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Preâmbulo 
 

A Rede Social é definida pela Resolução do Conselho de Ministros 197/97 de 

18 de novembro como um fórum de articulação e congregação de esforços 

baseado na adesão livre por parte das entidades que nela queiram participar. 

Estes parceiros deverão concertar os seus esforços com vista à erradicação ou 

atenuação da pobreza e da exclusão e à promoção do desenvolvimento social. 

 

A Rede Social operacionaliza-se através do Conselho Local de Ação Social 

(CLAS), o órgão dinamizador do programa, que se apresenta como plataforma 

de participação e representação das entidades públicas e privadas que a ele 

podem aderir, depois da apreciação e aprovação do CLAS. 

 
O Programa apresenta os seguintes objetivos estratégicos: desenvolver uma 

parceria efectiva e dinâmica que articule a intervenção social dos diferentes 

agentes locais; promover um planeamento integrado e sistemático, 

potenciando sinergias locais, competências e recursos locais; e garantir uma 

maior eficácia do conjunto de respostas sociais no concelho e freguesias. 

 
A rede social pretende assim construir parcerias entre entidades públicas e 

privadas que atuam nos mesmos territórios, baseadas na igualdade entre os 

parceiros, na consensualização de objetivos e na concertação das ações.  

 
Em termos metodológicos é realizado um Diagnóstico Social com o objetivo de 

identificar e priorizar problemáticas passiveis de intervenção no terreno. Depois 

segue-se um Plano de Desenvolvimento Social, onde são definidas as 

estratégias e os objetivos a alcançar, que irão servir de enquadramento às 

intervenções consubstanciadas em planos de ação anuais, concretos e 

sistematizados, que procuram estruturar e calendarizar as medidas e ações a 

desenvolver no território em causa. 
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Nota Introdutória 
 

A Rede Social de Aljezur concretiza neste documento o novo Diagnóstico 

Social do concelho, que reflete e define um conjunto de necessidades e 

problemas considerados prioritários pelos parceiros envolvidos no processo. 

Tendo por referência o Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de junho, o Diagnóstico 

Social apresenta-se como “um instrumento dinâmico sujeito a atualização 

periódica, resultante da participação dos diferentes parceiros, que permite o 

conhecimento e a compreensão da realidade social através da identificação 

das necessidades, da deteção dos problemas prioritários e respetiva 

causalidade, bem como dos recursos, potencialidades e constrangimentos 

locais.” 

Neste sentido, o Diagnóstico Social de Aljezur encontra-se subdividido em três 

partes, uma de dimensão de enquadramento geral, a segunda de dimensão 

mais estatística e descritiva e uma terceira parte que contempla uma dimensão 

mais estratégica. 

Na primeira parte é introduzido um primeiro enquadramento sobre o 

documento, é descrita a sua componente metodológica e são apresentados os 

principais projetos implementados após a elaboração do primeiro Diagnóstico 

Social do concelho realizado em 2006. 

Na segunda parte são descritos e analisados dados relativos às seguintes 

temáticas consideradas estruturais: enquadramento territorial; demografia; 

educação; economia; saúde; parque habitacional; ação social - respostas 

institucionais; e equipamento desportivo, cultural e movimento associativo. 

Para finalizar, na terceira parte é apresentada uma componente de análise 

estratégica, de cariz qualitativo e participativo, em que os parceiros envolvidos 

definiram e priorizaram as problemáticas consideradas mais prioritárias 

relativamente à necessidade de intervenção social no concelho, seguido e 

findando com algumas considerações finais sobre o trabalho realizado. 
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Metodologia 
 
O Diagnóstico Social do concelho de Aljezur é um instrumento de planeamento 

estratégico elaborado com recurso a metodologias participativas, de acordo com os 

princípios subjacentes ao Programa Rede Social. 

O Núcleo Executivo procurou envolver os parceiros do CLAS/Aljezur – Conselho Local 

de Ação Social de Aljezur –, promovendo workshops temáticas de diagnóstico para 

reflexão e aprofundamento dos problemas identificados nos eixos estratégicos, que 

foram, pelo mesmo, definidos como base para todo o trabalho participativo a 

desenvolver. 

Foi assim possível, de forma concertada e baseada na procura de consensos, 

identificar um conjunto de problemas e respetivas prioridades com vista a eventuais 

futuras intervenções. 

Numa primeira fase, o processo consistiu na consulta, recolha e atualização de dados 

quantitativos, dados esses que mantiveram a base do documento anterior, e que 

ficaram a cargo dos técnicos do Núcleo Executivo. 

Enquanto na segunda fase, de cariz mais qualitativo, foram convidados os parceiros 

do CLAS/Aljezur para aplicação de duas técnicas, a da “Nuvem de Problemas” 

(técnica anónima de levantamento de problemas) e o “Modelo Eisenhower” (técnica de 

priorização de problemas, de acordo com a sua urgência e importância), que 

permitiram identificar, analisar e atribuir prioridades aos problemas consensualmente 

diagnosticados nos workshops temáticos.  

Os eixos estratégicos definidos e priorizados no presente Diagnóstico Social para 

posterior aprofundamento no Plano de Desenvolvimento Social do concelho, são os 

seguintes: 

 Saúde; 

 Infância e Juventude; 

 Idosos; 

 Famílias Multidesafiadas. 

 

Numa fase posterior estes problemas serão transformados em objetivos estratégicos e 

específicos, com definição de metas concretas, dando início à definição de linhas 

orientadoras e estratégicas que deverão ser incluídas no próximo PDS – Plano de 

Desenvolvimento Social. 
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Todo este processo deve ser entendido como um meio e não como um fim, pois o 

Diagnóstico Social é um instrumento dinâmico sujeito a atualização periódica, sendo 

esta a forma considerada adequada de encarar qualquer instrumento de planeamento 

estratégico.  
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Principais Projetos Implementados após o Diagnóstico Social de 2006 

 

Denominação Descrição Resumida Público-alvo 
Entidade(s)  
Envolvida(s) 

Localização / 
datas  

Creche Odeceixe 

Edifício construído de raiz, com berçário e 

capacidade para 33 crianças.  

Crianças entre os 4 e os 36 

meses. 

Ent. Promotora: Casa da 

Criança do Rogil. Apoios: 
Mun. de Aljezur e Seg. 
Social. 

Odeceixe. Abriu 

em setembro de 
2010. 

Creche Aljezur 

Requalificação do edifício da antiga escola 
do 1º Ciclo de Aljezur. Tem capacidade 
para 40 crianças. 

Crianças entre os 4 e os 36 
meses. 

Entidade Promotora: Casa da 
Criança do Rogil. Apoios: 
Mun. de Aljezur e Seg. 

Social. 

Aljezur. Iniciou em 
2008. O berçário 
abriu em 2010. 

Cartão Social do 

Município de 
Aljezur 

Contribuir para a melhoria das condições 
de vida dos agregados familiares em 

situação de maior vulnerabilidade social. 

Idosos, portadores de 
deficiência ou reformados por 

invalidez e famílias numerosas 
ou monoparentais em situação 
de carência económica. 

Câmara Municipal de Aljezur  Começou em 
junho 2008. 

Centro Novas 

Oportunidades – 
CNO 

Resposta às necessidades de qualificação 
da população adulta, competindo-lhe 

encaminhar para ofertas de educação e 
formação ou para reconhecimento, 
validação e certificação de competências 

adquiridas ao longo da vida. 

Adultos a partir dos 18 anos 
que não tenham concluído o 4º, 

6º, 9º ou 12º anos de 
escolaridade. 

Entidades Promotoras: 
Associação Vicentina e 

Escola Sec. Júlio Dantas. 
Apoio: Município de Aljezur. 

Aljezur 
(Instalações do 

Município até 
2011). 

Projeto Oriente 
Programa de Intervenção Psicológica, 
Acompanhamento e Orientação 

Vocacional, também com valência móvel. 

Crianças e jovens em risco de 
saída precoce do sistema 

formativo e suas famílias.  

Ent. Promotora: Município de 
Aljezur. Ent. Executora: Casa 

da Criança do Rogil. 

Aljezur. Entre 2006 
e 2010. 

Praia de Monte 
Clérigo com 

Bandeira de Praia 
Acessível 

Serviço de apoio a utentes com 
mobilidade reduzida na Praia de Monte 

Clérigo, com cadeira anfíbia, durante a 
época balnear. 

Pessoas com mobilidade 
reduzida. 

Município de Aljezur. 
Bombeiros Voluntários de 

Aljezur. 

Aljezur. Desde 
2008. 

PROTEL Vida 
Ativa 

Programa de atividades ocupacionais que 

proporcionem a participação comunitária e 
aquisição de competências sociais. 

Munícipes desempregados, 

reformados ou pensionistas e 
jovens estudantes. 

Município de Aljezur. Anualmente- Todo 

o concelho. 

Protocolo com a 
Conferência 

Nossa Senhora 

D´Alva 

Apoio a famílias economicamente 
desfavorecidas, respondendo a situações 
de necessidades primárias e emergência 

social.  

Famílias economicamente 
desfavorecidas em situação de 
emergência social. 

Município de Aljezur e 
Conferência. 

Desde 2006. 

CPCJ de Aljezur 

Entidade oficial não judiciária e com 
autonomia funcional que visa promover os 

direitos da criança e do jovem. 

Crianças e Jovens em risco até 
aos 18 anos (ou 21 quando 

solicitado). 

Entidades com competências 
na área a atuarem no 

território de Aljezur – Lei 
147/99. 

Aljezur/Out. 2008 
(Instalações do 

Município). 

Núcleo de Apoio 

a Crianças e 
Jovens em Risco 

de Aljezur 

Entidade de 1º nível na promoção dos 

direitos e proteção de crianças e jovens 
em risco. 

Crianças e jovens em risco 

entre os 0 e os 18 anos de 
idade. 

Direção Geral de Saúde, 

ARS Algarve, IP e ACES 
Algarve II -Barlavento. 

Instalações do 

Centro de Saúde 
de Aljezur. Iniciou 
em abril de 2011. 

Fisioterapia no 
Centro de Saúde 

Sala de classes de mobilidade com o 
objetivo de promover a recuperação 
funcional de utentes crónicos. 

Utentes com patologia crónica 
que beneficiem de classes de 
mobilidade. 

ACES Algarve II – 
Barlavento, 
Município de Aljezur 

Centro de Saúde 
de Aljezur. Desde 
2009. 

Gabinete de 
Inserção 

Profissional - GIP 

Informação, apoio e encaminhamento de 
pessoas à procura de emprego. 
Divulgação de programas. Apoio a 

entidades empregadoras. 

Candidatos à procura de 
emprego e formação 
profissional e entidades 

empregadoras. 

Instituto de Emprego e 
Formação Profissional e 
Município de Aljezur. 

Aljezur, desde 
Nov. 2009. 
Instalações do 

Município. 

Unidade de 

Cuidados 
Continuados 
Integrados 

Equipa multidisciplinar de cuidados 

continuados de saúde ao domicílio  

Pessoas em dependência 

funcional, doença terminal ou 
processo de convalescença, 
sem mobilidade, mas com 

necessidade de internamento 

Entidade responsável: ARS 

Algarve; IP 
ACES Algarve II -Barlavento 
UCC Infante 

ECCI Aljezur 

Centro de Saúde 

de Aljezur. 
Desde Março 2010 

Unidade de 
Manutenção e 

Longa Duração 
(UMLD) de 

Aljezur 

Unidade da Rede de Cuidados 
Continuados – capacidade para 30 camas, 

promoverá cerca de 30 postos de trabalho, 
entre profissionais de saúde, ação social e 
terapias, pessoal de apoio e serviços 

gerais 

Pessoas com doenças ou 
processos crónicos, com 

diferentes níveis de 
dependência e que não reúnam 
condições para serem cuidadas 

no domicílio 

Entidade Promotora: Casa da 
Criança do Rogil.  

Apoios: ARS e Município de 
Aljezur. 

Aljezur. 
A funcionar desde 

2014. 

Desporto para 
Todos 

Conjunto de atividades desportivas 
disponíveis para a população. 

Todas as idades. Entidade Promotora: 
Município de Aljezur. 

Aljezur.  

“Especial Mente” 
– Prevenção e 

Projeto no âmbito da saúde mental de 
apoio à comunidade, com estratégia de 

Indivíduos com necessidades 
no seu desenvolvimento 

Entidade Promotora: Casa da 
Criança do Rogil.  

Outubro de 2011. 
Instalações da 
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Tratamento da 
Doença Mental 

intervenção de proximidade 
(sensibilização, promoção e educação 
para a saúde). 

biopsicossocial e famílias.  Apoios: Alto Comissariado 
para a Saúde (até 2016) e 
Município de Aljezur 

 

Casa da Criança 
do Rogil.  

GAVA - Gabinete 
de Apoio à Vítima 

 

Equipa de apoio a vítimas de violência. Toda a população. Entidade Promotora: 
Município de Aljezur. 

Aljezur. A 
funcionar desde 

janeiro 2017. 

UCC Ribat – 
Unidade de 

Cuidados na 
Comunidade 

Integra valências de intervenção na saúde 
em toda a comunidade. 

Toda a população em geral. 
População isolada. 

Comunidade escolar. 

Entidade responsável: ARS 
Algarve. 

ACES Algarve II -Barlavento. 

A funcionar desde 
fevereiro de 2018. 

Programa 
ENTRELAÇAR 

Programa que tem por objetivo promover o 
envelhecimento ativo e saudável  

População a partir dos 60 anos, 

ou outros para quem a 
participação no programa 
represente uma mais-valia. 

Município de Aljezur, juntas 
de freguesia e Associação 
Tertúlia. 

Todo o concelho. 
Desde junho 2015. 

Unidade Móvel 

de Saúde 
Promover uma saúde de proximidade 

População com pouca 

mobilidade. 

Município de Aljezur.  

ARS Algarve. 

2019 - Em fase 
final de 

planeamento e 
instalação. 
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Enquadramento do Território 
 
O concelho de Aljezur situa-se no distrito de Faro, no extremo Noroeste do 

Barlavento Algarvio, integrando a Costa Vicentina, e é constituído por 4 

freguesias: Aljezur (sede do concelho), Bordeira, Odeceixe e Rogil. 

