrando parceiros homólogos em 

diversos países dos EUA e Europa. Para este efeito é fundamental participar nas diversas 

redes de parceiros nos domínios da saúde e do envelhecimento ativo, criadas no âmbito do 

Horizonte 2020. 

 

9.1.9   FINANCIAMENTO, POLITICAS E INCENTIVOS 

Um dos aspetos mais relevantes na escolha de um Destino de Vida Sénior é o “valor pelo 

dinheiro” ou seja o que cada sénior consegue fazer com os rendimentos que aufere e que 

obviamente depende à partida do custo de vida do país/região, do custo do imobiliário e 

serviços de vida sénior, da existência de benefícios (fiscais e outros) disponibilizados para 

seniores e de opções de financiamento. 

 

O Custo de Vida em Portugal e mais ainda no Alto Alentejo é um forte fator competitivo da 

oferta do AASL, ou seja este posiciona-se como um destino de elevada qualidade a um 

(comparativamente) baixo preço. 

 

Quanto a Sistemas de benefícios para reformados e pensionistas de fora da região que 

fixem residência no Alto Alentejo, é fundamental promover como elemento atrativo do Alto 

Alentejo (embora este não seja exclusivo desta região mas aplicável a todo o território 

nacional), a promoção do regime de benefícios fiscais para reformados e pensionistas e 

que permite aos reformados residentes no Ato Alentejo (como em todo o país) e que recebam 

a pensão no seu pais de origem, ter isenção de IRS durante 10 anos 

Também os profissionais de alto valor acrescentado (como engenheiros, médicos ou 

investigadores) que venham trabalhar para o Alto Alentejo (ou para qualquer outro ponto do 

pais) beneficiem de uma taxa fixa de IRS também ao longo de 10 anos, o que é um atrativo 

muito interessante para captar os necessários profissionais de saúde e I&D necessários à 

concretização do AASL. 

 

A existência de outros benefícios aplicáveis a nível nacional deve também ser incluído no 

programa de incentivos para Seniores nacionais ou estrangeiros que venham residir para um 

dos 15 municípios do Alto Alentejo que se constitua como um fator distintivo deste território a 

nível nacional  
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Os seniores mais desfavorecidos residentes atualmente no AA já dispõem de diversas 

vantagens e descontos disponibilizados pelas autarquias através do cartão do idoso, 

pretendendo-se criar ao abrigo do AASL a sua extensão a seniores de fora da região sem limite 

de rendimento que passem a residir no Alto Alentejo.  

 

O financiamento da Vida Sénior tem dois âmbitos completamente diferentes, do lado da 

Oferta e do lado da Procura, que se interligam e fazem depender o sucesso da Vida Sénior do 

desempenho de cada um. 

 

Do lado da Oferta temos o financiamento a Operadores de Vida Sénior (ex.: Vida 

Independente, Vida Assistida, Unidades de Memória, Cuidados Continuados,...). Em Portugal, 

o modo de financiamento mais comum são os fundos públicos europeus, que configuram a 

principal forma de acesso aos capitais pelos agentes na área da Vida Sénior, maioritariamente, 

IPSS, Misericórdias e Entidades com fins lucrativos. 

Presentemente, o financiamento através da banca de retalho é muito difícil, ou tem custos 

muito altos (juros elevados), incomportáveis numa economia de mercado onde os seus 

competidores internacionais se financiam de forma muito mais competitiva. 

 

Do lado da procura, temos os clientes (publico alvo), que na sua esmagadora maioria são 

financiados de forma indireta pela segurança social (através de acordos com as entidades da 

Economia Social) e seguros. Tanto a Segurança Social, como os seguros colocam limitações 

importantes quer do lado do valor da verba que disponibilizam, quer do lado das entidades que 

disponibilizam para utilização destes serviços (com acordos), condicionando assim a oferta. 

 

Em termos de Proposta de Valor, devem ser criados (ou identificados) fundos com o objetivo 

de promover o desenvolvimento do Alto Alentejo Senior Living, vocacionados para a criação / 

Requalificação da oferta integrada, investindo maioritariamente em Equipamento Imobiliário, 

mas também em Capacitação, I&D, Inovação e Empreendedorismo Social e Regeneração do 

espaço público, onde os Operadores e outros agentes da cadeia de valor possam beneficiar de 

financiamento em condições competitivas. 

 

Assim, o financiamento ao desenvolvimento do Equipamento Imobiliário para a Vida Sénior no 

Alto Alentejo, deverá no início, ter uma forte componente publica, por forma a criar confiança 

aos investidores, diminuindo o risco para estes. 

À medida que a proposta de valor vai sendo implementada, a dinâmica do mercado 

acrescentará uma componente de divida subordinada e outra de Equity ao fundo, que 

propiciará uma total oferte de financiamento adequada às necessidades do setor. 

 

Por outro lado, é fundamental haver mecanismos de financiamento da procura, para os 

seniores que têm ativos imobiliários, nomeadamente casas (ou propriedades) e que 

necessitam de os converter em dinheiro, por forma a financiar os equipamentos e serviços da 

vida Sénior. A este mecanismo chama-se Equity Release. 

 

Deve o Alto Alentejo, promover a criação de um fundo Equity Release, por forma a 

proporcionar aos seniores (+55 anos) que queiram viver, ou passar uma parte do ano, no Alto 

Alentejo, a opção de poder ceder parte ou a totalidade dos seus ativos, em troca de dinheiro 

para que os proprietários possam comprar serviços e equipamentos de Vida Sénior. 

 

Não esquecendo aqueles seniores que não têm ativos e que não podem pagar os 

Equipamentos e Serviços de Vida Sénior, que são beneficiários da segurança social ou têm 

diversos apoios públicos, deve a Segurança Social do Alto Alentejo proporcionar serviços 
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personalizados, permitindo aos indivíduos decidir, enquanto beneficiários finais, quais os 

serviços da Vida Sénior que mais lhe convêm, tendo em conta não só as suas necessidades, 

mas também os seus desejos e vontade. 

 

 

9.1.10   MARCA ALTO ALENTEJO SENIOR LIVING 

Como ativo fundamental do Alto Alentejo, deve ser construída uma marca com objetivo de criar 

notoriedade e visibilidade da futura Proposta de Valor da Vida Sénior no Alto Alentejo - Alto 

Alentejo Senior Living. 

O Alto Alentejo deve conceber um modelo digital do que será o Alto Alentejo Senior Living 

com toda a sua oferta integrada, tangibilizando o seu conceito, por forma a apresentar a sua 

proposta de valor a potenciais investidores e Operadores internacionais da Vida Sénior. 

Promover o Alto Alentejo com os maiores promotores e agências imobiliárias (ex.: sothebys) 

em mercados internacionais, nomeadamente nos EUA e norte da Europa. 

A promoção da região é um marco estratégico fundamental para o desenvolvimento do setor 

da Vida Sénior no Alto Alentejo, devendo ser criada uma “Agência” ou “Estrutura” de missão 

que será responsável pela coordenação e  desenvolvimento do Alto Alentejo Senior Living e 

pela  promoção da região nos mercados alvo, gerindo as relações institucionais com os demais 

players e stakeholders do setor. Este aspeto deverá ser desenvolvido num Plano de Promoção 

e Internacionalização do Alto Alentejo Senior Living. 

O desenvolvimento da marca Alto Alentejo Senior Living – Excelência na Vida Sénior, entre 

outros, deverá revelar a identidade da região, com forte poder de atração e correspondência às 

preferências dos seniores do norte da Europa e EUA, revelando na sua visão e valores, que 

preservam a Afabilidade e Carinho, a Tolerância, a Inclusão Social, a Tranquilidade, a 

Identidade Histórica e Respeito pelo Ambiente. Tudo isto num meio de Excelência e Inovação 

dos serviços e equipamentos de Vida Sénior. 

 

9.1.11   EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS VIDA SÉNIOR E TURISMO SÉNIOR E DE SAÚDE 

Os EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS de Vida Sénior deverão ser desenhados com base num 

Plano Mestre (Master Plan) que apresente a Oferta do Alto Alentejo como um todo, isto é, 

apresente a região de forma integrada, harmoniosa e tirando partido da capacidade instalada e 

dos recursos (endógenos e exógenos) de cada concelho. 

Este Plano Mestre deve traduzir uma oferta integrada, que envolva os recursos e 

equipamentos dos 15 concelhos, mas que se apresente como uma Proposta de Valor única 

para a região, designada Alto Alentejo Senior Living (AASL).  

Este conceito permitirá endereçar a Proposta de Valor AASL quer aos players e agentes da 

Vida Sénior, quer ao público-alvo utilizador final, português ou estrangeiro, com um conceito 

integrado, distribuído por vários segmentos, que constituem um destino destintivo para viver a 

sua reforma, o Alto Alentejo. 

Pela sua vocação, meios, recursos e competências necessárias, a implementação desta 

Proposta de Valor, cabe essencialmente aos players da Vida Sénior (do 2º e 3º setor), locais e 

internacionais, que atuam em toda a sua cadeia de valor. 
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Efetivamente, dado o âmbito internacional que as várias entidades da cadeia de valor terão de 

ter, para captar os diversos públicos-alvo, é significativo o esforço de investimento e na 

operação dos equipamentos e serviços, pelo que a liderança da implementação deste processo 

só terá sucesso através do envolvimento da iniciativa privada, enquadrada  por uma estratégia 

de coordenação eficiente ao nível da região Alto Alentejo que ofereça a necessária confiança 

institucional e facilitação na implementação. 

Como já referido ao longo deste documento os Equipamentos e Serviços de Vida Sénior 

devem ser configurados em 5 segmentos:  

(1) Vida Independente (Independent Living);  

(2) Vida Assistida (Assisted Living); 

(3) Unidades de Memória (Memory Care);  

(4) Cuidados Continuados (Nursing Homes) 

(5) Turismo de Saúde e Bem-estar.   

Este ultimo será estruturado num Centro Neurológico e num Centro de Recuperação, 

Rejuvenescimento e Bem Estar, associados às termas de Nisa e Fronteira – Cabeço de Vide. 

O Turismo de Saúde, em grande crescimento e expansão a nível mundial, deve constituir-se 

como uma âncora da Proposta de Valor AASL, associado aos complexos termais existentes. 

Este é um driver fundamental para alavancar a procura da Vida Sénior nos seus diversos 

segmentos. Assim, o Turismo constitui-se como uma atividade estratégica para a Vida Sénior, 

quer como produto final, nomeadamente o Turismo de Saúde e Bem-Estar, quer enquanto 

motor da promoção do conceito AASL e notoriedade da Marca Alto Alentejo Senior Living junto 

dos mercados alvo e atração de seniores, especialmente  no segmento de Vida Independente. 

Pela importância que o público-alvo internacional dá aos diversos segmentos e dimensões da 

Vida Sénior, exige-se uma Oferta de equipamentos e serviços integrada e coerente para toda a 

Região do Alto Alentejo, copromovida pelos 15 Municípios, enquanto facilitadores de um 

processo de investimento e operação, fundamentalmente da responsabilidade da iniciativa 

privada e ao qual os lideres locais correspondem às entidades da Economia Social com maior 

capacidade de iniciativa e abertura a novos compromissos e formas de gestão. 

A maquetização da oferta deve pois, à partida ser distribuída de forma equitativa pelos 15 

municípios, de acordo com as atuais regras de distribuição definidas pala CIMAA, embora na 

prática a localização dos projetos venha a ser determinada em concreto, pelos respetivos 

promotores, desde que respeitando a visão global e não pondo em causa a Marca Alto Alentejo 

Senior Living. 

A distribuição da quantidade da Oferta de Vida Sénior no Alto Alentejo deve ser feita de acordo 

com a capacidade instalada em cada um dos concelhos e onde, naturalmente haja interesse 

por parte dos promotores / investidores em desenvolver os determinados segmentos. 
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A título indicativo, propomos a distribuição da oferta, com base na divisão
9
 acordada pelos 

municípios que integram a CIMAA: 

Alter do Chão 4,88% 

Arronches 4,64% 

Avis 6,07% 

Campo Maior 6,32% 

Castelo de Vide 4,72% 

Crato 5,50% 

Elvas 12,56% 

Fronteira 4,35% 

Gavião 4,93% 

Marvão 4,45% 

Monforte 4,86% 

Nisa 7,68% 

Ponte de Sor 11,09% 

Portalegre 12,78% 

Sousel 5,16% 
 

Quadro 24 – Tabela de distribuição de investimentos pelos municípios da CIMAA 

 

De acordo com a previsão da procura, definida no capítulo 7, estima-se que em 2030, cerca de 

16.450 novos seniores serão utilizadores anuais dos equipamentos e serviços de Vida Sénior, 

distribuídos da seguinte forma: 

• 11.119 em Vida Independente - Independent Living; 

• 4.905 em Vida Assistida - Assisted Living; 

• 214 em Unidades de Memória -  Memory Care 

• 212 em Cuidados Continuados e de Recuperação - Nursing Home 

Ao que acresce 15.840 dormidas anuais de turistas de saúde e bem-estar e 57.824 dormidas 

relativas ao turismo sénior (+55 anos). 

Assim, apresenta-se a distribuição de oferta necessária para acomodar a procura definida no 

capítulo 7: 

                                                      

9
 A percentagem foi determinada considerando: 53,5% do FEF, 29,5% da população e 

17% equitativamente. 
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Distribuição da Oferta 2030  Alter do Chão Arronches Avis Campo Maior Castelo de Vide Crato Elvas Fronteira Gavião Marvão Monforte Nisa Ponte de Sor Portalegre Sousel Distrito

Independent Living 2030 (#camas) 543 516 675 703 525 612 1.397 484 548 495 540 854 1.233 1.421 574 11.119

Oferta Atual(#camas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Futura Independent Living (#camas) 543 516 675 703 525 612 1.397 484 548 495 540 854 1.233 1.421 574 11.119

# T0 109 103 135 141 105 122 279 97 110 99 108 171 247 284 115 2.224

# T1 163 155 202 211 157 183 419 145 164 148 162 256 370 426 172 3.336

# T2 27 26 34 35 26 31 70 24 27 25 27 43 62 71 29 556

Assisted Living 2030 (#camas) 256 239 254 177 311 312 639 176 306 223 184 387 561 636 245 4.905

Oferta Atual (#camas) 172 159 150 68 230 217 423 101 221 146 100 255 370 416 156 3.184

Oferta Futura (#camas) 84 80 104 109 81 95 216 75 85 77 84 132 191 220 89 1.721

# T0 28 27 35 36 27 32 72 25 28 26 28 44 64 73 30 574

# T1 17 16 21 22 16 19 43 15 17 15 17 26 38 44 18 344

# T2 4 4 5 5 4 5 11 4 4 4 4 7 10 11 4 86

Memory Care 2030 (#camas) 11 10 13 14 10 12 27 9 11 10 10 17 24 0 0 177

Oferta Atual (#camas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Futura (#camas) 11 10 13 14 10 12 27 9 11 10 10 17 24 0 0 177

# V6 2 2 3 3 2 2 5 2 2 2 2 3 4 5 2 41

Nursing Homes 24 26 4 4 3 4 29 3 4 22 3 5 36 39 4 212

Oferta Atual (#camas) 21 23 0 0 0 0 20 0 0 19 0 0 28 30 0 141

Oferta Futura (#camas) 3 3 4 4 3 4 9 3 4 3 3 5 8 9 4 71

# T0 (individual) 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 28

# T0 (Duplo) 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 1 21

Turismo de Saúde (#camas) 0 0 0 0 0 0 0 304 0 0 0 304 0 0 0 608

Centro Neurológico (#camas) 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 264

# T0 (individual) 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16

# T0 (Duplo) 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24

Centro Recuperação e Bem estar (#camas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 264

# T0 (individual) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16

# T0 (Duplo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24  

Quadro 25 – Distribuição da oferta de Vida Sénior e Turismo de Saúde no Alto Alentejo 

 

Assim, espera-se até 2030 que o Alto Alentejo aumente a capacidade em mais 13.696 de camas distribuídas por: 

 2.927 T0s; 

 3.680 T1s; 

 642 T2s e  

 41 V6 (Unidades de Memória no Modelo “Dementia Village”) 

Para além da adequação / remodelação da capacidade existente em 3.325 camas disponíveis em equipamentos atuais. 
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Em termos qualitativos dos seus equipamentos e serviços de Vida Sénior, a proposta de valor AASL, 

a implementar, quer por entidades da Economia Social, quer por entidades do 2º setor, deve estar ao 

nível mais sofisticado da oferta internacional, valorizando os critérios de procura  eleitos como 

importantes ou muito importantes, para mais de metade do público-alvo, num equilíbrio do tradicional 

com o conforto e modernidade, e com elevado nível de serviço.  

Esta oferta deve enquadrar-se nos conceitos base definidos que têm em conta 3 diferentes estilos de 

Vida que refletem o DNA do Alto Alentejo, mas que procuram simultâneamente ir ao encontro dos 

principais elementos identificados para os públicos alvo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, e independentemente do conceito adoptado a oferta de Equipamentos de Vida Sénior do Alto 

Alentejo Senior Living deverá contemplar os elementos descritos nos parágrafos seguintes.  

