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I – Princípios 

1. Princípios Orientadores das Politicas Educativas de Âmbito nacional 
 

Desde finais da década de 80 que em muitos países houve uma alteração no tradicional papel do 

Estado nos processos de decisão política e administrativa da educação. 

Uma dessas alterações dá-se ao nível da implementação de políticas públicas que se deslocam 

progressivamente do nível central para o local por via do crescente significado que o local ganha na 

pós-Modernidade. 

A década de 80 do século XX foi um período da história educativa, em Portugal, rico no debate de 

ideias e nas alterações de práticas e de paradigmas teóricos que nos conduziram desde o modelo de 

gestão democrática das escolas ao modelo de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos de educação e de ensino. 

O Livro Branco sobre a Regionalização, publicado em Portugal em 1980, pelo Ministério da 

Administração Interna, traz-nos o conceito de regionalização que por si só implica o recurso a 

processos de desconcentração e de descentralização. Por desconcentração entende-se o processo pelo 

qual a lei transfere poderes de decisão de um órgão de administração central do Estado para outros 

órgãos dele hierarquicamente dependentes, quer no âmbito nacional quer de carácter local. Por 

descentralização entende-se o processo pelo qual a lei transfere poderes de decisão de órgãos do 

Estado para os órgãos próprios de entidades independentes do Estado. 

Ao falar-se de descentralização do sistema educativo em Portugal, fala-se em desconcentração, dado 

estarmos perante um processo de transferência de poderes de decisão de um órgão de administração 

central do Estado para outros órgãos dele dependentes hierarquicamente, pese embora o facto de, em 

última instância, a autoridade e a responsabilidade pelo exercício das funções em questão 

permanecerem no órgão central. 

A Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, no seu Artigo 3º (princípios organizativos) lançou as bases da 

descentralização do sistema educativo e da autonomia das escolas. A Lei de Bases do Sistema 

Educativo define nos seus princípios gerais que “todos os portugueses têm o direito à educação e à 

cultura, nos termos da Constituição da República”, e que “o sistema educativo é o conjunto de meios 

pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção 

formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade.”   

Noções como ”descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e acções educativas”, 

“contribuir para a correcção das assimetrias de desenvolvimento regional e local”, ou “assegurar a 

igualdade de oportunidade para ambos os sexos” são princípios organizativos fundamentais do 

sistema educativo nacional. 
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Dentro do espírito daqueles princípios organizativos de base, foi publicado, a 3 de Fevereiro de 1989 o 

Decreto-Lei n.º 43/89, que estabelecia o regime jurídico da autonomia da escola e se aplicava somente 

às escolas oficiais dos 2º e 3º ciclos e às do ensino secundário. 

A 4 de Maio de 1998, foi publicado o Decreto-Lei n.º 115-A/98, que aprovava o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário. Foi assim consagrado ao pré-escolar e ao 1º ciclo do ensino básico, a par dos restantes 

níveis de ensino, o pleno direito à organização escolar de acordo com aquele regime, mediante a 

celebração de contratos de autonomia. 

O Decreto-Lei n.º 115-A/98 foi mais tarde alterado, por apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 

22 de Abril. A conjugação destes dois documentos apresenta a autonomia das escolas não como “um 

fim em si mesmo”, mas como uma forma de aquelas “desempenharem melhor o serviço público de 

educação, cabendo à administração educativa uma intervenção de apoio e regulação, com vista a 

assegurar uma efectiva igualdade de oportunidades e a correcção de desigualdades existentes”. 

A construção da autonomia da escola caminha a par da noção de territorialização. Na Carta Europeia 

da Autonomia Local, subscrita também por Portugal, declara-se que um dos principais fundamentos 

de qualquer regime democrático são as autarquias locais, onde o direito de cidadania pode ser 

exercido pelos seus mais directos interessados. 

A aplicação deste princípio ao domínio da educação justifica a ideia de territorialização entendida 

como “um espaço local organizado em redor da concepção e execução de um projecto educativo 

adequado às populações respectivas, com a participação de todos os organismos e entidades 

envolvidos e interessados na educação e formação da população”. 

O Despacho n.º 147- B/ME/96, de 1 de Agosto de 1996, previa já a criação de territórios educativos de 

intervenção prioritária (TEIP), e constituíram a primeira experiência do modelo organizativo de 

agrupamento de escolas, que o Decreto-Lei n.º 115-A/98 veio  generalizar ao universo das escolas 

públicas. 

O referido decreto-lei prevê ainda a existência de contratos de autonomia a celebrar entre o 

agrupamento de escolas, a Direcção Regional da área geográfica do agrupamento e a autarquia local.  

Daqui resultaria uma efectiva articulação entre o nível central e o nível local da administração, em 

que ao primeiro caberia garantir a coesão do sistema educativo no plano nacional, enquanto ao 

segundo caberia a tarefa de adaptar as grandes orientações ao processo de desenvolvimento local. 

Porém, na prática, o que se verifica é que a maioria das escolas ou agrupamentos de escolas assume 

projectos educativos desarticulados e descontextualizados do que deverá ser a lógica de um “projecto 

educativo local”, mantendo-se assim uma ideologia centrada nas escolas mais consentânea com a 

lógica de “território escolar” e não de território educativo. 

 

A recente Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, veio atribuir ao município a obrigatoriedade de criação dos 

Conselhos Municipais de Educação, na sequência da necessária legislação complementar ao regime 
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de administração e gestão das escolas, regulamentadora do papel das autarquias no domínio 

educativo, atribuindo-lhe competências específicas não só na definição da política educativa do 

território, como na sua articulação com a formação, o emprego e a acção social. 

Segundo o Artº 10º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, a Carta Educativa surge a nível 

municipal como “o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e 

equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação 

que seja necessário satisfazer, tento em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro 

do desenvolvimento demográfico e sócio-económico de cada município”. 

De acordo com o Artº 19º do quadro legal anteriormente citado, ”a elaboração da carta educativa é da 

competência da câmara municipal, sendo aprovada pela assembleia municipal respectiva, após 

discussão e parecer do conselho municipal de educação”. Integrando o plano director municipal, a 

carta educativa está ainda sujeita a ratificação governamental, mediante parecer prévio vinculativo 

do Ministério da Educação. 

 
 
2. Politica Educativa de Âmbito Local, Supra Municipal e Regional 
 
Linhas orientadoras da política educativa do Município de Aljezur  
 

A Educação na Sociedade do Conhecimento 

“O grande desafio do séc. XXI é investir na Educação, em cada pessoa, de maneira que esta seja cada 

vez mais capaz de expressar, afirmar e desenvolver o seu próprio potencial humano, com a sua 

singularidade: construtividade, criatividade e responsabilidade. Sentindo-se ao mesmo tempo 

membro de uma comunidade: capaz de diálogo, de confrontação e de solidariedade” 

Declaração de Barcelona, 1990 

 
Este excerto da Introdução da Carta das Cidades Educadoras remete-nos para o paradigma 

emergente de conceber as políticas educativas, a partir de um território concreto. Conceber, planear, 

produzir e avaliar uma política educativa para um território específico é um novo plano do 

pensamento educativo do séc. XXI. 

À medida que as sociedades modernas se transformam em sociedades do conhecimento e de 

aprendizagem, as organizações educativas tendem a ser relativizadas no seu papel de difusoras e 

fontes do conhecimento.  

Na sociedade do conhecimento os sistemas educativos coexistem com muitas outras fontes 

fornecedoras de conhecimento e de qualificações, o que implica pensar as escolas articuladas com 

todas as instâncias locais presentes no território/comunidade, assim como cartografar todos os 

recursos educativos nele presentes, e não apenas as escolas – a carta educativa numa lógica diversa 

à carta escolar. 

Pensar os sistemas educativos e as instituições escolares à luz desta realidade, é em primeiro lugar 

centrarmo-nos sobre a aprendizagem mais que sobre o ensino, é conceber a escola inserida em redes 
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de formação e de informação essencialmente comunitárias, de “desenhos” curriculares e tempos 

flexíveis, adaptados à formação permanente ao longo da vida.  

Mas essencialmente é perceber que a sociedade no seu todo comporta os tais contextos variados onde 

têm lugar as (re)socializações contínuas que todos fazemos ao longo da vida.  

É esta ideia que abre possibilidades de equacionar novas formas de acção. Os processos de 

(re)socialização acontecem a partir de coisas simples e em contextos onde se processam relações 

densas, portanto localizados. A sua eficácia socializadora tem essencialmente a ver com as 

transmissões e as transponibilidades em redes ou fluxos, dada a crescente multiplicidade de 

contextos que caracterizam as nossas sociedades. 

Aljezur em face do diagnóstico sócio-educativo que apresenta, tem uma tarefa árdua em matéria 

educativa para vencer o atraso acumulado de décadas anteriores, potenciado pelo peso demográfico 

de população sem escolaridade ou com baixas qualificações escolares e profissionais. Ainda hoje o 

concelho não pode garantir estudos de nível secundário, aos jovens que completam o 9.º ano, dado o 

seu reduzido número. 

Estas são condicionantes muito fortes quando se pretende que Aljezur realize também a evolução 

para a sociedade do conhecimento do século XXI, acompanhando um processo que não é apenas local 

ou regional, mas acima de tudo um desígnio nacional. 

Mas é também um desafio que não só não queremos, como não podemos evitar, para que seja possível 

recuperar o déficit sócio-educativo do concelho por um lado e, por outro, permitir que o concelho se 

integre na região em condições de igualdade e equidade. 

 

A Educação para a Inclusão 

A globalização económica produziu alterações profundas nas relações de produção que se traduzem 

no aumento do desemprego estrutural de massas, com carácter selectivo, pois atinge 

maioritariamente as mulheres, os jovens e os menos qualificados, tornando-os grupos sociais 

vulneráveis.  

Vários estudos têm mostrado o agravamento do fenómeno da exclusão social nas sociedades actuais e 

a existência de bolsas de exclusão ou marginalidade constituída na sua maioria por iletrados 

funcionais, isto é, alfabetizados e escolarizados marcados pelo abandono e pelo insucesso escolares e 

que se constituem em “desenraizados sociais” (Roldão,1999). 

Os fenómenos de exclusão social enquanto forma extrema das desigualdades sociais, estão muito 

associados, nas sociedades modernas, ao crescimento urbano e à periferização de grupos sociais 

específicos que, desmunidos social e culturalmente, e com uma ligação precária ao mundo do 

trabalho, configuram o que Castel designou por «nova questão social». A falta de competências 

sociais, culturais e de empregabilidade são cumulativas e actuam fortemente sobre a sua capacidade 

de participação política e reivindicativa. 

Há um consenso social alargado quanto à necessidade de a escola se adequar ao contexto de mudança 

e incerteza. O que se pede aos sistemas educativos em geral e à escola em particular, é que seja 
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capaz de prevenir os riscos sociais que decorrem de longos períodos de vida no desemprego, ou em 

situação de emprego precário. 

Este tipo de risco social previne-se, não através da aquisição de competências muito específicas, mas 

pela valorização de “...competências metacognitivas e horizontais de eficácia alargada e resistente à 

usura quer do tempo, quer da mudança acelerada.” (Carneiro, 2001:323). A inclusão e a cidadania 

dependem de adquirir e exercer continuadamente novas competências sociais que não estão 

igualmente distribuídas. 

A educação deve orientar-se também, para o desenvolvimento de dinâmicas sociais emancipatórias e 

transformadoras da realidade social (Canário, 2001), capacitando os cidadãos para adquirir e exercer 

continuadamente novas competências, que promovam a inclusão social e o exercício efectivo da 

cidadania. Para dar resposta a dinâmicas emancipatórias e inclusivas, os contextos sociais complexos 

em que nos movimentamos não se coadunam com sistemas educativos pensados e organizados a 

partir do topo do sistema, de onde se difundem numa lógica “top-down”. Bem pelo contrário, a 

educação para a inclusão passa essencialmente pela construção de uma resposta educativa local às 

incertezas e ameaças que a globalização coloca ao local. 

Dar sentido à educação é localmente pensar a educação e a formação de uma outra forma, que 

permita passar de uma lógica escolar a uma lógica educativa, o que sobretudo implica superar 

localmente a forma e a organização escolar, assim como implica que as mudanças no campo da 

educação se articulem com uma reflexividade global sobre as grandes questões da sociedade. As 

parcerias necessárias entre a organização Escola e outras organizações locais constituem o espaço 

privilegiado para o desenvolvimento da lógica educativa que permite a construção do sentido da 

educação num determinado território. Este processo é necessário e a autarquia cumprirá o seu papel 

como actor local dinamizador destas parcerias e indutor da mudança. 

 

Educação ao longo da vida 

Os fenómenos de exclusão e de modo geral todas as situações de vulnerabilidade contradizem a 

crescente democratização do acesso a percursos escolares cada vez mais longos.  

No centro da reflexão sobre a relação entre a educação e a sociedade deve estar a problemática das 

desigualdades e a educação deve poder responder às preocupações sociais. 

É evidente que a superação das desigualdades sociais pela escolarização é um mito ultrapassado. 

Aprendemos com o passado que a maior capacidade para gerar riqueza coexiste com o crescimento 

sistemático de fenómenos extremos de pobreza, desemprego estrutural de massa e novas 

desigualdades. A escolarização de massas, que se supunha poder reduzir as desigualdades pelo 

aumento das qualificações, tem pelo contrário acentuado a exclusão relativa, que passou a ser 

constitutiva das organizações escolares. A escola é ela própria geradora das injustiças sociais e das 

desigualdades, numa relação muito forte com os fenómenos de exclusão social. 

A educação deve atender às modificações que se processam também ao nível do trabalho e sobretudo 

às novas formas de trabalho, que fazem apelo a um conjunto de competências consonantes com a 
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empregabilidade, isto é, a capacitação para enfrentar as incertezas do mercado de trabalho, pela 

reconversão permanente de aptidões qualificantes para o emprego. 

Muito embora o fenómeno tenha uma grande visibilidade e densidade nas zonas urbanas e suas 

periferias, ele não deixa de estar presente nos territórios de baixa densidade que, como Aljezur, 

evoluíram no sentido do desenvolvimento de modos de vida urbana em espaços rurais. A exclusão 

traduz-se, no fundo, por experiências de “insucesso” que ocorrem cumulativamente em diversas áreas 

da vida social. Este tipo de exclusão é produzido essencialmente pela falta de competências escolares 

e agravado pela falta de competências sociais, nomeadamente de cidadania. Ou seja, é o resultado de 

um processo cumulativo gerado pelo facto de já não ter aprendido, que inviabiliza a possibilidade de 

seguir aprendendo e reformular competências pessoais, profissionais e sociais. 

Aljezur apresenta hoje ao nível da educação um diagnóstico pouco favorável, essencialmente pelo 

grande peso que tem, não só a população com elevado índice de analfabetismo, como também uma 

população activa com percursos escolares curtos e sem qualificação profissional. Promover percursos 

escolares mais longos e qualificantes do ponto de vista profissional, é uma necessidade para o 

concelho para que se cumpram, quer a integração plena deste território no plano nacional e regional, 

quer as respostas locais às incertezas sociais e económicas da globalização. 

 

3. Potencialidades e fragilidades do município 

Fragilidades Potencialidades 

– Envelhecimento da população 

– Saldo natural negativo 

– Falta de habitação a custos 

controlados 

– Efeito muito forte da sazonalidade 

– Pouca diversidade do tecido 

económico 

– Economia paralela alimentada pelo 

turismo 

– Sector hoteleiro com reduzida oferta 

de camas oficiais 

– Elevada taxa de analfabetismo 

– Baixo nível de escolarização da 

população em geral 

– Falta de oferta educativa e 

formativa após a escolaridade 

obrigatória 

– Quase nula oferta de formação 

profissional 

– Cobertura quase plena do concelho, 

da rede de infra-estruturas e de 

saneamento básico 

– Saldo migratório positivo 

– Taxa de desemprego baixa e 

estabilizada 

– Integração das mulheres no mercado 

de trabalho, sobretudo no sector de 

serviços 

– Zona Industrial da Feiteirinha 

– Recursos naturais e paisagísticos 

com potencialidades para o turismo 

de natureza e desporto de natureza 

– Baixa taxa de abandono escolar 

– Reorganização da rede de 

equipamentos escolares a concluir 

em Dezembro de 2006 

– Equipamentos desportivos em todas 

as freguesias 
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– Falta de ensino recorrente 

– Pouca expressão da educação extra-

escolar 

– O tecido associativo é antigo e pouco 

dinâmico 

– Baixa cobertura do território em 

equipamentos e respostas sociais – 

infância e terceira idade 

– Cobertura muito baixa da rede de 

transportes públicos 

– Rede viária nacional incompleta e 

insuficiente 

– Pavilhão Gimnodesportivo 

dinamizado pela autarquia e 

associações locais 

– Algumas associações trabalham em 

parceria com o poder local 

– Rede viária municipal  

– Projectos em desenvolvimento e/ou 

execução 

– Piscinas Municipais  

– Pavilhão de Feiras e Exposições 

– Projecto para uma Biblioteca 

Municipal 

 

  

4. Objectivos estratégicos da carta educativa 

Tendo como coordenadas as linhas estratégicas atrás enunciadas, a política educativa do município 

orientar-se-á para o cumprimento dos seguintes objectivos: 

  

– Manter as medidas de combate ao insucesso escolar que o município já desenvolve; 

– Criação de Cursos de Educação e Formação, na sequência do Despacho Normativo n.º 1/2006 

de 6 de Janeiro; 

– Reanimar a educação de adultos através do ensino recorrente, da educação extra-escolar ou 

de outras modalidades que venham a ser implementadas; 

– Desenvolvimento de projectos / acções de formação profissional de âmbito concelhio ou supra 

concelhio; 

– Criação de um Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

(CRVCC); 

– Dar continuidade à política de recuperação e ocupação de escolas básicas encerradas, através 

de protocolos com associações locais. 
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Figura 1- Mapa do Concelho de Aljezur. Fonte: C.M. Aljezur 

 
II – Caracterização Geográfica e Socio-económica  

 
1. Território e Enquadramento Administrativo e Geográfico 
 
O concelho de Aljezur situa-se no 

distrito de Faro, no extremo Noroeste do 

Barlavento Algarvio, integrando a Costa 

Vicentina, e é constituído 

administrativamente por 4 freguesias: 

Aljezur (163,6 km2), Bordeira (79,5 

km2), Odeceixe (45,2 km2) e Rogil (34,6 

km2). 