Encontra-se delimitado a Norte pela Ribeira de Seixe, que o separa da 

freguesia de São Teotónio (concelho de Odemira, distrito de Beja), a Nascente 

pela freguesia de Marmelete do concelho de Monchique, a Sul pela união de 

freguesias de Bensafrim e Barão de São João (concelho de Lagos) e pela 

freguesia de Vila do Bispo (concelho de Vila do Bispo), e a Poente pelo Oceano 

Atlântico. 

É atravessado longitudinalmente pela E.N. n.º 120, que segue em direção a 

Lagos (no sentido sul) e a Sines e Lisboa (a norte). Ocupa uma área 

aproximada de 323 Km2 e regista uma população de 5884 habitantes (segundo 

os últimos censos realizados em 2011), população que chega a triplicar nos 

meses de verão. 

 
O Património Natural 

 
O concelho apresenta uma grande riqueza e diversidade de espécies florísticas 

e faunísticas e de aspetos geológicos, associada à existência de espaços 

naturais com estatutos de conservação previstos por lei, integrados na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas e na Rede Natura 2000, que regulam e 

condicionam a ocupação do espaço no território do concelho.  

Está inserido no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV), que abrange uma área de 74788 ha, incluindo uma longa faixa 

costeira desde a Ribeira da Junqueira em São Torpes (concelho de Sines) até 

Burgau (concelho de Vila do Bispo) e uma faixa marítima de 2km ao longo da 

orla costeira, abrangendo assim toda a área litoral do concelho de Aljezur – 

freguesias de Odeceixe, Rogil, Aljezur, Bordeira. 

Em termos internacionais esta área, e especificamente as espécies que nela 

ocorrem, está abrangida também pela Convenção de Berna (Proteção da Vida 

Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa), pela Convenção de Bona  
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(Proteção de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem) e à Convenção CITES 

(Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas).  

 

Vias de comunicação e transportes coletivos 

 
O concelho está desprovido de transportes coletivos de passageiros por via 

ferroviária (disponível apenas a partir de Lagos). Relativamente à possibilidade 

da via aérea, e apesar do aeroporto de Faro estar hoje mais acessível através 

da A22 (a autoestrada que atravessa todo o Algarve entre Lagos e Vila Real de 

Stº António), a verdade é que Aljezur é um território periférico e com 

condicionamentos ao nível da mobilidade para os seus residentes.  

Neste sentido passamos a descrever a realidade da rede viária ao serviço do 

concelho, a oferta de transportes públicos coletivos de natureza privada, assim 

como a oferta municipal prestada pela Câmara Municipal de Aljezur aos seus 

munícipes. 

Rede Viária 

 
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.  
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Transportes Coletivos: Autocarros e Táxis 

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 autocarros no sentido Lagos - Odeceixe e 4 

autocarros no sentido Odeceixe – Lagos, maioritariamente utilizadas por 

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

Existe 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), mas este 

último apenas às segundas e sextas-feiras, ambos percorrendo os sítios de 

Alfambras, Monte do Rei, Bordeira, Carrapateira e Pedralva. 

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). 

Existem, no entanto, sítios a descoberto de transportes públicos, como por 

exemplo a zona da Arrifana e Monte-Clérigo, onde deixou de existir o 

transporte que existia uma vez por semana, à segunda-feira, que fazia a 

ligação a Aljezur. 

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 afetos ao concelho de Aljezur. 

 
Transportes Municipais 

A Câmara Municipal de Aljezur disponibiliza dois horários, à segunda-feira, por 

percursos no interior do concelho, utilizados essencialmente pela população 

mais idosa e isolada.  

Um primeiro percurso a iniciar às 9:30h percorre os locais da Galé, Zambujeira 

da Serra, Vale Murta, Monte Velho, Corte Sobro, Maria Serrão, Serominheiro 

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

Aljezur marcada para as 13:30h. É pertinente frisar que este itinerário é 

percorrido por uma viatura todo o terreno de 9 lugares. 
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Demografia 
 
Evolução da População Residente 
 
Tendo como referência os últimos 66 anos, a população do concelho de Aljezur 

apresenta a seguinte evolução:  

                             

Ano 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2016 

População 8088 8139 6330 5059 5006 5288 5884 5609 

    Quadro 1 – Evolução da população residente do concelho. 
    Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, e estimativa provisória da população (2016). 
 
 
No ano 1950 o concelho de Aljezur contabilizava 8088 habitantes, em 1960 

registava 8139 habitantes, no ano de 1970, registou uma descida considerável 

para 6330 habitantes (refletindo o efeito da emigração dos anos 60) e em 1981, 

já registava cerca de 5059 habitantes.  

A inversão da tendência ocorreu entre os períodos censitários de 1991 e 2001, 

onde a população residente do concelho de Aljezur teve um crescimento na 

ordem dos 5,6% (mais 282 residentes), tendência que continuou a reforçar-se 

pela positiva no último recenseamento geral da população em 2011, que 

registou um crescimento de 11,3% face ao ano 2001 (mais 596 habitantes). 

Relativamente aos dados apresentados para 2016, por estimativa, o INE 

aponta para uma população residente de 5609 habitantes (-4,67%). 

 

Ao nível da densidade populacional o concelho evoluiu entre os últimos dois 

períodos censitários de 16,3 habitantes por km2 no ano 2001, para 18,1 em 

2011. Em 2016 a estimativa era de 17,3 habitantes por km2 (INE). 

   

População Residente por Grupos Etários 

O quadro seguinte permite analisar a importância relativa de cada grupo etário 

face ao total da população residente, bem como a sua evolução entre 2001 e 

2011, e as estimativas relativamente ao ano 2016. 
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       Quadro 2 – Evolução da população por grupos etários. 
       Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, e estimativa provisória da população (2016). 
 
 

O último período censitário revela-nos um aumento relativo de 16,3% da 

população ativa entre os 25 e os 64 anos, acompanhado por um aumento de 

10,8% do grupo etário com mais de 65 anos (e que tinha sido de 21% entre 

1991 e 2001), que continua a traduzir o envelhecimento global da população do 

concelho de Aljezur.  

Indica-nos também, pela positiva, um aumento do grupo etário mais jovem, de 

6,9% nas crianças até aos 14 anos, existindo, no entanto, um decréscimo de -

8,4% nos indivíduos com mais de 15 e menos de 24 anos, demonstrando de 

modo significativo o decréscimo dos jovens desta faixa etária no concelho. 

Os dados estimados para 2016 (face a 2011) apontam novamente para uma 

evolução positiva de mais 54 crianças até aos 14 anos de idade, assim como 

um aumento de 27 indivíduos na população residente com 65 ou mais anos.  

 

População Residente por Género 

 
O quadro seguinte permite analisar a distribuição da população por género. 

 
 
 
 
 

                          
 
 

                                  
                               Quadro 3 – População Residente por género. 
                            Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, e estimativa provisória (2016). 

 

 

População Residente em 2001 e 2011, por Grupos Etários e sua Evolução entre 2001 e 2011 
Estimativa 

Zona 
Geográfic

a 

População Residente 
Variação entre 2001 e 

2011 (%) 

Em 2001 Em 2011  Em 2016 

Total Grupos Etários Total Grupos Etários 
Var. 
Total 

Grupos Etários 
Total Grupos Etários 

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 
HM 0-14 15-65 

65 ou 
mais 

   Algarve 395218 57732 51926 211947 73613 451006 66974 45573 250690 87769 14,1 16 -12,2 18,3 19,2 
4414
69 

66567 281631 93271 

   Aljezur 5288 625 502 2627 1534 5884 668 460 3056 1700 11, 6,9 -8,4 16,3 10,8 5609 722 3160 1727 

Anos Feminino Masculino Total 

1991 2490 2516 5006 

2001 2656 2632 5288 

2011 2979 2905 5884 

2016 2887 2722 5609 
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Em 1991 o concelho registava 2490 indivíduos do género feminino e 2516 

indivíduos do género masculino, e no ano 2001 tínhamos 2656 indivíduos 

do género feminino e 2632 indivíduos do género masculino, registando-se 

em valores nominais um aumento de 166 indivíduos do género feminino e 

116 indivíduos do género masculino. 

Em 2011, no último período censitário, o concelho registava 2979 indivíduos 

do género feminino e 2905 do género masculino, ou seja, mais 323 

indivíduos do género feminino (10,8%) e 273 do género masculino (9,39%). 

Em 2016 as estimativas apontam para 2887 indivíduos do género feminino 

e 2722 indivíduos do género masculino. 

 
 
Distribuição da População Residente por Freguesia 

                                        

 
 
 

 
 
 

 
 
                    

 
 
 

                          Quadro 4 – População residente por freguesia. 
                        Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População. 

 

Relativamente à população residente por freguesias, em 1991, a freguesia de 

Aljezur registava 2707 residentes, em 2001 registava 2687 e no ano 2011 já 

registava 3365 habitantes residentes; a freguesia de Bordeira registava 542 

residentes em 1991, 492 residentes em 2001 e 432 habitantes residentes no 

ano 2011; a freguesia de Odeceixe registava 1018 residentes em 1991, 927 

residentes em 2001 e 961 habitantes residentes no ano 2011; enquanto a 

freguesia de Rogil registava 739 residentes em 1991, 1182 residentes em 2001 

e 1126 habitantes residentes no ano 2011. 

Assim sendo, em 2011, Aljezur registava 57,3% da população do concelho, a 

Bordeira 7,3%, Odeceixe representava 16,3% e a freguesia de Rogil registava 

19,1% da população do concelho.    

 

 
 

Área População Residente  

(km
2
) 1991 2001 2011 2011 (%) 

Concelho 323,6 5006 5288 5884 100% 

Aljezur 163,3 2707 2687 3365 57,3% 

Bordeira 79,5 542 492 432 7,3% 

Odeceixe 45,2 1018 927 961 16,3% 

Rogil 34,6 739 1182 1126 19,1% 
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Taxa Bruta de Natalidade e Mortalidade e Taxa de Mortalidade Infantil  
 

Ano Taxa de 
Natalidade 

Taxa de 
Mortalidade 

Taxa de Mortalidade Infantil 

2001 6,1 13,4 5,7 

2013 7,7 14,9 
4,8 (entre 2011 e 2015) 

2016 8,4 13,9 

                 Quadro 5 – Movimentos naturais da população. 

                          Fonte: INE. 

 
A Taxa de Natalidade do concelho tem vindo a aumentar e situava-se em 2016 

nos 8,4 nados vivos por 1000 habitantes, face aos 7,7 registados em 2013 e 

aos 6,1 registados em 2001.  

A Taxa de Mortalidade aumentou de 13,4 em 2001 para 14,9 em 2011, 

diminuindo depois para 13,9 no ano 2016. 

Por sua vez, a Taxa de Mortalidade Infantil em Aljezur tem registado um 

comportamento positivo, passando de 5,7 em 2001 para 4,8 no período 

compreendido entre os anos 2011 e 2015. 

 

Evolução de Nados-Vivos por Freguesia  
 

 

 

 

 

 
           
 

                                   

  Quadro 6: Comparação de nados-vivos por freguesia. 
                                  Fonte: INE, 2014, adaptado. 

 

Neste quadro podemos observar o número de nados-vivos registados nos anos 

2001 e 2012, por comparação e por freguesias. 

É de salientar a existência de um saldo positivo de 20 nados-vivos em 2012, 

por comparação com 2001, relativamente ao total do concelho. 

 
 
 
 

Comparação de nados-vivos por freguesia, 2001-
2012 Variação 

(nº) 
Freguesia / Ano 2001 2012 

Aljezur 14 27 +13 

Bordeira 2 6 +4 

Odeceixe 7 12 +5 

Rogil 8 6 -2 

Total 31 51 +20 
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Índice de Envelhecimento da População 
 

 

Índice de Envelhecimento 

2001 2011 2016 

249,3 239,2 238,7 
                                  Quadro 7: Índice de envelhecimento da população. 
                                  Fonte: PORDATA, 2018. 

 
O índice de envelhecimento da população no concelho de Aljezur define a 

relação existente entre o número de idosos e a população jovem, relacionando 

a população com 65 e mais anos por 100 residentes com menos de 15 anos. 

Os valores registados foram de 249,3 em 2001, 239,2 em 2011 e 238,7 em 

2016, consomando uma evolução positiva no período em análise. 

 

Crescimento Demográfico, Saldo Migratório e Residentes por 

Nacionalidade 

 

Crescimento demográfico em 2016 

Crescimento efetivo % Crescimento natural % 

-0,1 -0,6 
                               Quadro 8: Crescimento demográfico em 2016.  
                               Fonte: INE. 

 
Como podemos observar, no ano 2016, o crescimento natural ocorrido foi 

negativo (-0,6%), assim como o crescimento efetivo da população (-0,1%). 

 

No quadro seguinte podemos avaliar o saldos migratório e natural da 

população no ano 2017, assim como o saldo total da população.  

 

Saldo Migratório, Saldo Natural e Saldo Total - 2016 

 
Saldo Total 

Saldo  
Natural 

Saldo 
Migratório 

Aljezur -6 -31 25 
                               Quadro 9: Pop Imigrante, Emigrante e Saldo Migratório.  

                               Fonte: INE, PORDATA, 2018. 
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Em relação ao saldo migratório, face a dados de 2016, foi registado um saldo 

positivo de 25 indivíduos. O saldo natural registou-se, no entanto, negativo (-

31), resultando num saldo total negativo de 6 individuos. 

 

Relativamente à evolução da 

população estrangeira com estatuto 

legal de residente, o concelho 

apresentava em 2016 um total de 1039 

residentes de nacionalidade não 

portuguesa (contra 1115 no ano 2008). 

Salientamos os 294 residentes do 

Reino Unido, os mesmos 59 para as 

nacionalidades ucraniana e brasileira, 

49 de nacionalidade romena e 33 de 

nacionalidade francesa. 

De referir que a população estrangeira 

em percentagem da população 

residente evoluiu de 21,9 para 18,5 

entre 2011 e 2016 (PORDATA, 2018).                                                                                                                          

 

Famílias, Tipo de Família e Dimensão 

Realiza-se neste ponto uma análise à evolução das famílias residentes no 

concelho de Aljezur, segundo o tipo de família e sua dimensão, nos últimos três 

períodos censitários da população. 