Inserção num território com elevados níveis de Qualidade Ambiental, num enquadramento 

paisagístico harmonioso e chamativo, assegurando baixos níveis de ruído, odores ou poluição do 

meio, garantindo que os equipamentos estão a salvo de qualquer tipo de poluição ambiental, de 

modo a permitir aos seniores a tranquilidade e contacto com a natureza que procuram. Este é um 

aspeto que muita da oferta atual da Economia Social já disponibiliza, devendo ser preservada e 

assegurada na localização de novos equipamentos, dado que constitui uma força competitiva do Alto 

Alentejo Senior Living, face a destinos concorrentes (Região Lisboa, Algarve, Sul de Espanha, etc). 

Acessibilidades rápidas a um Hospital ou Clinica, com um tempo de deslocação a menos de 20 

minutos de distância, tendo esta variável sido classificada como importante ou muito importante para 

mais de dois terços do público-alvo. Este é para diversos pontos do território uma limitação que se 

deverá procurar melhorar através da atração de investimentos privados na área da saúde, 

nomeadamente em articulação com o Turismo de Saúde e da melhoria da resposta rápida de 

transportes para os centros hospitalares mais próximos. 

Integração em espaço rural, preferencialmente com vista para a serra ou campo e próximo de rios 

ou albufeiras, tirando partido dos recursos naturais e polos de atração da região. 

SENIOR 

SLOW LIFESTYLE 

 

Usar o tempo de forma 

eficiente, num estilo de vida 

tranquilo, aproveitando os 

ciclos da natureza e recursos 

de cada estação, com tempo 

para passear, ler, escrever, 

ouvir música, partilhando 

momentos com amigos e em 

comunidade. Viver em 

equilíbrio entre corpo e 

espirito, numa oferta que 

disponibiliza práticas de 

meditação, ioga e medicinas 

alternativas e possibilidade de 

alimentação vegetariana. 

SENIOR 

ECOCHIC

 

Oferta que assenta no 

conceito ecológico e 

sustentável com partiicular 

atenção ao design, tirando 

partido da recuperação e 

reinvenção das tradições. 

Vivência em harmonia com a 

natureza, inserção no espaço 

natural e realização de 

atividades de natureza, 

alimentação biológica e 

disponibilização de atividades 

outdoor, de atividades 

manuais e tecnológicas de 

reciclagem e reaproveitamento  

de materiais. 

SENIOR 

WINE & GASTRONOMY 

 

Oferta com mais elevado 

nível de sofisticação. 

Equipamentos muito 

confortáveis e previligiando 

edifícios históricos 

recuperados. Promovendo 

atividades culturais e visitas a 

património histórico, 

exposições e especial 

atenção à gastronomia e à 

realização de frequentes 

eventos gastronómicos e de 

prova de vinhos. Forte ligação 

ao enoturimso e olivoturismo.  
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A Proximidade a zonas de comércio e serviços, deve ser ser acautelado no desenvolvimento da 

oferta, sendo este aspeto valorizado também por metade do público-alvo 

A proximidade de menos de 1h a um aeroporto internacional é valorizado por mais de metade do 

público-alvo, não sendo no entanto um fator critico quando falamos até 2h de viagem para a maior 

parte do público-alvo. 

Sendo uma área de nicho, a proximidade de Campos de Golfe ou Centro Hípicos, são, apenas 

valorizadas por pouco mais de um terço do Publico Alvo, sendo no entanto importante que algumas 

comunidades possam potenciar esta oferta dirigida a este tipo de público, normalmente sofisticado. 

Assim, os Edifícios e Equipamentos, devem obedecer a um conjunto de variáveis que se mostraram 

importantes ou muito importantes para o Publico Alvo, como sejam a Qualidade Arquitetónica com 

uma arquitetura cuidada Bem integrado com a envolvente paisagística (ex.: vista desafogada e em 

harmonia com o resto da envolvente), a Existência de Diversas tipologias de quartos e apartamentos 

para uso individual ou partilhado (Ex: Quarto, Suite, T1e T2), existência de várias facilidades como 

Restaurante/bar, Ginásio/Fisioterapia, Sala de estar privada para receber amigos e família, Biblioteca 

/ Auditório / Sala Cinema / Teatro, Wifi e tecnologias Multimédia e Centro médico (consultório, 

cuidados enfermagem). Adicionalmente os espaços privados comuns devem ter dimensões 

generosas. 

Elementos distintivos como Capela ou espaço de recolhimento espiritual é ainda valorizado por 

pouco menos de metade do público-alvo. 

A Piscina Interior/Exterior, e Cabeleireiro/SPA é também um elemento obrigatório para receber uma 

oferta internacional. 

Os Espaços exteriores são igualmente muito importantes para o público-alvo, devendo considerar a 

existência de jardins exteriores bem integrados, fazendo a ligação com os equipamentos e a 

envolvente da comunidade sénior. É ainda considerado importante a existências de áreas para 

socialização dos residentes e da comunidade exterior (ex.: barbecue; esplanadas, …) e de hortas 

comunitárias e animais da quinta. 

Na Socialização, devem os equipamentos permitir que familiares e amigos visitem os residentes e 

possam ficar hospedados na instituição, bem como a existência de espaços informais de convívio e 

socialização, ex.: sala de leitura, bar, teatro,  clubes, etc., abertura da comunidade ao exterior no dia-

a-dia (ex.: restaurante, atividades culturais, etc.). 

A existência de atividades realizadas na instituição e fora destas são igualmente muito importantes. 

A Privacidade para os Residentes é a segunda variável mais importante para o público-alvo, devendo 

ser respeitada a privacidade dos residentes no seu espaço privado, incluindo a não disponibilizando 

dos seus dados pessoais a terceiros. 

A Criação de um ambiente “como em casa” (Like Home) deve ser promovido na oferta do Alto 

Alentejo, possibilitando a existência de espaços privados para os residentes poderem preparar as 

próprias refeições, e tenham a possibilidade de decorar o seu espaço privado (quarto/apartamento) 

com mobiliário e pertences pessoais. 

É igualmente importante a possibilidade de subcontratar serviços utilitários como internet, televisão 

por cabo e outros serviços pessoais. 
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Adicionalmente deve ser considerado a Possibilidade dos residentes poderem trazer animais de 

estimação (ex. cães, gatos, canários, …) para a sua residência, conferindo-lhes um ambiente familiar 

e aconchegante, que para alguns é muito importante. 

Deve ser promovido o respeito pelo estilo de Vida (Life Style) dos residentes e enquadrado nas 

atividades diárias da comunidade, como seja a existência de atividades customizadas e adaptadas 

ao estilo de vida de cada um dos residentes (ex. viagens, concertos, eventos culturais, …), 

flexibilidade de horários e opção de tomar as refeições no quarto/ apartamento às horas pretendidas, 

Existência de espaços distintos com ambientes adequados ao estilo de vida do residente (ex. urbano 

vs. rural,…) e agrupamento dos residentes na instituição tendo em atenção o estilo e história de vida 

de cada residente, por exemplo: valores interesses, condição social, etc. 

Os serviços prestados devem permitir a existência de vários níveis de cuidados de saúde de acordo 

com as necessidades dos residentes, na mesma estrutura residencial ou noutra adjacente (ex.: Vida 

independente, vida assistida, unidade de demências, recuperação e cuidados continuados), 

existência de programas especializados na área de saúde, como por exemplo: programas de 

rejuvenescimento, Parkinson, politraumatizados, diabetes, etc.., existência de unidades de memória 

na comunidade, e ainda a possibilidade de visitar outras comunidades do mesmo grupo no País e 

fora dele. São ainda valorizados a disponibilização de serviços de enfermagem e médicos. 

Os Recursos Humanos são uma das dimensões mais valorizadas pelo público-alvo, devendo ser 

criada uma academia que permita formar e treinar com excelência os colaboradores que prestam 

serviços nos equipamentos de vida sénior, de forma diferenciada e certificada.  

A dimensão Humana é a variável mais importante para público-alvo, considerando a Afabilidade e 

carinho na comunicação com os utentes como fundamental, bem como a baixa rotatividade do 

pessoal que propicia a tão importante criação de laços entre os residentes e o pessoal.  

Adicionalmente os residentes valorizam ainda ter como opção a utilização de cuidadores pessoais e 

de companhia, devendo o Pessoal expressar-se corretamente na língua do residente. 

A Inovação e Tecnologia deve estar presente nas diversas vertentes da vida sénior, onde os 

equipamentos devem recorrer a tecnologia inovadora e interativa para o envelhecimento ativo, 

propiciando aos seniores a máxima integração na sociedade e bem-estar individual. 

A existência de parcerias com hospitais ou clínicas médicas especialistas em práticas de 

recuperação e tratamento inovadoras é um elemento diferenciador da oferta sendo capaz de atrair 

público de outros mercados.  

A existência de equipamentos multimédia interativos espalhados ao longo da comunidade, onde os 

residentes são convidados a participar é também uma prática utilizada nos centros mais 

desenvolvidos a nível internacional. 

É pois vital para a competitividade fundamental que haja uma ligação em rede e que as entidades 

operadoras dos equipamentos de vida sénior façam parte ativa desta rede, fomentando e 

desenvolvendo a inovação e propiciando equipamentos de ponta para o envelhecimento ativo. 
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9.1.12   INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Não sendo este um aspeto abordado pelos rankings de avaliação de Destinos de Vida Sénior, nem 

salientado pelos públicos-alvo porquê o seu destaque no Alto Alentejo Senior Living? 

A definição de uma Proposta de Valor para a Vida Sénior no Alto Alentejo tem na sua génese e 

destino final,  não apenas o desenvolvimento económico da região, mas o contributo efetivo para a 

resolução de problemas sociais importantes e geralmente negligenciados, no assumir de uma missão 

social por parte de toda uma comunidade. Esta comunidade pretende constituir-se como um local de 

eleição para os seniores, com destaque internacional, agregando de forma inclusiva e solidária todas 

as camadas da sociedade e grupos etários. 

Este estímulo à inovação e empreendedorismo social procura ser um dos principais fatores 

distintivos do Alto Alentejo Senior Living, uma comunidade de partilha e participação cívica, em que 

também os mais velhos, num princípio de envelhecimento ativo, são envolvidos na construção de 

novas soluções, baseadas em modelos de funcionamento eficientes e viáveis que desafiam a visão 

tradicional e que permitem resolver problemas da sociedade com uma eficácia superior relativamente 

às soluções existentes. 

É pois fundamental para este desígnio desafiar as Entidades da Economia Social, para o 

desenvolvimento de projetos desta natureza, com um potencial de impacto na transformação de 

mercados, de comportamentos, de políticas públicas e de dinâmicas na sociedade e/ou ambiente e 

com um forte potencial de crescimento (preocupação e capacidade de escalar a solução e/ou 

disseminação através de replicação). 

Para apoiar na concretização desta dimensão está previsto o desenvolvimento de um Instrumento 

Financeiro especifico para a região do Alto Alentejo que se constitui como um elemento inovador e 

com caráter piloto na aplicação destas recentes tendências europeias a um nível regional e integrado 

numa proposta de valor para o desenvolvimento de todo o território, com um forte envolvimento e 

dinamização da Economia Social. 
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9.2   • ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO DO PREÇO  

O Posicionamento Estratégico do Preço é uma das dimensões mais importantes da Proposta de 

Valor, que em conjunto com outras dimensões deverá posicionar o Alto Alentejo Senior Living 

como muito competitivo face aos principais concorrentes internacionais. 

O posicionamento deverá ser adequado a cada segmento, com base numa estratégia “Value for 

Money”, percecionada pelos clientes. 

 

9.2.1   • PREÇOS PRESTADOS POR SEGMENTO 

Da caracterização da Proposta de Valor Atual para os Equipamentos e Serviços da Vida Sénior no 

Alto Alentejo, concluímos que, se por um lado existe uma Oferta de uma qualidade apreciável para a 

população local, por outro, verificamos que esta está desajustada ao tipo de procura e expectativas 

da população Alvo dos EUA, Europa, e Portugal, nomeadamente em Lisboa e Porto. 

Primeiramente analisamos o preço praticado por 13 Operadores de Vida Sénior best-in-class nos 

EUA, Europa e Portugal, para os segmentos de Vida Independente, Vida Assistida e Unidades de 

Memória. 

 

Vida Independente (Independent Living) 

As comunidades de Vida Independente são indicadas para os Seniores que são totalmente 

independentes para as suas atividades de vida diária (AVD), que possam ter eventualmente alguns 

problemas médicos. Os residentes vivem em apartamentos privados completamente equipados. 

Estão disponíveis uma grande variedade de oferta de apartamentos, desde estúdios a grandes 

apartamentos (T2). Nestas comunidades são fornecidos serviços de refeições, incluindo jantares com 

excelente qualidade e adaptados à procura do cliente. Muitas vezes os residentes podem escolher 

um determinado número de refeições. Normalmente oferecem opções de divertimento e socialização, 

com uma oferta variada com eventos e passeios dentro e fora da comunidade com vista à 

socialização. 

 

Fontes de Pagamento típicas: 

 Pagamento privado 

Intervalo do preço (por pessoa): 

 $1,500-$3,500 por mês 

O preço médio (figura 432) praticado pelos operadores best-in-class de Vida Independente 

(independent living) nos EUA varia entre €2.924 e €6.429, na Europa varia entre €1.763 e €4.521, e 

em Portugal, o preço varia entre €1.093 e €2.932. 
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De acordo com o inquérito efetuado pela empresa de Marketing de Vida Sénior, “A place for mom” 

nos EUA, em termos médios, o preço praticado pelos Operadores de Vida Independente varia entre 

1.500 USD (€1.339) e 3.500 USD (€3.125). 

 

Figura 432 – Preços máximos e mínimos praticados pelos Operadores best-in-class de Vida Independente nos EUA, 

Europa do Norte e Portugal. 

 

Vida Assistida (Assisted Living) 

As comunidades de Vida Assistida (Assisted Living) são desenhadas para seniores que já não 

conseguem viver as suas vidas em segurança, isto é, precisam de apoio nas suas atividades de Vida 

Diária, mas por outro lado, ainda assim não requerem um grande nível de cuidados, como por 

exemplo estar numa enfermaria. Têm necessidades de assistência com a medicação, atividades de 

vida diária, refeições e limpeza diária. Os residentes vivem em apartamentos privados, com apoio, e 

recebem pelo menos 3 refeições por dia num refeitório. disponível 24h por dia para segurança 

adicional, sendo que algumas residências para a Vida Assistidas, também prestam cuidados de 

enfermagem.  

Os familiares e amigos podem visitar os residentes mediante horário. Existem também atividades 

sociais e transporte disponibilizados na maior parte dessas comunidades. Algumas destas 

comunidades têm Unidades de Memória. 

 

Fontes de Pagamento típicas: 

 Privado / Seguros 

 Segurança Social 

Intervalo do preço (por pessoa) 
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  $2,500-$4,000 por mês dependendo do tamanho do apartamento e o nível de assistência 

requerida; 

• $2,800-$4,500 para tratamento de Memória (demências) 

O preço médio praticado pelos operadores best-in-class de Vida Assistida nos EUA varia entre 

€4.598 e €8.482; na Europa, entre €2.431 e €7.019 e em Portugal, o preço varia entre €1.881 e 

€4.500.  

De acordo com o inquérito efetuado pela empresa de Marketing de Vida Sénior, “A place for mom” 

nos EUA, em termos médios, o preço praticado pelos Operadores de Vida Assistida varia entre 2.500 

USD (€2.332) e 4000 USD (€3.571) 

 

 

Figura 433 – Preços máximos e mínimos praticados pelos Operadores best-in-class de Vida Assistida, nos EUA, 

Europa do Norte e Portugal. 

 

Unidades de Memória (Memory Care) 

Muitas das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas disponibilizam serviços direcionados para 

pessoas com demência. Estes serviços têm suporte 24h e atividades estruturadas para garantir a 

segurança e qualidade de vida dos residentes. 

Geralmente os residentes vivem em apartamentos semiprivados (partilham a casa de banho) e têm 

atividades estruturadas por pessoal especializado. A maior parte destes ambientes têm áreas de 

segurança fechadas para garantir a segurança dos residentes. Muitas vezes são proporcionadas 

atividades e passeios ao ar livre. 

Fontes de Pagamento típicas: 
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 Privado / Seguros 

 Segurança Social 

Intervalo do preço (por pessoa) 

  $3,000-$7,000 por mês. 

 

O preço médio praticado pelos operadores best-in-class de Unidades de Memória (Memory Care) 

nos EUA varia entre €3.219 e €9428,57; na Europa, entre €3.743 e €7.403 e em Portugal, o preço 

varia entre €3.500 e €4.500. em termos médios, o preço praticado por todos os players nos EUA 

varia entre 3.000 USD (€2.679) e 7.000 USD (€6.250) 

 

 

Figura 434 – Preços máximos e mínimos praticados pelos Operadores best-in-class de Unidades de Memória, nos 

EUA, Europa do Norte e Portugal. 

 

Cuidados Continuados (Nursing Homes) 

 

Os Equipamentos e Serviços de cuidados continuados (Nursing Homes) prestam serviços 

especializados de enfermagem (24h por dia) para os Seniores que requerem um elevado nível de 

cuidados médicos e assistência, com pessoal Licenciado em Enfermagem. 