O território é atravessado 

longitudinalmente pela E.N. nº120, que 

segue em direcção a Lagos ou Odemira e 

encontra-se delimitado a Norte pela 

Ribeira de Seixe, que o separa da 

Freguesia de São Teotónio (concelho de 

Odemira, distrito de Beja/Alentejo),  

a Nascente pela freguesia de Marmelete  

do concelho de Monchique, a Sul pelas freguesias de Barão de São João e Bensafrim (concelho de 

Lagos) e freguesia de Vila do Bispo do concelho de Vila do Bispo, e a Poente pelo Oceano Atlântico. 

 
Tem uma área total aproximada de 323 Km2 e uma população com 

cerca de 5288 habitantes residentes, que representam 

respectivamente 6.5% e 1.4% da superfície e da população residente 

na região do Algarve. O concelho de 

Aljezur tem duas vilas, a sede do 

concelho, Aljezur, e a vila de 

Odeceixe, contando ainda com cerca 

de 22 lugares.  

 

 
 
2. Acessibilidades regionais (proximidades) 
 
O concelho de Aljezur está desprovido de transportes colectivos de 

passageiros por via ferroviária (disponível apenas a partir do 

concelho de Lagos), relativamente à possibilidade da via aérea, o 

aeroporto de Faro está hoje mais acessível com a edificação da 

Área (Km2) 323
% da Região 6.5%
População (2001) 
   Residente 5.288
   % da Região 1.4%
Nº de Freguesias  4
Nº de Lugares 22

Sede de Concelho Aljezur
Cidades 0  
Vilas        2
Quadro 1- Características do 
Concelho 
Fonte: INE          

Fig.2 - Rede viária do concelho Aljezur 
Fonte: C.M. Aljezur, 2004 
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A22, a auto-estrada que atravessa todo o Algarve entre Lagos e Vila Real de Stº António. 

A rede viária principal é constituída pelas seguintes vias: 

- EN 120: atravessa longitudinalmente o território e une as localidades de Aljezur e de Lagos (no 

sentido norte segue para Sines e Lisboa); 

- EN 268: liga a zona das Alfambras, no concelho de Aljezur, a Sagres, no concelho da Vila do Bispo; 

- EN 267: liga Aljezur ao concelho de Monchique, pelo interior da serra algarvia; 

- A22: auto-estrada entre Lagos e Vila Real de Stº António (não integra o concelho de Aljezur, mas 

está muito acessível), veio proporcionar uma maior mobilidade para todo o Algarve e aproximar o 

concelho de Aljezur da capital de distrito e do seu aeroporto. 

De assinalar a existência de uma rede de outras estradas, nomeadamente:  

- acessos ao litoral oeste que derivam da EN120 e da EN268; 

- acessos a localidades rurais; 

- acessos e circulação em malhas urbanas.  

 
 
3. Desenvolvimento Urbano 
 
O concelho apresenta uma densidade populacional muito baixa (16.4 hab/Km2), valor bastante 

inferior à média regional, embora a sua população quase triplique na época alta do verão. Grande 

parte da população (45%) reside em lugares com menos de 100 habitantes e apenas 15% reside na 

sede do concelho. Em termos de infra-estruturas básicas, 95% da população é servida por água 

canalizada, 86% por rede de esgotos tratados em ETAR’s e 90% por electricidade, sendo estas 

médias, à excepção da população servida por electricidade, superiores à média regional.  

A estrutura da população apresenta-se envelhecida, mais do que a média de região, pelo que o 

aumento de população verificado nos últimos anos é consequência de um saldo migratório positivo, já 

que a taxa de natalidade é inferior à taxa de mortalidade. 

Na actividade económica verifica-se a existência de uma taxa de actividade inferior à média regional 

em 9 pontos percentuais e de taxas de desemprego praticamente idênticas. Ao nível do emprego 

destaque para o sector terciário que ao empregar 56% da população detém a primazia do emprego no 

concelho, seguido do sector secundário com 41% e o sector primário com 3%. Realce ainda para a 

elevada taxa de pensionistas na população total (41%), valor que excede largamente a média 

regional. Quanto aos restantes indicadores constata-se que o número de médicos por 1000 

habitantes, a taxa de analfabetismo e a percentagem da população com ensino superior completo 

registam valores desfavoráveis relativamente à média regional. 
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4. Hierarquia dos Aglomerados 

A hierarquia dos espaços urbanos de acordo com o PDM, diferencia em três níveis os Aglomerados 

Urbanos do concelho de Aljezur, tendo sido estabelecida de acordo com as seguintes variáveis: 

• Nível de infra-estruturas; 

• Densidade populacional; 

• Solo predominantemente destinado a habitação. 

Em termos mais pormenorizados o PDM do concelho define ainda dois tipos de Espaços Urbanos: 

• Zonas Urbanas Consolidadas, que integram os Aglomerados Urbanos e as Áreas de 

Povoamento Disperso; 

• Zonas Turísticas Consolidadas, que integram as Zonas de Ocupação Turística efectivamente 

ocupadas.  

 
 
 
 
 

Indicadores Uni. Aljezur Algarve 

População    

Densidade Populacional (2001) 
Hab
/km2 16.4 79.9 

População com idade < 25 anos (1999) % 22.0 30.0 

População com idade > 65 anos (1999) % 31.0 19 

Taxa de Crescimento da População (1991-2001) o/o 5.6 15.8 

Taxa Bruta de Mortalidade (2001) o/o 15.6 11,6 

Taxa Média de Mortalidade Infantil (1997-2001) o/o 17.1 5.7 

Taxa de Natalidade (2001) o/o 5.9 10.6 

Situação de Empregabilidade    

Taxa de Desemprego (2001) % 6.1 6.2 

Taxa de Desemp. Feminino/Tot. Desemp. (2001) % 7,6 6,5 

Taxa de Actividade (2001) % 39.6 48.7 

Taxa de Analfabetismo (2001) % 20.7 10.4 

Emprego no Sector Primário (2000) % 3 2.8 

Emprego no Sector Secundário (2000) % 40.8 19.8 

Emprego no Sector Terciário (2000) % 56.2 77.4 

Situação do Saneamento Básico    

Pop. em Alojamentos c/Água Canalizada (2001) % 95.0 90.1 

Pop. Servida por rede de Esgotos c/ ETAR (1999) % 86.0 70.9 

Pop. Servida por Electricidade (1999) % 90.0 96.4 

Outros dados    

Médicos por 1 000 habitantes (2001) Nº 1.3 2.4 

Farmácias por 10 000 habitantes (2001) Nº 3.8 2.6 

Pensionistas / População Total (1999) % 40.8 22.3 

Pop. Com Ensino Superior Completo (2000) % 5.1 6.7 
 Quadro 2 – Indicadores do Concelho 
Fonte: INE, Retratos Territoriais  
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Aglomerados Urbanos 
 
Os Aglomerados Urbanos de nível I são: Odeceixe, Rogil, Aljezur e Igreja Nova. 

A este nível corresponde Aljezur pela sua importância demográfica no contexto do concelho, mas 

também por conter um conjunto de instalações inerentes a uma sede de concelho (bens e serviços 

quer do sector privado quer do sector público), o mesmo acontece com o Aglomerado Urbano da Igreja 

Nova enquanto zona de expansão da Vila de Aljezur. Temos ainda a Vila de Odeceixe e o Rogil, 

ambos com Junta de Freguesia, uma população de cerca de 1000 habitantes, registando uma 

significativa oferta de bens e serviços privados, dotadas ainda de infra-estruturas básicas como a 

Extensão do Posto de Saúde, Ensino Pré-Escolar, Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, Centro de Dia, 

Farmácia e Ludoteca (apenas em Odeceixe) e Associações locais.  

Os Aglomerados Urbanos de nível II são: Maria Vinagre, Arrifana, Bordeira, Carrapateira (Sul) e 

Carrascalinho. 

Correspondem a locais com menos de 200 habitantes, com alguma dinâmica económica privada, no 

caso da Bordeira trata-se de uma sede de freguesia, que sente a Carrapateira (pertencente à sua 

freguesia) aumentar o seu núcleo habitacional e a sua dinâmica turística em detrimento do seu 

relativo isolamento e envelhecimento da população. O Carrascalinho regista, ainda assim, um 

número considerável de casas dispersas, enquanto a Arrifana vê o seu parque habitacional crescer a 

olhos vistos, aumentando a sua influência em termos turísticos de ano para ano (diversos 

restaurantes e a Pousada da Juventude).  

Os Aglomerados Urbanos de nível III são: Praia de Odeceixe, Monte Clérigo, Aldeia Velha, Vales, 

Monte Cruz, Monte Viana, Monte da Gorda, Monte Novo e Vilarinha. Caracterizam-se por 

corresponder a locais de população reduzida (menos de 50 habitantes, por vezes dispersos) e parca de 

infra-estruturas, embora no caso das praias, exista uma tendência para a expansão do parque 

habitacional adjacente. 

 
5. Especificidades do Povoamento 

O povoamento do concelho de Aljezur caracteriza-se por uma baixa densidade populacional (embora 

a população quase triplique na época alta de Verão) e pela elevada dispersão de alojamentos e de 

edifícios, bem como uma fraca ocupação dos alojamentos pela superfície territorial, expressa pelo 

baixo número médio de pessoas por alojamento e pela baixa proporção de alojamentos sobrelotados, 

eram as características do concelho na década de 90. 

No último período censitário, registou-se um acréscimo de 615 alojamentos e de 481 edifícios. 

Existiam, então, 14,29 alojamentos por km2 e 13,18 edifícios por km2. 

Em 2001, 15 dos 4604 alojamentos familiares existentes eram precários, um terço dos edifícios 

existentes necessitavam de reparação, para além do facto de 115 estarem já muito degradados; 

existiam ainda 10 alojamentos colectivos. 

A proporção de edifícios parcialmente residenciais no parque habitacional de Aljezur diminuiu em 

2001, representando menos de 5% do total, enquanto a proporção de edifícios exclusivamente 

residenciais aumentou 15% de 1991 para 2001.  
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No que toca à forma de ocupação dos alojamentos familiares clássicos, a evolução que mais se 

salientou foi, a que se verificou nos alojamentos de uso sazonal. A importância relativa dos 

alojamentos de uso sazonal passou de 32%, em 1991, para 40%, em 2001, como podemos verificar no 

gráfico seguinte. Assim, esta tendência não se limita apenas à tradicional procura das zonas de praia 

para férias e/ou fins-de-semana, generalizando-se a todo o território. Segundo um estudo efectuado 

por ROMÃO (“Dinâmicas Demográficas no Algarve, 1991-2001” - 2004), com o objectivo de observar a 

evolução registada nas áreas de baixa densidade do Algarve, o crescimento dos alojamentos de uso 

sazonal mais intenso, entre 1991 e 2001, verificou-se nas freguesias rurais, com destaque para a 

freguesia do Rogil onde a variação do número de residências secundárias, foi de 126% a 174%. 

Esta realidade, traduz a crescente procura do espaço rural pelas populações urbanas, estrangeiras ou 

nacionais, à procura de “quadros de vida alternativos” e que evidenciam algumas potencialidades na 

reanimação das localidades tradicionalmente votadas ao abandono, nomeadamente a recuperação do 

parque habitacional (ROMÃO, 2004). 

 
Fig. 3 - Forma de Ocupação dos Alojamentos Familiares Clássicos, 1991-2001 

 

 

 

 

 

 

                
                                                   
 
                                                   Fonte: Adaptado de INE, 2004 
 
Fazendo uma análise da dinâmica evolutiva do parque habitacional por freguesia, em 2001, o valor 

mais elevado da densidade de alojamentos foi de 21,9 alojamentos por km2, o qual se verificou na 

freguesia do Rogil, enquanto o valor mais baixo, observou-se na freguesia da Bordeira, com 6,2 

alojamentos por km2. O número de alojamentos da freguesia de Odeceixe em 2001 era de 824, mais 

de 100 do que em 1991, correspondendo-lhe a uma densidade de 18,2 alojamentos por km2, enquanto 

Aljezur registou uma densidade de alojamentos de 15,5 por km2. 

 

Em relação ao número de edifícios por km2, em 2001, atingiu valores muito elevados na freguesia do 

Rogil (21,1 edif/ km2), registando a maior expansão do parque habitacional, enquanto a Bordeira 

apresentou o valor mais baixo (6,1 edif/ km2).  
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                                         Fonte: Adaptado de INE, 2004 
 
De salientar o facto da freguesia de Odeceixe possuir, em 2001, o parque habitacional mais 

envelhecido (com uma idade de 31,4 anos em média), a maior proporção de alojamentos precários 

(0,61%) e de edifícios com necessidades de reparação (40,5%) do concelho. No entanto, apresentava 

um elevado índice de conforto nas suas habitações (com um indicador de conforto de 96,01) e as 

rendas médias mais baixas (143,94 euros por mês). Por outro lado, a freguesia do Rogil apresentava 

os valores menos expressivos ao nível concelhio, relativos ao número médio de divisões por 

alojamento (4,2), ao número médio de pavimentos por edifício (1,07) e ao número médio de pessoas 

por alojamento (2,27), (INE, 2003). 

 
6. Mobilidade e movimentos intra-concelhios 

O concelho de Aljezur evidencia uma dinâmica crescente ao nível da mobilidade e movimentos intra-

concelhios que se vão alargando ao longo da Estrada Nacional 120, reflectindo o acréscimo das trocas 

comerciais e o crescimento do parque automóvel.  

Alguma lacuna ao nível dos transportes colectivos aliado à grande dimensão do território do concelho 

e à população envelhecida em zonas rurais dispersas e isoladas, faz com que a Câmara Municipal de 

Aljezur efectue transportes regulares pelas zonas interiores e periféricas do concelho.   

Em relação aos transportes públicos colectivos o concelho de Aljezur dispõe todos os dias da semana 

de autocarro de Odeceixe até Lagos percorrendo todas as freguesias do concelho, de ida e volta a 

diferentes horários (6 no sentido Lagos - Odeceixe e 6 no sentido Odeceixe – Lagos, maioritariamente 

utilizadas por estudantes), ao Sábado existe apenas um autocarro de ida e volta. 

Existem também três horários entre Aljezur e Vila do Bispo (exceptuando os sábados, domingos e 

feriados). Dois no sentido Aljezur (13:30h e 18:50h) – Vila do Bispo e um no sentido Vila do Bispo 

(8:05h) – Aljezur (8:47h), ambos percorrendo os sítios de Alfambras, Monte do Rei, Bordeira, 

Carrapateira e Pedralva. 

Também existe um autocarro entre Aljezur (partida às 8:55h) e a Arrifana e vice-versa (partida às 

9:15h da Arrifana), mas apenas à segunda-feira, com passagem pelo Monte Clérigo e Vales.   

Durante a semana existem dois autocarros com partida de Portimão (paragem em Aljezur às 9:05h e 

15:55h) com destino a Lisboa e vice-versa (chegada a Aljezur às 12:25h e 21:20h). 

Durante a semana a qualquer hora, o concelho de Aljezur tem ao seu dispor um serviço de táxis, 

executando este qualquer percurso dentro do concelho e arredores. Existem 4 táxis em Aljezur, 2 

táxis em Odeceixe, 1 táxi no Rogil e 1 táxi na Carrapateira, num total de 8 táxis afectos ao concelho 

de Aljezur. 

Qd. 3 - Densidade de Alojamentos e de Edifícios, 2001 

Freguesias 
  

Aloj/km2 
  

Variação 
91-01 (%) 

Edif/km2 
  

Variação 
91-01 (%) 

Aljezur 15,5 4,5 14 2,2 

Bordeira 6,2 4,8 6,1 4,7 

Odeceixe 18,2 13,8 16,2 8 

Rogil 21,9 100,7 21,1 93,6 
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Para combater a fraca mobilidade da população mais idosa e isolada do concelho, a Câmara 

Municipal de Aljezur disponibiliza quatro horários, à segunda-feira, por percursos no interior do 

concelho. 

Um primeiro percurso a iniciar às 9:00h percorre os locais da Zambujeira da Serra, Galé, Vale 

Murta, até chegar a Aljezur, enquanto à tarde, em sentido inverso, tem partida de Aljezur marcada 

para as 14:30h. É pertinente frisar que este itinerário é percorrido por uma viatura todo o terreno de 

9 lugares. 

O segundo percurso a iniciar às 10:00h percorre os locais de Monte Velho, Maria Serrão, até chegar a 

Aljezur, enquanto à tarde, em sentido inverso, tem horário marcado para as 14:30h. Acrescenta-se 

ainda que a Câmara Municipal de Aljezur tem vários percursos de transportes escolares colectivos, 

disponíveis em tempo de aulas, sendo que esses serviços se encontram descritos no capítulo referente 

à educação.   

  
7. Identificação das Dinâmicas Sociais e Económicas 

 
População Activa por Sectores de Actividade 
 
A análise da distribuição da população por actividade económica torna-se muito importante visto que 

permite avaliar o modo de vida das populações, a organização e o dinamismo da ocupação do espaço. 

 
Fig. 4 - Distribuição da População Activa por Sector de Actividade (%), no Concelho 

                                                  1991- 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fonte: INE, 2004 
 

Apesar da redução do peso do sector primário desde 1991, este continua com valores ainda muito 

expressivos e com relevância na distribuição dos activos empregados pelos três grandes sectores de 

actividade. 
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                                           Fonte: INE, 2004 
 
Tendo em conta a distribuição sectorial da população activa, e de acordo com o quadro anterior, pode-

se afirmar que a freguesia de Aljezur (sede do concelho) se encontra numa fase intermédia do 

processo de terciarização de uma economia agrária. É evidente o predomínio absoluto do sector 

terciário (65,5%), devido ao desenvolvimento do subsector do comércio por grosso e a retalho que, 

reforçaram de forma significativa a sua representatividade no sector dos serviços; a par da pouca 

importância do sector primário (8,5%).  

Em relação ao sector secundário (26%), tem vindo a perder peso em termos da participação do PIB 

regional, contudo, alguns ramos revelam dinamismo, nomeadamente a construção e obras públicas. 

No último censo, 70,9% dos empregados na freguesia de Aljezur, eram trabalhadores por conta de 

outrem, contrariamente, a proporção de trabalhadores por conta própria diminuiu (INE, 2004). 