Famílias Clássicas, segundo a Dimensão – 1991, 2001 e 2011 

Dimensão das Famílias 1991 2001 2011 

Com uma pessoa 437 583 831 

Com duas pessoas 714 830 992 

Com 3 pessoas 416 435 433 

Com 4 pessoas 261 282 298 

Com 5 pessoas 94 72 70 

Com 6 pessoas 32 23 18 

Com 7 pessoas 13 4 3 

Com 8 pessoas 1 2 4 

       Total 1969 2231 2649 
                 Quadro 11 – Famílias clássicas, segundo a dimensão – 1991, 2001 e 2011 

                 Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 1991, 2001 e 2011 

População Estrangeira com estatuto 
legal de residente por nacionalidade 

Nacionalidade 
 População  

2008 2016 

Estrangeira 1115 1039 

Reino Unido 334 294 

Ucrânia 67 59 

Roménia 59 49 

França 20 33 

Espanha 7 18 

Moldávia 23 16 

Outros países europeus 428 455 

BRASIL 112 59 

Outros países 
americanos 

8 9 

China 0 9 

Nepal 0 6 

Outros países asiáticos 32 16 

Cabo Verde 6 3 

Guiné-Bissau 4 3 

Outros países africanos  13 5 
Quadro 10 – População estrangeira com estatuto legal de 

residente por nacionalidade.        
Fonte: PORDATA, 2018. 
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Em 2011, o concelho registava um total de 2649 famílias clássicas residentes 

(em 2001 eram 2231 famílias clássicas) registando-se uma evolução muito 

positiva de 418 famílias entre os dois últimos períodos censitários (evolução 

que se verifica desde 1991, como se pode constatar no quadro em análise). 

Apenas ocorreu uma evolução negativa nas famílias compostas por três, cinco, 

seis e sete pessoas, embora com valores pouco significativos. 

Podemos ainda destacar a dimensão das famílias, que na sua grande maioria 

se situam nos agregados compostos entre uma e três pessoas, seguida de 

famílias de quatro pessoas, registando-se a partir deste número um decréscimo 

bastante acentuado nas famílias existentes.  

  

                             Quadro 12 – Famílias clássicas, segundo tipo de família – 1991, 2001 e 2011 
                             Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011 

 
Em relação às famílias clássicas segundo o tipo de família, registamos que no 

ano 2011 existiam no concelho 881 famílias sem núcleo (mais 242 que em 

2001).  

Com um núcleo registamos 712 famílias clássicas na categoria de casal de 

direito sem filhos (mais 60 famílias que em 2001), 498 famílias na categoria de 

casal de direito com filhos (menos 88 famílias que em 2001), 144 casais de 

facto sem filhos (mais 56 que em 2001), 161 casais de facto com filhos (mais  

Famílias Clássicas, segundo Tipo de Família – 1991, 2001 e 2011 

 1991 2001 2011 

                  Sem Núcleos 471 639 881 

C
o

m
 1

 N
ú

c
le

o
 

Casal “de direito” 
sem filhos 

      687 652 712 

Casal “de direito” com 
filhos 

665 586 498 

Casal “de facto” sem 
filhos 

(indicador 
não 

existente) 
88 144 

Casal “de facto” com 
filhos 

(indicador 
não 

existente) 
88 161 

Pai com filhos 13 25 33 

Mãe com filhos 72 117 164 

Avós com netos 9 4 ---- 

Avô com netos 1 0 ---- 

Avó com netos 2 5 ---- 
        Com 2 Núcleos 49 27 54 
        Com 3 ou mais Núcleos 0 0 2 
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73 que em 2001), 33 famílias na categoria de pai com filhos (mais 8 famílias 

que em 2001) e 164 famílias na categoria de mãe com filhos (mais 47 famílias 

que em 2001).  

Registamos também 54 famílias com dois núcleos (mais 27 famílias que em 

2001) e duas famílias na categoria de famílias com três ou mais núcleos. 
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Educação  
 
Nível de Ensino da População 

 

População Residente Segundo o Nível de Ensino – 2001 e 2011 

 

Ano 
 

Nenhum  

nível de  
ensino 

1º Ciclo 
do 

ensino 
básico 

2º Ciclo 
do 

ensino 
básico 

3º Ciclo 
do 

ensino 
básico 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Analfabetos 

com 10 ou 
mais anos 

Taxa de 

Analfabetismo 
 

2001 1312 1891 537 544 692 38 274 1016 20,7% 

2011 875 1658 487 864 1205 44 607 609 11,2% 
    Quadro 15 – População residente segundo o nível de ensino. 

      Fonte: Censos 2001 e 2011.  
 
De acordo com os dados do último recenseamento geral da população em 

2011, o concelho de Aljezur apresentava uma Taxa de Analfabetismo de 11,2% 

(acima da média regional de 5,4%), representando, no entanto, uma melhoria 

de 8,8% face a 2001 (que por sua vez tinha registado menos 7% que em 

1991).  

Entre a população residente no concelho em 2011, em termos nominais, 

registaram-se 875 indivíduos sem qualquer nível de ensino, 1658 indivíduos 

com o 1º ciclo do ensino básico, 487 indivíduos com o 2º ciclo do ensino 

básico, 864 indivíduos com o 3º ciclo do ensino básico, 1205 com o ensino 

secundário, 44 com um nível de ensino médio, 607 indivíduos com habilitações 

ao nível do ensino superior e 609 indivíduos analfabetos com mais de 10 anos 

de idade. 

Destaca-se assim, entre 2001 e 2011, a redução da população residente sem 

nenhum nível de ensino e com o 1º e 2º ciclos do ensino básico, enquanto a 

partir do 3º ciclo, todos os níveis de ensino registaram uma evolução bastante 

favorável. 

 

Distribuição de Equipamentos e Alunos         

A rede pública de equipamentos educativos do concelho apenas regista oferta 

educativa até ao 3º ciclo do ensino básico.  

Para frequentar o Ensino Secundário a esmagadora maioria dos alunos 

frequenta as duas escolas secundárias do concelho de Lagos, assim como os 

cursos profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 
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No quadro seguinte é possível observar como estão distribuídos os alunos 

pelos diferentes níveis de ensino no concelho, no letivo 2015/16. 

                    

     Quadro 16 – Distribuição de Equipamentos e Alunos. 
      Fonte: Câmara Municipal de Aljezur. 

 

O Concelho de Aljezur registava no ano em análise 134 crianças a frequentar 

os jardins de infância de Aljezur, Rogil e Odeceixe. 

Por sua vez, a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico, o concelho registava um 

total de 190 crianças inscritas nos estabelecimentos de ensino de Aljezur, Rogil 

e Odeceixe. 

Relativamente aos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, a EBI/JI de Aljezur dá 

resposta aos alunos de todo o concelho de Aljezur e registava um total de 98 

alunos a frequentar o 2º Ciclo e 173 alunos o 3º Ciclo. 

De registar que no concelho não existe a oferta de ensino secundário ou 

profissional públicos, pelo que a grande maioria dos alunos realiza deslocações 

diárias para o concelho de Lagos no sentido de garantir o acesso a este nível 

de ensino, com uma média anual de 70 alunos. 

Saliente-se, no entanto, a existência de uma escola de natureza privada, a 

Escola Internacional de Aljezur, com uma média total de 70 alunos, distribuídos 

entre o 2º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário, com o currículo 

inglês. 

 

 

 

 

Distribuição de Equipamentos e Alunos (ano letivo 2015-2016) 

Equipamentos de Educação no 
Concelho  

Designação N. de Alunos  
2015/2016 

Educação Pré-Escolar  
Jardins de Infância de Aljezur, Rogil 

e Odeceixe 
134 alunos 

1º Ciclo do Ensino Básico 
EB1 de Rogil, EB1 de Odeceixe e 

EBJ/JI de Aljezur 
190 alunos 

2º Ciclo do Ensino Básico 
EBJ/JI de Aljezur 98 alunos 

 

3º Ciclo do Ensino Básico EBJ/JI de Aljezur 173 alunos 

2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Secundário (Escola Privada) 

Escola Internacional de Aljezur (com 
currículo em língua inglesa) 

70 alunos 
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Taxas de Transição, Retenção e Abando Escolar no Ensino Básico 
 
 

 

Ens. Básico 

Aljezur 

Ens. Básico 

Algarve 

Ens. Básico 

Portugal 

2011/12 2017/18 2011/12 2017/18 2011/12 2017/18 

Taxa de Transição 81,65% 94,08% 87,22% 91,73% 89,63% 91,68% 

Taxa de Retenção  17,43% 5,92% 12,23% 7,88% 10,31% 8,30% 

Taxa de Abandono 

Escolar 

0,92% 0,00% 0,55% 0,39%   

            Quadro 17 – Taxas de Transição, Retenção e Abando Escolar no Ensino Básico. 
            Fonte: MISI. 

 
 

Como se pode analisar através do quadro anterior, as taxas de transição, 

retenção e abandono escolar no concelho de Aljezur registaram todas uma 

transição positiva quando comparados os anos letivos de 2011/12 e 2017/18, 

assim como face aos valores da região e nacionais.  

A taxa de transição evoluiu dos 81,65% no ano letivo 2011/12 para 94,08% no 

ano letivo 2017/18, a taxa de retenção melhorou de 17,43% para 5,92% e a 

taxa de abandono escolar passou de 0,92% no ano letivo 2011/12 para uma 

situação de taxa zero no ano letivo 2017/18. 

 

Alunos com Apoio na Área da Educação (2015-2016) 
 

Tipos de Apoio  
N.º de Alunos 

2015-2016 

Componente de Apoio à Família 59 

Auxílios Económicos 97 

Transportes Escolares 372 

Outros (subsídios de transporte e alojamento) 29 

Apoios nos passes escolares 70 

Bolsas de Estudo Ensino Superior 35 

                               Quadro 18 – Distribuição de Equipamentos e Alunos  

                                       Fonte: Câmara Municipal Aljezur   
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Como é possível verificar no quadro anterior relativamente aos apoios na área 

da educação a nível municipal, registaram-se 59 alunos apoiados na 

componente de apoio à família, 97 na componente de auxílios económicos a 

alunos, 372 alunos foram apoiados ao nível dos transportes escolares, 29 

alunos beneficiaram ainda de subsídio de apoio ao transporte ou alojamento 

com vista à frequência do ensino secundário e 35 alunos do ensino superior 

foram apoiados com bolsa de estudo. 

De registar a comparticipação nos 70 passes escolares que engloba todos os 

estudantes a frequentar o ensino secundário noutro concelho.  

De salientar que a Câmara Municipal de Aljezur apoia na entrega gratuita de 

manuais escolares aos alunos do 1º Ciclo já há muitos anos. 

De referir ainda, que no ano letivo seguinte, começou a apoiar os alunos dos 2º 

e 3º ciclos na aquisição dos manuais escolares e livros de fichas das respetivas 

disciplinas curriculares. 

 

Distribuição dos Alunos e  
Escalões de Ação Social Escolar (2018-2019) 

 

Nível de Ensino 
Nº de 

Alunos 
Escalão A Escalão B 

Pré-Escolar 147 31 29 

1º Ciclo 199 49 38 

5º Ano  

116 

20 16 

6º Ano 22 12 

7º Ano  

143 

13 7 

8º Ano 15 6 

9º Ano 10 7 

TOTAL 605 160 115 

                      Quadro 19 – Distribuição dos Alunos e Escalões de Ação Social Escolar (2018-2019).                                   

                            Fonte: Agrupamento de Escolas de Aljezur – dados de Abril 2019. 
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No ano letivo 2018/19 os 605 alunos do Agrupamento de Escolas de Aljezur 

estão distribuídos da seguinte forma: 147 alunos no Pré-Escolar; 199 alunos no 

1º Ciclo; 116 alunos no 2º Ciclo; e 147 alunos no 3º Ciclo. 

É de registar a evolução positiva no número total de alunos, por exemplo, face 

aos 595 alunos registados no ano letivo 2015/16. 

Relativamente aos beneficiários dos escalões de ação social escolar 

distribuídos entre os escalões A e B, do Pré-Escolar ao 3º Ciclo do Ensino 

Básico no concelho, podemos aferir um total de 275 alunos (cerca de 45%). 

Destes, 160 alunos são beneficiários de escalão A e 115 alunos são 

beneficiários de escalão B. 

 

 
Apoios diversos na área da educação 
 

O Município de Aljezur colabora com o Agrupamento de Escolas de Aljezur no 

apoio do seu projeto educativo, alocando recursos no desenvolvimento de 

diversas atividades e projetos, dos quais se destacam os seguintes: 

Desporto Escolar - Cedência do pavilhão gimnodesportivo Municipal e 

transporte para a prática da patinagem; cedência de transporte para os 

encontros e provas do calendário de competição do desporto escolar, incluindo 

também o surf; 

Natação – Cedência da piscina municipal e transporte, para atividades 

temporárias (iniciação ao meio aquático como módulo incluído no programa 

curricular de disciplina de Educação Física, a todas as salas/turmas desde o 

pré-escolar ao 9.º ano) e permanentes (adaptação ao meio aquático para 

crianças com Necessidades Educativas Especiais, enquanto disciplina incluída 

nos planos educativos individuais e currículos específicos individuais); 

Visitas de Estudo – a Câmara Municipal de Aljezur apoia o Agrupamento de 

Escolas na realização de encontros e visitas de estudo dentro e fora do 

concelho ao longo de cada ano letivo, desde que inseridas nos planos 

curriculares de grupo/turma; 
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Psicóloga escolar - disponibilização da psicóloga do Gabinete de Psicologia 

na Comunidade, para avaliação e acompanhamento psicológico de alunos com 

necessidades económicas que revelem especiais necessidades e cuidados 

nesta área; 

Intervenção precoce – Através de um protocolo com a NECI o município 

apoia a equipa de intervenção precoce que apoia as crianças dos 3 aos 6 anos, 

que evidenciem atrasos de desenvolvimento, bem como as suas famílias, quer 

nos equipamentos educativos do concelho quer nos domicílios; 

Prémio de Mérito Escolar – É o reconhecimento da autarquia pelos resultados 

escolares dos alunos do 2º e 3º ciclo, que em cada ano escolar mais se 

distinguem, apoiando e incentivando o investimento dos alunos e das famílias 

na educação. 
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Economia 
 
População Ativa e Indicadores Gerais de Atividade  

 
Começamos por analisar a evolução da população ativa residente, assim como 

a sua distribuição pelos diferentes setores de atividade económica, de forma a 

avaliar o modo de vida da população residente relativamente à sua distribuição 

pelos diferentes setores de atividade. 