Muitas dos Equipamentos e Serviços oferecem estadias para curta duração para aqueles que 

recuperam de uma doença ou cirurgia. Os cuidados de Longa Duração geralmente requerem 

cuidados elevados e complexos que exigem a prestação de serviços rotinados e especializados. Os 
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quartos tipicamente são partilhados e as refeições são prestadas em refeitório (exceto em casos de 

grande dependência. 

Alguns equipamentos têm também uma unidade separada par Demência. 

Fontes de Pagamento típicas: 

 Privado / Seguros 

 Segurança Social 

Intervalo do preço (por pessoa) 

 $4,000-$8,000 por mês 

Quadro 26 – Resumo das características e serviços disponibilizados na oferta e intervalo do s preços (USD). 

 

 

 

Caracteristicas/ 

Serviços 

Vida Independente 

(Independent 

Living) 

Vida Assistida 

(Assisted Living) 

Cuidados 

Continuados 

(Nursing Home) 

Unidades de 

Memória 

(Memory Care) 

Custo mensal $1,500 - 3,500 $2,500 - 4,000 $4,000 - 8,000 $3,000 - 7,000 

Refeições por dia  
Opções de plano de 

refeições 
+3 +3 +3 

Gestão de Medicação Não Sim Sim Sim 

Cuidados pessoais* Não Sim Sim Sim 

Assistência de 

Mobilidade 
Não Sim Sim Sim 

Aceita cadeira de rodas Sim Sim Sim Sim 

Memória/demência Não Varia Varia Sim 

Enfermeiras* Não Varia Sim Varia 

Transporte  A maior parte sim A maior parte sim Sim Sim 

Gestão da 

Incontinência 
No sim Sim Sim 

Limpeza  Varia sim Sim Sim 

Lavandaria Varia A maior parte sim Sim Sim 
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9.2.2   POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO QUALIDADE-PREÇO 

 

ALTO ALENTEJO VIDA INDEPENDENTE – “INDEPENDENT LIVING” 

O segmento Vida Independente deve ser posicionado, com uma oferta de qualidade, mas muito mais 

barata que a concorrência. 

O benchmark internacional neste segmento é liderado pelo The Palace, em Coral Gables, Miami nos 

EUA. Está inserido numa metrópole (12ª maior cidade dos EUA em termos de PIB) com 440.000 

habitantes, situado numa dos mais luxuosos bairros de Miami, junto à praia, em ambiente tropical. 

Inspirado no luxuoso Hotel “George V” em Paris, onde as comodidades dos apartamentos e serviços 

prestados colocam esta comunidade de Vida Independente no topo, no entanto a um custo Elevado 

(entre 3.571 Euro/mês e 5357 Euro/mês). 

Ao mesmo nível, mas com um conceito diferente, posiciona-se o Sunrise of Frognal House.     

Situado a 40 minutos do centro de Londres, com uma envolvente de 2,8 ha de belos jardins, onde 

inúmeras aves britânicas, incluindo pica-paus e falcões residem aqui. A Frognal House foi o local de 

nascimento e residência de Thomas Townshend, 1º Visconde Sydney, nomeado “Sir” pela Rainha. 

Esta comunidade está envolvida numa atmosfera rica em Património e história, emprestando um 

ambiente charmoso e senhorial aos seus residentes. 

O preço médio varia entre 1.763 Euro/mês e 4.520 Euro/mês. 

Perante esta oferta, o Alto Alentejo Senior Living terá de oferecer um conceito com identidade própria 

e de muita qualidade, a um preço considerado baixo. Sugerimos indicativamente que o preço se situe 

entre 1000 Eu/mês e 2000 Euro/mês. 

 

 

Figura 435 – Posicionamento estratégico do Preço para Alto Alentejo Independent Living 
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ALTO ALENTEJO ASSISTED LIVING 

 

O segmento Vida Assistida é um segmento onde a dimensão humana e a competência na 

assistência desempenha um fator importante na competitividade. Adicionalmente, o alojamento e a 

qualidade das acomodações e nível de serviço, bem como a inovação e tecnologia, completam uma 

proposta de valor Distintiva.  

O benchmark internacional neste segmento é liderado pela Sunrise na Connecticut Avenue 5111 em 

Washington nos EUA. Está inserido num centro Urbano, sofisticado e de estilo Vitoriano. O 

profissionalismo e a Dimensão Humana fazem o resto, numa Organização vocacionada para o bem-

estar do cliente. O Preço oferecido varia entre 4.922 Euro/mês e 8.089 Euro/mês. 

A um nível também muito elevado em termos qualitativos, está a Wingate em Boston, com uma 

proposta de valor luxuosa e de muita qualidade. 

O preço médio varia entre 4.598 Euro/mês e 8.482 Euro/mês. 

Perante esta oferta, o Alto Alentejo Senior Living deverá oferecer um conceito de muita qualidade, 

inovador e posicionado estrategicamente como “Valor pelo Dinheiro” se situe entre 1881 Euro/mês e 

2431 Euro/mês.  

 

 

Figura 436 – Posicionamento estratégico do Preço para Alto Alentejo Assisted Living 

 

O novo posicionamento do Alto Alentejo Assisted Living, passa do atual posicionamento de baixa 

qualidade (comparada com os standards do publico Alvo), para uma qualidade elevadíssima, a um 

preço considerado de “valor pelo dinheiro” pelo cliente. 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

 

 499 

 

ALTO ALENTEJO MEMORY CARE 

 

O conceito Memory Care não existe no Alto Alentejo, como sejam Equipamentos e Serviços 

destinados às pessoas com perda de memória, Alzheimer ou outras demências. 

Esta resposta é uma das principais para um procura crescente a nível dos mercados alvo. O conceito 

mais evoluído é a Dementia Village, em Hogeway, a 15 min. De Amesterdão na Holanda.  

O Alto Alentejo deve se posicionar por forma a oferecer um serviço equiparado, onde a inovação 

esteja sempre presente. 

Para manter um serviço de referência internacional, o preço deve ser posicionado como Valor pelo 

Dinheiro. 

O intervalo de referência deve ser entre 3000 e 3.600 Euro/mês 

 

 

Figura 437 – Posicionamento estratégico do Preço para Alto Alentejo Memory Care 
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CAPÍTULO 10– PARCEIROS ESTRATÉGICOS 
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Identificação de entidades best-in-class, nacionais e internacionais, potenciais parceiros do Alto 

Alentejo Senior Living que aportem suporte físico e financeiro, necessários para atingir a 

implementação da estratégia de acréscimo de valor para a oferta integrada direcionada para os 

segmentos-alvo nacionais e internacionais identificados. 

Dada a ambição e foco no mercado internacional, nomeadamente nos EUA e Europa do Norte, é 

imperativo para a CIMAA angariar parceiros estratégicos que com ela tenham vantagens 

competitivas na parceria de longo prazo. 

As parcerias estratégicas devem ser feitas a dois níveis: 

 Âmbito Geográfica; 

 Âmbito Funcional 

 

Ao nível funcional, a CIMAA terá que promover as seguintes atividades: 

 Promover o produto Senior Living Alto Alentejo junto de potenciais stakeholders em 

Portugal, EUA, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Holanda; 

 Promover uma rede de Operadores da Vida Sénior, designadamente da economia 

social e do 2ª setor para integrar a proposta de valor do setor Senior Living Alto 

Alentejo para os mercados Local, nacional e estrangeiros; 

 Promover um centro de conhecimento nos domínios da Vida Sénior. 

 

Assim, definida a proposta de Valor para o Alto Alentejo Senior Living, pretende-se identificar 

potenciais parceiros (com e sem fins lucrativos) best-in-class na sua atividade, ao longo da Cadeia 

de Valor, que aportarão competências distintivas quer termos de know-how e inovação, quer em 

termos de investimento, dispersos pelos diversos mercados-alvo. 

Esta identificação decorre de uma fundamentada
10

 avaliação da competência e perfil de cada uma 

das entidades referenciadas, que poderão alavancar de forma determinante o cluster da Vida Senior 

No Alto Alentejo. 

Em termos metodológicos, este ponto identifica os principais players/entidades com atividade na Vida 

Sénior, quer do 3º, quer do 2º setor, com competências distintivas nas suas atividades (best-in-class) 

a nível internacional.  

O foco na identificação das entidades aqui apresentadas reflete dois aspetos significativos: (1) Serem 

distintivas na atividade que desenvolve (best-in-class), (2) cobrir (se possível) toda a cadeia de valor 

de Vida Sénior, (3) abranger geograficamente os mercados alvo da proposta de valor. 

 

 

                                                      

10
 Análise efetuada com base em Entrevistas in-depth efetuadas pela equipa de projeto, em Setembro e Outubro de 2014, e na 

Prática HQN HealthCare onde detém um profundo e atualizado conhecimento da indústria 
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Assim, os potenciais parceiros estão aqui agrupados de acordo com os diversos elos da proposta de 

Valor: 

1. Financiadores/Investidores 

2. Promotores Imobiliários 

3. Operadores 

4. Marketing e Comercialização 

5. I&D e serviços de suporte 

 

Sendo que a componente Marketing e Comercialização será abordada no âmbito do Plano de 

Promoção e Internacionalização. 

 

 

Figura 438 – Atividades da Cadeia de Valor da Vida Sénior 
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10.1   FINANCIADORES/INVESTIDORES 

Os Fundos de Investimento Imobiliários (REIT
11

) especializados na Vida Sénior e Saúde 

desempenham um papel fundamental no financiamento e desenvolvimento da Oferta de 

Equipamentos e Serviços. É nos EUA e também no Reino Unido que este setor está mais 

desenvolvido, sendo fundamental contar com a experiencia e know-how destes parceiros para 

implementar a Proposta de Valor AASL. 

Os potenciais parceiros aqui identificados apresentam perfil e vocação para investir na Vida Sénior e 

ou no setor da Saúde. 

Alguns destes REIT também se constituem como operadores de equipamentos, oferecendo serviços 

nos diversos segmentos da Vida Sénior (Vida Independente, Vida Assistida, Unidades de Memória, 

Cuidados Continuados), integrando verticalmente as suas atividade, isto é asseguram o 

Financiamento enquanto investidores e gerem a atividade enquanto Operadores. 

 

Listamos em seguida os principais financiadores/investidores especializados na Vida Sénior e na 

Saúde, que poderão desempenhar um papel fundamental no financiamento do desenvolvimento da 

proposta de valor Alto Alentejo Senior Living. Dada a sofisticação e especialização deste setor, a 

lista aqui apresentada refere maioritariamente players nos EUA, Canadá e Reino Unido. 

 

 

 

Figura 439 – Potenciais parceiros investidores/financiadores especializados na Vida Sénior 

 

                                                      

11
 REIT – Real State Investment Trust 
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Figura 440 – Âmbito geográfico dos potenciais parceiros investidores/financiadores especializados na Vida Sénior 

De seguida são caracterizadas as entidades potenciais parceiros estratégico do AASL na área do 

Investimento/Financiamento especializado no setor da Vida Sénior e ou Saúde: 

 

 

 

Entidade: VENTAS, Inc.  

Website: www.ventasreit.com/ 

Tipo: Financiador/Investidor 

Ventas, Inc. (NYSE: VTR) é o maior fundo de investimento imobiliário (REIT) dos EUA (cotada na 

S&P 500) com um portefólio altamente diversificado, possui perto de 1,300 equipamentos para 

seniores e de saúde nos EUA, Canadá e Reino Unido. Este REIT está muito ativo, procurando 

ativamente oportunidades de investimento nos domínios da saúde e Vida Sénior. 

Cotados na bolsa de Nova York, dispõe de recursos financeiros fortíssimos com capacidade para 

alavancar o projeto mais ambicioso. 

 

http://www.ventasreit.com/
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Entidade: Welltower Inc (NYSE:HCN) 

Website: www.welltower.com 

Tipo: Financiador/Investidor 

 

Anteriormente chamado Healthcare REIT, a Welltower (NYSE: HCN), é um grande fundo imobiliário 

(REIT) que possui mais de 1,400 equipamentos para seniores e de saúde nos EUA, Canadá e Reino 

Unido. Investe no continuum de saúde:  

 Vida Sénior – Vida Independente e Vida Assistida; 

 Cuidados Continuados – Nursing Homes; 

 Ambulatório - centros ambulatórios e edifícios de saúde. 

 

Está cotado na bolsa de Nova York, e a sua estratégia é investir em equipamentos de vida sénior e 

saúde. Apesar da sua carteira de investimentos se situar nos EUA, é um potencial investidor fora do 

mercado Americano, à semelhança dos seus competidores mais diretos. 

 

 

Entidade: NHI Investors 

Website: www.nhireit.com/ 

Tipo: Investidor/Financiador 

Área de Atuação: Vida Sénior Com 187 propriedades em 31 Estados, num total de 18.700 camas. 

 

O National Health Investors, Inc. (NYSE: NHI) é um fundo de investimento imobiliário especializado 

em sale-leaseback, joint-venture e financiamento tipo mezzanine de equipamentos para seniores e 

de Saúde. A carteira do NHI’s está dividida por segmentos de Vida Independente, Vida Assistida, 

Unidades de Memória, Unidades de Cuidados Continuados, Centros de Saúde, e Hospitais 

especializados. Tal como outros fundos de Investimento Imobiliário, o NHI está cotado em bolsa.  

No entanto, este REIT atualmente os seus investimentos focam-se no território dos EUA. 

 

http://www.welltower.com/
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Entidade: LTC Properties REIT 

Website: www.ltcreit.com/ 

Tipo: Investidor/Financiador 

Área de Atuação: A LTC Properties REIT é um Fundo de Investimento Imobiliário sediado na costa 

Oeste dos EUA que se especializa em investimentos na área Sénior, nomeadamente em edifícios de 

Cuidados Continuados, Residências Assistidas e Condomínios Residenciais de Vida Independente. 

A LTC é uma ativo financiador de promotores imobiliários na área da Vida Sénior focado em 

segmentos de unidades de memória e Vida Assistida. 

 

 

 

 

Entidade: Medical Properties trust 

Website: http://www.medicalpropertiestrust.com/ 

Tipo de Promotor: Investidor/Financiador 

 

Área de Atuação: A Medical Properties Trust Inc é um fundo de investimento imobiliário (REIT) 

exclusivamente focado na aquisição e posterior aluguer (leasing) de unidades Hospitalares de várias 

dimensões, tocando na vertente de Vida Sénior no que diz respeito a Unidades de Cuidados 

Intensivos e Unidades de Reabilitação. 
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Entidade: Omega Healthcare Investors / AVIV REIT Inc. 

Website: www.omegahealthcare.com / www.avivreit.com/ 

Tipo: Financiador/Investidor 

 

Área de Atuação: A Omega Healthcare Investors (OHI) é um REIT especializado na saúde, com 

especial enfoque em unidades de Cuidados Continuados nos EUA. Em 1 de Abril de 2015 fundiu-se 

com a AVIV Reit. Atualmente possui mais de 900 equipamentos, operados por 84 diferentes 

operadores nos EUA e Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

Entidade: Healthcare Realty Trust (HR) 

Website: www.healthcarerealty.com 

Tipo: Financiador/Investidor 

A Healthcare Realty Trust (HR) é um fundo de investimento Imobiliário (REIT) que, na área da saúde, 

se especializou em unidades de Cuidados Ambulatórios e Edifícios para Cuidados Médicos. 

Área de Atuação: A Healthcare Realty Trust (HR) é um fundo de investimento Imobiliário (REIT) 

que, na área da saúde, se especializou em unidades de Cuidados Ambulatórios e Edifícios para 

Cuidados Médicos. Atualmente é dono de cerca de 200 equipamentos médicos nos EUA. A 

companhia financia promotores imobiliários e adquire projetos já efetuados. 

 

 

http://www.omegahealthcare.com/
http://www.avivreit.com/
http://www.healthcarerealty.com/
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Entidade: New Senior Investment Group Inc. 

Website: www.newseniorinv.com/ 

Tipo: Investidores/Financiadores (REIT) 

Área de Actuação: Investment Group New Senior (NYSE: SNR) é um fundo de investimento 

imobiliário de capital aberto com uma carteira diversificada de propriedades de habitação sénior 

localizados em todos os Estados Unidos. 

O seu portfólio é classificado em dois grandes segmentos: Imóveis, que são operados nos termos de 

contratos de gestão de propriedade e Arrendamento, que alugam para os inquilinos. Inclui a gestão 

66 residências de Assisted Living, Memory Care e Independent Living. Ao nível de arrendamento 

inclui 58 residências de Assisted Living, Memory Care, Independente Living e cuidados continuados 

nas comunidades locais. 