 

As freguesias do Rogil e da Bordeira registaram, em 2001, uma maior proporção de população 

empregada na “agricultura, caça, silvicultura e pesca”. Em Odeceixe o sector de actividade mais 

representativo é o terciário (emprega 52,9% da população activa), contendo ainda, ao nível do 

concelho, a mais elevada taxa de população activa empregada no sector secundário. 

 
Qd. 5 - População Activa Empregada por Grupos Socio-económicos 

 
Primário Secundário Terciário  

Nº 
Indivíduos 

% 
Nº 

Indivíduos 
% 

Nº 
Indivíduos 

% 
Total % 

Empregador 93 32% 71 25% 123 43% 287 14,6 
Trabalho por 
conta 
própria 

136 42% 51 16% 138 42% 325 16,5 

Trabalho 
familiar não 
remunerado 

16 62% 3 12% 7 27% 26 1,3 

Trabalho por 
conta de 
outrem 

98 8% 376 29% 832 64% 1306 66,4 

Membro 
activo de 
cooperativa 

    1 100% 1 0,05 

Outra 
situação 

  2 9% 21 91% 23 1,2 

 
      

Total  
1968 

100% 

                      Fonte: INE, 2001 
 

Qd. 4 - População Activa por Sectores de Actividade (%), por 
freguesia 2001 

 Primário % Secundário % Terciário % 

Aljezur 8,5 26 65,5 

Bordeira 27,5 21,5 51 
Odeceixe 21 26,1 52,9 

Rogil 30,6 25,5 43,8 

Concelho 21,9 24,7 53,3 
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Os trabalhadores por conta de outrem predominam no sector secundário (29%) e terciário (64%), 

enquanto os trabalhadores por conta própria representam 42% no sector primário e o trabalho 

familiar não remunerado apresenta a sua maior expressão também no sector primário (62%). Já os 

empregadores têm maior representação no sector terciário com 43%, seguido do sector primário com 

32% e do secundário com 25%. 

No total, 66,4% da população activa empregada trabalha por conta de outrem, 16,5% trabalha por 

conta própria, 14,6% é empregador, 1,3% representa o trabalho familiar não remunerado, 1,2% está 

na categoria de outra situação e 0,05% é membro activo de cooperativa. 

 

Indicadores Gerais de Actividade e Emprego 
 

Qd.6 - População Activa, Empregada e Desempregada, 2001 

Concelho 
População 

Activa 

População 
Activa e 

Empregada 

População 
Desempregada 

Aljezur 2 096 1 968 128 
                                      Fonte: INE, 2004 

 
Segundo os Censos de 2001 a população activa no concelho de Aljezur situava-se nos 2096 indivíduos, 

registando 1968 indivíduos empregados e 128 indivíduos desempregados. 

 
Qd. 7 - Condição Perante a Actividade Económica (%), 2001 

 
Taxa de 
Emprego 

Taxa de 
Desemprego 

Taxa de 
Actividade 

Proporção 
Reformados 

Aljezur 51,3 6,9 39,5 32,6 

Bordeira 33,6 4,5 31,7 37 

Odeceixe 45,7 7,2 43,3 28,5 

Rogil 42,8 4 40,4 38,2 

Concelho 40 6,1 39,6 43 
                              Fonte: INE, 2004      
 
Numa abordagem global, a situação da população residente perante o trabalho no concelho, é 

satisfatória, na medida em que regista no ano de 2001 uma taxa de desemprego (6,1%) mais baixa 

que a média regional (6,2%) e nacional (6,8%), embora a Taxa de Desemprego do concelho tenha 

aumentado desde 1998, altura em que registava uma taxa na ordem dos 5%.  

Destaca-se ainda a existência de uma elevada proporção de reformados (43%), evidenciando o 

envelhecimento concelhio atrás referido. 

“A taxa de actividade é um indicador do grau de emprego do potencial económico constituído pela 

mão-de-obra. Quanto maior for, mais perto se estará da utilização plena desse potencial (PDM, 

1995)”. Entre as freguesias do concelho, a que apresenta  

a mais baixa taxa de actividade é a Bordeira, pelo contrário, Odeceixe e Rogil registaram as taxas de 

actividade mais elevadas, 43,3% e 40,4%, respectivamente, valores superiores aos do concelho. Ao 

nível do concelho, regista-se uma Taxa de Actividade de 39,5% (das mais baixas do Algarve), e apesar 

de vir a registar uma progressão positiva, ainda não consegue alcançar os 40% (a média da região 
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situa-se na ordem dos 49%). A condição de empregabilidade é mais frequente na freguesia de Aljezur 

(51,3%), seguida de Odeceixe (45,7%) e Rogil (42,8%). Em relação à taxa de desemprego, esta é mais 

elevada na freguesia de Odeceixe, com 7,2%, enquanto o Rogil apresenta uma taxa na ordem dos 4%.  

 
Dinâmica do Mercado de Trabalho e Potencialidades Locais 

O turismo de sol e praia vem motivando as principais actividades económicas deste território, 

associadas essencialmente à restauração, construção civil e comércio, que emprega a maioria da 

população. À semelhança do que acontece por toda a região algarvia, regista uma forte sazonalidade 

no número de dormidas na hotelaria, verificando-se em Julho, Agosto e Setembro, os meses de 

utilização hoteleira mais intensa.  

Apesar do sector terciário ser o sector de actividade económica predominante, a realidade sócio-

cultural e económica do território encontra-se fortemente influenciada e associada ao sector 

primário. A agricultura desenvolvida é essencialmente minifundiária, sendo de destacar a existência 

de um número significativo de explorações que adoptam um modo de produção biológico.   

A actividade piscatória possui alguma importância na economia da população, assumindo um 

carácter de actividade complementar de outras, tais como a agricultura e a pecuária. A qualidade e 

frescura do pescado permitem a existência de uma gastronomia rica e variada, constituindo um 

atractivo importante na actividade turística local. A captura de marisco de rocha, tais como o percebe 

e o mexilhão detêm também um papel relevante na actividade piscatória do concelho. 

As potencialidades ambientais são enormes, a qualidade das praias, toda a flora e fauna não podem 

ser encaradas de forma desajustada e desconcertada, merecendo a devida atenção enquanto 

potencial de valorização da oferta turística.  

 
8. Contexto Regional 

 
A região Algarve situa-se no Sul do continente 

português e tem como limites naturais, a Norte a região 

do Alentejo, a Este a região espanhola da Andaluzia e a 

sul e a Oeste o Oceano Atlântico. Esta região ocupa uma 

área de 5 mil km2 e tem uma população de 344,8 mil 

habitantes que representam, respectivamente, 5.4% e 

3.5% da população residente em Portugal.  

No entanto, devido às suas características naturais e ao seu enorme potencial turístico, a população 

em férias nesta região, no período compreendido entre Junho e Setembro, em média, estima-se em 

567 mil pessoas, valor que corresponde a 1.7 vezes a população residente. 

A Região Algarve apresenta uma densidade populacional (69 Hab. /Km2) que não sendo muito baixa, 

ainda assim, é inferior à média nacional. 

O concelho de Aljezur apesar da sua riqueza ao nível do património natural e do seu potencial 

turístico apresenta-se no contexto regional como zona altamente periférica. Esta realidade deve-se 

em parte à sua localização geográfica, longe dos principais pólos urbanos regionais, da capital de 

FIG. 5 - REGIÃO DO ALGARVE / CONCELHO DE 

ALJEZUR 
Fonte: CCDR – Algarve 



 
 

Câmara Municipal de Aljezur                                                  Junho 2006 Página 22

 

Carta Educativa do Município de Aljezur 

distrito e com uma rede viária insuficiente, mas também devido à preservação do seu património 

natural – um serviço ao país que não tem merecido as devidas compensações –, que implica enormes 

limitações à construção de habitações e empreendimentos turísticos de relevo face ao contexto 

regional.  

Por tudo isto, o concelho não só mantém uma fraca dinâmica demográfica e económica como parece 

cada vez mais longe de outros concelhos da região plantados ao litoral.  

 
9. Projectos Previstos 

 
Zona Industrial 

Em relação a novos projectos em desenvolvimento e com o objectivo de atribuir uma nova dinâmica à 

actividade económica do concelho, foi criada a ZIF - Zona Industrial da Feiteirinha, situada junto à 

EN120 e da futura ligação à IC4 (eixo Lagos – Sines) e a menos de 25Km da VLA - Via do Infante -, 

pretendendo dinamizar a actividade económica desta região funcionando numa lógica de interligação 

com as actividades aí desenvolvidas, colocando à disposição das empresas um conjunto de 

equipamentos e serviços, permitindo a criação de sinergias e a obtenção de economias de escala pela 

sua potencial boa localização. 

Trata-se de uma área de localização empresarial ajustada aos novos imperativos de ordenamento do 

território e de qualificação ambiental, visando criar condições que permitam melhorar a 

competitividade das empresas, nomeadamente através da exploração de sinergias ou de economias 

de escala pela localização. 

Este equipamento económico, constituído numa área territorial delimitada e com características de 

condomínio empresarial, será gerido por uma entidade gestora, (a constituir), a quem caberá um 

papel activo de promoção e divulgação da ZIF e da actividade económica que ele gera, sendo ainda 

responsável pela sua gestão, nomeadamente: 

• Assegurando o cumprimento das regras de utilização dos espaços comuns; 

• Disponibilizando equipamentos e serviços de apoio; 

• Executando as obras de manutenção corrente; 

• Proporcionando a limpeza e arranjo do parque; 

•  Zelando pela segurança do espaço. 

Na sua primeira fase, das 20 empresas instaladas ou em fase de instalação (pelo menos com projecto 

de arquitectura aprovado), 10 já existiam no concelho enquanto outras 10 estão a instalar-se de novo, 

representando de alguma forma a capacidade de atracção empresarial do concelho. Depois existem 

ainda 3 lotes em vias de atribuição, 3 lotes indisponíveis e 8 lotes ainda livres, sendo que existem 

diversos pedidos de loteamento em fase de análise.  

Por tudo isto, é de prever uma nova tendência na dinâmica económica do concelho a médio prazo, 

assim como uma nova tendência demográfica, principalmente nas freguesias de Aljezur e Rogil.  
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Piscinas Municipais 

Encontram-se em andamento as obras para construção das Piscinas Municipais de Aljezur, um 

projecto implementado em área classificada em Plano Director Municipal para Infra-Estruturas 

Desportivas, em terreno contíguo ao Pavilhão Gimno-Desportivo já existente. O edifício albergará 

uma piscina coberta com todos os serviços anexos necessários: bar e esplanada interior, parque 

infantil e arranjos exteriores, estacionamento e os necessários acessos, perfazendo um total de 

2.400,39m² de construção. 

O concelho passará a contar com mais um equipamento potenciador de estilos de vida saudáveis, 

através da possibilidade de uma prática desportiva regular considerada de grande qualidade pelos 

especialistas e ao alcance de todas as idades.  

Outros Projectos  

No seguimento das políticas de incremento à prática desportiva está prevista a construção do futuro 

campo de futebol municipal, na zona de infra-estruturas desportivas onde já existe o pavilhão 

municipal e onde estão a ser construídas as piscinas municipais.  

A Câmara Municipal de Aljezur contará também com um novo edifício, permitindo a construção de 

uma Biblioteca Municipal com auditório e espaço infantil, que será instalada no actual edifício da 

Câmara Municipal.  

Foi já assinado um Protocolo com o Instituto Português da Juventude para a construção de uma 

Pousada da Juventude no concelho e foi elaborada uma candidatura ao Programa PARES com vista 

à criação de uma Creche no concelho de Aljezur. 

Está ainda prevista a construção de um Parque de Feiras e Exposições no concelho, equipamento que 

permitirá uma melhoria substancial na realização de eventos culturais e promocionais no concelho 

de Aljezur, com perspectivas de aumentar a capacidade de atracção de visitantes ao concelho, assim 

como a sua projecção no plano regional e nacional.   

 

III – Caracterização Demográfica 
 
1. Caracterização Demográfica (evolução de 1991 a 2001) 
 

Qd. 8 - Evolução da População Residente entre 1991 e 2001 

1991 2001 1991/2001 

5006 5288 5,6% 

Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População 

 
 
A população residente no concelho de Aljezur em 2001 (5288 habitantes), comparativamente com o 

ano de 1991 (5006 habitantes) teve um aumento na ordem dos 5,6%, o que não deixa no entanto de 

ser um dado positivo quando comparado com as restantes tendências demográficas do concelho.  
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 2. Evolução da População por Freguesia 

 Qd. 9 – Evolução da População por freguesia 
 Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População 
 
Como podemos observar no quadro anterior a freguesia de Aljezur registava 3446 habitantes em 

1991 e 2687 habitantes em 2001. Este facto registou-se devido à criação da freguesia do Rogil em 

1993 (cuja população foi toda desagregada da freguesia de Aljezur), caso contrário, a freguesia de 

Aljezur teria registado mais 423 habitantes, ou seja, mais 10,9% de população que no ano de 1991. 

A freguesia de Bordeira registava 542 habitantes em 1991 e 492 habitantes em 2001, registando uma 

deminuição de 50 habitantes (9,2%). 

A freguesia de Odeceixe registava em 1991 cerca de 1018 habitantes e em 2001 cerca de 927 

habitantes, assinalando uma diminuição de cerca de 91 habitantes (9%). 

Por sua vez, a freguesia de Rogil foi criada em 1993, tendo registado em 2001 cerca de 1182 

habitantes. 

 
3. Distribuião Espacial da População por Freguesia 

 

Em 1991 a população de Aljezur representava 69% da população do concelho, enquanto em 2001 já 

representava 51%, com cerca de 2687 habitantes. A freguesia de Bordeira em 1991 registava 11% da 

população enquanto em 2001 registava cerca de 9%, com 492 habitantes. A freguesia de Odeceixe em 

1991 registava 20% da população do concelho e em 2001 representava cerca de 18%, com 927 

habitantes. 

2001 Evolução da População (1991 – 2001) 
População % 

Freguesias 1991 Sem a 
desagregação da 

freguesia do Rogil 

Com a desagregação da 
freguesia do Rogil Sem a 

desagregação 

Com a 
desagregaç

ão 

Sem a 
desagregaç

ão 

Com a 
desagregação 

Aljezur 3446 2687+1182=3869 2687 (+ 423) (- 759) (10.9 %)         (- 22 %) 

Bordeira 542 492 492 - 50 - 9,2 % 

Odeceixe 1018 927 927 - 91 - 9 % 

Rogil ------- -------- 

1182  
(a população foi 
desagregada da 

freguesia de Aljezur) 

Total 5006 5288 

Criada em 1993, a freguesia do Rogil foi desagregada da 
freguesia de Aljezur 

Freguesias 1991 2001 1991 (%) 2001 (%) 

Aljezur 3446 2687 69% 51% 

Bordeira 542 492 11% 9% 

Odeceixe 1018 927 20% 18% 

Rogil - 1182 - 22% 
Total 5006 5288 100% 100% 

   Qd. 10 – Distribuição espacial da população por freguesia 
   Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População 
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Assim sendo, em 2001, Aljezur registava 51% da população do concelho, a Bordeira 9%, Odeceixe 

representava 18% e a freguesia de Rogil registava 22% da população do concelho.    

 
4. Distribuião da População por Grupos Etários 

O quadro e gráfico seguintes permitem avaliar a importância relativa de cada grupo etário face ao 

total da população, bem como a sua evolução entre 1991 e 2001. 

     Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
Relativamente ao último período censitário, o quadro revela-nos um aumento relativo de 3,5% da 

população activa entre os 25 e os 64 anos, acompanhado por um aumento de 21% do grupo etário com 

mais de 65 anos, que acaba por traduzir o envelhecimento global da população do concelho de 

Aljezur. Indica-nos ainda um decréscimo do grupo etário mais jovem, cerca de 8% nas crianças até 

aos 14 anos e 3,8% nos indivíduos com mais de 15 e menos de 24 anos, demonstrando de modo 

bastante significativo o decréscimo dos jovens no concelho. O quadro seguinte desagrega os grupos 

etários em idade escolar:  

 
 
 
 
 
 
 

 

        Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001 

 
Registavam-se no ano 2001 cerca de 181 individuos dos 0 aos 4 anos de idade, 200 individuos entre os 

5 e os 9 anos de idade, 244 individuos entre os 10 e os 14 anos de idade, 252 individuos entre os 15 e 

os 19 anos de idade e 250 individuos entre os 20 e os 24 anos de idade. É também de frisar que 

existiam apenas 35 individuos com menos de 1 ano de idade no ano de 2001. 

 
Segundo dados recolhidos a nível local, a natalidade no concelho nos últimos três anos tem vindo a 

aumentar. Registaram-se 39 nascimentos em 2003, 46 nascimentos em 2004 e 52 nascimentos em 

2005, sendo a freguesia de Aljezur a que regista o maior numero de nascimento, seguida da freguesia 

de Odeceixe, Rogil e Bordeira. 

 
 
 

Qd. 11 - População Residente em 1991 e 2001, segundo Grupos Etários e sua Evolução entre 1991 e 2001 
População Residente 

Em 1991 Em 2001 
Variação entre 1991 e 2001 

(%) 

Total Grupos Etários Total Grupos Etários 
Var. 
Total 

Grupos Etários 
Zona 

Geográfic
a 

HM 0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais

HM 0-14 15-24 25-64
65 ou 
mais

HM 
0-
14 

15-
24 

25-
64 

65 ou 
mais 

   Algarve 
34140

4 
6096

3 
48380 

17296
6 

59095
39521

8
5773

2
51926

21194
7

73613 15,8 -5,3 7,3 22,5 24,6

   Aljezur 5006 679 522 2537 1268 5288 625 502 2627 1534 5,6 -8,0 -3,8 3,5 21,0

Qd. 12 - População em Idade de Frequentar Equipamentos Educativos 

0 - 4 

anos 

5 -9 

anos 

10-14 

anos 

15-19 

anos 

20 – 24 

anos 

Menos de 1 

ano 

181 200 244 252 250 35 
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5. Saldo Migratório 

O quadro seguinte indica-nos o número da população imigrante, da população emigrante e o daldo 

migratório do concelho de Aljezur.  

 
Qd. 13 – População Imigrante, Emigrante e Saldo Migratório 

 
 
 
                             
                                                   Fonte: INE, 2002           
 
Em relação ao saldo migratório do concelho de Aljezur, regista-se um saldo positivo de 133 

indivíduos, o que face aos restantes dados demográficos, merece o devido destaque enquanto factor 

positivo para o concelho. É de registar que dos 281 indivíduos imigrantes, 170 são provenientes de 

outro concelho e 111 são provenientes do estrangeiro.  