 

 

 

  Quadro 20 – Evolução da População Ativa do concelho. 
                                                Fonte: PORDATA 

 

Relativamente à evolução da população ativa do concelho (população 

empregada mais população desempregada), no período compreendido entre 

os dois últimos períodos censitários, foi registada uma subida da população 

ativa em 8,4%, ou seja, em 2011 o número da população ativa situava-se em 

2289 habitantes (face aos 2096 registados em 2001). 

 
Quadro 21 – Distribuição da População Ativa por Sector de Atividade. 

                Fonte: PORDATA 

 
Analisando agora a distribuição da população ativa por setores de atividade, e 

como nos é dado a observar no quadro acima disposto, a tendência para a 

terciarização da economia é uma realidade no concelho de Aljezur. 

Em 2011 o setor primário registava 10% da população ativa (menos 7,4% que 

em 2001), o setor secundário registava 20,3% da população ativa (menos 5,3% 

que em 2001), enquanto o setor terciário, com uma tendência oposta, registava 

69,7% da população ativa do concelho (mais 12,7% que em 2001), uma 

tendência que já se vinha verificando em momentos censitários anteriores. 

 

 

População Ativa do Concelho de Aljezur 

2001 2096 

2011 2289 

Distribuição da População Ativa por Sector de Atividade (%) 

Aljezur Setor Primário  Setor Secundário Setor Terciário 

2001 17,4% 25,6% 57% 

2011 10% 20,3% 69,7% 
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População Empregada por Situação na profissão principal em 2011 
Trabalhador por 

conta própria 
como empregador 

Trabalhador por 

conta própria 
como isolado 

Trabalhador 

familiar não 
remunerado 

Trabalhador 

por conta de 
outrem 

Membro 

ativo de 
cooperativa 

Outra 
Total do 
concelho 

317 302 20 1359 0 17 2015 
                Quadro 22 – População empregada por situação na profissão principal em 2011. 

                Fonte: PORDATA 

 
Como é possível verificar relativamente à população empregada, por situação 

na profissão principal, em todo o concelho de Aljezur e face ao ano 2011, 

registavam-se 317 trabalhadores por conta própria como empregador, 302 

trabalhadores por conta própria como isolados, 20 trabalhadores familiares não 

remunerados, 1359 trabalhadores por conta de outrem e 17 na categoria de 

outra situação, face a um total de 2015 residentes empregados no concelho de 

Aljezur. 

 
 

População Ativa e Empregada: 2001 e 2011 

Concelho de 
Aljezur 

População 
Activa 

População Ativa e 
Empregada 

2001 2096 1968 
2011 2289 2015 

                                    Quadro 23 – População ativa empregada e desempregada. 

                                    Fonte: INE; PORDATA. 
 
Relativamente à evolução registada nos últimos dois períodos censitários em 

matéria de indicadores gerais de atividade e emprego, podemos destacar o 

aumento da população ativa de 2096 (no ano 2001) para 2289 (em 2011). 

Ao nível da população ativa e empregada o concelho evoluiu positivamente de 

1968 indivíduos (no ano 2001) para 2015 (em 2011). 
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Indicadores de Desemprego 
 

No presente ponto apresentamos alguns dados relativos à evolução do número 

de desempregados no concelho de Aljezur. 

 

De referir ainda, previamente, que o concelho dispõe de um Gabinete de 

Inserção Profissional (GIP), desde novembro de 2009, numa parceria entre a 

Câmara Municipal de Aljezur e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

disponibilizando e agilizando um conjunto de serviços que de outra forma só 

seriam possíveis com uma deslocação ao serviço de emprego de Lagos. O 

serviço destina-se a candidatos à procura de emprego (jovens à procura de 

primeiro emprego, candidatos desempregados à procura de novo emprego e 

candidatos empregados à procura de outro emprego), assim como candidatos 

a formação profissional e apoio a entidades empregadoras. 

Passamos em seguida a descrever a evolução no número de desempregados 

no concelho de Aljezur. 

 

Número de Desempregados Inscritos  
2001 76 
2011 224 
2015 222 
2016  210 
2017  199 

                                    Quadro 24 – Número de Desempregados inscritos. 
                                    Fonte: INE; IEFP. 
 

No que respeita ao número de desempregados inscritos no serviço de emprego 

de Lagos, o concelho de Aljezur registava 76 desempregados inscritos em 

2001 (com uma taxa de desemprego de 6,1%), 224 desempregados inscritos 

em 2011 (no último período censitário, com uma taxa de desemprego de 12%), 

222 em dezembro de 2015, 210 desempregados em dezembro de 2016 e 199 

desempregados inscritos no final de dezembro de 2017. 
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É possível aferir que passado o período da crise económica e social a que o 

país esteve sujeito, e que acabou por contagiar todo o país em matéria de 

subida dos níveis de desemprego, o concelho de Aljezur retomou nos últimos 

anos em análise uma tendência de descida do número de desempregados 

inscritos, em dados correspondentes ao final de cada ano em análise 

(dezembro de 2015, 2016 e 2017), face a dados revelados pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional.  

Passamos em seguida a analisar de forma mais detalhada os dados dos 

desempregados inscritos no Serviço de Emprego de Lagos, face a dados 

relativos ao final do ano de 2017, nomeadamente em relação ao género, à 

idade, tempo de inscrição, situação face à procura de emprego e níveis de 

escolaridade. 

 

Desempregados por Género, Tempo de Inscrição e Situação Face à Procura de Emprego 

(situação no fim do mês de dezembro 2017) 

Total (dezembro 2017) 
Género  

Tempo de 
Inscrição 

Situação Face à Procura de 
Emprego 

Masculino Feminino  
< 1 
ano 

1 anos e 
+ 

1º Emprego 
Novo 

Emprego 

199 100 99 139 60 7 192 
    Quadro 25 – Desempregados por Género, Tempo de Inscrição e Situação Face à Procura de Emprego. 

               Fonte: IEFP. 
 

Dos 199 desempregados inscritos no final de dezembro de 2017, 100 eram do 

género masculino e 99 do género feminino. 

Em relação ao tempo de inscrição, 139 estavam inscritos há menos de um ano, 

enquanto 60 encontravam-se inscritos há um ano ou mais. 

Por sua vez, do total de 199 desempregados inscritos, apenas 7 se 

encontravam na situação de procura do primeiro emprego. 

 

Desempregados por Grupo Etário  

(situação no fim do mês de dezembro 2017) 

Total (dezembro 2017) 
Grupo Etário  

< 25 anos 
Grupo Etário  
25 – 34 anos 

Grupo Etário  
35 – 54 anos 

Grupo Etário  
55 anos e + 

199 13 56 75 55 
                 Quadro 26 – Desempregados por grupo etário. 
                 Fonte: IEFP. 
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Face ao mesmo período em análise, final de dezembro de 2017, o concelho de 

Aljezur registava a seguinte disposição por grupos etários dos seus 

desempregados inscritos: 13 tinham menos de 25 anos; 56 tinham entre 25 e 

34 anos; 75 situavam-se entre os 35 e os 54 anos; enquanto 55 dos 

desempregados inscritos tinham 55 ou mais anos. 

 

Desempregados segundo os Níveis de Escolaridade  

(situação no fim do mês de dezembro 2017) 

< 1º Ciclo Ensino 
Básico 

1º Ciclo Ensino 
Básico 

2º Ciclo Ensino 
Básico 

3º Ciclo Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário 

Ensino 
Superior 

17 38 24 47 61 12 
                 Quadro 27 – Desempregados segundo os níveis de ensino. 
                 Fonte: IEFP. 
 

 

Relativamente aos desempregados inscritos por habilitações literárias foram 

registados 17 desempregados sem o 1º ciclo do ensino básico completo, 38 

desempregados com o 1º ciclo do ensino básico, 24 com o 2º ciclo do ensino 

básico, 47 desempregados com o 3º ciclo do ensino básico, 61 desempregados 

com o ensino secundário e 12 desempregados inscritos com habilitações ao 

nível do ensino superior. 

 

 

Dinâmica do Mercado de Trabalho 

 

As atividades económicas relacionadas como o turismo de sol e praia e de 

natureza motivam as principais atividades empreendedoras deste território, 

associadas essencialmente ao alojamento local, à restauração, construção 

civil, comércio e serviços, que empregam a maioria da população, apesar do 

caráter sazonal de muitas destas atividades económicas.   

Apesar do setor terciário ser o setor de atividade económica predominante, a 

realidade sociocultural e económica do território ainda se encontra fortemente 

influenciada e associada ao setor primário, como é o caso da agricultura, da 

qual se destaca a produção de batata-doce enquanto produto certificado.   
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A atividade piscatória possui alguma importância na economia da população, 

assumindo um caráter de atividade 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 atrativo 

importante na atividade turística local. A captura de marisco de rocha, tais 

como o percebe e o mexilhão detêm também um papel relevante na atividade 

piscatória do concelho. 

Em seguida apresentamos alguns indicadores de conjuntura de modo a 

possibilitar uma melhor análise da dinâmica económica e do mercado de 

trabalho no concelho de Aljezur. 

 

Empresas, sua natureza e pessoal ao serviço 

 2001 2011 2016 

Empresas não financeiras ---- 769 947 

Pessoal ao serviço das 
empresas não financeiras 

---- 1342 1545 

Sociedades constituídas  18 19 21 
Sociedades dissolvidas  6 16 17 

Trabalhadores da 
administração púbica local 

---- 193 161 

                 Quadro 28 – Empresas, sua natureza e pessoal ao serviço. 
                 Fonte: PORDATA. 
 

Como é possível verificar em 2011 existiam 769 empresas não financeiras 

(com 1342 pessoas ao serviço) e em 2016 esse número subiu para 947 

empresas (e 1545 pessoas ao serviço). 

Neste mesmo período em análise e relativamente às sociedades, podemos 

constatar que em 2011 foram constituídas 19 sociedades e dissolvidas 16, 

enquanto no ano 2016 foram constituídas 21 sociedades, enquanto 17 foram 

dissolvidas.  

Em termos de pessoal ao serviço da administração pública local, a evolução foi 

de 193 trabalhadores em 2011 para 161 trabalhadores em 2016.  
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Alguns Indicadores do Setor do Turismo 

 2011 2013 2016 

Empresas de alojamento e 
restauração 

134 ---- 260 

Estabelecimentos hoteleiros 4 ---- 22 
Hotéis  --- ---- 1 

Capacidade dos 
estabelecimentos hoteleiros 

180 ---- 518 

Hóspedes nos 
estabelecimentos hoteleiros 

3448  9797 19814 

Dormidas ---- 29707 47144 
Estada média 3 (dias) ---- 2,4 (dias) 

Taxa líquida de ocupação nos 
estabelecimentos hoteleiros 

---- 25,4 28,3 

Proporção de hospedes 
estrangeiros  

---- 36 58,3 

                                     Quadro 29 – Alguns Indicadores do Setor do Turismo. 

                                     Fonte: PORDATA, INE. 
 

Procurando analisar alguns indicadores relativos ao setor do turismo, é 

possível constatar que houve uma evolução bastante positiva por entre os 

dados apresentados. 

As empresas de alojamento e restauração passaram de 134 no ano 2011 para 

260 em 2016 e os estabelecimentos hoteleiros de 4 unidades em 2011 para 22 

em 2016; registando-se apenas uma unidade na categoria de hotel. 

A capacidade dos estabelecimentos hoteleiros evoluiu de 180 no ano 2011 

para 518 em 2016 e o número de hóspedes de 3448 em 2011 para 19814 em 

2016. 

O número de dormidas subiu de 29707 em 2013 para 47144 no ano 2016. A 

taxa líquida de ocupação subiu de 25,4 em 2013 para 28,3 em 2016. 

Por sua vez, a proporção de hospedes estrangeiros passou de 36 em 2013 

para 58,3 no ano 2016. 

Dos indicadores apresentados o único que registou uma descida foi o relativo 

ao tempo de estada média de cada hóspede, que passou de 3 dias em 2011 

para 2,4 no ano 2016. 
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SAÚDE 
 
Enquadramento e Organização dos Serviços 

 

O Centro de Saúde Aljezur situa-se na sede de concelho e compreende três 

Polos (a sede em Aljezur e duas extensões de saúde no Rogil e Odeceixe). 

A rede de cuidados primários no concelho de Aljezur é assegurada pelo 

Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento (ACeS Algarve II - 

Barlavento), com sede em Portimão, o qual integra diversas Unidades 

Funcionais de prestação de cuidados de saúde com uma área de intervenção 

correspondente aos concelhos de Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, 

Silves e Vila do Bispo.  

Os cuidados de saúde primários no concelho de Aljezur são garantidos por 

várias unidades funcionais e equipas multiprofissionais, com missões 

específicas, que embora localizadas na sede do concelho, no edifício 

tradicionalmente conhecido por Centro de Saúde, abrangem todo o concelho. 

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Aljezur (UCSP - Aljezur) 

tem também localização física em duas Extensões de Saúde, uma sita na 

freguesia de Odeceixe e outra na freguesia do Rogil, com recursos 

administrativos, médicos e de enfermagem.  

A UCSP-Aljezur presta cuidados, maioritariamente médicos, de enfermagem e 

apoio de serviço social, quer em consulta no Centro de Saúde e respetivas 

extensões de saúde, quer no domicílio, à pessoa e família, em todas as fases 

ao longo da vida. 

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC - Rîbat), criada em 2018, tem 

diversos programas e projetos de promoção de saúde e intervenção na 

comunidade, nomeadamente, em cuidados de saúde e de apoio do serviço 

social aos utentes com mobilidade reduzida, no seu domicílio, na promoção da 

saúde junto da população escolar, infantil, adulta com varias patologias, idosa 

e, de modo geral, toda a intervenção e promoção da saúde na comunidade. 

A Unidade de Saúde Pública (USP) que se encontra sediada nas instalações 

do Centro de Saúde de Portimão tem alocada uma Técnica de Saúde 

Ambiental nas Instalações do Centro de Saúde de Aljezur e sempre que  

https://www.sns.gov.pt/sns/pesquisa-prestadores/
https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/5/50003/Pages/default.aspx
https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/5/50003/Pages/default.aspx
https://www.sns.gov.pt/sns/pesquisa-prestadores/
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necessário uma Médica de Saúde Pública e Delegada de Saúde da referida 

Unidade, e têm condições para desenvolver atividades localmente.  

A Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), sediada nas 

instalações do Centro de Saúde de Portimão, sendo uma unidade funcional 

que integra um conjunto de técnicos superiores de várias carreiras 

profissionais, nomeadamente, um médico pediatra, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, terapeutas da fala, higienistas orais, psicólogos, assistentes 

sociais, etc, integra os seus técnicos nos vários centros de saúde do Aces 

Barlavento, nas respetivas unidades funcionais e programas. Assim, estão 

afetos ao Centro de Saúde de Aljezur, um Fisioterapeuta e uma Assistente 

Social, dois dias por semana e que desenvolvem atividade profissional nas já 

referidas Instalações do Centro de Saúde. 

A assistente social no âmbito do serviço social, assegura o atendimento social, 

acompanhamento psicossocial e encaminhamento dos utentes e avaliação 

social das situações/problemas no que diz respeito a todas as vertentes do 

acesso à saúde, bem como dá apoio às Unidades Funcionais existentes no 

Centro de Saúde (UCSP e UCCRibat), fazendo parte integrante dos vários 

programas e equipas, nomeadamente: Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI); na ECCI e Equipa Referenciadora da equipa 

de saúde familiar; Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI); Equipa 

Local de Intervenção Precoce na Infância (IPI); Núcleo de Apoio a Crianças e 

Jovens em Risco (NACJR); Equipa de Prevenção da Violência no Adulto 

(EPVA); participa em Sessões de Formação/Informação na comunidade; 

destacando-se, entre as atividades mais representativas, a intervenção 

desenvolvida no âmbito dos processos de referenciação para os cuidados 

continuados, nos quais se constitui como elemento centralizador dos mesmos e 

de articulação com a respetiva ECL. Participa ainda na avaliação social do 

protocolo de referenciação para o CMRSul (Centro de Medicina Física e 

Reabilitação do Sul) e integra também as parcerias com a Comunidade na 

Rede Social (Conselho Local de Ação Social, em representação da Diretora  
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Executiva, Núcleo Executivo e Grupos de Trabalho) e Núcleo Local de Inserção 

(NLI).  

Colabora e articula com a Unidade de Saúde Pública (USP) nos processos de 

avaliação social por referenciação da Autoridade de Saúde, assim como com a 

Equipa de Tratamento Especializado de Toxicodependências - ETET do 

Barlavento-Dicad. 

É o ponto focal da Equipa Comunitária de Saúde Mental entre o Centro de 

Saúde de Aljezur e o Serviço de Psiquiatria do CHUA-Portimão. 

O Gabinete do Cidadão do Centro de Saúde de Aljezur é também assegurado 

por um assistente social e não se encontra integrado em nenhuma Unidade 

Funcional, uma vez que está na dependência direta da Diretora Executiva do 

ACeS Algarve II - Barlavento. Compete ao Gabinete do Cidadão, no que se 

refere a reclamações, sugestões e elogios, proceder ao registo e tratamento no 

SGREC – Sistema de Gestão de Reclamações, da Entidade Reguladora da 

Saúde, sendo também responsável pela elaboração das propostas de resposta 

aos utentes, a ser validada pela Diretora Executiva.  

Para além da atividade inerente às exposições, incumbe ao Gabinete do 

Cidadão a monitorização do circuito informativo com a população utente, 

informando sobre os direitos e deveres, o fomento da acessibilidade à 

saúde, bem como dos procedimentos de acesso dos migrantes ao SNS. 

Ao nível de outras consultas de acompanhamento em saúde, foi tido em conta 

um dos grandes problemas identificados no Plano Local de Saúde - a Saúde 

Mental, pelo que foi recentemente recuperado um protocolo entre o ACeS 

Algarve II - Barlavento e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA-

Portimão). Assim, desde 2019, a Equipa de Psiquiatria do CHUA-Portimão 

desloca-se às instalações do Centro de Saúde de Aljezur, mensalmente, (na 

segunda quarta-feira de cada mês) para dar resposta a consultas de 

psiquiatria, diminuindo assim a necessidade dos utentes se deslocarem a 

Portimão. 

Em termos de infraestruturas de saúde hospitalar (pública ou privada), o 

concelho de Aljezur não apresenta nenhuma unidade hospitalar, sendo que a 

resposta pública, mais próxima é no CHUA em Portimão, Lagos e Faro. 
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A nível da saúde não convencionada com o SNS ou particular, a maior 

variedade das consultas de Medicina Geral e Familiar e de outras 

especialidades médicas e hospitalares, as respostas mais próximas situam-se 

em Lagos e Portimão. Em Aljezur, existe apenas uma resposta de saúde 

particular, nomeadamente a Clínica Vicentina e alguns médicos dentistas. 

Em termos de consultas de outras especialidades convencionadas, a resposta 

mais próxima situa-se em Lagos (o serviço médico de Fisiatria e Fisioterapia da 

Santa Casa da Misericórdia de Lagos, que é convencionada com o SNS).  

Ao nível de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), no 

concelho existe um laboratório de recolha de análises. 

Relativamente a serviços farmacêuticos disponíveis à população, o concelho 

regista três farmácias nas freguesias de Aljezur, Rogil e Odeceixe. 

Em síntese, devido à dimensão do território, à habitação dispersa, ao 

isolamento da população, da fraca rede viária e da dificuldade de mobilidade da 

população mais envelhecida, o acesso à saúde, sobretudo para fora do 

concelho, para consultas de especialidade e exames complementares de 

diagnóstico, continua a ser uma grande dificuldade, principalmente, para a 

população socialmente mais vulnerável. 

 

Cuidados de Saúde  

 

Segundo o Plano de Ação 2017 da UCSP (Unidade de Cuidados de Saúde 

Primários) de Aljezur, os profissionais de saúde 100% afetos a esta Unidade 

são 3 Médicos de Família, 4 Enfermeiros e 5 Secretários Clínicos, contudo, 

atualmente, um dos médicos, está apenas a 20 horas por semana, e estão em 

funções 4 secretários clínicos e dos 5 enfermeiros atuais, 2 encontram-se a 

meio tempo. 

Em termos de utentes inscritos no Centro de Saúde de Aljezur, segundo dados 

da ACSS, I.P. de junho 2019, Aljezur tem 5602 utentes frequentadores 

inscritos, dos quais 4.079 com médico de família, 1.473 sem médico de família 

atribuído e 50 utentes sem médico de família por opção dos próprios utentes. 
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Utentes Inscritos com e sem Médico de Família em junho de 2019 

Utentes Inscritos 
Utentes com 

médico de família 
Utentes sem 

médico de família 
Utentes sem médico 
de família por opção 

5602 4.079 

 

1473 

 

50 

     Quadro 30 – Utentes Inscritos com e sem Médico de Família em junho de 2019. 
     Fonte: ACSS, junho 2019. 

 
 
Em seguida é analisada a idade da população inscrita nos cuidados de saúde 

primários do concelho.  

 

Utentes inscritos frequentadores por grupos etários em julho 
de 2019 

Grupo Etário Masculino Feminino  Total 
≤ 6 116 130 246 

7 - 64 1282 1311 2593 

65 - 74 246 272 518 

≥ 75 252 300 552 
                              Quadro 31 – Utentes inscritos por grupos etários em julho de 2019. 
                              Fonte: Centro saúde de Aljezur, 2019 

 

Como é possível observar em relação aos utentes inscritos por grupos etários 

em julho de 2019, existem um total de 246 utentes até aos 6 anos de idade, 

2593 utentes entre os 7 e os 64 anos, 518 utentes entre os 65 e os 74 anos e 

552 utentes a partir dos 75 anos de idade. 

 

No quadro seguinte é possível analisar o número de consultas médicas no 

concelho e a sua distribuição por tipologia. 

 

Número de consultas de Medicina Geral e Familiar em 2018 

Planeamento 
familiar 

Saúde materna 
Saúde infantil 

 
Saúde adultos Total 

  
0-13 anos   14-18   

anos          19-64 >65 
 

97 240 709   145 3.718 3.751 8.660 

                     Quadro 32 – Número de consultas de MGF, 2018 
                     Fonte: SNS 
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Em matéria de consultas referentes a Medicina Geral e Familiar, segundo 

dados estatísticos de 2018, no Centro de Saúde Aljezur foram realizadas 97 

consultas de planeamento familiar, 240 consultas de saúde materna, 854 

consultas de saúde infantil e juvenil e 7469 consultas de adulto, num total de 

8660 consultas de MGF, como nos é dado a observar no quadro anterior. 

De notar que o maior número de consultas médicas efetuadas se situam na 

faixa etária dos utentes com idades acima dos 65 anos. 

 

Serviços e Núcleos Especializados 

 

Passamos a descrever alguns serviços ou núcleos especializados existentes 

ou que atuam no território do concelho de Aljezur. 

 

O Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) é uma equipa 

pluridisciplinar conhecedora das matérias de maus tratos em crianças e jovens, 

que apoia os profissionais da instituição nas intervenções neste domínio, e 

desenvolvem uma articulação e cooperação entre serviços e instituições. 

O NACJR de Aljezur é constituído por um médico, uma enfermeira e uma 

assistente social. 

 

Os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) integram um programa 

de âmbito regional desenvolvido pela ARS Algarve, que visa proporcionar 

cuidados de saúde diferenciados e de proximidade na área da saúde mental 

infantil. As equipas multidisciplinares dos GASMI são constituídas por 

psicólogos, médicos de família, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas 

nos Centros de Saúde. Neste âmbito, os casos do concelho de Aljezur, estão 

integrados no Gasmi de Lagos. 

 

As Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) foram 

criadas para estruturar uma resposta por parte dos serviços de saúde ao 

fenómeno da violência interpessoal, nas suas múltiplas formas, de uma forma 

concertada, articulada e eficiente. Privilegia-se a intervenção assente na  
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articulação entre serviços e profissionais com responsabilidade na prevenção 

da violência ao longo do ciclo de vida, em particular os prestadores de 

cuidados diretos à população.  A EPVA de Aljezur dispõe de uma enfermeira, 

médico e assistente social.  

 

O SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância tem a 

missão de garantir a Intervenção Precoce na Infância (IPI), entendendo-se 

como um conjunto de medidas de apoio integrado centrado na criança e na 

família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, no âmbito da 

educação, da saúde e da ação social. O SNIPI abrange as crianças entre os 0 

e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a 

participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social ou 

com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias. 

As ELI’s - Equipas Locais de Intervenção - são constituídas por equipas 

pluridisciplinares com base em parcerias institucionais, envolvendo vários 

profissionais: Educadores de infância; Enfermeiros; Médico(s) de Família/ 

Pediatra(s); Técnicos Superiores de Serviço Social; Psicólogos; Terapeutas 

(Fala, Ocupacional); Fisioterapeutas; entre outros. 

 

A ELI de Lagos, da qual fazem parte os concelhos de Aljezur, Lagos e Vila do 

Bispo, encontra-se sediada no Centro de Saúde de Lagos e tem protocolo com 

a IPSS NECI, sendo que em 2018 apoiaram 16 crianças e suas famílias, 

oriundas do concelho de Aljezur, como é possível verificar em seguida. 

 

               Quadro 33 – Crianças apoiadas pela ELI de Lagos. 
               Fonte: Dados da equipa 2018, ARS Algarve – Ministério da Saúde. 
 

 

 

Concelho 
Nº de 

crianças 

Idade  Enquadramento Educativo 

Até 
aos 
3 A 

Mais 
de 3 

A 
Domicílio  Ama Creche 

Pré-
escolar 

 
misto outros 

Aljezur 16 5 11 2 0 3 3 6 4 
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Rede Nacional de Cuidados Continuados 

 

O Centro de Saúde de Aljezur possui nesta vertente profissionais e equipas 

com capacidade de avaliação, acompanhamento e referenciação para as 

várias tipologias da rede nacional. Em termos de respostas da comunidade 

existe uma tipologia de internamento. 

Em matéria de cuidados continuados integrados, a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados (RNCCI), criada em 2006, pelo Dec-Lei nº101/2016 de 6 de 

Junho, em parceria com Ministério da Solidariedade e Segurança Social, e com 

algumas IPSS ou particulares, para dar resposta de cuidados de saúde e apoio 

social a pessoas idosas e/ou dependentes, em distintas fases da evolução da 

doença, numa perspetiva de maior proximidade dos seus familiares e 

domicílios e diminuição do tempo de internamento hospitalar. 

As unidades de internamento e equipas domiciliárias são compostas por 

profissionais de várias áreas, visando sempre a avaliação do utente do ponto 

de vista médico, de enfermagem e social, incluindo também outras vertentes 

igualmente prementes de outros profissionais, quando necessário. 

Em matéria de gestão da nomenclatura da RNCCI, existem subsidiariamente, a 

Equipa de Coordenação Regional (ECR), sediada em Faro, na ARS Algarve, as 

Equipas de Gestão de Altas (EGA) nos hospitais, e as Equipas de 

Coordenação Local (ECL), uma por cada ACES (Barlavento, Central e 

Sotavento) responsáveis pela auditoria e gestão de ingresso/alta dos utentes 

na RNCCI, mediante os critérios estipulados para cada unidade de cuidados 

continuados. A ECL do Barlavento está localizada no C. Saúde de Silves. 

Destacam-se em matéria de CCI, as Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI), que são equipas multidisciplinares constituídas por médico, 

enfermeiro e assistente social, podendo integrar além destes fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais ou outros. Estas equipas foram criadas, com o projeto-

piloto em Silves e Loulé, devido à grande dimensão geográfica, grande 

incidência de população idosa e dependente, habitação dispersa e escassez de 

rede viária. De seguida foi implementada em todos os Centros de Saúde do  
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Algarve (alguns com mais do que uma equipa por CS), pelo que dão cobertura 

a todos os conselhos algarvios.  

A ECCI de Aljezur presta cuidados de saúde e apoio social ao utente idoso e 

dependente, que não possa deslocar-se de forma autónoma e que requeira 

prestação de cuidados de saúde com uma duração superior a 1 hora e 30 

minutos, no mínimo 3 vezes por semana, e que a complexidade de cuidados 

requeira maior grau de diferenciação ou necessidades de suporte e 

capacitação do cuidador.  

Esta resposta tem sido uma mais-valia para o concelho, tendo em conta a 

dispersão e isolamento geográfico dos utentes e famílias e a escassez de 

respostas sociais e de saúde no conselho. 