 

 

 

 

 

Entidade: Senior Housing Properties Trust SHN 

Website: www.snhreit.com/ 

Área de Atuação: A Senior Housing Properties Trust (SNH) é um REIT gerido por uma empresa 

Estatal, com um portfolio muito diversificado, quer dentro da área da Saúde / Vida Assistida (onde, 

inclusivamente, tem como parceiro um operador), quer em outras áreas. O Fundo de Investimento 

Imobiliário (REIT) tem gestão pública (Reit Management & Research LLC) (RMR). Tem uma 

estratégia de diversificação, Em 30 de Setembro de 2014, a RMR geria 1.150 propriedades em 47 

estados Norte Americanos, incluindo Washington e Porto Rico, e também no Canadá e um pequeno 

portfolio na Austrália, em sectores tão distintos como Saúde, Turismo ou Retail. 

 

http://www.newseniorinv.com/
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Entidade: Le comptoir de l’innovation 

Website: http://www.lecomptoirdelinnovation.com/ 

Tipo: Investidores Sociais 

Área de Atuação: Le Comptoir Inovação é uma "empresa social" certificada, fundada em Junho de 

2010. A sua subsidiária na área do investimento, a Comptoir de l'Innovation Investissement é uma 

sociedade anónima francesa (SAS capital variável), com fins lucrativos, fundada em 2011. 

 

A tarefa do Le Comptoir de l'Innovation é financiar, apoiar e promover o empreendedorismo social 

em França e no mundo. 

 

A empresa oferece uma vasta gama de soluções para todos os tipos de organismos (instituições 

financeiras, empresas, autoridades públicas, etc.) proporcionando inovação nas empresas com 

impacto social: 

1. Fundo de Investimento: 

2. Ratings 

3. Incubadoras de empresas inovadoras 

4. Consultoria 

5. Promoção 

 

O Fundo (CDI) é um veículo de investimento de €20M com o objetivo de escalar empresas sociais 

em França. Veiculo para apenas investidores qualificados. 

O alvo de investimento é o aumento de capital de empresas sociais de todas as formas legais: sem 

fins lucrativos, cooperativas e com fins lucrativos. 

A natureza dos investimentos são grandes capitalizações na área da solidariedade (> € 500k) / 5-7 

anos / minoria no capital, sendo o veículo parcialmente garantido pelo BPI, Banco Público de 

Investimento Francês. 

A AVIVA France, Grupo Segurador, no âmbito das suas iniciativas de responsabilidade social, 

transferiu €10 M para o fundo LE COMPTOIR DE INVESTMENT, pelo seu reconhecido trabalho do 

Grupo SOS na criação de impacto social. 
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Entidade: Apposite Capital, LLP 

Website: http://www.appositecapital.com/ 

Tipo: Investidores Private Equity e Venture Capital na área da Saúde 

 

A Apposite Capital é uma empresa que gere e investe exclusivamente na área da Saúde, dispondo 

de um grande conhecimento do sector, cobrindo vários aspetos da saúde a nível internacional, 

complementado com um conhecimento da realidade local. 

A Apposite tem experiência em todos os sectores da saúde – serviços, desenvolvimento de 

medicamentos e equipamento médico, procurando também investimentos no mercado secundário, 

através da compra de ações de outras empresas. 

A equipa do fundo tem competências de empreendedorismo, Private Equity e Banca de Investimento, 

tendo representação ativa em conselhos de administração das empresas e investimentos em que 

participa. 

Procura investimentos em modelos de negócios inovadores e de alta qualidade na saúde e melhores 

práticas globais, procurando beneficiar os utilizadores e os pagadores da saúde no Reino Unido. 

Pretende apoiar os empreendedores que partilham a visão da APPOSITE e que demonstram 

empenhamento para melhorar a prestação de cuidados de saúde no Reino Unido e que tenham um 

plano de negócios robusto dirigido para áreas onde existe espaço para a criação de oferta. 

A Apposite investe em todas as áreas de saúde, desde os cuidados agudos até cuidados na área 

social, em projetos de elevado crescimento e em projetos já maduros e com geração de lucro 

Tipicamente o “ticket” de investimento é de £10-25 milhões por companhia. 

A proximidade na gestão das empresas, nomeadamente na estratégia, desenvolvimento do negócio 

e financiamento, a par do extenso conhecimento em rede de pessoas competentes no setor, permite-

lhes criar e sustentar oportunidades de investimento. 

A Apposite também investe em ciências da vida, como empresas de biotecnologia, desenvolvendo 

novas terapêuticas e novas tecnologias aplicadas a produtos terapêuticos. Os principais mercados 

de investimento são os EUA e a Europa. 

Na área das ciências da vida tipicamente os investimentos são em empresas/projetos em fases 

iniciais, bem como em fases de maior desenvolvimento. Com uma forte experiencia na liderança de 

spin-outs de empresas, a Apposite investe inicialmente entre £5 a £15 milhões por empresa, até à 

posição de £15–£25 milhões. 
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10.2. PROMOTORES IMOBILIÁRIOS 

Em baixo identifica-se os principias Promotores Imobiliários e ou Construtores de âmbito 

internacional, com perfil e capacidade de desenvolvimento da Proposta de Valor AASL em diversos 

segmentos como Independent Living, Assisted Living, Memory Care e Skilled Nursing Facilities.  

Elegem-se empresas construtoras de referência no setor, enquanto especialistas na construção de 

diversos equipamentos. 

 

 

 

 

Figura 441 – potenciais parceiros promotores imobiliários / construtores especializados na Vida Sénior 
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Figura 442 – Âmbito geográfico dos potenciais parceiros promotores imobiliários/construtores especializados na Vida 

Sénior 

 

De seguida são caracterizadas as entidades potenciais parceiros estratégico do AASL na área da 

Promoção Imobiliária especializada no setor da Vida Sénior e ou Saúde: 

 

 

Entidade: Continental Wingate Development Company 

Website: www.wingatedevelopment.com 

Tipo: Promotor Imobiliário 

Promotores há mais de 40 anos têm uma experiência diversificada, verticalmente integrada em 

Imobiliário. 

A Wingate tem experiência no desenvolvimento de projetos imobiliários incluindo equipamentos para 

a Saúde e Vida Sénior de mais de $1 bilião em construção, e investiu mais de $500 milhões. É um 

especialista em Vida Sénior, Independent Living, Assisted Living, Memory Care e Nursing Homes. 

nos EUA. 

Este Promotor Imobiliário / Construtor é especialista nos setores da Vida Sénior e Saúde, sendo 

também operador, o que o caracteriza como um parceiro potencial ideal para desenvolver a proposta 

de valor AASL. 
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Entidade: Greenbrier Development, LLC 

Website: http://greenbrierdevelopment.com 

Tipo: Promotor Imobiliário 

O Grupo Greenbrier tem uma experiência de mais de 100 anos na promoção imobiliária em Vida 

Sénior, sendo que os seus administradores lideraram a construção de comunidades seniores de 

referência nos EUA. 

Os fundadores do Grupo são líderes no desenvolvimento da Vida Sénior, tendo participado no 

financiamento, promoção e marketing de comunidades seniores que ascendem a mais de $2 biliões, 

incluindo algumas das maiores e exclusivas comunidades nos EUA, com projetos individuais que 

variam entre $10 e $300 milhões. 

 

 

Entidade: National Development 

Website: http://www.natdev.com/ 

Tipo: Promotor Imobiliário 

Área de Atuação: A National Development é uma das promotoras imobiliárias de referência de Nova 

Inglaterra nos EUA. Entre outras áreas, é especialista em Equipamentos para a Vida Sénior. Ao 

mesmo tempo tem uma elevada capacidade de financiamento, é um dos parceiros interessantes 

para o AASL. 

 

 

Entidade: McCarthy & Stone (UK) 

Website: www.mccarthyandstone.co.uk/ 

Tipo: Promotor Imobiliário 

Área de Atuação: A McCarthy & Stone é um dos líderes de mercado na construção de residências 

para idosos, com sede no Reino Unido. A empresa opera através de seis escritórios regionais e é 

responsável pela construção de 2/3 de todas as residências para idosos no Reino Unido, por ano. 

Desde 1977, data da sua criação, já construiu e vendeu mais de 50,000 unidades em todo o Reino 

Unido. 
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Entidade: Churchill Retirement Living 

Website: www. http://www.churchillretirement.co.uk/ 

Tipo: Promotor Imobiliário 

Área de Atuação: A Churchill Retirement Living ´propriedade de uma família no Reino Unido. Esta 

companhia é especialista na promoção Imobiliária de apartamentos vocacionados para a Vida Sénior 

com um e dois quartos. Focado no segmento Vida Independente para seniores, este parceiro 

europeu, tem uma dimensão mais pequena que os seus homólogos americanos, tem no entanto uma 

maior proximidade geográfica e cultural a Portugal. 

 

 

Entidade: LCB Senior Living, LLC (EUA) 

Website: www. http//www.lcbseniorliving.com 

Tipo: Promotor Imobiliário/Operador 

Área de Atuação: A LCB está focada na promoção Imobiliária de Vida Sénior, isto é em criar 

espaços harmoniosos onde os seniores possam viver felizes e ter bons cuidados de saúde e social. 

Para além de promotor, o Grupo também opera equipamentos de vida sénior, estando cotado como 

a 16ª maior empresa do segmento nos EUA. 

 

 

Entidade: Las arcádias (ESP) 

Website: www.lasarcadias.com 

Tipo: Promotor Imobiliário/Operador 

Área de Atuação: Las arcádias, na sua génese é um Promotor Imobiliário e Construtor, com foco no 

segmento sénior. Com um foco Regional, (Barcelona e Palma de Maiorca), centra a sua oferta num 

conceito imobiliário de apartamentos com serviço de apoio e manutenção e de saúde (Home Care). 

Este conceito o diferencia é a inclusão das pessoas em um edifício residencial com uma série de 

áreas e serviços comuns, visando a oferecer soluções para os problemas de saúde de qualquer 

natureza. Embora regional, é o exemplo de um pequeno construtor especializado em vida sénior, que 

poderá estar interessado em participar no Alto Alentejo Senior Living. 
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Entidade: Senior Living Development 

Website: http://www.sldland.com/ 

Tipo: Promotores Imobiliários 

Área de Atuação: A Cushman é uma imobiliária Global, e está presente em vários países a nível 

global, nomeadamente nos EUA e Europa (mercados Alvo). Está especializada por setores, 

designadamente na Vida Sénior e Saúde. Conta com especialistas que trabalham com proprietários, 

operadores, investidores e construtores de equipamento em Independent Living, Assisted Living, 

Centros de Saúde, Nursing Homes e Memory Care. 

 

Entidade: CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) 

Website: http://ir.cbre.com/ 

Tipo: Promotores Imobiliários / Comercializadores 

Área de Atuação: A CBRE é uma das maiores empresas comercializadoras de equipamentos 

imobiliários do mundo. Com uma experiencia internacional (mais de 400 escritórios globais) tem uma 

área especialista em Vida Sénior. Este comercializador Imobiliário tem uma carteira global e 

inigualável a nível Global. 

Com $19 biliões em vendas e transações de divida emissão de divida nos diversos segmentos da 

Vida Sénior, a CBRE é líder mundial neste setor. Com presença em Portugal, tem acesso ao player 

mundiais do setor, aportando um valor decisivo para a implementação do AASL. 

 

 

Entidade: Cushman & Wakefield 

Website: http://www.cushmanwakefield.com/en/sectors/senior-housing-edsf/ 

Tipo: Promotores Imobiliários / Comercializadores 

Área de Atuação: A Cushman é uma imobiliária Global, e está presente em vários países a nível 

global, nomeadamente nos EUA e Europa (mercados Alvo). Está especializada por setores, 

designadamente na Vida Sénior e Saúde. Conta com especialistas que trabalham com proprietários, 

operadores, investidores e construtores de equipamento em Independent Living, Assisted Living, 

Centros de Saúde, Nursing Homes e Memory Care. 

http://www.sldland.com/


 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

 

 516 

10.3. OPERADORES 

Os Operadores de Vida Sénior best-in-class, aqui identificados têm perfil e capacidade para 

desenvolver, conjuntamente com os players nacionais, a proposta de valor Alto Alentejo Senior 

Living e alavancar as dimensões diferenciadores dos players nacionais, designadamente os que 

operam no Alto Alentejo no Alto Alentejo. 

 

 

Figura 443 – Potenciais parceiros Operadores especializados na Vida Sénior 

 

 
 

Figura 444 – Âmbito geográfico dos potenciais parceiros Operadores especializados na Vida Sénior 
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Estes Operadores são na sua maioria de origem norte americana, onde esta indústria está mais 

desenvolvida, sendo no entanto também apresentados os best-in-class europeus, que pela 

proximidade geográfica e cultural, possam desenvolver alguns já implantados na Europa. 

 

 

Entidade: Sunrise Senior Living 

Website: http://www.sunriseseniorliving.com/ 

Tipo de Promotor: Operador 

Área de Atuação: A Sunrise Senior Living é um grupo de referência na Vida Sénior a nível Mundial, 

hoje propriedade do fundo Welltower (REIT) oferece uma gama de serviços personalizados nos 

diversos segmentos da Vida Sénior, nomeadamente: Vida Independente, Vida Assistida e cuidados 

pessoais, Memória e Cuidados Continuados. Com sede em McLean, Virginia, serve atualmente cerca 

de 30.000 moradores de comunidades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. 

Este é o 5º maior grupo multinacional operador da Vida Sénior, conciliando por um lado a dimensão 

e sofisticação da indústria americana de Vida Sénior, e por outro lado, o conceito holandês que 

presidiu ao desenvolvimento do Sunrise pelos seus fundadores. 

 

 

Entidade: Wingate Healthcare 

Website: https://www.wingatehealthcare.com 

Tipo: Operador 

Área de Atuação: A WINGATE HEALTHCARE é um Operador de Vida Sénior de referência em Nova 

Inglaterra, com equipamentos em todo o estado de Massachusetts e no Vale Hudson, na parte 

oriental de Nova Iorque. A Wingate Healthcare goza de uma reputação de excelência nos serviços de 

cuidados continuados especializados, reabilitação de curto prazo, de vida assistida (Assisted Living) 

e cuidados de longa duração. É com a excelência nas operações e comunidades seniores de luxo, 

com uma equipa treinada e especializada que os qualificam como parceiros do AASL. 
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Entidade: Nu Vista Living 

Website: https://www.nuliving.com 

Tipo: Operador 

Área de Atuação: A NuVISTA Living é um grupo focado em centros de reabilitação no estado da 

Florida. Enquanto centro de reabilitação, o objetivo principal é reabilitar os pacientes o mais 

rapidamente possível. A equipa de funcionários altamente treinados tem por missão implementar 

esse objetivo e recuperar as pessoas tão rapidamente, e de forma tão saudável quanto possível, 

sendo uma das principais vantagens competitivas do NuVista, em que assenta a sua estratégia.  

Com um equipamento de ultima geração, nomeadamente um ginásio state-of-the-art para 

reabilitação, há estudos que mostram que em média, o NuVista recupera os seus pacientes em 50% 

menos tempo que os concorrentes mais antigos. Este fator distintivo, a par de um dos sócios ser 

Português, qualifica este Operador como um potencial parceiro estratégico do AASL. 

 

 

 

 

Entidade: De Hogeweyk 

Website: http://hogeweyk.dementiavillage.com/en/ 

Tipo: Operador 

Área de Atuação: DE HOGEWEYK, Dementia Village é uma unidade de memória para pessoas com 

demência agravada (nível 5 a 7). Esta comunidade é única no mundo, pioneira na inserção das 

pessoas com demência profunda na sociedade respeitando o seu estilo de vida, dando uma 

dimensão humana e integrada com a sociedade exterior. 

É pois um candidato a parceiro estratégico do AASL, que certamente conferirá uma mais-valia 

distintiva na implementação da proposta de valor. 

 

 

 

 

http://hogeweyk.dementiavillage.com/en/
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Entidade: Humanitas Bergweg 

Website: www.stichtinghumanitas.nl/ 

Tipo: Operador 

A unidade Humanitas Bergweg, foi construída em 1996 em Roterdão, Holanda, constituindo um dos 

mais interessantes exemplos de conceção de infraestruturas direcionadas para seniores, através da 

sua excelente integração no dia-a-dia da comunidade local e do conceito de “Apartamentos para a 

Vida”, não sendo uma estrutura residencial para idosos convencional, mas uma “vizinhança/bairro” 

para seniores. 

Os residentes são incentivados a ser o mais independentes possível de forma a manterem-se cativos 

e com maior autoestima. A gestão da unidade acredita que as pessoas permanecem de forma mais 

independente mantendo-se nos seus apartamentos com cuidados e assistência médica e de 

enfermagem do que se estivessem numa unidade de cuidados continuados. 

Este conceito inovador e pioneiro em todo o mundo faz como que este operador seja um parceiro 

estratégico distintivo no conceito AASL. 

 

 

Entidade: Groupe SOS 

Website: http://www.groupe-sos.org/en 

Tipo: Operador 

O Grupo SOS é uma das maiores organizações, sem fins lucrativos, na área social e da saúde em 

França e na Europa. O Grupo criado em 1984 tem atualmente 11.000 empregados, 330 estruturas 

em 19 regiões de França e em 20 países estrangeiros, maioritariamente francófonos, com uma 

receita anual de €900 milhões. A Acção desenvolvida pelo Groupe SOS impacta em mais de um 

milhão de pessoas a cada ano. 