 
6. Saldo Natural 

Outro aspecto a realçar é a forma como cresceu a população: 

Qd. 14 - Crescimento demográfico entre 1991 e 2001 

Crescimento efectivo % Crescimento natural% Crescimento migratório% 

5,6 -9,2 16,2 

     Fonte: INE 
 
O crescimento efectivo do concelho em 5,6% deve-se ao crescimento migratório (16,2%), pois o 

crescimento natural é negativo (-9,2%), acabando por constituir um factor positivo, o facto do 

posicionamento periférico do concelho conseguir, ainda assim, funcionar como pólo de atracção. 

 

7. Alunos Oriundos de Outras Nacionalidades 

Qd. 15 - Alunos Oriundos de Outras nacionalidades 2004/2005 

 Países de Origem 

 
Alunos no  

1º Ciclo 
 

Alunos no  
2º Ciclo 

Alunos no  
3º Ciclo 

     Total 

África do Sul 1  1 2 
Alemanha 24  11 35 
Angola  1  1 
Áustria   1 1 
Brasil  1 2 3 
Bulgária 3  2 5 
Canadá   1 1 
França 2  2 4 
Holanda   1 1 
Inglaterra 11  1 12 
Malta   1 1 
Namíbia   1 1 
Roménia 2   2 
Suécia   1 1 
Suiça   1 1 
Ucrânia 1  2 3 
Total de Alunos 44 2 28 74 
   Fonte: DREalg 

Unidade 
Territorial 

População 
Imigrante 

População 
Emigrante 

Saldo 
Migratório 

Aljezur 281 148 133 
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Relativamente aos alunos oriundos de outras nacionalidades podemos observar que o ano lectivo 

2004/05 registava 44 alunos no 1º Ciclo, 2 alunos no 2º Ciclo e 28 alunos no 3º Ciclo, correspondendo 

a um total de 74 alunos oriundos de outras nacionalidades a frequentar o Sistema Educativo do 

concelho. 

Em relação aos países de origem destacamos a Alemanha com 35 alunos e a Inglaterra com 12 

alunos, seguido da Bulgária com 5 alunos, a França com 4 alunos, o Brasil e a Ucrânia com 3 alunos 

respectivamente, a África do Sul com 2 alunos, a Roménia também com 2 alunos, e com apenas 1 

aluno aparece Angola, Áustria, Canadá, Holanda, Malta, Namíbia, Suécia e Suiça.    

 

IV – Prospectiva da População 
 
1. Consistência de Cenários 

Algo também importante para compreender a realidade demográfica do concelho são as projecções da 

população a médio prazo, pelo que passamos a analisar a projecção da evolução da população 

residente no concelho de Aljezur.  

 
Este primeiro cenário com base no Plano Director Regional da Região de Saúde do Algarve aponta 

para uma projecção da população de cerca de 6859 pessoas para o ano de 2011.  

 
Qd. 16 - Projecção da População do Concelho para 2011 

1991 2001 2011 
Aljezur 

5006 5288 6859 

                                Fonte: PR-ARSA 
                                           
O concelho de Aljezur registou no último período intercensitário um crescimento da população 

residente de cerca de 5,6%, uma evolução positiva que demonstra capacidade para continuar, pelo 

menos à luz da projecção acima descrita, pois estabelece para o ano 2011 uma população residente de 

cerca de 6859 indivíduos, o que perfaz uma evolução positiva de cerca de 30% entre o ano 2001 e o 

ano 2011. 

 
Apontando agora para um segundo cenário elaborado pela Câmara Municipal de Aljezur em que se 

pretende esboçar uma análise das tendências de evolução da população por freguesia e do concelho 

(as tendências de evolução da população são obtidas através de linhas de regressão/tendência – 

exponencial -, com base nos dados dos Censos de 1981, dados recolhidos no PDM, CMA, 1991 e 2001). 

Perante estes dados estamos também diante um cenário de crescimento da população do concelho de 

Aljezur tanto para 2011 como para 2020. 
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Fig. 6 - Evolução da População Residente no Concelho, entre 1981 e 2001 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                                   
                                            Fonte: PDM de Aljezur, 1995; Censos de 1991 – 2001, INE, 1998, Lisboa   

    

Fig. 7 - Projecção da Evolução Demográfica do Concelho de Aljezur  
(dados medidos e estimados) 
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                    Fonte: PDM de Aljezur, 1995; Censos de 1991 – 2001, INE, 1998, Lisboa   

 
Em relação às tendências evolutivas da população do concelho (somando os dados encontrados para 

cada freguesia e tendo por base a sua própria dinâmica) é de esperar um acréscimo populacional em 

2010 com tendência de crescimento até 2015 e mesmo 2020. 

É de salientar que ambos os cenários apontam para um crescimento da população do concelho de 

Aljezur a médio e longo prazo. Se cruzarmos estes dados com alguns dados qualitativos em termos de 

investimento municipal para melhoria da qualidade de vida dos residentes e visitantes, podemos 

afirmar que o concelho TEM capacidade de atracção (o saldo migratório é positivo) e tem vindo a 

criar infra-estruturas que sustentem essa atracção. Foi criada uma Zona Industrial com grande 

procura por parte de empresas do concelho e por novas empresas que aqui se procuram fixar; está 

prevista a construção de uma Creche no concelho, está em curso a construção das Piscinas 

Municipais, está assinado o Protocolo com o Instituto Português da Juventude para a construção de 

uma Pousada da Juventude no concelho, está prevista a expansão do novo Complexo Desportivo 
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Municipal com um campo de futebol, um Parque de Feiras e Exposições, acrescentando-se a tudo isto 

a enorme qualidade ambiental e paisagística que o concelho oferece aos seus residentes e a quem o 

visita.  

 
2. População por Grupos Etários 

 
 
 
 

 

 

 

 

    Fonte: Câmara Municipal de Aljezur; Censos de 1991 – 2001, INE.   

 
Em relação à prospectiva da população por grupos etários e tendo em conta a continuidade do cenário 

actual, em que o crescimento efectivo da população acontece por conta de um saldo migratório 

positivo, podemos apontar para que em 2011 o grupo etário até aos 14 anos represente 10% da 

população, o grupo etário entre os 15 e os 24 anos represente 8,6% da população, o grupo entre os 25 

e os 64 anos represente 48,7% e o grupo etário com 65 e mais anos represente 32,7% da população em 

2011. Contudo, o cenário prospectivo da população projectado pela Câmara Municipal de Aljezur 

para 2010, com um crescimento para as 5458 pessoas (crescimento de 3,2% face a 2001), aponta 

também para um crescimento até 2015 (5750 pessoas), assente num crescimento migratório positivo, 

nos investimentos qualitativos previstos para o concelho a curto e médio prazo, e também num 

aumento da Taxa de Natalidade.  

 

3. Distribuição Espacial da População por Freguesias  

 
Fig. 8 - Projecção da evolução do n.º de indivíduos por freguesia  

(dados medidos e estimados) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                             Fonte: PDM de Aljezur, 1995; Censos de 1991 – 2001, INE, 1998, Lisboa   

Qd. 17 - População por Grupos Etários 

Grupos 
Etários 

População em 
1991 

% da Pop.
População 
em 2001 

% da 
 Pop. 

% da População 
em 2011 

0 - 14 679 13,6% 625 11,8% 10% 
15 – 24 522 10,4% 502 9,5% 8,6% 
25 - 64 2537 50,7% 2627 49,7% 48,7% 
65 e + anos 1268 25,3% 1534 29% 32,7% 
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Com base na curva de regressão exponencial aplicada a cada freguesia e obtida através dos dados 

conhecidos (1981,1991 e 2001), pode-se observar que a única freguesia que, entre 2005 e 2020, irá 

registar aumento da população é a do Rogil. 

A manterem-se as condições actuais de estudo, Aljezur, Odeceixe e Bordeira são áreas com previsível 

quebra demográfica. Com um pequeno crescimento negativo, temos a freguesia de Odeceixe, as 

restantes freguesias registam um previsão de quebra demográfica mais acentuada.  

Entre 2005 e 2010 prevê-se um acréscimo populacional de 21% para a freguesia do Rogil, o mais 

acentuado no concelho. Quanto à freguesia de Aljezur, deverá sofrer uma variação na ordem dos -

5,2%, o que faz com que o decréscimo populacional seja mais relevante em relação aos anos passados. 

A Bordeira continuará a ser a freguesia menos povoada do concelho, prevendo-se um decréscimo 

populacional de -6,4%. Por fim, a freguesia de Odeceixe deverá apresentar taxas de variação negativa 

menos acentuadas que no período intercensitário de 1991-2001, nomeadamente -4,7%. 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: PDM de Aljezur, 1995; Censos de 1991 – 2001, INE, 1998, Lisboa   

 
Em termos de distribuição espacial da população pode-se observar que 50% da população do concelho 

se concentra nas freguesias de Aljezur e Rogil, tendência essa que se deverá manter e ampliar nos 

anos subsequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qd. 18 - Projecção da Variação da População por freguesia 
Variação (%) 1981 - 1991 1991 - 2001 2005 - 2010 2015 - 2020 

Aljezur -22,5 -0,7 -5,2 -5,4 
Bordeira -16,4 -10,2 -6,4 -6,1 
Odeceixe -9,2 -9,8 -4,7 -4,6 

Rogil   37,5 21 21 
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V – Caracterização do Sistema Educativo 
 
1. Evolução/ Distribuição nos Últimos 5 Anos, por Freguesia 

1.1. Educação Pré-Escolar – Evolução das Matriculas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Qd. 19 – Educação Pré-Escolar - Evolução das Matriculas 
       Fonte: DREAlg 
 

Em relação às crianças inscritas na Educação Pré-Escolar do concelho de Aljezur, verifica-se que no 

ano lectivo de 2000/01 o Jardim de Infância de Aljezur registava 74 crianças inscritas, o Jardim de 

Infância de Odeceixe registava 32 crianças e o Jardim de Infância de Rogil 34 crianças e a Educação 

Anos Jardim de Infância 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos Total
Dados Reais a 

Nível Local 
(05/2006) 

Jardim de Infância de Aljezur 25 28 19 2 74  
Jardim de Infância de 
Odeceixe 

4 12 16 0 32  

Jardim de Infância de Rogil 12 11 10 1 34  

Educação Itinerante     13  

2000 / 2001 

Sub-Total 41 51 45 3 153  

Jardim de Infância de Aljezur 25 28 19 2 74  
Jardim de Infância de 
Odeceixe 

4 12 16 0 32  

Jardim de Infância de Rogil 12 11 10 1 34  

Educação Itinerante     9  

2001 / 2002 

Sub-Total 41 51 45 3 149  

Jardim de Infância de Aljezur 2 22 25 1 50 50 
Jardim de Infância de 
Odeceixe 

6 8 6 0 20 21 

Jardim de Infância de Rogil 11 6 7 1 25 25 

Educação Itinerante     11  

2002 / 2003 

Sub-Total 19 36 38 2 106 96 

Jardim de Infância de Aljezur 18 23 29 4 74 75 
Jardim de Infância de 
Odeceixe 

6 7 9 0 22 25 

Jardim de Infância de Rogil 8 10 6 0 24 25 

Educação Itinerante     9 

 
 
 

2003 / 2004 
 
 
 Sub-Total 32 40 44 4 120 134 

Jardim de Infância de Aljezur 18 25 26 1 70 71 
Jardim de Infância de 
Odeceixe 

6 10 7 1 24 25 

Jardim de Infância de Rogil 1 8 9 2 20 20 

Educação Itinerante     14 

 
2004 / 2005 

Sub-Total 25 43 42 4 114 130 

Jardim de Infância de Aljezur 18 18 29 0 65 70 
Jardim de Infância de 
Odeceixe 

5 6 8 1 20 22 

Jardim de Infância de Rogil 4 3 7 2 16 20 

Educação Itinerante     5 

2005 / 2006 

Sub-Total 27 27 44 3 101 117 
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Itinerante registava 13 crianças, correspondendo a um total de 153 crianças na rede Pré-Escolar do 

concelho de Aljezur, enquanto no ano lectivo de 2005/06 o Jardim de Infância de Aljezur registava 65 

crianças inscritas, o Jardim de Infância de Odeceixe registava 20 crianças e o Jardim de Infância de 

Rogil 16 crianças, correspondendo a um total de 101 crianças (valor real - 117 crianças) na rede Pré-

Escolar do concelho de Aljezur. É necessário ter em consideração que os valores fornecidos pela 

Direcção Regional de Educação nem sempre expressam a realidade concelhia, pois o concelho de 

Aljezur é bastante dinâmico em termos de entrada e saída de pessoas, fruto das características 

sazonais da sua economia; facto que justifica nos últimos anos o acréscimo da população a meio do 

ano lectivo, pois relativamente ao seu início, os anos lectivos terminam sempre com um número 

superior de alunos a frequentar os equipamentos educativos do concelho. 

No entanto é necessário ter em consideração que os anos lectivos antes de 2000/01 tinham valores 

mais reduzidos, e que o valor apresentado no primeiro ano lectivo em análise (2000/2001) é um valor 

recorde em termos de crianças inscritas no concelho de Aljezur, por exemplo, em 1998/99 

registaram-se 112 crianças inscritas no total do Ensino Pré-Escolar, valor que nos últimos três anos 

lectivos em análise é superior ao fim da década de noventa.  

 
Ensino Básico 
 
1.2. Evolução dos Alunos Matriculados no 1º Ciclo por Freguesias 
 

 

2003-04 2004-05 2005-06 
Sede do 

Agrupamento 
Freguesia Escola 1º 

A
2º 
A

3º 
A

4º 
A

Tota
l 

1º 
A

2º 
A

3º 
A

4º 
A

Tota
l 

1º 
A 

2º 
A 

3º 
A 

4º 
A

Tota
l 

Aljezur 
EBI/JI de 
Aljezur 

--- --- --- --- ---- 36 31 31 31 129 35 36 37 27 135

Bordeir
a 

EB1 de 
Carrapateira 

23 34 30 25 112 --- --- --- --- ----- --- --- --- --- ----

Odeceixe
EB1 de 
Odeceixe 

4 8 11 10 33 9 6 9 9 33 7 10 8 5 30

Rogil 
EB1 de Maria 
Vinagre 

0 2 2 5 9 --- --- --- --- ---- --- --- --- --- ----

EB2,3 de 
Aljezur 

Rogil EB1 de Rogil 7 7 4 5 23 2 7 9 6 24 8 2 7 9 26
Total 34 51 47 45 177 47 44 49 46 186 50 48 52 41 191

      Qd. 20 - Evolução dos Alunos Matriculados no 1º Ciclo por Freguesias. 
      Fonte: DREAlg 

2000-01 2001-02 2002-03 
Sede do 

Agrupamento 
Freguesia Escola 1º 

A
2º 
A 

3º 
A 

4º 
A 

Tota
l 

1º 
A 

2º 
A 

3º 
A 

4º 
A 

Tota
l 

1º 
A 

2º 
A 

3º 
A 

4º 
A 

Tota
l 

Aljezur 
EB1 de 
Aljezur 

15 23 16 24 78 18 21 18 15 72 21 23 26 20 90

Aljezur EB1 de Vales 1 8 9 3 21 2 3 9 9 23 3 3 2 8 16

Bordeira 
EB1 de 
Carrapateira 

3 1 4 1 9 3 3 1 4 11 2 4 3 1 10

Odeceixe 
EB1 de 
Odeceixe 

9 8 5 14 36 12 8 7 6 33 7 11 11 2 31

Rogil 
EB1 de Maria 
Vinagre 

3 4 0 3 10 2 5 4 0 11 3 2 5 5 15

EB2,3 de 
Aljezur 

Rogil EB1 de Rogil 3 7 7 8 25 5 3 9 8 25 6 6 4 10 26
 Total 34 51 41 53 179 42 43 48 42 175 42 49 51 46 188
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Relativamente aos alunos matriculados no 1º Ciclo (vamos novamente comparar os dados da 

Direcção Regional de Educação com os dados mais recentes recolhidos a nível local), o concelho de 

Aljezur registou um total de 179 alunos matriculados no ano lectivo de 2000/01; 175 alunos no ano 

lectivo de 2001/02 (175 a nível local); 188 alunos no ano lectivo de 2002/03 (187 a nível local); 177 

alunos em 2003/04 (184 a nível local); 186 alunos no ano lectivo de 2004/05 (184 a nível local); 

enquanto o ano lectivo de 2005/06 regista uma subida para 191 alunos matriculados no conjunto do 

1º Ciclo (198 alunos nos últimos dados recolhidos a nível local).  

No conjunto do 1º Ciclo dos anos lectivos em análise, registámos um total de 1096 alunos 

matriculados no concelho de Aljezur, que corresponde a uma media de 182,6 alunos por ano, 

registando-se uma subida de 12 alunos entre o primeiro e o último ano lectivo em análise. 

É dado a observar ainda que no ultimo ano de funcionamento (2002/03) a EB1 de Vales (freguesia de 

Aljezur) contava com um total de 16 alunos, a EB1 de Carrapateira (freguesia de Bordeira) que 

encerrou as portas no ano lectivo 2002/03 contava com um total de 10 alunos matriculados, enquanto 

a EB1 de Maria Vinagre (freguesia do Rogil) contava com um total de 9 alunos no seu ultimo ano 

lectivo de 2003/04. 

Em relação ao número de turmas do 1º Ciclo no concelho, a EB1 de Rogil regista duas turmas, a EB1 

de Odeceixe regista também duas turmas, enquanto a EBI/JI de Aljezur regista seis turmas, 

totalizando dez turmas de 1º Ciclo em funcionamento no concelho de Aljezur.  

 
1.3. Taxas de Escolarização (sucesso, insucesso e abandono escolar) 
 

Qd. 21 - Sucesso Escolar do 1º Ciclo no concelho de Aljezur 

2º Ano 3º Ano 4ºAno Média 

Progres-
são 

Reten-
ção 

Aban-
dono 

Progres-
são 

Reten-
ção 

Aban-
dono 

Progres-
são 

Reten-
ção 

Aban-
dono 

Progres-
são 

Reten-
ção 

Aban-
dono 

2000
2001

87,04% 12,96% 0,00% 95,56% 4,44% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 94,20% 5,80% 0,00%

2001
2002

86,36% 13,64% 0,00% 75,51% 24,49% 0,00% 74,42% 25,58% 0,00% 78,76% 21,24% 0,00%

2002
2003

85,1% 14,89% 0,00% 90% 10% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 93,5% 6,5% 0,00%

2003
2004

82% 18% 0,00% 93,6% 6,4% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 93,3% 6,7% 0,00%

2004
2005

97,7% 2,3% 0,00% 79,59% 20,4% 0,00% 93,5% 6,5% 0,00% 92,5% 7,5% 0,00%

      Fonte: DREAlg 
 
O sucesso escolar do 1º Ciclo no concelho de Aljezur regista como valores mais expressivos, a 

progressão para o 2º Ciclo de 100% dos alunos nos anos lectivos de 2000/01, 2002/03 e 2003/04, por 

sua vez, o ano lectivo 2001/02 registou uma retenção no 4º Ano de 25,58% dos alunos. 