Existem também duas equipas domiciliárias em cuidados paliativos (domicílio), 

(uma no Sotavento, e outra no Barlavento), e duas unidades de paliativos, em 

internamento no CHUA em Faro e Portimão), para doentes em situação de 

sofrimento decorrente de doença severa e/ou incurável em fase avançada e 

progressiva. 

A nível de unidades de internamento de CCI, começa-se por enunciar três 

Unidades de Convalescença (UC) no Algarve, duas no Barlavento, que 

abrangem os utentes de Aljezur, localizadas em Portimão, uma da Santa Casa 

de Misericórdia de Portimão e outra da Al-Vita. Esta tipologia presta cuidados a 

doentes que estiveram internados em Hospital, mas que já não precisam de 

cuidados de saúde hospitalares, mas que os mesmos não possam ser 

prestados no domicílio. Tem a duração de 30 dias. 

As Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR), das 5 no Algarve, 

duas são no Barlavento, que abrangem os utentes de Aljezur, igualmente nas 

mesmas entidades acima referidas, com uma duração de 90 dias, para utentes 

que perderam a sua autonomia e funcionalidade, mas que podem recuperá-la e 

que necessitem de cuidados de saúde, reabilitação e apoio social que não 

possam ser assegurados no domicilio. Tem a duração de 90 dias. 

As Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM), existem 10 no Algarve, 

4 no barlavento, 2 no conselho de Silves, 1 em Lagoa e 1 em Aljezur.  
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A ULDM de Aljezur é uma valência da Casa da Criança do Rogil, e está 

localizada na sede do concelho, com uma capacidade de 30 camas, e uma 

equipa multidisciplinar abrangente, que presta cuidados médicos, enfermagem, 

serviço social, psicologia, terapia da fala, fisioterapia, animação sociocultural, 

higiene, conforto e alimentação. Em 2018 registou uma taxa média de 

ocupação de 99,39%. 

Esta Unidade destaca-se pela mais-valia do concelho, na medida em que 

presta aos cidadãos e famílias de Aljezur uma resposta social e de saúde, de 

maior proximidade. 

As ULDM têm por finalidade proporcionar cuidados sociais e de saúde, que 

previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo 

o conforto e a qualidade de vida, por um período de internamento prolongado 

de mais de 90 dias, para pessoas com doenças crónicas e grande nível de 

dependência e complexidade, que não possam ser cuidados em casa. 

 

De salientar que, tendo em conta o grande desgaste do cuidador e da família 

que cuida do seu idoso em casa, foi criada dentro das ULDM, um internamento 

de 30 dias que pode ir até 90 dias, intercalados no ano, para Descanso do 

Cuidador. 

 

A ULDM Aljezur, com duas camas para este efeito, tem assim contribuído para 

dar uma resposta efetiva às necessidades da população. 

De salientar ainda que todos os utentes do barlavento podem ingressar nas 

quatro ULDM do barlavento, quer em internamento, quer em Descanso do 

Cuidador, contudo, tenta privilegiar-se a proximidade do domicílio. 

Por último, de referir que, são entidades referenciadoras para as várias 

unidades e equipas da RNCCI, neste caso falando de Aljezur, a EGA do 

CHUA, as Unidades de Internamento em CCI (UC, UMDR e ULDM), a ECCI 

(da UCCRibat) e a Equipa de Saúde Familiar (da UCSP) do Centro de Saúde 

de Aljezur, mediante avaliação médica, enfermagem e serviço social. 
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Em matéria de apoio à toxicodependência, os residentes no concelho de 

Aljezur não dispõem de nenhuma estrutura de apoio especializada a nível local, 

sendo os utentes encaminhados para a estrutura especializada mais próxima, 

que são as Equipas de Tratamento Especializadas de Toxicodependência 

(ETET do Barlavento), e que estão sob a alçada do DICAD/ARS Algarve. Esta 

estrutura atua em todos os tipos de dependências: álcool, substâncias 

psicoativas, jogo, etc. 

O serviço social do CSAljezur funciona como elemento facilitador de acesso, 

colabora e articula com aquela equipa no atendimento, na sensibilização e 

referenciação de utentes para aquele serviço de saúde. 

 

Dependência de substâncias psicoativas 

 

Residentes em tratamento em Centros 

de Apoio a Toxicodependentes (2015) 

          N.º           % 

≤15 anos 1 7 

16-20 anos 1 7 

21- 30 anos 2 13 

31-40 anos 7 47 

41-50 anos 2 13 

≥ 51 anos 2 12 

TOTAL 15 100 

                                                  Quadro 34 – Residentes em tratamento em Centros 

                                                  de Apoio a Toxicodependentes (2015). 
                                                  Fonte: Ministério da Saúde.  

 

Como é possível verificar, em 2015, tendo em conta os dados disponíveis, 

foram acompanhados um total de 15 utentes residentes no concelho, dos quais 

7 com idades compreendidas entre os 31 e os 40 anos, 2 entre os 21 e os 30 

anos, 2 entre os 41 e os 50 anos de idade, 2 a partir dos 51 anos e 2 com 

idade inferior a 20 anos. 
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Doentes Alcoólicos em tratamento, residentes  
no Concelho, por escalão etário (2015) 

 
Indivíduos 

N.º %  

≤15 anos 0 0 

16-20 anos 0 0 

21- 30 anos 0 0 

31-40 anos 2 20 

41-50 anos 4 40 

≥ 51 anos 4 40 

TOTAL 10 100 
                                          Quadro 35 – Doentes Alcoólicos em tratamento, residentes  
                                          no Concelho, por escalão etário (2015). 

                                          Fonte: Ministério da Saúde.  

 
No que diz respeito à problemática do alcoolismo e como é possível analisar, 

em 2015 registaram-se um total de 10 utentes residentes no concelho de 

Aljezur em tratamento, dos quais 4 com idades compreendidas entre os 41 e os 

50 anos, 4 com idades superiores a 51 anos de idade e 2 com idades 

compreendidas entre os 31 e os 40 anos de idade. 

 

Problemas de Saúde e Priorização 

 

Neste ponto procederemos à análise dos episódios de internamento registados 

na Unidade Hospitalar de Portimão em 2016, por doença, e à descrição da 

priorização dos principais problemas de saúde do ACES do Barlavento, de 

acordo com o recente Plano Local de Saúde do Barlavento (2017-2020). 
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Episódios por residência dos utentes, respetivamente por Doença Mental, Diabetes 
mellitus, Obesidade, Hipertensão arterial e Doenças dos Dentes e das Gengivas, 

registados no serviço de internamento da Unidade Hospitalar de Portimão em 2016 

Diagnóstico 

Concelhos 

Total 
Aljezur  Lagoa  Lagos  Monchique  Portimão  Silves  

Vila     
do 
Bispo  

Perturbações 
depressivas  

27  98  174  36  346  150  47  878  

Doença 
Psicótica  

37  130  122  30  227  206  34  786  

Diabetes 
mellitus  

142  598  855  196  1.620  855  150  4.416  

Obesidade  14  112  186  28  236  139  38  753  

Hipertensão 
arterial  

211  784  1.230  285  2.220  1.299  234  6.263  

Doenças dos 
Dentes e das 
Gengivas  

3  1  7  1  13  20  2  47  

Quadro 36 – Episódios por residência dos utentes, respetivamente por Doença Mental, Diabetes mellitus, Obesidade, 

Hipertensão arterial e Doenças dos Dentes e das Gengivas, registados no serviço de internamento da Unidade 
Hospitalar de Portimão em 2016.  
Fonte: Plano Local de Saúde do Barlavento, 2017-2020. 

 
 

Como nos é possível verificar, por doença, e na totalidade dos concelhos 

envolvidos, o diagnóstico com mais ocorrências registadas é a hipertensão 

arterial, seguida da diabetes mellitus, as perturbações depressivas, a doença 

psicótica, a obesidade e por fim as doenças dos dentes e das gengivas. 

Analisando especificamente os episódios referentes a residentes do concelho 

de Aljezur, a tendência é praticamente a mesma, com um registo de 211 

internamentos relativos a hipertensão arterial, seguida da diabetes mellitus com 

142 internamentos, a doença psicótica com 37 ocorrências e as perturbações 

depressivas com 27, a obesidade registou 14 ocorrências e por fim as doenças 

dos dentes e das gengivas com um registo de 3 internamentos no ano de 2016. 

 

Em seguida é apresentada a priorização dos principais problemas de saúde do 

ACES do Barlavento, no qual se inclui Aljezur, definida pelos parceiros 

envolvidos na elaboração do Plano Local de Saúde do Barlavento (2017-2020) 

e que expressa um caminho possível e pertinente em matéria de prioridades de 

intervenção. 
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                                 Quadro 37 – Priorização dos principais Problemas de Saúde do ACES Barlavento. 

                                 Fonte: Plano Local de Saúde do Barlavento, 2017-2020. 

 
 
Como podemos verificar a doença mental ficou na primeira linha das 

prioridades de intervenção, seguida da diabetes mellitus, em terceiro o excesso 

de peso, em quarto as doenças cerebrovasculares e em quinto as doenças dos 

dentes e das gengivas. 

Ficaram assim definidos e priorizados os principais problemas de saúde na 

área territorial de abrangência do ACES do Barlavento, no qual está integrado 

o Centro de Saúde de Aljezur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Priorização dos principais Problemas de Saúde  
do ACES Barlavento 

Problema de Saúde  Ronda 1  
(nº de 
votos)  

Ronda 2  
(nº de 
votos)  

Priorização  

Doença mental  40  38  1  

Diabetes mellitus  32  33  2  

Excesso de peso  33  24  3  

Doenças cerebrovasculares  31  22  4  

Doenças dos dentes e das 
gengivas  

23  21  5  

Sedentarismo  23  20   
Consumo de tabaco  30  17   
Abuso crónico de álcool  31  16   
Consumo de substâncias ilícitas  22  15   

Hipertensão arterial  22  13   
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Parque Habitacional 
 

Alojamentos Familiares, Coletivos e Edifícios no Concelho - 2011  

 
Localização 

 Alojamentos familiares 
Alojamentos 

coletivos 

 
Edifícios 

clássicos Total Clássicos Não clássicos 

Concelho 
5876 5857 19 51 5391 

Aljezur 
3434 3421 13 24 3136 

Bordeira 
573 573 0 11 548 

Odeceixe 
949 948 1 12 859 

Rogil 
920 915 5 4 848 

                               Quadro 38 – Alojamentos Familiares, Coletivos e Edifícios no Concelho – 2011. 

                               Fonte: INE.    

 

Começando por analisar os dados do último período censitário (2011) 

relativamente aos alojamentos familiares, coletivos e edifícios existentes, o 

concelho de Aljezur registava um total de 5876 alojamentos familiares (contra 

os 4604 alojamentos familiares existentes em 2001) e 51 alojamentos coletivos, 

por entre um total de 5391 edifícios. 

A freguesia de Aljezur, que regista os maiores aglomerados urbanos do 

concelho, apresenta um total de 3434 alojamentos familiares, seguida da 

freguesia de Odeceixe com 949, a do Rogil com 920 e a Bordeira com um total 

de 573 alojamentos familiares. 

 

Alojamentos Familiares, Coletivos e Edifícios no Concelho - 2015 

 

Localização 
 Alojamentos familiares 

Alojamentos 

coletivos 

 

Edifícios 
clássicos 

Total Clássicos Não clássicos 

Concelho 5967 5937 30 51 5464 

                              Quadro 39 – Alojamentos Familiares, Coletivos e Edifícios no Concelho – 2015. 
                              Fonte: INE.    

 

Relativamente a dados mais recentes, de 2015, o INE aponta para um total de 

5967 alojamentos familiares no concelho (mais 91 que em 2011), 51 

alojamentos coletivos (valor que se mantêm) e um total de 5464 edifícios 

clássicos (mais 73 que em 2011). 
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Neste sentido, e como é possível constatar, a tendência gradual de 

crescimento dos alojamentos familiares e edifícios clássicos continua a ser uma 

realidade no concelho. 

 

Forma de Ocupação dos Alojamentos Familiares Clássicos 
 
No que respeita à forma de ocupação dos alojamentos familiares clássicos, em 

2011, o INE apontava para 5209 ocupados, 137 vagos para aluguer e 511 

vagos classificados como “outros casos”. 

Ainda relativamente aos alojamentos familiares clássicos de residência habitual 

(dados de 2011), 2093 alojamentos eram ocupados pelos próprios proprietários 

e 528 eram inquilinos ou pessoas em outra situação. 

Do ponto de vista local tem sido percetível a dificuldade das famílias em 

acederem ao mercado de arrendamento regular e ao ano, dada a importância e 

aposta crescente dos proprietários no arrendamento sazonal para turistas, fruto 

do aumento da procura e da importância e facilidade com que as plataformas 

digitais de arrendamento temporário a turistas se enraizaram na gestão e 

mediação entre a oferta e procura. 

 
 
Aglomerados Urbanos 

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

níveis os aglomerados urbanos do concelho de Aljezur, de acordo com o nível 

de infraestruturas, a densidade populacional e com o solo predominantemente 

destinado a habitação. 

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

Espaços Urbanos, as zonas urbanas consolidadas, que integram os 

aglomerados urbanos e as áreas de povoamento disperso e as zonas turísticas 

consolidadas, que integram as zonas de ocupação turística efetivamente 

ocupadas.  

Neste sentido, os aglomerados urbanos de nível I são: Odeceixe, Rogil, Aljezur 

e Igreja Nova. 
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Ao primeiro 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 setor privado quer 

do setor 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 infraestruturas básicas como a extensão do posto de saúde, 

ensino pré-escolar, escola do 1º ciclo do ensino básico, farmácia, ludoteca e 

várias 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 consideravelmente e a sua influência em 

termos turísticos a aumentar de ano para ano (vários restaurantes, alojamentos 

locais e 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.  

Caraterizam-se por corresponder a locais de população reduzida (menos de 50 

habitantes, por vezes dispersos) e parca de infraestruturas, embora no caso 

das praias, exista uma tendência para a expansão do parque habitacional 

adjacente. 
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Existem depois classificados como zona de ocupação turística importantes 

malhas urbanas do ponto de vista habitacional, que integram tanto residentes 

como segundas habitações e negócios relacionados com o turismo, 

nomeadamente as urbanizações do Vale da Telha (a maior e de grande 

importância no contexto do concelho) e do Espartal (ambas na freguesia de 

Aljezur), e a urbanização Bacelos do Rio (Carrapateira) na freguesia da 

Bordeira. 