O Groupe SOS tem focado a sua catividade na criação de valor da assistência social às populações, 

isto é, criar eficiência económica no serviço que presta. As suas catividades centram-se dar 

respostas aos problemas da sociedade de hoje, desenvolvendo soluções inovadoras em cinco 

principais campos de catividade, entre os quais o público sénior. 

É pois, uma lógica complementar ao sistema privado e sofisticado da indústria de Vida Sénior nos 

EUA. Esta entidade da economia social é muito eficiente e aportará uma grande experiencia ao 

AASL. 

http://www.stichtinghumanitas.nl/
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Entidade: Orpea 

Website: http://www.orpea-corp.com/index.php/en/ 

Tipo: Operador 

O Grupo ORPEA é o líder europeu na operação da Vida Sénior nos segmentos de dependência 

global, cuidados físicos e psiquiátricos de longo e médio prazo, nomeadamente nos Cuidados 

continuados, pós cirúrgicos, recuperação e psiquiatria. 

Atualmente opera 57548 camas e tem mais 10439 em desenvolvimento, 

A atividade do Groupe Orpea estende-se a toda a Europa Ocidental, nomeadamente em França, 

Alemanha (através da Silver Care), Áustria (Senecura), Suíça, Republica Checa, Itália, Espanha e 

Bélgica. O Groupe Orpea opera em várias áreas, incluindo serviços de reabilitação, residências 

assistidas, apoio psiquiátrico e outros apoios continuados. Cotada na Euronext Paris (ORP:FP). 

Tendo como acionista estratégico o Fundo de Pensões Canadiano CPPIB, a Orpea é um Operador 

de referência na Europa. E é chave para identificar oportunidades no Alto Alentejo. 

É um potencial parceiro europeu que na sua estratégia procura ativamente o crescimento noutros 

países. 

 

 

Entidade: Ballesol 

Website: www.ballesol.es 

Tipo: Operador 

Área de Atuação: O Grupo Ballesol foi criado em 1980 e é hoje um dos maiores grupos espanhóis 

no sector de serviços de assistência a seniores. As atividades do grupo vão desde a exploração e 

gestão de residências para idosos à prestação de serviços de apoio e de cuidados continuados de 

longa duração. Atualmente tem cerca de 45 centros sob gestão com uma capacidade para mais de 

7000 camas. 

Com enfoque na vida Sénior, este operador Vertical, oferece solução de Vida Independente e Vida 

Assistida no território espanhol. Pela proximidade geográfica e cultural, este pode ser um parceiro 

estratégico complementar aos sofisticados operadores Americanos e Ingleses. 

 

http://www.orpea-corp.com/index.php/en/
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Entidade: Grupo Casablanca 

Website: https://www.grupocasablanca.es 

Tipo: Operador 

Área de Atuação: O Grupo Casa Blanca gere 7 comunidades seniores, 4 centros de dia e 

apartamentos com serviço (Vida Independente). 

Num total de 1200 camas, este grupo está centrado no território espanhol Madrid e Castilla La 

Mancha. 

É um grupo com experiencia de 25 anos e prima pela excelência no cuidado e flexibilidade nas 

respostas a cada sénior (Life Style).  

É pois um interessante potencial parceiro para conjuntamente com os atuais players do Alto Alentejo 

possam contribuir para o desenvolvimento da proposta de valor AASL.  

 

 

 

Entidade: Grupo Residências Montepio 

Website: www.residenciasmontepio.pt 

Área de Atuação: O Grupo Residências Montepio foi criado em 2005, em parceria com um Grupo 

Espanhol (Lusitana Sénior Vida) e inaugurou a sua primeira unidade em 2008. Dispõe atualmente de 

6 Residências Assistidas no Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Lisboa, Montijo e Parede que, juntas 

somam 715 camas. Tem planos a curto prazo para abrir novas Residências na Parede e em Lisboa. 

As Residências Montepio operam também na área dos Cuidados Domiciliários e da Teleassistência e 

implementou e aplica em todas as suas unidades e serviços a Norma de Qualidade EN ISO 

9001:2008 – “Sistema de Gestão da Qualidade para a prestação de serviços integrados de cuidados 

a pessoas de qualquer idade, quer em centros de caráter social e sanitário, quer mediante 

assistência domiciliária.” É, atualmente o operador privado de grande escala de referência em 

Portugal. Atualmente tem como alvo a classe média e média Alta Portuguesa e oferece um serviços 

na área de Vida Independente, Vida Assistida e Cuidados continuados (Reabilitação e Longa 

Duração). 

Pela sua vocação mutualista, esta entidade da economia social em Portugal, é um dos parceiros de 

excelência para ajudar a desenvolver a proposta de valor AASL. 

 

 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

 

 522 

 

 

Entidade: Grupo Luz Saúde 

Website: www.luzsaude.pt/ 

Área de Atuação: Grupo Luz Saúde, tem como acionista de referencia a Fidelidade
12

  O Grupo 

Espírito Santo Saúde é agora denominado, após a compra pela. O Grupo Luz Saúde foi um dos 

primeiros operadores a conceber a sua operação na área da Vida Sénior em Portugal, tendo sido 

constituída em 2000 com o objetivo de constituir uma rede integrada com unidades hospitalares, 

clínicas ambulatórias e hospitais residenciais, além de residências sénior. Com um conceito 

importado do modelo americano, atualmente oferece serviços nas áreas de Vida Independente, Vida 

Assistida, Cuidados continuados e Unidades de Memória. 

Pela sua dimensão e integração Vertical com a Saúde, o Grupo Luz Saúde é dono e gere algumas 

das maiores e mais importantes unidades do País. 

É pois um potencial parceiro da proposta de valor AASL. 

 

 

10.4. MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

 

O Marketing e Comercialização com especialização na Vida Sénior é uma atividade muito valorizada 

nas indústrias mais sofisticadas, nomeadamente nos EUA. Esta atividade é muito importante no 

desenvolvimento do setor, quer na angariação de nova procura, mas também na estruturação da 

Oferta e sofisticação da mesma.  

Em mercados como os EUA, o canal privilegiado para procura de comunidades seniores e serviços 

passa prioritariamente por empresas de Marketing, que os ajudam a identificar a melhor oferta mais 

adequada às suas necessidades. 

É pois fundamental que o Alto Alentejo Senior Living tenha parceiros internacionais na área do 

Marketing que possam apresentar e divulgar e comunicar de forma bem estruturada o conceito e 

Oferta da Vida Sénior AASL. 

Em baixo, elencamos empresas profissionais na prestação de serviços de Marketing e 

Comercialização da Oferta Vida Sénior ao cliente final, em mercados alvo que serão descritas e 

incluídas iguakmente no Plano de Promoção e Internacionalização. 

 

                                                      

12
 Após a OPA realizada em Outubro de 2014, tornou no maior acionista da Espírito Santo Saúde. 
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Figura xxx – Potenciais parceiros especialistas de Marketing e Comercialização da Vida Sénior. 

 

 

 

 

Figura 445 – Âmbito geográfico dos potenciais parceiros de Marketing e Comercialização da Vida Sénior. 
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10.5  I&D E SERVIÇOS DE SUPORTE  

 

A I&D (Investigação e Desenvolvimento) e Serviços de Suporte ocupam um lugar de destaque na 

proposta de Valor AASL. Assim é fundamental identificar parceiros estratégicos que possam fazer 

parte de uma rede internacional que ajude a consubstanciar uma oferta complementar que agregue a 

prestação de serviços de suporte como o financiamento dos seniores (ex.: equity release, seguros de 

saúde, ...). 

Adicionalmente, a criação de um cluster para a vida sénior no Alto Alentejo de dimensão mundial, é 

imprescindível para garantir a afirmação e sustentabilidade das competências distintivas do AASL. 

Para a promoção da Vida Sénior, são aqui identificados 3 tipos de entidades potenciais parceiras na 

I&D e Serviços de Suporte: 

 Financiamento e seguros a clientes especialistas em Vida Sénior; 

 Associações e feiras profissionais do setor Vida Sénior; 

 I&D especialistas na Vida Sénior 

 

10.5.1 FINANCIAMENTO E SEGUROS 

Os serviços e suporte da cadeia de valor da Vida Sénior são de importância fundamental, pelo que 

garantem as condições de inovação e sustentabilidade. 

O financiamento de seguros vocacionados para a vida Sénior são fundamentais por quanto assistem 

as necessidades de um público responsável pela procura de equipamentos e serviços. 

É precisamente aqui que é pertinente a oferta de equity release, atualmente inexistente ou insipiente 

em Portugal e no Alto Alentejo. 

Em baixo, elencamos empresas profissionais especializadas no financiamento da Vida Sénior, 

nomeadamente seguradoras. 
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Figura 446 – Potenciais parceiros especialistas de Financiamento e Seguros da Vida Sénior. 

 

 

Figura 447 – Âmbito geográfico dos potenciais parceiros especialistas de Financiamento e Seguros da Vida Sénior. 
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Entidade: Bupa 

Website: www.bupa-intl.com 

Tipo: Segurador e Operador 

Área de Atuação: A Bupa é uma das grandes seguradoras especializadas em planos de saúde e 

Vida Sénior. Apresentam uma ampla gama de planos de saúde com acesso a milhares de 

instalações médicas e especialistas de todo o mundo. 

A Bupa, com base em Londres procura investir em vários mercados de dimensão e atratividade 

financeira relevante. Dada a sua presença global é um potencial parceiro de excelência que trará a 

excelência ao conceito AASL. 

 

 

Entidade: Aviva 

Website: www.aviva.com 

Tipo: Segurador 

Área de Atuação: A AVIVA é uma das grandes seguradoras especializadas em planos de saúde e 

Equity Releases de Vida Sénior. Baseada em Inglaterra tem um âmbito global e uma política social 

forte. Atualmente criou o fundo de inovação social, gerido pelo comptoire de L’innovation. 

Atualmente procura ativamente desenvolver produtos inovadores para a Vida Sénior. Com larga 

experiencia em produtos de hipoteca invertida e seguros de saúde, é um potencial parceiro para o 

AASL. 

 

 

Entidade: AXA 

Website: www.axa.com 

Tipo: Segurador 

Área de Atuação: A AXA é uma companhia de seguros Global, com base em França. Atualmente 

gere um dos maiores fundos de pensões do mundo. Presente em Portugal tem produtos de saúde e 

de reforma desenhados para a vida sénior, sendo de interesse para o AASL ter como parceiro um 

parceiro global presente nos mercados alvo. 
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Entidade: Allianz 

Website: www.allianz.com 

Tipo: Segurador 

Área de Atuação: A Allianz é uma empresa seguradora global baseada em Munique que é uma 

referência no mercado alemão e que é um parceiro importante para o AASL. 

 

 

 

Entidade: Metlife 

Website: www.metlife.com 

Tipo: Segurador 

Área de Atuação: A Metlife é uma seguradora global, baseada nos EUA. Especializada no ramo 

Vida e na Saúde, procura ativamente encontrar soluções e programas de vida sénior. 

Dada a sua presença global e especialização na Vida Sénior, é um parceiro muito interessante para 

o AASL,   

 

 

Entidade: Senior Life Insurance Company 

Website: www.seniorlifeinsurancecompany.com 

Tipo: Seguros 

Área de Atuação: Especializada em seguros de pessoas seniores até 85 anos, Esta empresa é 

especializada no segmento sénior. Opera em 39 estados dos EUA e pode ser interessante que faça 

parte do cluster de Vida Sénior do Alto Alentejo. 
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Entidade: Legal & General (UK) 

Website: http://www.legalandgeneral.com/ 

Tipo: Seguros 

Área de Atuação: Especializada em seguros Vida, a L&G ajuda as pessoas a planear a vida depois 

dos 55 anos e a proteger os seus ativos. 

É uma seguradora global, baseada no reino unido, com experiência no financiamento da `Vida 

Sénior, com produtos de investimentos, pensões, reforma, fundos e proteção. 

É um potencial parceiro importante para o AASL, para estruturar a oferta de financiamento da Vida 

Sénior, e ao mesmo tempo suportar os diversos seniores dos mercados alvo. 

 

 

 

 

 

Entidade: Just Retirement 

Website: http://www.justretirement.com/ 

Tipo: Seguros 

Área de Atuação: Esta companhia de seguros é especialista em Vida Sénior. Oferecendo produtos 

de hipotecas invertidas (equity release) e rendimento na reforma. De base inglesa, esta companhia 

tem uma abordagem alternativa à tradicional seguros vida de pensões. 

 

 

 

Entidade: Hodge Lifetime 

Website: http://www.hodgelifetime.com/ 

Tipo: Seguros 

Área de Atuação: Esta companhia baseada no reino unido é focada numa estratégia de hipotecas 

vitalícias (equity release) e mercados de anuidades. Esta empresa com mais de 50 anos apresenta 

como competências distintivas a capacidade de oferecer as anuidades mais competitivas e hipotecas 

com um ótimo mix: preço vs. flexibilidade. 

 

http://www.legalandgeneral.com/
http://www.justretirement.com/
http://www.hodgelifetime.com/
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Entidade: More2life (UK)  

Website: https://www.more2life.co.uk/ 

Tipo: Seguros 

Área de Atuação: Esta companhia baseada no reino unido é especialista em financiamento da Vida 

Sénior. É especialista em fornecer soluções flexíveis de empréstimo para seniores com mais de 55 

anos, desenvolvendo uma gama de produtos flexíveis para atender a uma ampla variedade de 

necessidades dos clientes seniores. 

 

 

 

Entidade: Grupo Retiro  

Website: www.gruporetiro.com 

Tipo de Promotor: Financiamento a Seniores. 

Área de Atuação: Empresa dedicada a empréstimos destinados a maiores de 65 anos proprietários 

de uma habitação, cuja renda é paga por uma entidade financiadora. Oferece produtos de 

financiamento: Hipotecas invertidas (Equity Releases) e rendas vitalícias imobiliárias, específica para 

seniores. Este grupo com enfoque em Espanha é um parceiro interessante para o Cluster do AASL, 

aportando serviços inovadores. 

 

 

Entidade: Pure retirement 

Website: www.pureretirement.com 

Tipo de Promotor: Financiamento a Seniores. 

Área de Atuação: Esta empresa baseada no reino unido é especialista em hipotecas invertidas 

(equity release). 

É pois mais um possível parceiro do AASL. 

https://www.more2life.co.uk/
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10.5.2 ASSOCIAÇÕES E FEIRAS PROFISSIONAIS 

As associações profissionais do setor de Vida Sénior são muito importantes em termos de promoção 

e Marketing do AASL. O seu papel é o de colocar no radar internacional o AASL, ao mesmo tempo 

que proporciona uma enorme rede global de players internacionais e locais em toda a cadeia de 

Valor. Pela sua importância na promoção e internacionalização do AASL as entidades aqui 

identificadas serão descritas no respetivo Plano de Promoção e Internacionalização. 

Por outro lado, acresce a importante e fortíssima complementaridade que as Feiras internacionais e 

operadores turísticos, com foco no turismo sénior e de saúde que disponibilizam um canal perfeito de 

promoção e comercialização da proposta de Valor AASL. 

A JCI (Joint Comission International) desempenhará um papel fundamental na certificação dos 

equipamentos de saúde e Vida Sénior do AASL. Tal credibilizará a nível internacional a oferta de 

equipamentos e serviços do AASL junto dos diversos mercados alvo internacionais. 

No Turismo de Saúde, as diversas associações do setor serão muito importantes para credibilizar e 

promover o turismo de saúde no AASL. 

 

 

Figura 448 – Potenciais parceiros Associações e Feiras profissionais 
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Figura 449 – Âmbito geográfico dos potenciais Associações e Feiras Profissionais. 

 

10.5.3 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA VIDA SÉNIOR 

A Investigação e Desenvolvimento da Vida Sénior é uma atividade fundamental para garantir a 

sustentabilidade e competências distintivas da proposta de valor AASL.  

São aqui elencadas universidades, centros de pesquisa e organizações internacionais de referência 

na Vida Sénior, que se preocupam com temas prementes de saúde e bem-estar com impacto na vida 

dos mais idosos. 

 

Figura 450 – Potenciais parceiros especialistas na área da I&D da Vida Sénior 
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Figura 451 – Âmbito geográfico dos potenciais parceiros de I&D 

 

Cada uma das entidades aqui elencadas têm perfil e vocação para desenvolver o cluster da vida 

sénior do AASL., em parceria com os parceiros locais. 

 

 

Entidade: ADI – Alzheimer Disease international 

Website: http://www.alz.co.uk/ 

Tipo: Associação 

Área de Atuação:. A Alzheimer’s Disease Internacional (ADI), sediada em Londres, é uma 

associação “chapéu”, que congrega todas as associações dos vários Países no mundo (incluindo a 

Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer), sensibilizando Governos 

e Agências Internacionais, designadamente a Organização Mundial de Saúde, para a demência e o 

impacto que este tipo de doença terá em todo o mundo nas próximas décadas, ao mesmo tempo que 

influencia as suas Politicas.  

Sendo que nos próximos 40 anos, o número de dependentes idosos vai aumentar quase três vezes e 

quase metade destes terão demência ou esperaram efeitos de demência.  