O ano lectivo de 2000/01 registou uma progressão média de 94,2%, uma retenção de 5,8% e um 

abandono de 0,00%; o ano lectivo de 2001/02 registou uma média de 78,76% de progressão e 21,24% 

de retenção; 2002/03 registou uma média de progressão de 93,5% e uma retenção de 6,5%; o ano 

lectivo de 2003/04 registou uma média de progressão de 93,3% e uma retenção de 6,7%; enquanto o 

ano lectivo de 2004/05 registou uma média de progressão de 92,5% e uma retenção de 7,5%. 
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Assim, no total dos anos de ensino (2º, 3º e 4º Anos) e dos anos lectivos em análise (de 2000/01 a 

2004/05) regista-se uma progressão média global na ordem dos 90,45% de alunos, uma retenção de 

9,5% de alunos e uma percentagem de abandono de 0,00%.           

 
1.4. Evolução dos Alunos Matriculados no 2º e 3º Ciclos – EBI/JI de Aljezur 

 

Qd. 22 - Alunos e Turmas do 2º e 3º Ciclos 
5º 6º 7º 8º 9º Total 

Ano Lectivo AL T AL T AL T AL T AL T AL T 
Alunos / 
Turmas 

Capaci
dade Taxa de Ocupação

2000-2001 40 2 54 2 62 3 61 3 47 2 264 12 22,00 11 1,09

2001-2002 64 3 40 2 46 2 58 3 57 3 265 13 20,38 11 1,18

2002-2003 39 2 63 4 52 3 42 2 46 2 242 13 18,62 11 1,18

2003-2004 51 3 38 2 80 4 43 2 42 2 254 13 19,54 11 1,18

2004-2005 48 2 57 3 46 2 76 4 44 2 271 13 20,85 25

2005-2006 54 3 46 2 49 2 44 2 59 3
252 +28 
em C.A. 14 20,00 25

 
       Fonte: DREAlg 
 
Relativamente aos alunos e turmas existentes no 2º e 3ª Ciclos, ensino existente apenas na freguesia 

de Aljezur, actualmente na EBI/JI – Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Aljezur 

(comparando novamente os dados da Direcção Regional de Educação com os dados mais recentes 

recolhidos a nível local), entre os anos lectivos 2000/01 e 2005/06 verifica-se um número total de 

alunos que regista o seu valor mínimo no ano lectivo 2002-2003 com 242 alunos (248 a nível local), 

enquanto o valor máximo é atingido no ano lectivo de 2005/06 com 280 alunos, 252 mais os 28 alunos 

dos Currículos Alternativos (273 alunos nos dados recolhidos a nível local), ou seja, tem existido um 

aumento gradual de alunos matriculados nos últimos quatro anos lectivos, repondo novamente a 

média nas fasquia dos 20 alunos por turma.  

Assim sendo, o 2º Ciclo regista um total de 100 alunos matriculados, enquanto o 3º Ciclo regista um 

total de 152 alunos matriculados, perfazendo 252 alunos, ao que se soma mais 28 alunos nos 

Currículos Alternativos, totalizando 280 alunos matriculados no ano lectivo de 2005/06 por entre o 2º 

e 3º Ciclos no concelho de Aljezur.  

 

1.5. Taxas de Escolarização no 2º e 3º Ciclos (sucesso, insucesso e abandono escolar) 
 
 Qd. 23 - Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Aljezur 
  5º Ano 6º Ano 7º Ano 

Concelho Transição Retenção Abandono Transição Retenção Abandono Transição Retenção Abandono
2000-
2001 84,62% 15,38% 0,00% 81,82% 18,18% 0,00% 91,53% 6,78% 1,69%
2001-
2002 84,38% 15,63% 0,00% 82,50% 17,50% 0,00% 64,44% 35,56% 0,00%
2002-
2003 92,31% 7,69% 0,00% 98,41% 1,59% 0,00% 74,00% 26,00% 0,00%
2003-
2004 91,84% 8,16% 0,00% 89,47% 10,53% 0,00% 78,46% 20,00% 1,54%
2004-
2005 85,42% 14,58% 0,00% 96,36% 3,64% 0,00% 75,00% 20,83% 4,17%
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  Escola básica dos 2º e 3º ciclos de Aljezur 

  8º Ano 9º Ano Média 

Concelho Transição Retenção Abandono Transição Retenção Abandono Transição Retenção Abandono
2000-
2001 89,66% 10,34% 0,00% 89,36% 10,64% 0,00% 87,40% 12,27% 0,34%
2001-
2002 74,47% 25,53% 0,00% 82,09% 17,91% 0,00% 77,58% 22,42% 0,00%
2002-
2003 85,37% 14,63% 0,00% 71,43% 22,45% 6,12% 84,71% 14,05% 1,24%
2003-
2004 77,27% 22,73% 0,00% 88,10% 7,14% 4,76% 85,02% 13,71% 1,26%
2004-
2005 80,52% 15,58% 3,90% 58,14% 32,56% 9,30% 79,08% 17,43% 3,47%

       Fonte: DREAlg 

 

Na análise do sucesso escolar no 2º e 3º Ciclos, observa-se que no seu conjunto o ano lectivo de 

2000/01 registou uma média de transição de 87,40%, uma retenção de 12,27% e 0,34% de abandono; o 

ano lectivo de 2001/02 registou uma média de transição de 77,58%, uma retenção de 22,42% e 0,00% 

de abandono; já o ano lectivo de 2002/03 registou uma média de transição de 84,71%, uma retenção 

de 14,05% e 1,24% de abandono; o ano lectivo de 2003/04 registou uma média de transição de 85,02%, 

um abandono de 13,71% e 1,26% de retenção; e o ano lectivo 2004/05 registou uma média de 

transição de 79,08%, uma retenção de 17,43% e 3,47% de abandono.  

Em relação à transição do 2º para o 3º Ciclo, o 6º Ano do 2º Ciclo registou no ano lectivo 2000/01 uma 

transição de 81,82% e uma retenção de 18,18%; 2001/02 registou 82,50% de transição e 17,50% de 

retenção; 2002/03 registou 98,41% de transição e1,59% de retenção; o ano lectivo de 2003/04 registou 

89,47% de transição e 10,53% de retenção; enquanto o ano lectivo de 2004/05 registou uma transição 

de 96,36% e 3,64% de retenção. 

No total dos anos lectivos em análise, o 6º Ano regista uma média de transição de 89,71%, uma 

retenção de 10,28% e 0,00% de abandono escolar. 

No que respeita ao final do 3º Ciclo, o 9º Ano registou em 2000/01 uma transição de 89,36% e uma 

retenção de 10,64%; 2001/02 registou uma transição de 82,09% e uma retenção de 17,91%; em 

2002/03 observou-se uma transição de 71,43%, uma retenção de 22,45% e 6,12% de abandono escolar; 

o ano lectivo de 2003/04 registou uma transição de 88,10%, uma retenção de 7,14 e 4,76% de 

abandono escolar; enquanto o ano lectivo de 2004/05 registou uma transição de 58,14%, uma 

retenção de 32,56% e um abandono escolar de 9,30%. 

No total dos anos lectivos em análise, o 9º Ano regista uma média de transição de 77,82%, uma 

retenção de 18,14% e um abandono escolar de 4,03%.           

 

Consideramos ainda importante para a análise dos resultados da educação no concelho de Aljezur, a 

observação de outros indicadores, além dos que atrás foram apresentados. É fundamental ter uma 

leitura dos resultados da oferta educativa do concelho, para formarmos uma imagem, a mais 

aproximada possível, da nossa realidade educativa. Isto é, interessa-nos conhecer o impacto que a 
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educação tem tido sobre a população, para podermos proceder com clareza ao diagnóstico de 

necessidades e estabelecer objectivos e metas.  

Segundo os Censos 2001, Aljezur, Monchique, Alcoutim e Castro Marim são o grupo de concelhos 

algarvios cujas taxas de analfabetismo se situam entre 14,6% e 29,4%., enquanto este indicador era 

de 10,4% no Algarve e de 9% no total nacional. 

A observação do quadro n.º 24 revela-nos outros indicadores como a proporção de população com o 3.º 

ciclo do ensino básico concluído (9 anos de escolaridade), e a proporção de população com Ensino 

Superior, além de termos a percepção dos níveis de qualificação académica que entretanto a 

população já atingiu. 

 

 1991 
 

2001 
 

Total população c/15 e mais anos 86,4% 88,2% 

Não sabe ler nem escrever 27,6% 

Sabe ler/escrever s/ ter qq grau de ensino 18,1% 

 
23,1% 

 
C/ 4 anos de escolaridade 29,7% 27,8% 

C/ 6 anos de escolaridade 10,5% 11,7% 

C/ 9 anos de escolaridade 5,8% 12,5% 

C/ 12 anos de escolaridade 4,0% 9,6% 

Curso médio/profissional 0,9% 0,7% 

Bacharelato/Superior 1,7% 4,0% 

                 Qd. 24 - Qualificações académicas da população com 15 e mais anos - evolução comparada 1991/2001 

                 Fonte: INE 

 
Aljezur detém ainda uma das mais altas taxas de analfabetismo do Algarve, com 21,9% da população 

sem qualquer nível de escolaridade, o que naturalmente é reflexo do peso da população idosa. Por 

outro lado apenas 9,6% da população realizou uma escolaridade de 12 anos, o que de facto é uma 

fragilidade a combater, apesar de verificarmos uma evolução positiva da situação educativa em 

Aljezur, com uma melhoria em quase todos os níveis de escolarização. 

Se em relação ao cumprimento da escolaridade obrigatória o concelho detém uma posição confortável 

e com uma taxa de insucesso muito próxima da realidade nacional, já o mesmo não acontece no 

patamar seguinte, o do secundário.  

 
Vamos então observar agora outros indicadores - o desempenho escolar (quadro n.º 25) e as taxas 

específica e líquida de escolarização (quadros 26 e 27, respectivamente), cuja construção extraímos do 

recente estudo do ME (2003), Insucesso e abandono escolares em Portugal, assim como do estudo 

recente, editado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, da autoria de 

Joaquim Azevedo (Azevedo, 2003). 
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Indicadores Aljezur Algarve Continente 

Tx de retenção no ensino básico 12,4 14,1 13,0 

Tx de abandono escolar 1,8 2,4 2,7 

Tx de saída antecipada 23,8 20,5 24,0 

Tx de saída precoce 52,1 44,5 44,0 

                 Qd. 25 – Indicadores de desempenho escolar no concelho em 2001 
                 Fonte: INE, ME 
 

Até à conclusão do 3.º ciclo do ensino básico (escolaridade mínima obrigatória), são mais os jovens 

que hoje permanecem na escola, o que não acontecia há uns anos atrás como se confirma pela taxa de 

saída antecipada no que se refere aos jovens que hoje estão no grupo etário 18-23 anos, que 

abandonaram a escola antes de concluírem o 3.ºciclo do ensino básico.  

 

Grupos etários  

10 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 23 

Aljezur  100 % 99 % 85 % 34 % 
Algarve 99 % 98 % 85 % 43 % 
Continente  99 % 98 % 81 % 44 % 

              Qd. 26 – Taxa específica de escolarização 
                  Fonte: ME, INE   
 

A taxa específica de escolarização, definida como “a relação entre o número de alunos do grupo etário 

considerado, frequentando qualquer nível de ensino, e o total da população residente do mesmo 

grupo etário, em percentagem” (ME, 2004:60), dá-nos a ideia da percentagem da população que tendo 

idade para estar ainda no sistema de ensino, já o abandonou. A observação comparada deste 

indicador no concelho, no distrito e no continente mostra que, pelo menos nos dois primeiros níveis 

etários há uma quase universalidade na frequência, o que é de esperar uma vez que estes grupos 

estão abrangidos pela escolaridade obrigatória. Aqui a situação é melhor do que no distrito e no 

continente, o que já não acontece nos dois grupos etários seguintes, e sobretudo no grupo 18-23, que 

em Aljezur tem um valor muito inferior ao distrito e ao continente. 

Relativamente ao abandono escolar a situação de Aljezur é francamente positiva, com um valor 

muito baixo para este indicador. Por um lado, é verdade que hoje se permanece mais tempo na 

escola, numa fase da vida em que se está sob a obrigatoriedade de nela permanecer, embora também 

são muito menos os que a abandonam depois dos 15 anos, sem completar o 3.º ciclo.  

Por outro lado e se “…o abandono escolar (…) é geralmente precedido de histórias de insucesso 

repetido e concretiza-se ainda pela forte atractividade exercida por uma actividade profissional ainda 

acessível aos jovens desqualificados” (ME, 2004: 52), esta situação não parece ser determinante visto 

localmente não existir um mercado de trabalho suficientemente aliciante e que pese na decisão de 

abandonar a escola antes de concluído o 9.º ano. Mas que dizer sobre o insucesso repetido? 

O estudo do ME que temos vindo a acompanhar indica-nos uma taxa de insucesso escolar 

relativamente baixa, se comparada com o continente e mesmo o distrito. E é-o, se nos referimos 
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estritamente à retenção ou progressão no final de ciclos. Mas qual é o desempenho escolar dos alunos 

que frequentam cada ciclo? 

 

Grupos etários  

10 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 23 

Aljezur  66 % 64 % 46 % 13 % 
Algarve 64 % 61 % 53 % 22 % 
Continente  66 % 63 % 53 % 26 % 

              Qd. 27 – Taxa líquida de escolarização 
                   Fonte: ME, INE 

 

Vamos de novo reportar-nos ao relatório do ME e trabalhar com um outro indicador também usado 

por Joaquim Azevedo (Azevedo, 2003) – a taxa líquida de escolarização segundo o nível de ensino. 

Este indicador corresponde à relação entre o número de alunos do grupo etário seleccionado, que 

frequenta o nível de ensino correspondente e a população residente do mesmo grupo etário, expressa 

em percentagem. Ou seja, é o indicador que permite conhecer a proporção de alunos cujo nível etário 

está desfasado do seu nível académico e dá-nos portanto a imagem do desfasamento crescente entre 

os níveis etários e os níveis académicos, à medida que avançamos nos patamares do sistema escolar. 

Este desfasamento corresponde ao insucesso repetido que os alunos vivem dentro do sistema escolar 

Segundo o estudo referenciado, considera-se que ao grupo etário 10-11 corresponde o 2.º ciclo do EB, 

ao grupo etário 12-14 corresponde o 3.º ciclo do EB, ao grupo etário 15-17 corresponde o Ensino 

Secundário e finalmente, ao grupo 18-23 corresponde o Ensino Superior. 

A partir do quadro verifica-se que a situação em Aljezur teve franca melhoria ao longo da década, 

mas que constitui ainda um factor que pesa muito na elevada percentagem de saída precoce. 

Podemos considerar que a população jovem em Aljezur permanece na escola até à conclusão do 

ensino básico, uma vez que não existem alternativas na localidade que justifiquem o abandono, mas 

apenas uma pequena percentagem tem investido numa escolarização prolongada, após a 

escolaridade obrigatória. Há no entanto dados que nos permitem considerar que mesmo esta situação 

está a ser revertida, e que no futuro haverá muito mais jovens a apostar em percursos escolares mais 

prolongados. 

Importa no entanto focalizarmos as nossas prioridades sobre a reversão da situação presente, que se 

caracteriza basicamente por sermos um concelho que tem feito progressos no domínio da 

escolarização, mas que apresenta uma muito baixa proporção de população com a escolaridade 

obrigatória (3.º ciclo do ensino básico), como qualificação académica mínima. E que é ainda muito  

menor a percentagem de população que conclui o ensino superior. 
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1.6. Ensino Secundário – Evolução das Matriculas 
 

      Fonte: C.M. Aljezur; Esc. Sec. Júlio Dantas de Lagos; Escola Sec. Gil Eanes de Lagos 

 

Qd. 28 - Estudantes de Aljezur no Ensino Secundário no Concelho de Lagos 

Ano de Frequência Nº de Alunos Escola que Frequenta 

10º Ano 39 

11º Ano 23 

12º Ano 46 

Cursos Profissionais 3 

1999/00 

Total = 111 

 83 alunos na Escola 
Secundária Júlio Dantas 

 25 alunos na Escola 
Secundária Gil Eanes 

Ano de Frequência Nº de Alunos Escola que Frequenta 

10º Ano 35 

11º Ano 25 

12º Ano 36 

Cursos Profissionais 2 

2000/01 

Total = 98 

 74 alunos na Escola 
Secundária Júlio Dantas 

 22 alunos na Escola 
Secundária Gil Eanes 

Ano de Frequência Nº de Alunos Escola que Frequenta 

10º Ano 41 

11º Ano 27 

12º Ano 36 

Cursos Profissionais 1 

2001/02 

Total = 105 

 73 alunos na Escola 
Secundária Júlio Dantas 

 31 alunos na Escola 
Secundária Gil Eanes 

Ano de Frequência Nº de Alunos Escola que Frequenta 

10º Ano 55 

11º Ano 21 

12º Ano 24 

Cursos Profissionais 2 

2002/03 

Total = 102 

 71 alunos na Escola 
Secundária Júlio Dantas 

 29 alunos na Escola 
Secundária Gil Eanes 

Ano de Frequência Nº de Alunos Escola que Frequenta 

10º Ano 46 

11º Ano 34 

12º Ano 23 

Cursos Profissionais  

2003/04 

Total = 103 

 77 alunos na Escola 
Secundária Júlio Dantas 

 26 alunos na Escola 
Secundária Gil Eanes 

Ano de Frequência Nº de Alunos Escola que Frequenta 

10º Ano 43 

11º Ano 29 

12º Ano 26 

Cursos Profissionais  

2004/05 

Total = 98 

 69 alunos na Escola 
Secundária Júlio Dantas 

 29 alunos na Escola 
Secundária Gil Eanes 

Ano de Frequência Nº de Alunos Escola que Frequenta 

10º Ano 32 

11º Ano 28 

12º Ano 27 

Cursos Profissionais 2 

2005/06 

Total = 89 

 65 alunos na Escola 
Secundária Júlio Dantas 

 24 alunos na Escola 
Secundária Gil Eanes 
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Procuramos neste ponto analisar a evolução dos alunos que se deslocam para o concelho de Lagos 

com o objectivo de frequentar o Ensino Secundário, visto que o concelho de Aljezur não tem oferta 

deste nível de ensino.  