É necessário e muito pertinente ter em consideração a sazonalidade registada 

no concelho de Aljezur, enquanto zona balnear, que em muito vê crescer a sua 

população nos meses de verão, não apenas nestas zonas de ocupação 

turística, mas também em particular nas vilas de Aljezur e Odeceixe, na 

Carrapateira, Arrifana, e também um pouco por todo o concelho em geral. 

 
 
Respostas Sociais Locais ao Nível da Habitação  

O concelho regista um parque de habitação social distribuído principalmente 

pela freguesia de Aljezur, com o Bairro da Rua das Ceifeiras composto por 13 

fogos, o Bairro 25 de Abril com 11 fogos e o Bairro CAR que regista neste 

momento 2 fogos com renda apoiada, existindo ainda, também, 15 fogos 

distribuídos de forma dispersa, num total de 41 fogos de habitação social na 

medida de renda apoiada. 

Não se registam quaisquer problemas sociais dignos de relevância estatística 

nas áreas de habitação social existentes.  

A atribuição de habitações sociais é efetuada mediante concurso público 

sempre que se registam habitações sociais disponíveis para arrendamento, 

mas também em situação de emergência social. 

 

A Câmara Municipal de Aljezur realiza uma monitorização permanentemente 

das necessidades existentes no concelho em matéria de habitação social, 

mediante a aceitação de pré-inscrições. Estas pré-inscrições facilitam a 

comunicação com os interessados sempre que exista um concurso de 

atribuição de habitação. 

Em seguida é apresentada a evolução das pré-inscrições nos últimos 10 anos. 
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Aljezur Pré-inscrições para habitação social entre 2009 e 2018 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N.º 7 8 4 7 6 1 3 12 8 10 

          Quadro 40 – Alojamentos Familiares, Coletivos e Edifícios no Concelho – 2015. 

          Fonte: INE.    

 

Como podemos verificar o ano de 2016 foi o que registou um maior número de 

inscrições (12), seguido de 2018 com 10 inscrições e 2017 com 8, a par com o 

ano 2010, seguido dos anos 2009 e 2012 com 7 inscrições, 2013 com 6, 2011 

com 4, 2015 com 3 e 2014 com apenas uma inscrição, registando-se um total 

de 66 pré-inscrições para habitação social durante os últimos 10 anos. 

 

Outra medida existente no concelho é o apoio da Câmara Municipal à melhoria 

das condições de habitação dos munícipes mais carenciados, materializado em 

apoio financeiro (custeando parte do orçamento total) face aos custos da mão-

de-obra e materiais de construção, segundo o regulamento de “Apoio à 

melhoria das condições de habitação de munícipes carenciados”, que tem 

procurado solucionar os problemas mais graves de habitação ao nível da 

segurança estrutural e níveis de conforto dos edifícios.  

É a Câmara Municipal de Aljezur que delibera os períodos em que os 

munícipes se podem candidatar a esta medida social de apoio à habitação, 

uma medida há muito tempo enraizada no concelho, mas que nos últimos anos 

não tem registado grande procura, em parte devido às restrições técnicas de 

acesso ao mesmo (por exemplo: ser proprietário ou coproprietário do imóvel 

em apreço e ter um valor máximo pré-definido de rendimento per capita por 

agregado familiar). 

 
O concelho dispõe também de várias urbanizações municipais. Estas são um 

mecanismo e uma aposta muito importante na política de habitação, 

principalmente num concelho em que o preço dos solos está muito elevado e 

os indivíduos e famílias têm dificuldade em aceder a terrenos para construção, 

possibilitando assim a aquisição de lotes para autoconstrução a preços mais 

acessíveis.  
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Em julho de 2019 existiam no total 252 lotes edificados em urbanizações 

municipais e 77 lotes disponíveis para edificação, continuando esta a ser uma 

resposta social muito importante em matéria de acesso a habitação para 

residentes, incluindo casais de namorados. 

Os interessados podem manifestar o seu interesse e efetuar a sua candidatura 

junto dos serviços da Câmara Municipal de Aljezur.  
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Ação Social  
Respostas Institucionais 
 

Infância e Juventude 

                   

              Quadro 41 – Equipamentos de apoio à infância. 

              Fonte: Casa da Criança do Rogil.  

Relativamente a equipamentos de apoio à infância, o concelho de Aljezur 

dispõe da Casa da Criança do Rogil - Associação para a Promoção Social, 

Cultural e Desportiva da Infância do Rogil -, uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social que tem em funcionamento as seguintes valências: 

 - Creche de Aljezur com capacidade para 40 crianças, distribuídas da seguinte 

forma: 8 na sala de Berçário; 14 na sala da aquisição da marcha aos 24 meses; 

18 na sala dos 24 aos 36 meses.  

- Creche de Odeceixe com capacidade para 33 crianças, distribuídas da 

seguinte forma: 8 na sala de Berçário; 10 na sala da aquisição da marcha aos 

24 meses; 15 na sala dos 24 aos 36 meses.  

- Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), no Rogil, para crianças que 

frequentam o 1º e 2º ciclo de escolaridade. 

- 3 Ludotecas: Ludoteca do Rogil, Ludoteca de Aljezur e Ludoteca de 

Odeceixe. As Ludotecas, no âmbito de protocolo estabelecido com o Município 

de Aljezur, asseguram as AAAF (Atividades de Animação de Apoio à Família) 

dos Jardins de infância (crianças dos 3 aos 6 anos) do Agrupamento de 

Escolas de Aljezur. 

Equipamentos de Apoio à Infância  

Média mensal de 

utentes em 2018 

Utentes em 

março 2019 

Creche de Aljezur da Casa da Criança do Rogil  

(idades dos 4 aos 36 meses) 40 40 

Creche de Odeceixe da Casa da Criança do Rogil 

(idades dos 4 aos 36 meses) 
31 

32 (uma criança 

com NEE ocupa 

duas vagas) 

Centro de Atividades de Tempos Livres da Casa da Criança 

Rogil (1º e 2º ciclos) 20 20 

Ludoteca de Odeceixe da Casa da Criança do Rogil 23 24 

Ludoteca de Aljezur da Casa da Criança do Rogil 25 25 

Ludoteca de Rogil da Casa da Criança do Rogil 18 20 
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De referir, que no ano letivo 2018/2019, as valências de Creche têm uma lista 

de espera superior ao habitual, com 17 crianças para a Creche de Aljezur e 9 

crianças para a Creche de Odeceixe.  

 

Estabelecimento Escolar que frequentam as crianças das Ludotecas e ATL do 

Rogil: 

Todas as crianças da Ludoteca de Aljezur frequentam as salas de Jardim de 

Infância de Aljezur, todas as crianças da Ludoteca de Odeceixe frequentam as 

salas de Jardim de Infância de Odeceixe, no que diz respeito à Ludoteca do 

Rogil 19 crianças frequentam a sala de Jardim de Infância do Rogil e 1 das 

crianças frequenta uma sala de Jardim de Infância em Aljezur. 

Das 20 crianças que frequentam o ATL do Rogil 17 frequentam a Escola 

Básica do Rogil e 2 crianças frequentam a EBIJI de Aljezur, estando uma 

integrada no 1º ano e a outra no 6º ano de escolaridade, e outra criança 

frequenta o 6º ano de Escolaridade na Escola de Lagos. 

 

Inscritos para períodos de férias nas valências das Ludotecas e ATL: 

Para além das crianças inscritas para o ano letivo nas valências das Ludotecas 

e CATL há crianças inscritas apenas para os períodos de interrupção letiva 

cuja resposta é dada de acordo com as vagas existentes e períodos de 

ausência por motivo de férias das crianças que frequentam durante o ano. 

Assim no ano letivo 2018/2019 foi dada a seguinte resposta: 

ATL do Rogil: 15 crianças 

Ludoteca de Odeceixe:1 criança 

Ludoteca de Aljezur: 4 crianças 

 

Relativamente à lista de espera na valência creche face a crianças cuja 

inscrição foi realizada durante o ano letivo 2018/2019, verificou-se um total de 

28 crianças (sendo que 3 crianças estão inscritas, simultaneamente, para a 

creche de Aljezur e Creche de Odeceixe. 
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Em seguida podemos verificar as crianças em lista de espera na creche de 

Odeceixe por sala e freguesia de residência. 

 
 

Valência 
Freguesia 
de Aljezur 

Freguesia 
de Rogil 

Freguesia de 
Odeceixe 

Freguesia 
de S. 

Teotónio 

 
Total 

Sala de Berçário  2 1 3 6 

Sala da Aquisição da 
Marcha aos 24 meses 

1  2  3 

Sala dos 24 aos 36 
meses 

  1  1 

Total de Crianças 1 2 4 3 10 
              Quadro 42 – Lista de espera na creche de Odeceixe por sala e freguesia de residência. 

              Fonte: Casa da Criança do Rogil. 

No próximo quadro registamos as crianças em lista de espera na creche de 

Aljezur por sala e freguesia de residência. 

 
 

Valência 
Freguesia 
de Aljezur 

Freguesia 
de Rogil 

Freguesia 
de 

Odeceixe 

 
Total 

Sala de Berçário (nascidos em 
2018 e 2019) 

11 2 1 14 

Sala da Aquisição da Marcha aos 
24 meses (nascidos em 2017) 

3 --- ---- 3 

Sala dos 24 aos 36 meses 
(nascidos em 2016) 

4 ---- ---- 4 

Total de crianças em Lista de 
Espera 

18 2 1 21 

              Quadro 43 – Lista de espera na creche de Aljezur por sala e freguesia de residência. 
              Fonte: Casa da Criança do Rogil. 

O quadro seguinte representa a média do valor das comparticipações 

familiares das valências da Casa da Criança do Rogil no ano letivo 2018/2019. 

 
 

VALÊNCIA 
Número de 
Crianças a 

Frequentar em 
Março de 2019 

Média do Valor da 
Comparticipação 

Familiar de 2018/2019 

Creche de Aljezur 40 124,67€ 

Creche de Odeceixe 32 132,96€ 

Ludoteca do Rogil 20 68,42€ 

Ludoteca de Aljezur 25 72,95€ 

Ludoteca de Odeceixe 24 66,08€ 

ATL do Rogil 20 62,96€ 

Médias das Comparticipações das 
Creches 

72 (40 + 32) 128,81€ 

Média das Comparticipações das 
Ludotecas 

69 (20 + 25+ 24) 69,15€ 

              Quadro 44 – Média do valor das comparticipações familiares das valências da Casa da Criança do Rogil. 

              Fonte: Casa da Criança do Rogil. 
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De referir que nas comparticipações familiares das creches estão incluídos os 

almoços e lanches, nas Ludotecas e ATL estão incluídos os lanches e os 

almoços consumidos são pagos à parte de acordo com os escalões atribuídos 

(Escalão A não pagam almoços, Escalão B pagam metade do valor e sem 

escalão pagam o valor aplicado no Agrupamento de Escolas de Aljezur).  

O Horário de funcionamento das valências é das 8 às 19 horas com 

possibilidade de tolerância de 15 minutos no horário de abertura e 

encerramento para as famílias cujo horário de trabalho comprove a 

necessidade da tolerância. 

 

Atividades e ocupações extraescolares 

Relativamente a atividades e ocupações extraescolares na infância e 

juventude, destacamos neste ponto algumas de natureza mais regular, tanto de 

cariz associativo como autárquico. 

Na componente de educação musical, o município apoia com meios 

financeiros e materiais, através de regulamento específico de apoio à vertente 

de desenvolvimento cultural, o Pólo de Guitarras de Aljezur, projeto inserido na 

Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, com cerca de 20 alunos, e a Banda 

Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, na sua já longa tradição e 

componente de formação de jovens músicos no concelho de Aljezur. 

Em matéria de atividades de tempos livres o Programa Férias Ativas do 

município de Aljezur é também uma resposta enraizada na comunidade, sendo 

que no presente ano o mesmo foi alargado ao período de férias da páscoa 

(com cerca de 65 participantes), a par do habitual período das férias de verão 

que conta com uma participação anual de cerca de uma centena de crianças e 

jovens. 

Destina-se a crianças e jovens do concelho com idades compreendidas entre 

os 6 os 15 anos e tem por objetivo proporcionar uma ocupação ativa e lúdica 

dos tempos livres, promover o trabalho em equipa e a interação interpessoal, 

bem como dar a conhecer e experienciar diferentes atividades desportivas e 

socioculturais no sentido de contribuir para a redução de fatores de risco a que 

os jovens estão sujeitos. 
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Um outro programa com interesse social e já amplamente enraizado na 

comunidade local é o PROTEL – Programa de Ocupação de Tempos Livres 

do Município de Aljezur. Este programa que no presente ano se denominada 

“PROTEL – Vida Ativa 2019” tem como entidade promotora o Município e como 

entidades parceiras as juntas de freguesia, associações e IPSS´s do concelho, 

tendo como destinatários jovens estudantes a partir dos 16 anos (assim como 

pensionistas, reformados e pessoas profissionalmente inativas). Um programa 

que decorre anualmente no verão e tem como objetivo a ocupação saudável do 

tempo livre, bem como promover o desenvolvimento de competências sociais, 

cívicas, de responsabilidade ativa na vida local e de integração social.  

Na componente desportiva o Juventude Clube Aljezurense, na época 

desportiva 2018/19, contava na modalidade de futebol de 7 com 18 atletas no 

escalão de infantis, 20 atletas nos benjamins B e 25 atletas nos traquinas e 

petizes. 

Também o Grupo Desportivo Odeceixense, na modalidade de futebol de 7, 

contava com 14 atletas no escalão de infantis e 15 atletas nos petizes, para 

além de disponibilizar aulas de hip hop (20 participantes) e karaté (com 14 

atletas). 

Nas instalações da Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur decorrem 

também aulas de Ballet com cerca de 30 alunas. 

As piscinas municipais na época desportiva 2019/20 também disponibiliza 

aulas de natação para crianças e adultos, hidroginástica e natação livre. 

Em Aljezur existem outras ofertas desportivas e de bem-estar variadas 

desenvolvidas por professores particulares como o kickboxing, pilates, 

meditação ou yoga. 
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Menores em Risco 

No que concerne aos menores em risco, foi criada a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco de Aljezur (CPCJ) em 2008. Esta atua quando os 

pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de facto ponham em perigo 

a segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento das crianças e 

jovens, ou quando esse perigo resulte de ação ou omissão de terceiros ou da 

própria criança ou do jovem, a que aqueles não se oponham de modo 

adequado a removê-lo. 