Sendo uma das principais doenças que afetarão a comunidade sénior durante este século, e fazendo 

parte integrante da proposta de valor AASL a criação de respostas inovadoras na área da demência, 

faz da ADI um parceiro de vanguarda nesta área. 
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Entidade: King’s College London 

Website: http://www.kcl.ac.uk 

Tipo: Educação (Universidade). 

Área de Atuação:. O King’s College London, é uma universidade de referência no Reino Unido, 

sendo especialmente relevante neste âmbito o seu Institute of Pysichiatry, Psychology & 

Neuroscience, designadamente o departamento de neurociências com investigação médica – Centro 

para a neuro degeneração e investigação biomédica para a saúde mental. 

O KCL investiga as doenças do celebro e é um parceiro da ADI, desenvolvendo práticas médicas e 

de saúde para o combate à demência e doenças neuro degenerativas. 

É um dos potenciais parceiros de referência a nível internacional para o cluster de I&D do AASL. 

 

 

 

Entidade: CNS -  

Website: http://www.cnscampus.com 

Tipo: Clinica Especializada 

Área de Atuação:. O Campus Neurológico Sénior é uma clínica especializada na melhoria da 

qualidade de vida e a autonomia dos seus doentes através da prestação de cuidados de saúde de 

excelência no domínio das doenças neurológicas, doenças do movimento, doenças neuro 

degenerativas e áreas médicas afins, numa perspetiva integrada, multidisciplinar, com profissionais 

de saúde de competência reconhecida e em colaboração com os familiares e cuidadores. 

Esta clínica tem um corpo clínico de excelência, liderado pelo português Prof. Doutor Joaquim 

Ferreira, especialista internacional de reconhecido mérito na área das doenças degenerativas e 

doenças do movimento. 

É uma referência nacional e internacional, sendo uma mais-valia muito grande para o AASL que este 

CNS faça parte da rede de conhecimento e inteligência nas doenças da Vida Sénior. 
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Entidade: International Parkinson and Movement Disorder Society  

Website: http://www.movementdisorders.org/ 

Tipo: Associação profissional internacional 

Área de Atuação:. A Internacional Parkinson e Movimento Disorder Society é uma organização 

profissional de médicos, cientistas e outros profissionais de saúde que estão interessadas na doença 

de Parkinson, doenças neuro degenerativas e perturbações de desenvolvimento neurológico, 

Distúrbios do Movimento hipercinéticas e anormalidades no tônus muscular e controle motor.  

Esta associação tem como propósito, educar, investigar, disseminar e aconselhar em temas 

relacionados com o Parkinson e doenças do movimento. 

É pois um parceiro internacional de referência para o AASL, onde o Diretor do departamento 

Europeu é Português, o Professor Prof. Doutor Joaquim Ferreira. 

 

 

Entidade: Health Valley 

Website: http://www.health-valley.nl/ 

Tipo: Associação cluster Saúde 

Área de Atuação:. O Health Valley é uma associação na Holanda, que se constitui como uma 

plataforma regional que estabelece uma network constituída por empresas, centros de conhecimento 

e investigação, fornecedores na área da saúde, seguradoras, investidores públicos e privados, 

autoridades locais e regionais, com o lema “Where Health and Innovation meet” (onde a saúde e a 

inovação se encontram). Abrange as províncias de Gelderland e de Overijssel, no Este da Holanda e 

regiões adjacentes da Bélgica e Alemanha, dando escala à região do Health Valley, divulgando as 

histórias de sucesso e promovendo a região nacional e internacionalmente. 

A missão do Health Valley é pôr em contacto os diversos stakeholders de forma a potenciar a sua 

capacidade de inovação na área da saúde, realizando diversos eventos de networking, (cerca de 25 

por ano), incluindo o Health Valley Event (HVE - que envolve mais de 900 participantes da área da 

saúde, investigação, autoridades públicas e especialmente empresas) e atividades de matchmaking 

que permitem reunir as necessidades de inovação das instituições de saúde com os parceiros de 

investigação e desenvolvimento mais adequados, o que permite um efetivo avanço dos processos de 

inovação. 

É pois um exemplo de um parceiro com elevadas competências na área de networking, capaz de unir 

e promover o AASL, ao nível de I&D no setor da saúde. 
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Entidade: Focus Cura 

Website: http://www.focuscura.com/en 

Tipo: Empresa inovadora 

Área de Atuação:. A Focus Cura desenvolve soluções inovadoras de base tecnológica ligadas à 

área da saúde que permitam aos idosos e doentes crónicos permanecer em suas casas de forma 

independente o máximo de tempo possível. As suas inovações são já utilizadas por 100.000 pessoas 

em suas casas. A Focus Cura nasceu e desenvolveu-se integrada na rede do Health Valley. 

As inovações da Focus Cura são dirigidas diretamente aos idosos e aos seus cuidadores, sendo 

desenvolvida em estreita cooperação com os utilizadores, de forma a assegurar a satisfação das 

suas necessidades e são fáceis de usar. 

Esta empresa inovadora constitui um sofisticado parceiro de elevado valor acrescentado para o 

desenvolvimento do conhecimento e melhores práticas do AASL. 

 

 

Entidade: USC – University of Southern California 

Website: http://www.usc.edu 

Tipo: Universidade 

Área de Atuação:. A USC University of Southern Califórnia é uma universidade que junta alguns dos 

melhores especialistas de Vida Sénior a nível, designadamente o seu departamento de arquitetura. 

Entre elas, a Escola de USC Davis Scholl of Gerontology http://gero.usc.edu/major-programs-

initiatives/research-service-initiatives/senior-living/ apresenta iniciativas de investigação na área do 

Senior Living, que devem e podem ser partilhadas com o AASL. 

É pois um parceiro de excelência para o AASL, nomeadamente em know-how adquirido para a 

conceção e desenvolvimento de espaços de Vida Sénior. 

 

 

 

 

http://gero.usc.edu/major-programs-initiatives/research-service-initiatives/senior-living/
http://gero.usc.edu/major-programs-initiatives/research-service-initiatives/senior-living/
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Entidade: Instituto Politécnico de Portalegre 

Website: http://www.ipportalegre.pt 

Tipo: Politécnico 

Área de Atuação:. O Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) é uma instituição pública de Ensino 

Superior. Integra quatro Escolas: a Escola Superior de Educação (ESE), a Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (ESTG) e a Escola Superior de Saúde (ESS), em Portalegre, e a Escola 

Superior Agrária, em Elvas (ESAE). 

É a instituição de ensino superior de referência no Alto Alentejo, nomeadamente através das escolas 

de saúde e tecnologia e gestão. 

Apesar da não existir uma dinâmica de investigação na área da Vida Sénior, o IPP é a entidade, que 

caso assim o entenda, está mais bem posicionada para dar um contributo de excelência neste 

domínio, quer em termos de investigação, quer em termos de formação média e superior nesta área. 

É assim um parceiro nacional natural na área da investigação e Desenvolvimento do AASL, que 

deverá neste domínio, agilizar uma rede internacional de conhecimento e promover a vida sénior em 

mercados alvo. 
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ANEXO 1- QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE 

VALOR ATUAL DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE VIDA 

SÉNIOR 
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1. IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE 
 
Nome: 
NIF: 
 

Interlocutor: 
 
Contacto: 
 

Localização: 
Área/Território de atuação: 
Tipo de Resposta: (Independent Living, Assisted Living, Memory care, Nursing Homes) 
 
 
Natureza: Fundação           Misericórdia         Associação 
 

Capacidade Instalada e Tipologia Residentes: 

 Vagas disponíveis (em nº de camas): _____ 
 Nº camas em Acordo de Cooperação: _____ 
 Nº vagas reservadas à Segurança Social: _____ 

Admissão (descrever perfil do residente a admitir/casos de exclusão) 

 

 

Tipologia de Residentes: 

 Nº residentes: 
o Homens: _____      
o Mulheres: _____     
o Casais: _____      

 Idade Média dos residentes: (em anos): _____ 
 Média de tempo de permanência na e Entidade: _____ 
 Nº de residentes acamados: _____ 
 Nº de residentes em cadeiras de rodas: _____ 
 Nº de residentes com demências: _____ 

 

Níveis de Serviço (em Nº de residentes que utilizam cada um dos níveis) 

 Nível 0: Nível Base - Vida Independente (Pessoas que não precisam de apoio 
nas atividades diárias) - Apenas utilizam serviços de limpeza, fazer a cama, 
disponibilização de refeições, tratamento de roupa de casa, roupa pessoal 1x por semana, 

atividades, transporte. 
 

Nº de residentes: _____ 
 

 Nível 1: Assistência Standard (Pessoas que precisam de alguma assistência nas 
atividades diárias) - Avisos e acompanhamento para a realização de rotinas diárias 
(levantar, vestir, higiene pessoal, alimentação, tomada de medicação), 1 banho assistido 
por semana, serviços de limpeza, tratamento de roupas, alimentação, atividades, 
transporte; 
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Nº de residentes: _____  
 Nível 2: Assistência Plus (Pessoas com dificuldades moderadas de locomoção e 

com nível médio de dependência, por vezes com incontinência urinária) - Avisos e 
acompanhamento de tomada de medicação e de toma de refeições, avisos de realização de 
atividades, apoio físico a vestir e nas atividades de higiene pessoal diária, lavagens de 
roupa pessoal 2x semana, apoio físico a tomar banho 2x semana, serviços de limpeza, 
tratamento de roupas, alimentação, atividades, transporte; 

 

Nº de residentes: _____ 
 

 Nível 3: Assistência Plus Superior (Pessoas com dificuldades acentuadas de 
mobilidade, frequentemente em cadeiras de rodas e alto nível de dependência, 
frequentemente com incontinência global) – Apoio total a vestir e nas atividades de 
higiene diárias, apoio físico a dar banho 2x semana, acompanhamento a todas as refeições 
e atividades, distribuição de medicação, 1 pessoa a assistir com as transferências quando 
necessário, gestão de incontinências, lavagens de roupa pessoal 3x semana, serviços de 
limpeza, tratamento de roupas, alimentação, atividades, transporte; 

 

Nº de residentes: _____ 
 

 Nível 4: Assistência Total (Pessoas acamadas) - Apoio total a vestir e nas 
atividades de higiene diárias, apoio físico a dar banho 2x semana, administração de 
refeições, 1 pessoa a assistir com as transferências quando necessário, apoio de 
enfermagem diário, administração de medicação, gestão de incontinências, lavagens de 
roupa pessoal 3x semana, serviços de limpeza, tratamento de roupas, alimentação, 
atividades, transporte; 

 

Nº de residentes: _____ 
 

Nº trabalhadores por categoria (Solicitar Quadro de Pessoal e também informação referente aos 
RH “externos”) 

 Total FTE:      Nº FTE/ Nº residentes: 
 Dirigentes: 
 Técnicos Superiores 
 Técnicos de saúde: 

o Enfermeiros 
o Médicos Clínica geral 
o Médicos especialistas 

 Administrativos 
 Auxiliares 
 Outros (especificar)  

 

Tipologia do Edifício: 

 Área total (m2): 
 Área de inserção do edifício (m2): 
 Nº pisos: 
 Áreas comuns (salas de estar e de refeições, biblioteca, sala de estar e jantar para receber 

convidados, etc): descrever e indicar as áreas médias 
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 Áreas privativas (indicar nº e áreas médias): 
o Nº de quartos triplos com WC                   

(Área) 
o Nº de quartos duplos com WC                 

(Área) 
o Nº de quartos individuais com WC                 

(Área) 
o Nº de apartamentos T0 (estúdios com área de cozinha)              (Área) 
o Nº de apartamentos T1 (com sala separada  

e área de cozinha)                  (Área) 
o Nº de apartamentos T2 (com 2 quartos e 1 sala  

com área de cozinha                  
(Área) 

o Outros (indicar) 
 Áreas de serviço (cozinha, lavandaria, área administrativa, etc.),                       (Área Total) 
 Espaços exteriores               

(Área Total) 
 

Última remodelação do equipamento (data e descrição da remodelação)  
 
 
 
 

 

Acordos de Financiamento:  

 Segurança Social      
 Seguradoras privadas        
 Outros: _________________________________________________________________ 

Valor médio recebido por residente (comparticipação pública + privada) 
  
Preços cobrados 

 Preço sem cuidados de assistência (não aplicável às vagas com acordo com a SS) 
 Preço com cuidados de assistência: 

o Nível 0: 
o Nível 1: 
o Nível 2: 
o Nível 3: 
o Nível 4: 

o Outros sistemas de preços (descrever) 
 Aspetos não incluídos no preço (ex. medicação, consultas médicas, transporte, 

etc.) (descrever) 
NOTA: Solicitar Lista de Preços  

Fontes de receita da entidade (Ordenar por relevância. Ex.: 1º, 2º, 3º,…) 

 Segurança Social        
 Municípios 
 Donativos 
 Mecenato 
 Entidades privadas 
 Quotas 
 Outros: ______________________________________________     
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2. CARATERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE VALOR (OFERTA) DA 
ENTIDADE 
 

A. Equipamento e Facilidades 
A.1 – Qualidade Ambiental 

1.1 Odores (no exterior do edifício) e Qualidade do Ar percebida1: Odores intensos / ar poluído 
2: Deteção de Odores / algum nível de poluição 
3: Não deteção de odores / poluição do ar 

1.2 Qualidade da Paisagem e Biodiversidade1: Equipamento inserido em espaço desordenado muito 
intervencionado pelo homem e com incipiente contacto com a natureza  

2: equipamento inserido em espaço em que a qualidade da paisagem e o contacto com a natureza não é 
especialmente relevante 

3: Equipamento inserido numa área com boa qualidade da paisagem e contacto com a natureza  

1.3 Níveis de Ruído  
1: Níveis de ruídos intensos / incomodativos 
2: Deteção de ruído 
3: Níveis de ruído irrelevantes 

1.4 Gestão Ambiental da organização  
1: Inexistência de boas práticas de gestão ambiental implementadas 
2: Existência de algumas boas práticas de gestão ambiental implementadas (separação de resíduos, 

eficiência energética, utilização de produtos reciclados, utilização de produtos biológicos/orgânicos, etc) 
3: Unidade com um conceito ambiental e existência de um sistema de gestão ambiental certificado ou com 

qualificação ambiental (Tipo EcoHotel, Green Globe, etc) e inerente implementação de boas práticas 
ambientais. 

A.2 – Localização e Acessibilidade 
2.1 Acessibilidade viária 

1:A instalação tem poucos acessos rodoviários ou tem acessos em más condições  
2: A instalação tem acessibilidades  
3:A instalação está ligada por bons acessos rodoviários aos principais centros urbanos da região e do país 

2.2 Proximidade a centros urbanos 
1: Inserida a mais de 50 Km de um centro urbano 
2: inserida fora de um centro urbano mas no máximo a 20 Km de distância 
3: Inserida num centro urbano 

2.3 Proximidade/ tempo de resposta a cuidados de saúde primários 
1: A instalação está a mais de 30 min de carro/ambulância de um centro saúde 
2: A instalação está entre 10 e 30 min de carro/ambulância de um centro saúde 
3: A instalação está no máximo a 10 min de carro/ambulância de um centro saúde 

2.4 Proximidade/ tempo de resposta a centros hospitalares 
1: A instalação está a mais de 40 min de carro/ambulância de um centro hospitalar 
2: A instalação está a entre 20 a 40 min de carro/ambulância de um centro hospitalar  
3: A instalação está no máximo a 20 min de carro/ambulância de um centro hospitalar 

2.5 Proximidade a aeroportos 
1: A instalação encontra-se a mais de 1h e 30 min de um aeroporto 
2: A instalação encontra-se a mais de 30 min e a menos de 1h de um aeroporto 
3: A instalação está no máximo a 30 min de um aeroporto 

2.6 Proximidade a comércio e serviços 
1: A instalação encontra-se a mais de 30 min de comércio e serviços 
2: A instalação encontra-se entre 15 e 30 min de comércio e serviços 
3: A instalação encontra-se ano máximo a 15 min de comércio e serviços 
1: A instalação encontra-se a mais de 1h e 30 min do mar 
2: A instalação encontra-se entre 45 min e 1h e 30 min do mar  
3: A instalação encontra-se no máximo a 45 min do mar 

2.7 Proximidade a praias fluviais e desportos náuticos 
1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de praias fluviais e desportos náuticos 
2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de praias fluviais e desportos náuticos 
3: A instalação encontra-se no máximo a 30 min de praias fluviais e desportos náuticos 

2.8 Proximidade a campos de Golfe 
1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de Campos de Golfe 
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2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de Campos de Golfe 
3: A instalação encontra-se no máximo a 30 min de Campos de Golfe 

2.9 Proximidade a Centros Hípicos 
1: A instalação encontra-se a mais de 60 min de Centros Hípicos 
2: A instalação encontra-se entre 30 e 60 min de Centros Hípicos 
3: A instalação encontra-se no máximo a 30 min de Centros Hípicos 

2.10 Existência de ciclovias 
1: Não existem ciclovias 
2: Não aplicável 
3: Existência de ciclovias 

2.11 Qualidade da vista (/serra/rio/albufeira, etc.) 
1: A vista que se desfruta das instalações é irrelevante 
2: As instalações têm uma vista desafogada embora sem ser vista /serra/rio/albufeira 