Verificamos que no ano lectivo de 1999/00, o concelho de Aljezur enviou para o concelho de Lagos 

cerca de 111 alunos; no ano lectivo de 2000/01, enviou cerca de 98 alunos; já no ano lectivo de 

2001/02, contam-se 105 alunos; enquanto o ano lectivo de 2002/03, contou com 102 alunos; o ano 

lectivo 2003/04, com 103 alunos; o ano lectivo 2004/05, com 98 alunos; e, por último, o ano lectivo 

2005/06 com 89 alunos provenientes do concelho de Aljezur.     

Um facto também relevante, é que a grande maioria dos alunos provenientes do concelho de Aljezur 

elege a Escola Secundária Júlio Dantas para realizar os seus estudos secundários, enquanto os 

cursos profissionais registam pouca adesão, ou mesmo nenhuma, como se verificou nos últimos dois 

anos lectivos. 

Outro dado relevante é o facto de muitos jovens mudarem a sua residência para o concelho onde vão 

frequentar o Ensino Secundário, algo que vem acontecendo com maior frequência em relação à 

deslocação de jovens de Aljezur para o concelho de Lagos, fazendo com que o concelho de Aljezur veja 

reduzido o número de jovens do concelho a frequentar o Ensino Secundário (noutros concelhos, pois 

Aljezur não tem oferta de Ensino Secundário). 

 
1.7. Ensino Profissional 
 
O concelho de Aljezur não tem oferta de Ensino Profissional, apenas no ano lectivo de 2003/04 iniciou 

um curso técnicoprofissional de recepcionista de turismo de equivalência ao 12º Ano com 10 alunos 

(leccionado na EBI/JI de Aljezur tendo depois passado para instalações da Câmara Municipal de 

Aljezur) coordenado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Lagos. 

Face a esta realidade uma das opções de Ensino Profissional que se vem sustentando enquanto 

escolha para os jovens do concelho de Aljezur é a Escola Profissional de Odemira. 

 

    Fonte: Escola Profissional de Odemira 
 
 
 
 
 
 

Qd. 29 - Evolução das Matriculas dos Jovens de Aljezur 
 pela Escola Profissional de Odemira  

ANO LECTIVO 1º Ano 2º Ano 3º Ano Total 

1999/00 3 2 0 5 
2000/01 2 3 2 7 
2001/02 5 1 3 9 
2002/03 6 5 1 12 
2003/04 5 5 5 15 
2004/05 4 4 6 14 

2005/06 0 4 4 8 
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Neste quadro analisa-se a evolução dos alunos que se deslocam para a Escola Profissional de 

Odemira, tendo como objectivo frequentar um curso técnico mais direccionado para o mercado de 

trabalho, permitindo-lhes, ao mesmo tempo, concluir o Ensino Secundário.  

Nos anos referidos os alunos frequentaram os seguintes cursos: Turismo Ambiental e Rural; 

Informática de Gestão; Construção Civil; Hotelaria/Restauração, Organização e Controlo; 

Contabilidade; Instalações Eléctricas; Gestão; e Mecânica/Manutenção Industrial. Como podemos 

verificar, no ano lectivo de 1999/00, a Escola Profissional de Odemira contava com 5 alunos 

provenientes do concelho de Aljezur; no ano lectivo de 2000/01, contava com 7 alunos; no ano lectivo 

de 2001/02, contava com 9 anos; já no ano lectivo de 2002/03, contava com 12 alunos provenientes do 

concelho de Aljezur; enquanto no ano lectivo de 2003/04, registava 15 alunos; no ano lectivo 2004/05 

registava 14 alunos; e, por último, no ano lectivo 2005/06 registava 8 alunos provenientes do concelho 

de Aljezur.     

Assim, nos seis anos lectivos analisados, regista-se um primeiro período até ao ano lectivo de 

2001/02, com uma média inferior a 10 alunos, e um segundo período – a partir do ano lectivo 2002/03 

– com uma média superior a 10 alunos.    

Identificaram-se ainda 3 formandos na Escola Profissional de Portimão, 2 no Curso de Hotelaria (12º 

ano e 10º ano) e 1 formando no 11º ano do Curso de Mecânica, assim como foi registado 1 formando 

no 1º ano do Curso de Contabilidade em Portimão, através do I.E.F.P. – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. 

 
1.8. Educação Extra-Escolar  
 
Educação Extra-Escolar no Lectivo 2003/2004 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: DREalg 
 
Relativamente às áreas de formação em Educação Extra-Escolar ministradas no concelho no ano 

lectivo 2003/2004, segundo os dados da Direcção Regional de Educação do Algarve, registaram os 

seguintes cursos nas freguesias de Aljezur e Rogil: Formação Cívica/Cultural com 12 alunos 

(Aljezur); Artes Decorativas com 13 alunos (Aljezur); Doçaria Regional com 15 alunos (Rogil); e Corte 

e Costura com 14 alunos (Rogil). 

No total frequentaram a Educação Extra-Escolar 54 alunos no ano lectivo de 2003/2004. 

 
 
 

Qd. 30 - Educação Extra-Escolar – Ano Lectivo 2003/2004 

Concelho Local Área de Formação Nº de alunos 

  Aljezur Formação Cívica / Cultural 12 
Aljezur Aljezur Artes Decorativas 13 
  Rogil Doçaria Regional 15 
  Rogil Corte e Costura 14 
Total     54 
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Educação Extra-Escolar no Lectivo 2004/2005 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: DREalg 
 
Relativamente às áreas de formação em Educação Extra-Escolar ministradas no concelho no ano 

lectivo 2004/2005, segundo os dados da Direcção Regional de Educação do Algarve, registaram os 

seguintes cursos na freguesia de Aljezur: Artes Decorativas com 12 alunos; Alfabetização/1º Ciclo 

com 12 alunos; Tapeçaria de Arraiolos com 16 alunos; e Educação Cívica e Cultural com 51 alunos 

divididos por duas turmas.    

No total frequentaram a Educação Extra-Escolar 91 alunos no ano lectivo de 2004/2005. 

 

Educação Extra-Escolar no Lectivo 2005/2006 
 

Qd. 32 - Educação Extra-Escolar – Ano Lectivo 2005/2006 

Concelho Local Área de Formação Nº de alunos 

Aljezur Alfabetização/1º Ciclo 12 

Aljezur Educação Cívica e Cultural 38 

Aljezur Tapeçaria de Arraiolos 14 
Aljezur Artes Decorativas 12 

Aljezur Pintura a Óleo/Acrílico 12 

Rogil Doçaria Regional 13 

Aljezur 

Rogil Educação Cívica e Cultural 13 

Total     114 
      Fonte: DREalg 
 
Relativamente às áreas de formação em Educação Extra-Escolar ministradas no concelho no ano 

lectivo 2005/2006, segundo os dados da Direcção Regional de Educação do Algarve, registaram os 

seguintes cursos nas freguesias de Aljezur e Rogil: Alfabetização/1º Ciclo com 12 alunos (Aljezur); 

Educação Cívica e Cultural com 38 alunos (Aljezur); Tapeçaria de Arraiolos com 14 alunos (Aljezur); 

Artes Decorativas com 12 alunos (Aljezur); Pintura a Óleo/Acrílico com 12 alunos (Aljezur); Doçaria 

Regional com 13 alunos (Rogil); e Educação Cívica e Cultural com 13 alunos (Rogil). 

No total frequentaram a Educação Extra-Escolar 114 alunos no ano lectivo de 2005/2006. 

 
 
 
 
 
 
 

Qd. 31 - Educação Extra-Escolar – Ano Lectivo 2004/2005 

Concelho Local Área de Formação Nº de alunos 

  Aljezur Artes Decorativas 12 
Aljezur Aljezur Alfabetização/1º Ciclo 12 
  Aljezur Tapeçaria de Arraiolos 16 
  Aljezur (2 Cursos) Educação Cívica e Cultural 51 
Total     91 
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1.9. Ensino Recorrente – 1º Ciclo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: DREalg 

 
Em relação ao Ensino Recorrente apenas tem sido ministrado no concelho de Aljezur o equivalente 

ao 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Segundo dados da Direcção Regional de Educação do Algarve no ano lectivo 2000/2001 registaram-se 

34 alunos no Ensino Recorrente, no ano lectivo 2001/2002 registaram-se 37 alunos, no ano lectivo 

2002/2003 registaram-se 26 alunos, no ano lectivo 2003/2004 registaram-se 12 alunos, no ano lectivo 

2004/2005 registaram-se 12 alunos e no ano lectivo 2005/2006 registaram-se 12 alunos. 

 
1.10. Apoios Educativos 
 

Qd. 34 - Turmas e Alunos de Currículos Alternativos 
Ano Lectivo 2º Ciclo Alunos 3º Ciclo Alunos Total de Alunos 
2002/2003 5º e 6º anos 12   12 
2003/2004   7º ano 14 14 
2004/2005 5º e 6º anos 11 8º ano 13 24 
2005/2006   7º e 9º anos 11 / 12 23 

   Fonte: EBI/JI de Aljezur 
 
Relativamente aos apoios educativos o concelho de Aljezur registou, segundo dados da EBI/JI de 

Aljezur, uma turma de currículos alternativos (5º e 6º anos) no ano lectivo 2002/2003 com 12 alunos, 

uma turma no 7º ano no ano lectivo 2003/2004 com 14 alunos, duas turmas, uma no 2º Ciclo e outra 

no 3º Ciclo, com 11 e 12 alunos respectivamente, correspondendo a 24 alunos em currículos 

alternativos no ano lectico 2004/2005, e duas turmas no 3º Ciclo (uma no 7º ano e outra no 9º ano) 

com 11 e 12 alunos respectivamente, correspondendo a 23 alunos em turmas de currículos 

alternativos no ano lectivo 2005/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qd. 33 - Ensino Recorrente – 1º Ciclo (2000/2001 a 2005/2006) 

Concelho Local Ano Lectivo Nº de alunos 

  Aljezur 2000/2001 34 

Aljezur Aljezur 2001/2002 37 

  Aljezur 2002/2003 26 

  Aljezur 2003/2004 12 

 Aljezur 2004/2005 12 

 Aljezur 2005/2006 12 
Total      
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2. Caracterização da Oferta Actual de Educação / Formação 

 
2.1. Educação Pré-Escolar 

A rede pública (não existe oferta privada) de equipamentos educativos ao nível da educação Pré-

Escolar no concelho de Aljezur está circunscrita às freguesias de Aljezur, Rogil e Odeceixe.  

  
Qd. 35 - Jardim de Infância de Odeceixe 

Salas Capacidade Funcionamento Ocupação Instalações 

Uma sala de 
actividades 

25 crianças Das 9h às 15.30h – 
com funcionários até 
às 17h 

22 crianças - Refeitório 
- Uma pequena cozinha de apoio 
(refeições confeccionadas na 
EB1 de Odeceixe) 
- Duas casas de banho de 
criança 
- Uma casa de banho de adultos 
- 1 parque de diversões 
- 1 pré-fabricado de apoio a 
material 

    Fonte: J. Infância de Odeceixe, 2005/06 
 

O Jardim de Infância de Odeceixe tem capacidade para 25 crianças e conta com uma educadora e 

duas auxiliares de acção educativa.  

Estamos perante um edifício recente, de arquitectura moderna, com uma estrutura ampla e boa 

iluminação natural, tornando-o num espaço bastante acolhedor.  

O espaço exterior é bastante amplo, com alguma relva, mas sem espaços com sombra, que seria útil 

para as actividades no exterior. Conta também com um parque de diversões (do qual a única nota é o 

pavimento ter uma cobertura de areia, que nunca foi mudada, sem contar que não é, actualmente, a 

cobertura mais indicada). Ainda no que respeita a actividades desportivas, os alunos do Jardim de 

Infância de Odeceixe podem realizá-las no pavilhão da EBI/JI de Aljezur ou no Pavilhão Municipal, 

deslocando-se para isso em transportes da Câmara Municipal.  

O Jardim de Infância de Odeceixe está equipado por forma a proporcionar o devido conforto aos 

alunos, contando com três aquecedores, uma televisão, um vídeo e um computador, dispondo ainda 

da proximidade à Ludoteca de Odeceixe, que proporciona um espaço alternativo às crianças em idade 

pré-escolar, onde realizam também as actividades sócio-educativas e de apoio à família 

(prolongamento de horários). 

   Fonte: J. Infância de Rogil, 2005/06 

Qd. 36 – Jardim de Infância de Rogil 

Salas Capacidade Funcionamento Ocupação Instalações 

Uma sala de 
actividades 

25 crianças Das 9h às 16.30h 20 crianças 
(foi pedida redução 
de 5 alunos por ter 
duas crianças com 
necessidades 
educativas especiais) 
 

- Uma cozinha 
desactivada de apoio a 
secagem de material 
- Uma casa de banho de 
criança 
- Uma casa de banho de 
adultos 
- Uma sala para a 
educadora 
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O Jardim de Infância de Rogil tem capacidade para 25 crianças, embora pontualmente possa ser 

pedida a sua redução por integrar crianças com necessidades educativas especiais. Este Jardim de 

Infância conta com uma educadora e uma auxiliar de acção educativa. 

Estamos perante um edifício com alguns anos de actividade, bem conservado, embora com alguns 

problemas ao nível das canalizações e das portas em madeira. Tem uma cozinha desactivada (serve 

para secagem de materiais), e as crianças almoçam nas instalações da Casa da Criança do Rogil que 

são junto ao Jardim de Infância. 

O espaço exterior é amplo e foi recentemente requalificado, contando com árvores de sombra úteis 

para as actividades no exterior e com um parque de diversões com pavimento emborrachado próprio 

para as crianças em idade pré-escolar. Ainda no que respeita a actividades desportivas, os alunos do 

Jardim de Infância do Rogil realizam-nas no pavilhão municipal ou no pavilhão da EBI/JI de Aljezur, 

deslocando-se para isso em transportes da Câmara Municipal.  

O Jardim de Infância do Rogil está equipado por forma a proporcionar o devido conforto aos alunos, 

contando com aquecedor, televisão, vídeo e computador, ao mesmo tempo que contam com a 

possibilidade de realizar actividades de apoio sócio-educativo (prolongamento de horários) nas 

instalações da Casa da Criança do Rogil.   

 

Qd. 37 – Jardim de Infância de Aljezur (integrado na EBI/JI de Aljezur) 

Salas Capacidade Funcionamento Ocupação Instalações 
Três salas de 
actividades 

75 crianças O Jardim de Infância 
funciona das 9:30h às 
15:30h,mantendo-se uma 
sala aberta depois da 
hora para ocupação das 
crianças 

70 crianças 
(uma criança 
com 
necessidades 
educativas 
especiais) 

- Cozinha 
- Refeitório 
- Bar 
- Sala polivalente 
- Papelaria 
- Secretaria 
- Biblioteca 
- Pavilhão desportivo 
- Campo desportivo 
exterior 
- Parque infantil 

    Fonte: EBI/J. Infância de Aljezur, 2005/06 
 
O Jardim de Infância de Aljezur está integrado na Escola Básica Integrada de Aljezur e tem 

capacidade para 75 crianças (podendo ser pedida a sua redução por integrar crianças com 

necessidades educativas especiais), contando com três educadoras e três auxiliares de acção 

educativa ao serviço. 

Estamos perante um edifício bastante recente, bem equipado, num espaço bastante acolhedor.  

O espaço exterior é bastante amplo, mas sem espaços com sombra, que seria útil para as actividades 

no exterior. No que respeita a actividades de diversão e desporto, o Jardim de Infância de Aljezur 

conta com um parque infantil, um campo desportivo exterior e um pavilhão desportivo coberto.   

O Jardim de Infância de Aljezur está equipado de forma a proporcionar o devido conforto aos alunos, 

pois para além das três salas de actividades, conta com uma sala polivalente, refeitório, biblioteca e 

papelaria, proporcionando um conjunto integrado de serviços úteis ao seu funcionamento. 

As actividades sócio-educativas e de apoio à família (prolongamento de horário) são realizadas nas 

instalações de Aljezur da Casa da Criança do Rogil. 
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2.2. Ensino Básico 

A rede pública (não existe oferta privada) de equipamentos educativos ao nível do Ensino Básico no 

concelho de Aljezur está circunscrita às freguesias de Aljezur (com 1º, 2º e 3ª ciclos), Rogil (apenas 

com 1º ciclo) e Odeceixe (também apenas com 1º ciclo).  

 
Qd. 38 - 1º Ciclo do Ensino Básico de Aljezur (integrado na EBI/JI de Aljezur) 

Salas Capacidade Funcionamento Ocupação Instalações 
 
Seis salas para o 
1º Ciclo 
 
 
 
 
 
 

 
132 alunos no 1º 
Ciclo 
 
 

 
O 1º Ciclo funciona 
das 9:30h às 15:30h 
 
 

 
134 alunos 
matriculados no 
1º Ciclo 
 
 

- Cozinha 
- Refeitório 
- Bar 
- Sala de convívio 
- Sala de professores 
- Papelaria 
- Secretaria 
- Biblioteca 
- Pavilhão desportivo 
- Campo desportivo exterior 

     Fonte: EBI/JI de Aljezur, 2005/06 
 

O 1º Ciclo do Ensino Básico está integrado na Escola Básica Integrada de Aljezur e acolhe cerca de 

134 alunos, contando com nove professores ao serviço.  

Estamos perante um edifício bastante recente, bem equipado, tornando-o num espaço bastante 

acolhedor.  

O espaço exterior é bastante amplo, mas sem espaços com sombra, que seria útil para as actividades 

no exterior. No que respeita a actividades desportivas, o 1º Ciclo de Aljezur conta com um campo 

desportivo exterior e um pavilhão desportivo.   

O 1º Ciclo de Aljezur está equipado de forma a proporcionar o devido conforto aos alunos, pois para 

além das seis salas de aulas, conta com uma sala polivalente, refeitório, biblioteca e papelaria, 

proporcionando um conjunto integrado de serviços úteis ao seu funcionamento.  

Foram realizadas candidaturas ao Prodep III, de forma a garantir a existência de um computador, 

uma multifunções e software multimédia para cada uma das salas do 1º Ciclo. 

 

Qd. 39 - Escola Básica do 1º Ciclo de Odeceixe 
Salas Capacidade Funcionamento Ocupação Instalações 

Duas salas de aula 
1 pré-fabricado de 
apoio a crianças com 
deficiência 

44 alunos Das 9:30h às 
15:30h 

35 alunos 
 
(apoio a uma 
criança 
surda/muda) 

- Cozinha 
- Refeitório 
- 2 pátios cobertos 
- 1 pátio exterior amplo 
com cesto de basquetebol 

    Fonte: EB1 de Odeceixe, 2005/06 
 
A EB1 de Odeceixe acolhe cerca de 35 alunos, conta com 2 professores ao serviço, mais um professor 

de apoio especial dois dias por semana e uma auxiliar ao serviço. 

Estamos perante um edifício antigo, conservado condignamente, embora desajustado face às 

necessidades educativas actuais.  
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O espaço exterior é bastante amplo e agradável, embora sem campo de jogos colectivos, e, apesar da 

proximidade a um campo de futebol ao ar livre, os alunos da EB1 de Odeceixe deslocam-se uma vez 

por semana ao pavilhão da EBI/JI de Aljezur em transportes da Câmara Municipal.  

A EB1 de Odeceixe está equipada de forma a proporcionar o devido conforto aos alunos, contando 

com um aquecedor, uma televisão e um vídeo por sala, assim como um espaço destinado ao acesso à 

Internet, contando ainda com a proximidade à Ludoteca de Odeceixe, que abre as suas portas 

precisamente à hora em que os alunos do 1º Ciclo terminam as aulas, proporcionando um espaço 

alternativo a partir das 15h. 

Também as salas do 1º Ciclo se encontram equipadas com computadores, com multifunções e com 

software multimédia, por força das candidaturas ao Prodep III. 

 

Qd. 40 - Escola Básica do 1º Ciclo de Rogil 
Salas Capacidade Funcionamento Ocupação Instalações 

Duas salas de 
aula 
 

44 alunos Das 9.30h às 15.30h 29 alunos 
 
 

- Espaço exterior amplo com 
sombras 
- Parque Infantil com 
pavimento emborrachado  
- Polidesportivo 

     Fonte: EB1 de Rogil, 2005/06 
 

Estamos perante um edifício totalmente reabilitado, capaz de proporcionar as melhores condições aos 

alunos, contanto para o seu funcionamento com duas professoras e uma auxiliar ao serviço. 

A EB1 de Rogil conta com duas salas de aula, um espaço exterior amplo e agradável, totalmente 

melhorado ao nível do pavimento e do equipamento infantil de lazer. Dispõe do refeitório da Casa da 

Criança do Rogil junto a suas instalações, não havendo a necessidade dos alunos saírem do recinto 

educativo do Rogil para tomar as suas refeições. 

No que respeita à informatização da escola foram concluídas as candidaturas ao Prodep III, de forma 

a garantir um computador, uma multifunções e software multimédia para cada sala do 1º Ciclo. 

A nível desportivo os alunos da EB1 de Rogil deslocam-se uma vez por semana ao pavilhão da EBI/JI 

de Aljezur em transportes da Câmara Municipal.  

 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 
 
Em relação a estabelecimentos públicos de ensino do 2º e 3º Ciclos (não existe oferta privada), o 

concelho de Aljezur conta com a Escola Básica Integrada com Jardim de Infância. A EBI/JI está 

localizada na Vila de Aljezur e integra níveis de ensino desde o Pré-escolar ao 3º Ciclo. 
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Qd. 41 - 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico(integrados na EBI/JI) 
Salas Capacidade Funcionamento Ocupação Instalações 

 
15 salas para o 2º 
e 3º Ciclos 
 
 
 
 
 
 

 
112 alunos no 2º 
Ciclo 
 
 
180 alunos no 3º 
Ciclo 
 
 
 

 
O 2º e 3º Ciclos 
funcionam das 8:30h 
às 17h 
 
 
 
 
 
 

 
99 alunos 
matriculados no 2º 
Ciclo 
 
174 alunos 
matriculados no 3º 
Ciclo 
 
10 alunos 
matriculados no 
curso técnico de 
recepcionista de 
turismo 
 

- Cozinha 
- Refeitório 
- Bar 
- Sala de convívio 
- Sala de professores 
- Papelaria 
- Secretaria 
- Sala de Directores de 
turma  
- Biblioteca 
- Pavilhão desportivo 
- Campo desportivo 
exterior 

      Fonte: EBI/JI de Aljezur, 2005/06 
 

A EBI/JI de Aljezur entrou em funcionamento no ano lectivo de 2003/04, dando acolhimento aos 

alunos a partir do J. Infância até ao 3º Ciclo, assegurando assim o 2º e 3º Ciclos a todos os alunos do 

Concelho de Aljezur, contando com um corpo docente de 39 professores para o 2ª e 3ª Ciclos. 

Estamos perante um edifício com muito boas instalações, apresentando excelentes condições para a 

prática desportiva, estando a componente pedagógica bem apoiada por uma sala de informática e 

uma biblioteca, também com uma papelaria, bar, polivalente e refeitório, sendo este o ponto menos 

positivo da nova escola, embora apenas em termos de dimensão, pois face à quantidade de alunos que 

a escola alberga é habitual formarem-se extensas filas para aceder a uma refeição.  

As suas instalações encontram-se na Vila de Aljezur, têm um Skate Parque perto das suas 

instalações, assim como o Pavilhão Municipal, detêm um amplo espaço exterior para recreio tendo 

como único ponto negativo a relativa carência de espaços com sombra assim como lugares para os 

alunos se sentarem a conversar. 

Estamos perante um edifício bastante recente, bem equipado, tornando-o num espaço bastante 

acolhedor.  

 
2.3. Ensino Secundário 

O concelho de Aljezur não tem qualquer oferta para os seus jovens estudantes ao nível do Ensino 

Secundário. Os jovens estudantes vão na sua grande maioria para o Ensino Secundário existente no 

concelho de Lagos, embora também frequentem as Escolas Profissionais de Odemira, Portimão e 

Faro. Os cursos existentes no Centro de Emprego de Lagos, da responsabilidade do IEFP, também 

são uma oferta disponível para os jovens de Aljezur, embora menos procurada. 

 
2.4. Ensino Profissional 

Iniciou no ano lectivo de 2003/04 um Curso Técnicoprofissional de Recepcionista de Turismo (de 

carácter pontual, pois não existe Ensino profissional no concelho) de equivalência ao 12º Ano, 

leccionado na EBI/JI de Aljezur tendo depois passado para instalações da Câmara Municipal de 

Aljezur, com a coordenação do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Lagos. 
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2.5. Ensino Recorrente e Educação extra-escolar 

O concelho tem vindo, progressivamente, a perder dinâmica ao nível da educação de adultos. 

Actualmente existe apenas em funcionamento um curso de alfabetização para 1.º ciclo com 6 

inscritos, na freguesia de Aljezur. 

Funcionam também anualmente, 3 cursos de educação extra-escolar: artes decorativas, tapetes de 

Arraiolos e bordados. Estes cursos funcionam com carácter de ocupação de tempos livres, não dando 

qualquer tipo de certificação. 

 
2.6. Apoios Educativos 

Relativamente aos apoios educativos o concelho de Aljezur regista no presente ano lectivo de 

2005/2006, segundo dados da EBI/JI de Aljezur, duas turmas de Currículos Alternativos no 3º Ciclo 

(uma no 7º ano e outra no 9º ano) com 11 e 12 alunos respectivamente, num total de 23 alunos em 

currículos alternativos. 

 
2.7. Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (CRVCC) 

O concelho de Aljezur não dispõe de Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (embora já tenham existido acções deste âmbito em articulação com o Centro de 

Emprego de Lagos). Perspectiva-se a criação de um destes Centros, através do “Programa Oriente”, 

fruto de uma candidatura ao Progride, medida 2, no âmbito da Rede Social, da qual a autarquia é 

entidade promotora e a Casa da Criança do Rogil, a entidade executora. O concelho de Aljezur 

passará a dispor de um Programa de Intervenção Psicológica, Acompanhamento e Orientação 

Vocacional, com uma valência móvel, para apoio a crianças e jovens em risco de saída precoce do 

sistema escolar e de formação, assim como às suas famílias, em toda a área do Município de Aljezur; 

 
3. Crianças e Jovens com Necessidades Educativas Especiais de Carácter Prolongado (2004/2005) 
 
Segundo a Direcção Regional de Educação do Algarve o concelho de Aljezur registou no ano lectivo 

2004/2005 um total de 31 crianças e jovens com necessidades educativas especiais, 14 do género 

masculino e 17 do género feminino, 24 entre os 6 e os 15 anos, 1 entre 16 e os 18 anos, 3 crianças 

entre os 3 e os 5 anos, 1 crianças entre 0 e os 2 anos e 2 entre os 6 e os 7 anos de idade.  

Passamos a descrever qual o domínio especifico das necessidades educativas especiais existentes no 

concelho de Aljezur: 

• Dois casos do domínio sensorial relativos à audição, ambos do género feminino, um a 

frequentar o Pré-Escolar (2-5 anos) e outro a frequentar o 1º Ciclo (6-15 anos); 

• Sete casos do domínio cognitivo, um do género feminino no Pré-Escolar (entre os 2 e 5 anos), 

dois do género masculino no 1º Ciclo, um do género masculino e outro do género feminino no 

2º Ciclo (entre os 6 e 15 anos), um do género feminino no 3º Ciclo (entre os 6 e 15 anos) e um 

do género masculino no 3º Ciclo (entre os 16 e 18 anos); 

• Um caso do domínio motor no 3º Ciclo, masculino, entre os 6 e os 15 anos; 
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• Um caso do domínio cognitivo sensorial e/ou motor, masculino, entre os 6 e7 anos, a 

frequentar o Pré-Escolar; 

• Dois casos do domínio comunicação linguagem e fala, ambos do género masculino, um entre 

os 3 e 5 anos e outro entre os 6 e 7 anos a frequentarem o Ensino Pré-Escolar; 

• Quatro casos do domínio emocional e personalidade, dois no 1º Ciclo entre os 6 e 15 anos, um 

do género masculino e outro do género feminino e dois casos do género masculino a 

frequentar o 2º Ciclo entre os 6 e 15 anos; 

• Registam-se ainda 14 crianças e jovens inseridos na categoria de outras necessidades, uma 

criança (feminino) no domicilio entre os 0 e os 2 anos, dois do género masculino e seis do 

género feminino no 1º Ciclo entre os 6 e 15 anos, um do género feminino e outro masculino no 

2º Ciclo entre os 6 e os 15 anos, por último, três do género feminino a frequentar o 3º Ciclo 

com idades entre os 6 e os 15 anos de idade. 
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4. Cenário Prospectivo da Evolução da População em Idade Escolar até 2011                                                              
 

Qd. 42 - Projecção da População Escolar 

anos  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 
                   

1  39  36  46  55 60  65  71  77  83 

              

2  54  52  43 47 62 69 76  82 89 

              

3  49  49  50 53 47 59 67  73 79 
              

4  45  47  45 43 51 46 56  63 70 

              

5  51  49  49 51 43 49 46  54 62 

              

6  51  38  56 48 52 46 51  48 55 
              

7  59  79  45 60 50 52 47  50 49 

              

8  41  44  74 43 60 55 56  52 54 

              

9  46  44  39 71 45 53 51  51 48 
                   

1º C  188  185  185  199  220  240  269  295  322

2º C  101  86  104  98  95  95  97  103  117

3º C  145  166  157  173  154  160  154  153  151
                   

TOT  435  438  447  471  469  495  519  552  590
     Fonte: Câmara Municipal de Aljezur                       

 
Como é dado a observar no quadro de projecção da população escolar para o concelho de Aljezur, os 

dados analisados desde o ano 2003 e projectados até 2011, revelam uma tendência evolutiva 

crescente para a população escolar do concelho de Aljezur nos próximos anos lectivos. Podemos 

observar na projecção da população escolar do concelho que o 1º Ciclo registava 188 alunos em 2003 e 

espera encontrar cerca de 322 alunos no ano 2011; o 2º Ciclo registava 101 alunos em 2003 enquanto 

são projectados 117 alunos para o ano de 2011; quanto ao 3º Ciclo, registava 145 alunos no ano de 

2003 e são projectados 151 alunos para o ano de 2011. 

Verifica-se que no total da população escolar do concelho de Aljezur, partimos de 435 alunos no ano 

de 2003 para uma projecção de 590 alunos no ano de 2011, representando um cenário positivo na 

tendência de evolução da população escolar do concelho.  
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5. Caracterização da Oferta Actual dos Equipamentos Educativos 
 
5.1. Estabelecimentos de Educação e Ensino 

O concelho de Aljezur tem os seguintes equipamentos educativos públicos: 

Jardim de Infância de Odeceixe – Estamos perante um edifício recente, de arquitectura moderna, 

com uma estrutura ampla e boa iluminação natural, tornando-se num espaço bastante acolhedor. 

Conta com uma sala de actividades, refeitório, duas casas de banho para crianças, uma casa de 

banho para adultos, um parque de diversões e um pré-fabricado de apoio para material. 

 

         Fig. 9 - Imagem do Jardim de infância de Odeceixe 
                                                                     Fonte: Câmara Municipal de Aljezur 

                                               

EB1 de Odeceixe – É um edifício com duas salas de aula, refeitório, dois pátios cobertos e um pátio 

exterior com cesto de Basquetebol, e embora tenha um espaço exterior razoável, este não tem 

condições para a prática de actividades colectivas. Estamos perante um edifício desajustado face às 

necessidades educativas actuais.                                                                                                                                       

 

 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 - Imagem da EB1 de Odeceixe                                                                         
Fonte: Câmara Municipal de Aljezur 
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Jardim de Infância de Rogil – Estamos perante um edifício com alguns anos de actividade, bem 

conservado, embora com alguns problemas ao nível das canalizações e de conservação das portas 

interiores, em madeira. Conta com uma sala de actividades, uma sala para a educadora, uma 

cozinha desactivada que serve para preparação, secagem e armazenagem de materiais e trabalhos de 

expressão plástica, uma casa de banho para crianças, uma casa de banho para adultos e um espaço 

exterior ajardinado com parque de diversões recentemente requalificado. 

EB1 de Rogil – Estamos perante um edifício totalmente reabilitado, com duas salas de aula e um 

amplo espaço exterior com mini campo de jogos e parque de diversões. A escola insere-se num espaço 

comum onde estão também o Jardim de infância e o ATL, gerido por uma IPSS (Casa da Criança do 

Rogil). As crianças de ambos os equipamentos têm as suas refeições asseguradas pelo refeitório da 

Casa da Criança do Rogil, não havendo a necessidade dos alunos saírem do recinto educativo do 

Rogil para tomar as suas refeições. 

 

 

Podemos observar a amarelo a 
EB1 do Rogil, a verde o Pré-
Escolar do Rogil (rectângulo mais 
pequeno), junto às instalações da 
Casa da Criança do Rogil), todos os 
equipamentos incluídos no mesmo 
recinto educativo. 
 

 

 

 

 
 

Fig. 11- Imagem da EB1 de Rogil, Jardim de Infância  
do Rogil e Casa da Criança do Rogil 

                                                Fonte: Câmara Municipal de Aljezur 
 
 
EBI/JI de Aljezur – Este recente equipamento tem 3 salas de actividades para o pré-escolar, 6 salas 

de aula para o 1º Ciclo e 15 salas de aula para o 2º e 3º Ciclos. Conta também com uma cozinha, 

refeitório, bar, sala de convívio de alunos (embora sirva como espaço de refeições na hora de almoço, 

porque o refeitório é pequeno), sala de professores, papelaria, secretaria, sala de directores de turma, 

biblioteca, campo desportivo exterior e pavilhão desportivo. 
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                                                                Fig. 12 - Imagem da EBI/JI de Aljezur 
                                                                Fonte: Câmara Municipal de Aljezur 
 
O concelho conta ainda com três equipamentos educativos, nas freguesias de Odeceixe, Rogil e 

Aljezur, direccionadas para a ocupação do tempo não escolar das crianças entre os 3 e os 11 anos de 

idade. 

 A Casa da Criança do Rogil (Associação para a Promoção Social, Cultural e Desportiva da Infância 

do Rogil), uma I.P.S.S. – Instituição Particular de Solidariedade Social – tem em funcionamento duas 

valências de ATL, uma na freguesia do Rogil, com capacidade para 30 crianças, actualmente no 

limite da sua capacidade e outra na freguesia de Aljezur, mais recente, fruto das obras de 

recuperação e adaptação para ATL, da antiga EB1 de Aljezur, actualmente com 22 crianças e com 

capacidade para 40 crianças. A Casa da Criança conta no seu quadro de pessoal com 4 animadoras, 4 

auxiliares e uma Técnica Superior de Política Social. 

A Ludoteca de Odeceixe é um equipamento gerido pela junta de Freguesia de Odeceixe e tem 

capacidade para 25 crianças. Conta com uma animadora e uma auxiliar e oferece actividades lúdicas 

e pedagógicas às crianças da freguesia de Odeceixe, entre os 3 e os 11 anos de idade. 

 
5.2. Estado de Conservação 

Todos os equipamentos de ensino do concelho de Aljezur se encontram em muito bom estado de 

conservação. 

 
5.3. Regimes de Funcionamento 

Os equipamentos educativos do concelho de Aljezur funcionam todos em horário normal, nenhum 

equipamento funciona em horário duplo. 

 
5.4. Taxas de Ocupação 

O Pré-Escolar do concelho está com Taxas de Ocupação de 100%. No Rogil o grupo tem 20 crianças, 

porque tem uma criança integrada com NEE; Odeceixe tem 22 crianças, uma com NEE, mas não tem 

tido redução do número de crianças porque a autarquia colocou mais duas auxiliares para apoio ao 
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grupo, além da auxiliar de acção educativa que pertence à sala. O Pré-Escolar de Aljezur tem 70 

crianças, também com uma criança com NEE.  

O 1º Ciclo regista também Taxas de Ocupação de 100% em Aljezur, na EBI/JI de Aljezur. 