 3: As instalações dispõem de vista aberta /serra/rio/albufeira 
A.3 – Edifício e Facilidades 
3.1 Qualidade arquitetónica percebida 
3.1.1Aspetoo exterior do edifício 

1. O aspeto exterior do edifício é incaracterístico, não permitindo a sua integração no meio envolvente e na 
topografia 
2. O aspeto exterior do edifício permite a sua integração no meio envolvente, embora com uma arquitetura 

banal, de carateristicas residenciais 
3. O aspeto exterior do edifício é amigável, com uma arquitetura cuidada (edifício histórico, ou novo com 

uma arquitetura marcante)  permitindo uma boa  integração no meio envolvente, aproveitando as 
condições da topografia (quando aplicável) para criar movimento no edifício 

3.1.2 Visibilidade da rua e do meio envolvente 
1. As instalações não permitem a uma visibilidade da rua e/ou do meio envolvente 
2. Não aplicável 
3. A orientação e arquitetura do edifício permitem otimizar a visibilidade da rua e do meio envolvente e 

tirar partido da luz natural 

3.2 Inserção na comunidade local 
1. As instalações encontram-se isoladas e com baixa conexão com a comunidade local 
2. As instalações estão bem inseridas na comunidade local, embora não permitindo a conexão com diversos 

usos locais, nem a partilha de espaços com o público (restaurante/bar, etc) 
3. O edifício está perfeitamente inserido e faz parte integrante da comunidade, permitindo a conexão com 
diversos usos locais, como sejam igrejas, creches/escolas, centros de ATL, áreas comerciais, 
parques/jardins, etc, partilhando alguns dos seus espaços com público em geral (restaurante/ bar, salas de 
atividades, etc) e/ou inclui mistura de usos no mesmo edifício 

3.3 Existência de diferentes espaços de estar/convívio e refeições  
1. As instalações têm apenas uma sala de refeições e uma sala de estar 
2. As instalações têm mais que uma zona de estar embora não disponham de diversas áreas distintas 

   3. As instalações dispõem de diversas zonas de estar (nos diversos pisos) e de zonas de convívio com 
funções distintas, zonas de descanso nos corredores, bem como de diferentes zonas de refeições  

3.4  Existência de diferentes facilidades: pontuar com 3 quando existe e com 1 quando não existe. A 
pontuação 2 não é aplicável neste ponto)  

3.4.1 Ginásio,  
3.4.2 Biblioteca 
3.4.3 Sala de música  
3.4.4 Sala de fisioterapia 
3.4.5 Consultório / cuidados enfermagem 
3.4.6 Cabeleireiro/manicura/ depilação 
3.4.7 Banho sensorial 
3.4.8 Espaço para recolhimento espiritual  
3.4.9 Espaços para a realização de atividades distintas: atividades manuais, jogos, culinária, pintura, 

etc 
3.4.10 Sala polivalente 
3.4.11 Teatro/ Cinema 
3.4.12 Bar / Restaurante 
3.4.13 Salas de estar / refeições privadas para receber família/ amigos 
3.4.14 Piscina interior 
3.4.15 Sala Snoezelen (nas unidades de apoio a demências) 
3.4.16 Espaços para estimulação cognitiva (nas unidades de apoio a demências) 
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3.4.17 Outras (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado)  
 
 

3.5 Dimensão dos espaços (privativos e comuns) 
1. As instalações têm áreas pequenas, corredores estreitos, quartos e salas com pouco espaço de circulação 

e só com capacidade para albergar mobiliário básico 
2. As instalações têm áreas suficientes, com algum espaço de circulação, mas sem grandes espaços abertos. 
3. As áreas comuns e privadas têm áreas generosas, com corredores largos que permitem áreas de estar e 

expositivas 

3.6 Funcionalidade para o tipo de resposta (acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida) 
1. As instalações no seu interior não estão adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida 
2. As instalações, no seu interior, estão pontualmente adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida, 

embora esta adaptação não se verifique em todas as instalações. 
 3. As instalações, no seu interior, estão perfeitamente adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, 
dispondo de WCs adaptados, corredores e portas largas que permitem a circulação de cadeiras de rodas, 
pavimentos lisos e antiderrapantes, elevadores e rampas de acesso, corrimões nas zonas de circulação 
(corredores, degraus, etc)  

3.7 Estado de conservação 
1. As instalações estão em mau estado de conservação, necessitando de intervenções de conservação 
generalizadas 
2. As instalações necessitam de algumas intervenções em termos de conservação 

 3. As instalações estão bem conservadas / são novas 

3.8 Aproveitamento de luz natural  
1. As instalações são genericamente escuras, com janelas pequenas / poucas janelas, zonas de estar 
/refeições interiores sem ou com pouca luz natural; 
2. As instalações dispõem de luz natural, embora com algumas zonas com luz pouco expressiva, sem (ou 

com poucas) grandes janelas e claraboias; 
 3. As instalações dispõem de muita luz natural, com janelas amplas e bem orientadas, diversas zonas 
envidraçadas, claraboias e entradas de luz natural 

3.9 Climatização (calor e frio) 
1. As instalações estão mal climatizadas, não dispondo de ar condicionado e/ou aquecimento, Não dispõem 
de sistemas de isolamento adequados (janelas duplas, etc.); 
2. As instalações têm climatização (aquecimento/ ar condicionado) em algumas áreas mas não em todo o 

edifício, não permitindo a regulação de temperaturas nos espaços privados (quartos/apartamentos) e/ou 
não dispondo de sistemas de isolamento (janelas duplas, calafetação, paredes duplas, etc.) 

3. As instalações dispõem de sistema de climatização (aquecimento/ ar condicionado) em todo o edifício, 
permitindo a regulação de temperaturas nos espaços privados (quartos/ apartamentos) dispondo de 
sistemas de isolamento (janelas duplas, calafetação, paredes duplas, etc.). 

3.10 Insonorização 
1. As instalações não estão bem insonorizadas, permitindo com facilidade ouvir ruído proveniente quer de 
áreas adjacentes do edifício (corredores, quartos/apartamentos adjacentes, áreas de estar e de serviço), 
quer do exterior; 
2. As instalações permitem ouvir algum ruído (de áreas adjacentes do edifício ou do exterior); 
3. As instalações estão bem insonorizadas em particular nas áreas privadas, permitindo um bom nível de 
isolamento ao ruído proveniente, quer de outras zonas adjacentes do edifício, quer do exterior; 

A.4 – Espaços exteriores privados da instalação 
4.1 Qualidade da conceção dos espaços exteriores 

1. As instalações não dispõem de espaços exteriores privativos ou encontram-se desaproveitados para 
usufruto dos utentes.  
2. Os espaços exteriores tiveram algum cuidado na conceção, embora esta seja monótona e convencional  
3. Os espaços exteriores denotam um cuidadoso planeamento, com a utilização de diversos tipos de plantas, 

com diversas cores, texturas e aromas, envolvendo todo o edifício 

4.2 Existência de diferentes zonas com funções distintas  
1. Os espaços exteriores não incluem diferentes áreas com funções distintas 
2. Os espaços exteriores incluem áreas para usufruto dos utentes mas sem permitir a sua utilização para 

diferentes funções  
3. Os espaços exteriores incluem diferentes zonas, pátios, com alpendres, zonas de estar e de refeições, 

áreas ajardinadas, áreas agrícolas/horta, zonas de caminhada 

4.3 Interação e continuidade entre os espaços exteriores e interiores 
1. As instalações são fechadas sobre si não permitindo uma continuidade visual e física entre os espaços 
interiores e exteriores 
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2. Não aplicável  
 3. As instalações permitem uma interação e continuidade entre os espaços interiores e exteriores, criando a 
sensação de estar no exterior, embora estando no interior. Permitem ainda a continuidade da realização de 
atividades entre o interior e o exterior (por exemplo atividades físicas, jardinagem, pintura, etc) 

4.4 Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida 
1. Os espaços exteriores não estão adaptados a pessoas com mobilidade reduzida 
2. Os espaços exteriores dispõem de algumas soluções para pessoas com mobilidade reduzida. 
3. Os espaços exteriores estão totalmente adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, dispondo de zonas 
de circulação com pavimentos lisos e antiderrapantes e de rampas de acesso 

4.5 Existência de uma zona de horta/ervas aromáticas e terapêuticas 
1. Os jardins/espaços exteriores não incluem uma zona de horta/ervas aromáticas ou terapêuticas 
2. Não aplicável 
2. Os jardins/espaços exteriores incluem uma zona de horta e de ervas aromáticas e terapêuticas que pode 

ser cuidada pelos residentes (se o desejarem) 

4.6 Existência de plantas que permitam identificar as diferentes estações do ano  
1. Os espaços exteriores não foram concebidos com a preocupação de incluir espécies que permitam 
identificar as diferentes estações do ano 
2. Não aplicável 
3. Os espaços exteriores têm diversas espécies de plantas que permitem identificar as diferentes estações 

do ano, árvores de folha caduca, pomares, flores, etc. 

4.7 Estado de conservação 
1. Os jardins e espaços exteriores estão mal cuidados, com ervas, pavimentos degradados   
2. Os jardins e espaços exteriores estão minimamente cuidados, embora com algumas zonas degradadas 

(secas, com algumas ervas, etc.) 
 3. Os jardins e espaços exteriores estão bem cuidados 

4.8 Mobiliário exterior e detalhes decorativos 
1. Os espaços exteriores não dispõem de mobiliário exterior ou este está muito degradado 
2. Os espaços exteriores dispõem de pouco mobiliário de exterior, sem preocupação de coordenação  
3. Os espaços exteriores estão equipados com diversas peças de mobiliário (cadeiras, mesas, 

espreguiçadeiras, etc.) e com detalhes decorativos (almofadas, lamparinas, vasos, etc.) coordenados de 
forma harmoniosa 

4.9 Existência de zonas de abrigo (sombra e proteção da chuva) 
1. As instalações não dispõem de zonas de abrigo e proteção da chuva 
2. Os espaços exteriores dispõem de poucas zonas de abrigo 
3. Os espaços exteriores dispõem de diversas zonas de abrigo como pérgolas, toldos e jardins de inverno 

4.10 Aquecimento exterior (que permita a utilização dos espaços no Inverno) 
1. As instalações não dispõem de aquecimento no exterior 
2. Não aplicável 
3. As instalações dispõem de aquecimento no exterior que permite a sua utilização nos meses de Inverno 

4.11 Iluminação exterior 
1: A iluminação exterior é quase inexistente, apenas com o objetivo de iluminar as zonas de entrada 
2: As instalações dispõem de alguma iluminação exterior mas que não permite a diferenciação dos espaços 
3: A iluminação exterior é cuidada, permitindo iluminar de forma distinta diferentes espaços (zonas de 

plantas, árvores, caminhos, áreas de estar, áreas de refeições) 

4.12 Existência de piscina exterior 
1: As instalações não dispõem de piscina exterior 
2: Não aplicável 

 3: As instalações dispõem de piscina exterior 

A.5 – Decoração 
5.1 Existência de uma decoração distintiva e criativa:  

1. As instalações são impessoais, incaracterísticas, sem evidenciar preocupação com a decoração dos 
espaços; 
2. É possível identificar nas instalações poucos detalhes decorativos  
3. As instalações apresentam diversos detalhes decorativos (objetos decorativos, papel de parede e uma 
decoração característica (que se associa aquele espaço), original e criativa, conseguindo um ambiente 
cuidado e/ou o ambiente de casa; 

5.2 Nível de conforto percebido 
1. As instalações são pouco confortáveis, com um ambiente frio e pouco acolhedor 
2. As instalações têm algum nível de conforto, embora não tenham um ambiente acolhedor (“”) 

 3. As instalações são confortáveis, com um ambiente acolhedor (“”) onde apetece estar 

5.3 Estado do Mobiliário e sua harmonia no espaço 
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1: As instalações têm mobiliário frequentemente pouco conservado, sem interligação entre si (um de cada 
estilo), criando um ambiente descoordenado e sem coerência  
2: As instalações têm mobiliário em bom estado de conservação mas sem criar diversos ambientes de uma 

forma harmoniosa 
3: O mobiliário está em bom estado de conservação, bem dimensionado e coordenado, com coerência de 

estilo, criando harmonia no espaço 

5.4 Harmonia da paleta de cores e padrões utilizados 
1: As instalações são essencialmente de paredes e tectos brancos, sem preocupação em conjugação de cores 
e padrões entre os vários elementos decorativos (cortinados, roupa de cama, tapetes, almofadas, estofos, 
etc) 
2: As instalações têm alguma variação de cores e alguma conjugação de padrões e cores de tecidos 

utilizados 
 3: As instalações dispõem de uma paleta de cores harmoniosa, conjugando as cores das paredes e tectos 
com os padrões, texturas e cores de tecidos de almofadas, estofos, cortinas, tapetes, candeeiros, papel de 
parede, objetos decorativos, etc 

5.5 Iluminação  
1: As instalações dispõem essencialmente de lâmpadas fluorescentes nas áreas comuns, sem utilizar 
diferentes tipos de iluminação 
2: As instalações utilizam pontualmente iluminação indireta, de chão ou de mesa 

 3: As instalações têm uma iluminação cuidada, com diversos tipos de iluminação: indireta, de tecto, de 
chão, de mesa, etc, não utilizando luz florescente nas zonas que servem os utentes. 

5.6 Recurso a um profissional de decoração/design de interiores 
1: A decoração / design de interiores não foi feita com recurso a um profissional especializado 
2: Não aplicável 

 3: A decoração / design de interiores foi feita com recurso a um profissional especializado 
A.6 – Segurança (Pontuar com 3 quando existe e com 1 quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável 
neste ponto) 
6.1 Existência de sistemas de Segurança contra incêndios  

 Detetores de fumo,  
 Aspersores,  
 Extintores válidos,  
 Portas de emergência, 
  Sinalética,  
 Outros (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado) 

6.2 Existência de Sistemas de Segurança contra intrusão 
6.3 Existência de sistemas de segurança adequados a pessoas com demência (se aplicável) 
6.4 Existência de Planos de Emergência e Simulacros 
A.7 – Limpeza 
7.1 Nível de Limpeza percebido 

1. As instalações denotam deficiências na limpeza  
2. As instalações encontram-se maioritariamente limpas, embora se detestem algumas situações pontuais 

de limpeza e/ou remoção de lixo deficiente. 
3. As instalações encontram-se perfeitamente limpas tanto nos espaços comuns, quartos, sanitários, 

corredores, etc. 

7.2 Nível de Odores  
1. Existência de odores claramente percebidos em diversas zonas das instalações 
2. Deteção de odores ligeiros em algumas zonas das instalações 
3. Não deteção de odores em toda a unidade 

7.3 Planeamento e organização das limpezas 
1. A unidade não dispõe de um plano de limpeza 
2. A unidade dispõe de um plano de limpeza mas não existem registos observáveis das intervenções, ou é 

desconhecido das funcionárias responsáveis por estas atividades 
3. A unidade dispõe de um plano de limpeza e observam-se registos da sua implementação e é do 

conhecimento das funcionárias responsáveis por estas atividades 
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B. Socialização 
B.1 – Existência de Atividades Organizadas realizadas na Entidade 
1.1 A Entidade disponibiliza atividades diárias? (pontuar com 3 quando existe e com 1 

quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
 Atividades desportivas 
 Atividades culturais 
 “Clubes” de atividades: pintura, culinária, jardinagem, jogos diversos, etc 
 Passeios ao exterior 
 Outros (acrescentar e pontuar com 3 os pontos adicionados) 

1.2 A Entidade disponibiliza atividades periódicas? (Se sim pontuar com 3, se não pontuar 
com 1) 

1.2.1 Se sim, quais? 
 
 
 
 

1.2.2 Com que periodicidade? ____________ 
 

1.3 A Entidade disponibiliza atividades esporádicas (eventos, festividades, bailes, etc.)? (Se 
sim pontuar com 3, se não pontuar com 1) 

1.3.1 Se sim, quais? 
 
 
 
 

B.2 – Existência de Atividades realizadas fora da Entidade (pontuar com 3 quando existe e com 1 
quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

2.1 Participam em atividades no exterior?  
2.2 Espetáculos de teatro/cinema 
2.3 Concertos de música 
2.4 Atividades desportivas 
2.5 Viagens Turísticas 
2.6 Atividades com a comunidade escolar 
2.7 Outras (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado)  

2.2 Participam/organizam atividades com outras entidades?  
 Sim. Quais atividades? Com quais entidades? 

 
 
 

 
B.3 – Participação dos residentes nas tarefas diárias da Entidade (pontuar com 3 quando a 

resposta é sim e com 1 quando a resposta é não. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
3.1 Os residentes podem participar na confeção de refeições (com ou sem supervisão)? 
3.2 Os residentes podem participar na lavagem de loiça (com ou sem supervisão)? 
3.3 Os residentes podem participar no tratamento de roupas (com ou sem supervisão)? 
3.4 Os residentes podem participar em atividade de limpeza (com ou sem supervisão)? 
3.5 Os residentes podem participar na organização e coordenação de atividades 

ocupacionais? 
B.4 – Abertura Entidade ao exterior (pontuar com 3 quando a resposta é sim e com 1 quando a 
resposta é não. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
4.1 Existem espaços na Entidade que podem ser acedidos por pessoas externas (ex. 
restaurante, bar, equipamentos culturais e desportivos)?  
4.2 É estimulada a participação das Famílias na vida dos residentes e da Entidade? 
4.3 É promovida e organizada a participação de voluntários na vida da comunidade? 
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B.5 – Existem na Entidade espaços informais de convívio e socialização abertos à população 
(pontuar com 3 quando existe e com 1 quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste 
ponto)  

5.1 Restaurante 
5.2 Café/bar,  
5.3 Papelaria/Tabacaria, 
5.4 Mercearia,  
5.5 Minimercado 
5.6 Outros (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado)  
B.6 – Intergeracionalidade 
6.1 São promovidas atividades periódicas que permitem a interação entre idosos e 
crianças/jovens (leitura de histórias, troca de saberes e experiências, voluntariado, etc.) 