0s 2º e 3º Ciclos registam no seu conjunto Taxas de Ocupação de cerca de 92,5%. 

 
5.5. Instalações Desportivas 

Além do Pavilhão Gimnodesportivo do concelho existem outros equipamentos destinados à prática 

desportiva. 

A nova EBI/JI dispõe também de um pavilhão desportivo coberto que tem condições para que todas a 

crianças e jovens, a frequentar equipamentos educativos no concelho de Aljezur, possam realizar um 

elevado número de actividades desportivas no seu interior, garantindo-lhes as melhores condições 

para a prática desportiva. 

A autarquia garante os transportes para que todos os alunos do concelho no Ensino Pré-Escolar e 

Básico possam praticar desporto em qualquer um destes equipamentos desportivos. 

No entanto, a EB1 de Rogil e a EB1 de Odeceixe têm ambas um mini campo de jogos e a EBI/JI de 

Aljezur tem, para além do pavilhão, mais dois campos de jogos no exterior.  

 
5.6. Rede de Bibliotecas Escolares 

No concelho de Aljezur apenas existe a biblioteca escolar da EBI/JI de Aljezur, que presta apoio com 

material educativo e didáctico aos seus alunos enquanto complemento formativo das aulas e 

respectivos programas curriculares.  

 
6. Transportes Escolares 
 
6.1. Caracterização dos Transportes Escolares 
 
Uma realidade objectiva do concelho de Aljezur é a carência de transportes colectivos (oferta 

privada), tanto para circular dentro do concelho como para deslocações para fora do mesmo. Face a 

esta realidade é preocupação da Câmara Municipal de Aljezur garantir as melhores possibilidades de 

mobilidade aos seus munícipes, especialmente àqueles que não têm capacidade de mobilidade, no 

qual se inserem os jovens em idade escolar, que têm direito a transporte escolar caso residam a mais 

de três quilómetros do estabelecimento de ensino.Com um total de 10 viaturas e capacidade para 190 

lugares (segundo a Lei 13/2006 de 17 de Abril) passamos a descrever as viaturas municipais afectas 

aos transportes escolares no concelho de Aljezur: 

MAN 18.410 HOCL E3 (46 lugares);  

MAN18.370 HOCLA – II (46 lugares);  

MAN 10.225 FOCL (23 lugares);  

Toyota Óptimo 4 (22 lugares);  

Fiat Iveco (15 lugares);  

Renault Master (12 lugares);  

Jipe Land Rover (7 lugares);  
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Jipe Land Rover (7 lugares);  

Ford Transit (6 lugares);  

Mitsubishi (6 lugares).   

 

Ainda segundo a Lei 13/2006 de 17 de Abril, desde 17 de Maio de 2006 os transportes com mais de 9 

lugares circulam com a presença de uma ou duas vigilantes, consoante o n.º de crianças 

transportadas e a lotação da viatura. 

 
6.2. Análise dos Percursos / Distâncias e Tempos 
 
A Câmara Municipal de Aljezur realiza vários circuitos diários de transporte escolar, iniciando com o 

percurso das 6:10h às 7h, para garantir que os alunos que frequentam o ensino secundário cheguem 

a tempo ao autocarro que os transportará a Lagos. Para o seu regresso existe um autocarro às 14:30h 

(para os que têm a tarde sem aulas) e outro às 19:30h, que garante após a chegada de Lagos, um 

circuito no concelho de regresso a casa. 

Para os alunos que estudam no concelho, existem na parte da manhã os circuitos das 7:20h às 8h 

para o 2º e 3º Ciclos e das 8:30 às 9:30h para o Jardim de Infância e 1º Ciclo. Para o regresso a casa 

existe o circuito das 15:30h para o Jardim de Infância e 1º Ciclo e o das 17:10h para os alunos do 2º e 

3º Ciclos. 

 

Qd. 43 – Distâncias e Tempo de Percurso em Média 

 J. Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Ensino 

Secundário 

Odeceixe 
Tem J. 

Infância 
Tem 1º Ciclo 

Deslocam-se a 
Aljezur 

16 Km / 25 min. 

Deslocam-se a 
Aljezur 

16 Km / 25 min. 

Deslocam-se a 
Lagos 

48 Km / 1 hora e 
20 min. 

Rogil 
Tem J. 

Infância 
Tem 1º Ciclo 

Deslocam-se a 
Aljezur 

7 Km / 15 minutos 

Deslocam-se a 
Aljezur 

7 Km / 15 minutos 

Deslocam-se a 
Lagos 

39 Km / 65 
minutos 

Bordeira 

Deslocam-se a 
Aljezur 

17 Km / 30 
minutos 

Deslocam-se a 
Aljezur 

17 Km / 30 
minutos 

Deslocam-se a 
Aljezur 

17 Km / 30 minutos 

Deslocam-se a 
Aljezur 

17 Km / 30 
minutos 

Deslocam-se a 
Lagos 

30 Km / 50 
minutos 

Aljezur 
Tem J. 

Infância 
Tem 1º Ciclo Tem 2º Ciclo Tem 3º Ciclo 

Deslocam-se a 
Lagos 

32 Km / 50 
minutos 

      Fonte: C. M. Aljezur 
 
Os transportes escolares municipais garantem ainda a todos os alunos do concelho no Ensino Pré-

Escolar e Básico a possibilidade de realizarem visitas de estudo e intercâmbios escolares, assim como 

actividades inseridas no desporto escolar, mas cuja prática implica deslocações, como é o caso do surf. 
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VI – Diagnóstico 
 
1. Diagnóstico Estratégico 

1.1. Pontos fracos: 

• Tendência crescente para o envelhecimento da população; 

• Sistema de saúde insuficiente face às necessidades da população; 

• Os estabelecimentos de ensino no concelho asseguram apenas a escolaridade até ao 3º ciclo do 

ensino básico; 

• Alguma carência em infra-estruturas de tempos livres que a Câmara Municipal está a tentar 

resolver (está em curso construção das Piscinas Municipais);  

• O Jardim de Infância de Odeceixe tem um parque de diversões com pavimento de areia que, 

para além de não ser a cobertura aconselhada, parece ainda não ter sido mudada, tornando-

se pouco higiénica para as brincadeiras das crianças; 

• Distâncias percorridas pelos alunos para fora do concelho de forma a frequentar o Ensino 

Secundário; 

• Faltam Cursos de Educação e Formação para jovens; 

• Pouca diversidade nos cursos de educação e formação de adultos e de integração da população 

com problemáticas sociais diagnosticadas, abrangidas pelo RSI. 

 
1.2. Pontos fortes: 

• Crescimento migratório positivo; 

• Elevada qualidade ambiental e paisagística do concelho; 

• Os custos de transporte de todos os alunos até aos estabelecimentos de ensino do concelho 

são assegurados pela autarquia, enquanto as deslocações para fora do concelho são 

comparticipadas em 50%; 

• A autarquia suporta integralmente os custos de aquisição dos manuais escolares para o 1º 

ciclo; 

• A autarquia atribui anualmente um subsidio aos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo, com 

base no número de alunos por sala, destinada à aquisição de material.  

• SPO a funcionar na sede do Agrupamento de Escolas, garantido por psicóloga da Câmara 

Municipal de Aljezur; 

• A nova escola EBI/JI de Aljezur garante infra-estruturas aos seus alunos, desde o Jardim de 

Infância ao 3.º Ciclo (refeitório, bar, papelaria, pavilhão, campos desportivos exteriores, 

espaços exteriores de recreio, etc.);  

• Após a construção da nova EB1 de Odeceixe (prevista a conclusão da obra ao final de 2006), a 

rede de infra-estruturas educativas do concelho encontrar-se-á concluída; 

• Os alunos de todos os níveis de ensino, incluindo o pré-escolar, deslocam-se semanalmente ao 

Pavilhão Desportivo da EBI/JI para a prática desportiva, em viaturas da Câmara Municipal; 
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• A alimentação de todos os alunos dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo encontra-se 

comparticipada e assegurada pela autarquia; 

• Iniciou no ano lectivo de 2003/04 um curso técnicoprofissional de recepcionista de turismo de 

equivalência ao 12º Ano (leccionado na Câmara Municipal de Aljezur) coordenado pelo 

Instituto de Emprego e Formação Profissional de Lagos; 

• Rede Social criada e a funcionar, com acompanhamento de consultor externo. No âmbito da 

Rede Social o concelho tem aprovada a candidatura ao Progride, medida 2, do “Programa 

Oriente” – o concelho de Aljezur passa a dispor de um Programa de intervenção e 

acompanhamento social dirigido à família e comunidade, com uma valência móvel, para apoio 

jovens em risco de abandono escolar precoce e/ou antecipado, assim como às suas famílias, 

em toda a área do Município de Aljezur; 

• A freguesia de Aljezur tem disponível um espaço Internet aberto à população do concelho. É 

uma infra-estrutura importante para o concelho, que possibilita o acesso à Internet e às 

novas tecnologias a todos os interessados;  

• Associações nas freguesias que desenvolvem actividades desportivas, recreativas e culturais 

com os jovens em idade escolar.  

 
Ameaças 

• Tendência continuada para o crescimento natural negativo da população;  

• Concelhos limítrofes de Lagos e Portimão com maior capacidade de atracção de jovens, em 

matéria de educação/formação e a nível profissional; 

• Incapacidade de fixação de recursos humanos qualificados; 

• A reestruturação da rede escolar é positiva mas reforça a tendência para o despovoamento da 

zona sul do concelho (freguesia de Bordeira), actualmente sem Pré-Escolar e 1º Ciclo.  

 
Potencialidades 

• Atractividade emergente do concelho devido à sua qualidade ambiental e paisagística, para 

fixação de novos residentes, sobretudo população estrangeira, com capacidade económica e 

ideias inovadoras de investimento; 

• Nova geração de políticas sociais (através de candidaturas) com discriminação positiva das 

zonas geográficas mais deprimidas a nível económico e social; 

• A existência da associação intermunicipal “Terras do Infante” que engloba Aljezur, Lagos e 

Vila do Bispo, a partir da qual se podem organizar acções de âmbito educativo e formativo 

com vantagens para os 3 concelhos. 

 
2. Identificação das Necessidades 

Face ao diagnóstico presente, o concelho precisa de realizar investimentos educativos de outra 

ordem, para além dos edifícios escolares e dos recursos educativos que lhes estão associados. 
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Esses investimentos devem orientar-se essencialmente para a melhoria dos indicadores que 

analisamos anteriormente, não só para os jovens até aos 18-23 anos, mas também para a oferta de 

educação e formação para a população em geral. 

Dado que o insucesso escolar tem também um carácter geracional e cumulativo, é necessário 

contrariar os efeitos negativos das histórias familiares de insucesso escolar e profissional, que não só 

impedem os pais de acompanhar positivamente o percurso escolar dos filhos, como também eles 

próprios, de procurarem reconverter as suas qualificações. 

 

3. Definição de Objectivos 

• Concluir o reordenamento da rede de equipamentos escolares do concelho; 

• Elevar os níveis de qualificação escolar e profissional dos jovens; 

• Elevar os níveis de qualificação escolar e profissional da população activa; 

• Capacitar e apoiar os jovens para a realização de percursos escolares mais longos;  

• Disseminar o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação em grupos mais 

alargados da população;  

• Continuar a dar utilização às escolas de 1.º ciclo desactivadas, protocolando com associações 

locais o seu uso e a criação de novas estruturas, em falta no concelho de Aljezur; 

• Criação de um Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

(CRVCC). 

 
4. Definição de Metas 

Consideram-se como metas prioritárias para o concelho de Aljezur, para o período de vigência desta 

Carta Educativa, as seguintes: 

1 - Melhorar os indicadores do desempenho escolar  

1.1 – Redução da taxa de saída antecipada para valores mais próximos da região algarvia; 

1.2 - Redução da taxa de saída precoce para valores mais próximos da região algarvia; 

2 – Aumentar a taxa líquida de escolarização, aproximando-a dos valores da região algarvia. 

3 - Aumentar a percentagem de população com qualificação profissional aproximando-a dos valores 

da região algarvia. 

 

5. Definição de Estratégias 

1 – Concluir a reorganização da rede de equipamentos educativos, para que esta se adeqúe à 

realidade demográfica do concelho, bem como para garantir a todas as crianças do concelho, o acesso 

e a frequência de estruturas educativas modernas e equipadas com os recursos essenciais a percursos 

escolares de sucesso. 

2 - Outras estratégias se tornam também necessárias para atingir as metas enunciadas: 

2.1 - Manter os apoios à educação pré-escolar e às escolas do 1.º ciclo;  

2.2 - Manter todas as medidas de apoio económico aos alunos de famílias mais carenciadas 

que frequentam as escolas do concelho; 
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2.3 - Manter os apoios aos alunos que frequentam o ensino secundário fora do concelho; 

2.4 - Manter o sistema de bolsas de estudo para os alunos que frequentam o ensino superior; 

2.5 - Promover e apoiar a criação de Cursos de Educação e Formação, quer na própria EBI/JI, 

quer através do IEFP, mas funcionando no concelho; 

2.6 - Apoiar os jovens na transição para a vida activa, através de acções de orientação escolar 

e profissional; 

2.7 - Apoiar a realização de cursos EFA, quer através do IEFP, quer na modalidade de ensino 

recorrente, ou outra que venha a ser implementada; 

2.8 - Apoiar a realização de cursos de animação sócio-educativa, orientados para a aquisição e 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, dirigidos a grupos socialmente 

desfavorecidos; 

2.9 - Criação de um Gabinete de Atendimento e Acompanhamento para jovens e famílias; 

2.10 -Desenvolvimento de programas de ocupação de tempos livres, com ofertas diversificadas 

e de carácter cultural, desportivo e lúdico. 

As estratégias enunciadas serão desenvolvidas através de parcerias e trabalho cooperativo ente as 

várias instituições da comunidade – autarquia, agrupamento de escolas, associação ou 

representantes de pais e encarregados de educação, IPSS, IEFP, centro de saúde, serviço local de 

segurança social, forças de segurança, e associações locais, etc.  

 
6. Coerência entre a Análise e o Diagnóstico 

A análise e o diagnóstico estão coerentes na medida em que é descrita a reduzida oferta de Ensino 

Recorrente, Extra-Escolar e Ensino ao Longo da Vida, sendo estes factores evidenciados no 

Diagnóstico como uma necessidade, quer através de uma maior oferta de Educação e Formação de 

Adultos, quer pela necessidade de criação de um CRVCC – Centro de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências no concelho de Aljezur. 

A análise demonstra a alta Taxa de Analfabetismo do concelho e a ausência de oferta de formação no 

concelho para além do 3º Ciclo do Ensino Básico, pelo que foi identificado no Diagnóstico a 

necessidade de aumentar a qualificação escolar e profissional dos mais jovens e da população em 

geral, tornando-se necessário fomentar Cursos de Educação ao Longo da Vida e apostar na formação 

para a população em idade activa, para além do aumento da oferta de cursos profissionais aos jovens 

que concluíram o 3º Ciclo e gostariam de continuar a estudar no concelho de Aljezur. 
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VII – Propostas 
 
1. Organizacionais 

1.1. Reordenamento da Rede 

A rede educativa do concelho de Aljezur estará reordenada em Dezembro de 2006, após a conclusão 

da nova EB1 de Odeceixe. 

 
1.2. Definição de Territórios Educativos / Áreas de Intervenção 

O território educativo e a área de intervenção coincidem com a área geográfica do concelho.  

 
2. Equipamentos 

2.1. Construção de Novas Unidades 

Está praticamente concluída a construção de novas unidades, embora se espere que a aprovação da 

candidatura ao programa “PARES” venha a tornar possível a construção de uma creche. 

 
2.2. Reconversão/Ampliação de Instalações 

Quase todas as escolas entretanto desactivadas têm sido entregues a associações locais ou a 

comissões de moradores, que as dinamizam com actividades várias, enquadradas nos seus objectivos. 

A autarquia continua a realizar obras de conservação ou restauro para as adequar aos novos 

objectivos.  

Até Setembro de 2006 está prevista a ampliação das instalações da EBI/JI de Aljezur com a 

construção de um novo bloco, através de verbas inscritas em PIDDAC. 

 
2.3. Requalificação do Parque 

Não está prevista qualquer requalificação no parque educativo do concelho. 
 
2.4. Extinção/Suspensão de Estabelecimentos 

Está concluído o processo de encerramento de escolas. 

 
3. Medidas/Intervenções a Realizar  

3.1. Hierarquização 

Não existem acções a hierarquizar. 
 
3.2. Calendarização 

Não existem acções a calendarizar. 

 
3.3. Impacto Previsto 

Não existem impactos estipulados ou previstos. 

 
3.4. Responsabilidades (entidades) 

Não existem responsabilidades atribuídas ou negociadas.  

 
3.5. Custos Previstos 

Não estão previstos quaisquer custos para medidas ou intervenções a realizar. 
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VIII – Monitorização 
 
1. Monitorização dos Objectivos Estratégicos 

A Carta Educativa do Concelho é um documento que apresenta um conjunto de linhas estratégicas 

para o desenvolvimento das políticas de educação/formação com a finalidade de alcançar um conjunto 

de objectivos estrategicamente construídos.   

 
Estando a realidade social, local e nacional, em constante transformação e mudança social, a Carta 

Educativa deve ser um documento dinâmico que consiga acompanhar a realidade social ao nível do 

diagnóstico, e ao mesmo tempo capaz de apontar reorientações pontuais à política educativa do 

concelho.  

 
Assim, para ir de encontro aos objectivos estratégicos da Carta Educativa, devem anualmente ser 

recolhidos, trabalhados e analisados dados que permitam construir os seguintes indicadores: 

 

1. N.º de alunos inscritos nos estabelecimentos de educação e ensino do concelho. 

2. N.º de alunos a frequentar estabelecimentos de educação e ensino do concelho. 

3. Tx de população com 15 e mais anos a frequentar qualquer nível de ensino/formação. 

 

Além desta recolha anual, serão recolhidos dados relativos ao período de vigência desta Carta 

Educativa que permitam construir e analisar os seguintes indicadores: 

 

1. Indicadores de desempenho escolar. 

2. Tx de pré-escolarização. 

3. Tx de escolarização específica 

4. Tx de escolarização líquida de educação. 

5. Tx de analfabetismo. 

 

É importante referir que “a monitorização, só é relevante na medida em que os seus resultados 

sirvam para ajustar ou corrigir um determinado projecto de intervenção” (Schiefer, 2006).      
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