1. Nunca ou de forma muito pontual 
2. Mensalmente ou Trimestralmente 

3. Semanalmente  
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C. Privacidade 
C.1 – Existência de espaços privados dos residentes (pontuar com 3 quando existe e com 1 

quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
1.1 Quarto individual (ou casal) não partilhado 
1.2 WC privativo 
1.3 Apartamento com sala (T0) 
1.4 Apartamento com 1 quarto e uma sala (T1) 
1.5 Apartamento com 2 quartos e uma sala (T2) 
1.6 Outros (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado)  
C.2 – Existência de espaços comuns que permitem a privacidade dos residentes (pontuar com 

3 quando existe e com 1 quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
2.1 Espaços de leitura 
2.2 Espaços de música 
2.3 Espaços de internet ou trabalho (Office centers) 
2.4 Outros (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado)  
C.3 – Opções de Privacidade (pontuar com 3 quando existe e com 1 quando não existe. A 

pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
3.1 É possível os residentes prepararem/receberem refeições no seu espaço privado? 
3.2 É possível os residentes receberem familiares/amigos num espaço privado? 
3.3 É permitida a estadia temporária de familiares/amigos nas instalações privadas dos 
residentes? 
3.4 Os quartos/apartamentos dos residentes dispõe de uma campainha à porta, permitindo 
controlar as entradas no seu espaço privativo? 

 
 



 

PROPOSTA DE VALOR PARA A ECONOMIA SOCIAL DO ALTO ALENTEJO 

 

 554 

 
D. “Like Home” – Sentir-se em casa 
D.1 – Decoração (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável neste 

ponto) 
1.1 Os residentes podem trazer o seu próprio mobiliário?  
1.2 E elementos decorativos pessoais? 
D.2 – Animais de Estimação (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é 

aplicável neste ponto) 
2.1 São autorizados animais de estimação dos residentes? 
2.2 A unidade dispõe dos seus próprios animais de estimação (mascotes: cão, gato, 

pássaros, etc.)? 
2.3 A unidade dispõe de diversos animais domésticos (coelhos, cabras, ovelhas, galinhas, 

etc.)? 
D.3 – Presença de crianças  
3.1 A unidade está inserida junto de espaços com a presença quotidiana de crianças 

(parques infantis, infantários, escolas), permitindo aos idosos ter interação com a 
alegria e energia dos mais novos?  

D.4 – Telecomunicações (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável 
neste ponto) 

4.1 Os apartamentos/quartos dispõem de telefone? 
4.2 Os apartamentos/quartos dispõem de TV Cabo ou satélite? 
4.3 Os apartamentos/ quartos têm acesso à internet? 
4.4 O valor das telecomunicações está inserido no preço mensal? 
D.5 – Espaços para a preparação de refeições (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A 

pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
5.1 Os quartos/apartamentos dispõem de uma zona de cozinha equipada, onde as 

pessoas podem preparar as suas próprias refeições se o desejarem? 
D.6 – Lavagem individual de roupas (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 

não é aplicável neste ponto) 
6.1 Os quartos/apartamentos dispõem de máquina de lavar roupa, permitindo aos 

residentes lavar a sua roupa separadamente? 
D.7 – Espaço de despensa e frigorífico (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 

não é aplicável neste ponto) 
7.1 Os residentes podem manter alimentos e outros consumíveis no seu 

quarto/apartamento? 
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E. “Life Style” – Estilo de Vida 
E.1 – Distribuição / agrupamento dos residentes (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A 

pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
1.1 Os residentes são agrupados na Entidade tendo em atenção interesses e estilos de vida 

semelhantes? 
E.2 – Existência de Espaços distintos (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 

não é aplicável neste ponto) 
2.1 Existem na unidade diferentes zonas correspondentes a diferentes estilos de vida 

dos utentes?  
Não.  
Sim.  
Se sim, quais: ___________________________ 

 
E.3 – Disponibilização de Atividades Customizadas (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A 

pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
3.1 Estão disponíveis atividades adaptadas a diferentes estilos de vida/ preferências, 

como sejam? 
 Diferentes estilos de música: clássica, jazz, popular, etc 
 Jogos, 
 Leitura e palestras 
 Atividades físicas,  
 Atividades ao ar livre: jardinagem, caminhada, etc 
 Atividade manuais 
 Culinária 
 Outros (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado) 

E.4 – Flexibilidade de Horários (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é 
aplicável neste ponto) 

4.1 Existe flexibilidade de horários das atividades de rotina diárias de acordo com os 
estilos de vida dos residentes? 
 Hora de levantar 
 Hora das refeições 
 Hora de tomar banho 
 Hora de deitar 

E.5 – Opções de alimentação (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é 
aplicável neste ponto) 

5.1 Estão disponíveis diferentes opções de ementas de acordo com hábitos e 
preferências dos residentes? 

E.6 – Opções de deslocação ao exterior (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 
não é aplicável neste ponto) 

6.1 É disponibilizado transporte e acompanhamento (se necessário) para deslocações 
para realização de atividades particulares dos residentes? 

E.7 – Integração (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável neste 
ponto)  

7.1 Como são integrados os utentes com diferentes proveniências e rendimentos? 
 
 
 
 
7.2 Como são integradas os utentes com necessidades especiais (demências, debilidade 

física)? 
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F. Serviços Prestados 
F.1 – Níveis de assistência integrados numa mesma Entidade? 
(pontuar com 3 as respostas existentes na mesma unidade e com 1 as respostas não existentes. A 
pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
1.1 Vida Independente (Independent Living): 

 Apoio Domiciliário  
 Centro de Dia / noite 
 Centro de convívio 

1.2 Estruturas Residenciais para Idosos (Assisted Living) 
1.3 Estruturas Residenciais para idosos com apoio às demências (Memory Care) 
1.4 Unidades de cuidados continuados (Nursing Homes) 
F.2 – Qualidade dos Serviços (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável 

neste ponto) 
2.1 A Entidade tem um Sistema de Gestão da Qualidade certificado? 
2.1.1 Se sim, quais as respostas abrangidas? 
2.1.2 Se não, a Entidade definiu procedimentos operacionais? 
2.1.3 Se não, a Entidade tem implementado um sistema de auditorias internas que permite identificar 

falhas e melhorar o seu desempenho? 
2.2  É realizada periodicamente uma avaliação da satisfação dos residentes, através da 

participação dos próprios ou seus familiares? 
F.3 – Serviços disponibilizados em Residências Independentes com Apoio Domiciliário 

(Independent Living) (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável 
neste ponto) 

NOTA: Responder apenas se estiver disponível esta resposta ou Serviços de Apoio Domiciliário 
3.1 Possibilidade de pedir refeições à lá carte, nomeadamente de dietas especiais 
3.2 Limpeza e remoção de lixo da residência (apartamentos/quartos) 
3.3 Assistência e manutenção de apartamentos/quartos; 
3.4 Lavagem e tratamento de roupa de casa e pessoal 
3.5 Transporte e acompanhamento a serviços médicos e enfermagem 
3.6 Transporte e acompanhamento a serviços privados 
3.7 24/7 Pessoal de apoio  
3.8 24/7 Socorro em caso de emergência 
3.9 Serviços de imagem (cabeleireiro, manicura, barbeiro, etc) 
3.10 Utilidades (Gás, Água, Eletricidade, instalação de TV por cabo e internet, …) 
3.11 Estacionamento para utentes e visitantes 
F.4 – Serviços disponibilizados em Estruturas Residenciais para Idosos (Assisted Living) 
(pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
NOTA: Responder apenas se estiver disponível esta resposta 
SERVIÇOS BÁSICOS:  
4.1 Disponibilização de três refeições por dia; 
4.2 Disponibilização de snacks e bebidas entre e refeições 
4.3  Assistência e manutenção de apartamentos/quartos; 
4.4 Lavagem e tratamento de roupa de casa e pessoal 
4.5 Limpeza e remoção de lixo 
4.6 Serviços de imagem: cabeleireiro, manicura, barbearia, depilação 
4.7 Transporte para consulta médica 
4.8 Transporte e acompanhamento a outros serviços privados (ex.: banco, cinema, teatros) 
4.9 Atividades diárias, com pessoal especializado  
4.10 Possibilidade de dispor de personal trainer 
4.11 Possibilidade de ter um cuidador privado 
4.12 Outros (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado)  

 
NÍVEL DE ASSISTÊNCIA (*) 
4.12 Nível de assistência Standard         (*) 
4.13 Nível de assistência Plus          (*) 
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4.14 Nível de assistência Plus Superior (*) 
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM 
4.15 Cuidados médicos 
4.16 Cuidados de enfermagem 
4.17 24h/7dias semana - Pessoal de apoio treinado 
4.18 24h/7dias Socorro em caso de emergência 

 

F.5 - Serviços disponibilizados em Unidades de Cuidados Continuados (Nursing Homes) 
(pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
NOTA: Responder apenas se estiver disponível esta resposta 
Indicar se se tratam de unidades de curta, média ou longa duração 
SERVIÇOS BÁSICOS: 
5.1 – Três refeições por dia; 
5.2 - Disponibilização de snacks e bebidas entre e refeições 
5.3 – Assistência e manutenção de apartamentos/quartos; 
5.4 – Lavagem e tratamento de roupa de casa e pessoal 
5.5 – Limpeza e remoção de lixo da residência 
5.6 - Serviços de imagem: cabeleireiro, manicura, barbearia, depilação 
5.7 – Atividades de reabilitação diárias, com pessoal especializado (fisioterapeutas, massagistas, …) 
5.8 - Possibilidade de dispor de personal trainer 
5.9 - Possibilidade de ter um cuidador/enfermeiro privado 
 
NÍVEL DE ASSISTÊNCIA (*) 
5.10 – Nível de assistência Plus Superior (*) 
5.11 – Nível de assistência Total (*) 
5.12 – Reabilitação por especialidade (Ortopedia, etc) 
5.13 – Recuperação de cirurgia 
5.14 – Cuidados paliativos 
5.15 – “Unidades de dor” 
 
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM: 
5.16 – 24/7 Pessoal médico permanente 
5.17 – 24/7 Pessoal enfermagem permanente 
5.18 – 24/7 Socorro em caso de emergência 

 

F.6 – Necessidade de alteração dos serviços prestados por parte dos residentes 
(pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
6.1 – Existem serviços adicionais disponíveis se as necessidades dos residentes mudarem?  
 
Se sim, quais? 
 
 
 
 
 

(*) Ver designação constante na caraterização das instalações) 

 

(*) Ver designação constante na caraterização das instalações) 
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G. Recursos Humanos 
G.1 – Recrutamento (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável neste 

ponto) 
1.1 A entidade tem definida uma política de recrutamento? (pontuar com 3 para sim e com 1 

para não. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
1.2 Caso exista uma política de recrutamento como classifica o seu grau de exigência? 

1 - Politica pouco exigente tendo na qual não estão definidos critérios rigorosas ao nível das 
competências técnicas e pessoais/ de personalidade  

2 – Foram definidos alguns critérios para o recrutamento de novos Recursos Humanos, embora 
pouco detalhados e sem especial valorização das competências pessoais / personalidade 

3 – Política exigente com a definição de diversos critérios ao nível de competências técnicas e 
das competências pessoais / personalidade, sendo estas muito valorizadas, tendo também em 
conta a inexistência de antecedentes criminais.  

G.2 – Qualificações (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável neste 
ponto) 

2.1 Os RH têm qualificações adequadas às funções que desempenham? 
2.2 Existem RH especializados em cuidar de pessoas com demências? 
G.3 – Formação (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
1.1 Existe Formação inicial de novos recursos humanos na função a desempenhar? 
1.2 Existe Formação inicial de novos recursos humanos na cultura da organização? 
1.3 A Formação realizada inclui formação no posto de trabalho com um tutor ou mentor? 
3.4 Existe Formação contínua e de especialização aos profissionais da organização? (qual a 

última formação dos colaboradores: data, nome da ação de formação e entidade formadora) 
3.5 É elaborado e executado um Plano Anual de Formação? 
3.6 Existem registos de formação? 
3.7 Já foram identificadas as necessidades de formação dos colaboradores para 2015? (Se 
sim, solicitar)  
3.8  Quais as entidades formativas de referência para a Entidade e com as quais trabalha?  
G.4 – Nível de rotação dos cuidadores e estabilidade das equipas 
4.1 Qual o nível de rotação das equipas? (pontuar com 3 o nível de rotação aplicável à Entidade e 
os outros níveis indicados com 1. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

 até 2 anos 
 2 a 5 anos  

 + de 5 anos 
4.2 Qual o tempo de exercício dos corpos gerentes atuais? (pontuar com 3 o tempo de exercício 
aplicável à Entidade e os outros níveis indicados com 1. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

 até 1 mandato 

 2 mandatos  

 + de 2 mandatos 
G.5 – Avaliação de desempenho (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A pontuação 2 não é 

aplicável neste ponto) 
5.1 Existe um sistema de avaliação do desempenho dos colaboradores? 
5.2  A avaliação de desempenho tem impacto nas condições de remuneração e progressão na 
carreira? 
G.6 – Planeamento da afetação dos recursos humanos (pontuar com 3 para sim e com 1 para não. A 

pontuação 2 não é aplicável neste ponto)  
6.1 Está definido e é implementado um plano de afetação e organização dos recursos 
humanos? 
 (solicitar)  
G.7 – Remuneração e Incentivos (pontuar 1, 2 ou 3) 
7.1 Os colaboradores da organização são remunerados: 

1. Abaixo da tabela da CNIS 
2. De acordo com o estabelecido na tabela da CNIS 
3. Acima do estabelecido na tabela da CNIS 
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7.2 Os colaboradores da organização têm disponíveis sistemas de incentivos que promovam a 
sua motivação e empenho? (pontuar 3 se sim, 1 se não, 2 não aplicável) 
 Distinção do bom desempenho (empregado do mês, etc.) 
 Sistemas de prémios de desempenho 
 Disponibilização de formação 

 Outros, quais? 

 
H. Inovação e Tecnologia  
H.1 – Parcerias com Centros de I&D (pontuar com 3 quando existe e com 1 quando não existe. A 
pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
1.1 Existem parcerias entre a Entidade e centros de I&D no âmbito das patologias e limitações dos 
seniores? 
H.2 – Existência de tecnologias para segurança dos seniores: 
2.2 Estão disponíveis tecnologias que contribuam para a segurança dos seniores? (pontuar com 3 
quando existe e com 1 quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 

 “Campainhas” de ajuda individual,  
 Localização por GPS (demências),  
 Sensores para abertura de portas, 
 Sensores de som  e movimento (durante a noite) 

 Outros (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado) 
H.3 – Implementação de processos inovadores no cuidado com as pessoas com demências ou 
outras patologias limitativas dos seniores: (pontuar com 3 quando existe e com 1 quando não existe. 
A pontuação 2 não é aplicável neste ponto) 
3.1 Estão disponíveis dietas especiais? 
3.2 Estão disponíveis programas adaptados de exercício físico, de acordo com determinadas 

patologias? 
3.3 Estão disponíveis programas de estimulação da memória / cognitivos? 
3.4 Estão disponíveis programas de aprendizagem de novas competências? 
3.5 Estão disponíveis programas de controlo da diabetes? 
3.6 Outros (acrescentar e pontuar com 3 cada item adicionado) 

 

 
I. Preço e Opções de Financiamento (apenas aplicável nas vagas sem acordo) 
I.1 – Política de Preços (pontuar com 3 quando existe e com 1 quando não existe. A pontuação 2 
não é aplicável neste ponto) 
1.1 Está claramente definida uma política de preços a praticar? 

1.2 É disponibilizada uma lista de preços compreensível? 

I.3 – Existência de opções de financiamento que reduzam o valor a pagar pelo utente/cliente 
(pontuar com 3 quando existe e com 1 quando não existe. A pontuação 2 não é aplicável neste 
ponto) 
3.1 Existência de acordos com a SS? 
3.2 Existência de acordos com seguradoras 
3.3 Existência de Fundos para compra das casas dos seniores  
3.4 Outros 

 
 
 
 
Nome do Avaliador:  
 
Data da Avaliação: 
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