Em seguida é apresentado um quadro com o número de crianças e jovens e as 

respetivas medidas de promoção e proteção aplicadas pela CPCJ de Aljezur, 

entre os anos 2015 e 2017. 

Quadro 45– Medidas de promoção e proteção (2015). 
                Fonte: CPCJ de Aljezur. 

 

Como se pode verificar a CPCJ de Aljezur aplicou 16 medidas de promoção e 

proteção em 2015, das quais 13 foram junto dos pais, uma de apoio junto de 

outro familiar, uma medida de confiança a pessoa idónea e outra de 

acolhimento em instituição. Em 2016 foram 25 as medidas aplicadas, das quais 

23 de apoio junto dos pais e duas de acolhimento em instituição. Relativamente 

ao ano 2017 foram aplicadas um total de 10 medidas, todas de apoio junto dos 

pais. Estas medidas têm por objetivo afastar o perigo em que as crianças e 

jovens se encontram; proporcionar-lhes condições que permitam proteger 

e promover a sua segurança, saúde, formação, educação, bem-estar e  

Medidas de promoção e proteção (2015) 
N.º Crianças e Jovens 

2015 2016 2017 

Em Meio Natural de Vida 

Apoio Junto dos Pais 13 23 10 

Apoio Junto de Outro Familiar 1 0 0 

Confiança a Pessoa Idónea 1 0 0 

Apoio para Autonomia de Vida 0 0 0 

Medidas de Colocação 
Acolhimento familiar 0 0 0 

Acolhimento em Instituição 1 2 0 

TOTAL 16 25 10 
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desenvolvimento integral e garantir a recuperação física e psicológica das 

crianças e jovens vítimas de qualquer forma de exploração ou abuso. 

De salientar que o Tribunal de Família e Menores de Portimão é a entidade que 

acompanha os processos da CPCJ quando esta não obtém o consentimento 

da família para a intervenção, ou aquando da intervenção a família retira o 

consentimento prestado anteriormente, ou ainda em caso de incumprimento do 

acordo de promoção e proteção estabelecido com a CPCJ.  

 

Família e Comunidade 

 

Neste ponto são apresentadas algumas medidas ou respostas sociais ao 

serviço da família e comunidade. 

O Cartão Social do Município surge em 2008, no seguimento dos trabalhos 

de Diagnóstico elaborados pela Rede Social de Aljezur, com o objetivo de 

contribuir para a melhoria das condições de vida dos agregados familiares que 

se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. 

O Cartão Social tem como objetivo estratégico apoiar os idosos, portadores de 

deficiência ou reformados por invalidez, em situação de carência económica, 

bem como agregados familiares numerosos e agregados familiares 

monoparentais residentes no concelho de Aljezur.  

O Gabinete de Psicologia da Câmara Municipal de Aljezur tem capacidade para 

prestar serviços de apoio psicológico geral, apoio psicopedagógico, efetua 

avaliações psicológicas e faz encaminhamento de casos que necessitam de 

acompanhamento multidisciplinar (toxicodependência, alcoolismo, indivíduos 

com perturbação mental, entre outras situações). 

Tendo em conta a grave insuficiência de respostas dos serviços de saúde e do 

nível da acessibilidade, a continuidade da resposta EspecialMente constitui 

uma mais-valia para os indivíduos do concelho de Aljezur (surge da 

necessidade sentida pela Casa da Criança do Rogil e pela Autarquia, da 

continuidade do projeto EspecialMente que foi financiado pela DGS entre 2011 

- 2014). 
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Este projeto tem como objetivos a promoção da saúde mental e a intervenção 

terapêutica multidisciplinar na doença mental, através da promoção de 

momentos de bem-estar através de workshops, ateliers, tertúlias e outros 

encontros.  

No que concerne à intervenção terapêutica pretende proporcionar a todos os 

indivíduos, independentemente da idade, que apresentem necessidades 

físicas, mentais, cognitivas ou com múltiplas perturbações no seu 

desenvolvimento biopsicossocial, a estimulação das suas potencialidades, 

promovendo a integração e inserção social, sendo o objetivo principal a 

melhoria da sua qualidade de vida e do seu bem-estar psicosocioemocional.  

A equipa é composta por uma Psicóloga, uma Psicomotricista e uma Terapeuta 

da Fala, no entanto, e ao contrário do projeto anterior, o EspecialMente não é 

um serviço gratuito, sendo que o valor apurado por consulta tem por base o 

IRS do utente. Em 2018 foram realizadas 719 sessões terapêuticas, 333 de 

Psicomotricidade, 375 de Terapia da Fala e 11 de Equitação terapêutica. 

 

O Protocolo da Câmara Municipal de Aljezur com a Conferência de Nossa 

Senhora D`Alva de Aljezur, uma associação local que apoia na base do 

voluntariado e da solidariedade social dos seus membros, os indivíduos e 

famílias socialmente mais desfavorecidos. 

A Câmara Municipal apoia a nível logístico e financeiro de forma a que a 

conferência possa intervir nas situações consideradas de carência ou 

emergência social, nos casos em que os beneficiários já tenham solicitado 

apoio institucional a outras instâncias públicas, e que mesmo assim, a sua 

situação continue a ser de carência em múltiplos aspetos. 

Nesse sentido apresentam-se alguns dados dos apoios de emergência social 

prestados nos últimos anos. 
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                                 Quadro 46– Dados comparados de 2012, 2015 e 2016. 
 Fonte: CMA e Conferência de Nossa Senhora D`Alva de Aljezur. 

 

Os apoios de emergência têm registado alguma regularidade ao logo dos anos 

em análise (2012, 2015 e 2018) em termos de montantes globais, conforme 

nos é dado a observar, com algumas oscilações entre os apoios para 

alimentação, saúde e habitação. 

Estes apoios são canalizados para produtos essenciais de primeira 

necessidade a nível alimentar, para medicação, aparelhos de apoio à visão ou 

dentição no caso da saúde e apoio a despesas com eletricidade e gás em 

matéria de habitação. 

 

  Alimentação Saúde Habitação 

2012 1292,66 € 3059,12 € 2636,34 € 

2015 1636,42 € 3859,06 € 600,49 € 

2018 258,50 € 5875,59 € 459,50 € 
                                 Quadro 47 – Dados de alimentação, saúde e habitação. 

 Fonte: CMA e Conferência de Nossa Senhora D`Alva de Aljezur. 

 

Em termos de valores globais registaram-se os seguintes apoios ao longo dos 

anos em análise: 

Em 2012 - 1292,66€ em alimentação, 3059,12€ em saúde e 2636,34€ em 

habitação, num total de 6988,12€ em apoios de emergência social; 

Em 2015 - 1636,42€ em alimentação, 3859,06€ em saúde e 600,49€ em 

habitação, num total de 6 095,97€ em apoios de emergência social; 
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Em 2018 - 258,50€ em alimentação, 5875,59€ saúde e 459,50€ em habitação, 

num total de 6593,59€ em apoios de emergência social. 

 

Um outro programa com interesse social e já amplamente enraizado na 

comunidade local é o PROTEL – Programa de Ocupação de Tempos Livres 

do Município de Aljezur. 

Este programa que no presente ano se denominada “PROTEL – Vida Ativa 

2019” tem como entidade promotora o Município e como entidades parceiras 

as juntas de freguesia, associações e IPSS´s do concelho, tendo como 

destinatários jovens estudantes a partir dos 16 anos, pensionistas, reformados 

e pessoas profissionalmente inativas. Um programa que decorre anualmente 

de maio a outubro e tem como objetivo a ocupação saudável do tempo livre, 

bem como promover o desenvolvimento de competências sociais, cívicas, de 

responsabilidade ativa na vida local e de integração social.  

No ano 2018 participaram um total de 42 pessoas, dos quais 9 eram jovens 

estudantes. 

 

Gabinete de Apoio à Vítima (GAVA)  

O Gabinete de Apoio à Vítima (GAVA) de Aljezur é um serviço especializado de 

apoio a vítimas de violência doméstica e que contempla serviços gratuitos de 

apoio psicológico, jurídico e social. 

Em seguida apresentam-se os dados relativos ao trabalho desenvolvido pelo 

GAVA de Aljezur, desde o início do seu funcionamento a 19 de maio de 2016, 

até 19 de maio de 2018 (data do seu mais recente relatório de atividade).  

 

Vítimas por Género  

Feminino Masculino Total 

11 2 13 

Quadro 48 – Vítimas por Género. 
                Fonte: GAVA. 

Neste período o GAVA registou um total de 13 vítimas, 11 do género feminino 

(85%) e 2 do género masculino (15%). 
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Em termos de estado civil, duas das vítimas encontravam-se casadas ou em 

união de facto, oito estavam divorciadas ou separadas e três na situação de 

solteiras. 

De referir que em relação à nacionalidade, 9 tinham nacionalidade portuguesa 

e 4 tinham outras nacionalidades. 

 

Vítimas por Grupos Etários 

<16 anos 16-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 anos 

2 0 1 4 3 2 1 0 

Quadro 49 – Vítimas por Género. 
                Fonte: GAVA. 

 

Como se pode verificar relativamente à análise das vítimas por grupo etário, 

duas tinham menos de 16 anos, uma tinha entre 19 e 24 anos, quatro 

situavam-se entre os 25 e os 34 anos, três entre os 35 e os 44 anos, duas 

entre os 45 e os 54 anos, e uma entre os 55 e os 64 anos. 

 

Vítimas por Nível de Ensino 

Sem Escolaridade 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Superior 

1 1 2 5 2 2 

Quadro 50 – Vítimas por Nível de Ensino. 

                Fonte: GAVA. 

Se analisarmos as vítimas de crime por nível de ensino, verificamos que uma 

não tinha qualquer escolaridade, uma tinha o 1º Ciclo, duas o 2º Ciclo, cinco 

vítimas registavam o 3º Ciclo, duas o Ensino Secundário e duas tinham o 

Ensino Superior. 

De referir também que relativamente à situação perante o emprego, sete 

vítimas encontravam-se empregadas, quatro estavam desempregadas e duas 

em frequência escolar. 

O Centro Distrital de Segurança Social de Faro através do Serviço Local de 

Atendimento de Aljezur contempla algumas respostas de ação social, 

nomeadamente o apoio à família e comunidade através do atendimento e 

acompanhamento social. É uma “resposta social que visa apoiar as pessoas e  
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as famílias na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou gerados 

por situações de risco/ou exclusão social, assente numa relação de 

reciprocidade técnico/utente, tendo em vista a promoção de condições 

facilitadoras da sua inserção, através, nomeadamente, do apoio à elaboração e 

acompanhamento de um projeto de vida.” 

 

Apresentamos em seguida um quadro demonstrativo dos beneficiários da 

Segurança Social no concelho de Aljezur, por tipo de subvenção, em 2015. 

 

Beneficiários de Segurança Social no Concelho de Aljezur, 

por tipo de subvenção (2015) 

Beneficiários 

N.º 
% do 

total 

Abono de Família 419 40,68 

Rendimento Social de Inserção (RSI) 131 12,72 

Subsídio de Desemprego 242 23,49 

Subsídio Mensal Vitalício 4 0,39 

Subsídio por Assistência à 3.ª Pessoa 15 1,46 

Subsídio por doença 219 21,26 

TOTAL 1030 100 

           Quadro 51 – Beneficiários de Segurança Social no Concelho de Aljezur, por tipo de subvenção (2015). 

          Fonte: Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

Como nos é dado observar, os beneficiários da Segurança Social do concelho 

usufruem ou têm disponíveis diversas medidas de proteção social. Em 2015 

registaram-se 419 beneficiários de abono de família (prestação em dinheiro 

atribuída mensalmente, com o objetivo de compensar os encargos familiares 

respeitantes ao sustento e educação das crianças e jovens), 242 beneficiários 

de subsídio de desemprego (prestação em dinheiro atribuída aos beneficiários 

desempregados para compensar a falta de remuneração motivada pela perda 

involuntária de emprego), 219 beneficiários de subsídio por doença (prestação 

em dinheiro atribuída a trabalhadores temporariamente incapacitados para o 

trabalho, de forma a compensar a falta de remuneração motivada pela  
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ausência ao emprego) e 131 beneficiários de Rendimento Social de Inserção 

(consiste num apoio destinado a proteger as pessoas que se encontrem em 

situação de pobreza extrema, através de uma prestação em dinheiro que 

assegure e satisfaça as suas necessidades mínimas). 

De salientar ainda 15 beneficiários de subsídio por assistência à 3ª pessoa, 

destinado a compensar famílias com descendentes, a receber abono de família 

com bonificação por deficiência, que estejam em situação de dependência e 

que necessitem do acompanhamento permanente de 3.ª pessoa, e, por fim, 4 

munícipes a usufruir de subsídio mensal vitalício, que é uma prestação 

monetária atribuída aos ascendentes de pessoas com idade superior a 24 anos 

e portadoras de deficiência. 

 

O Núcleo Local de Inserção (NLI) é um órgão local, a quem compete a 

gestão processual continuada dos percursos de inserção dos beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção e a sua atuação enquadra-se no instituído na 

Lei nº 13/2003, (art.33), de 21 de maio. 

De base concelhia, o NLI é constituído por representantes dos organismos 

públicos das áreas da segurança social (a quem compete a respetiva gestão e 

coordenação), do emprego e formação profissional, da educação, da saúde e 

das autarquias locais, bem como representantes das duas instituições 

particulares de solidariedade social sem fins lucrativos do concelho (Casa da 

Criança do Rogil e Santa Casa da Misericórdia de Aljezur). 

Sendo o RSI uma das principais medidas de combate à pobreza e exclusão 

sociais, esta medida assume particular importância enquanto instrumento de 

proteção das pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema, 

sendo constituído por uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação 

das suas necessidades mínimas, e por um programa de inserção que integra 

um contrato, composto por um conjunto de ações estabelecidas de acordo com 

as caraterísticas e condições do agregado familiar do requerente da prestação, 

visando uma progressiva inserção social, laboral e comunitária dos seus 

membros. 
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Em seguida são apresentados alguns dados sobre a medida de RSI no 

concelho de Aljezur. 

 

Evolução do RSI no concelho de Aljezur 

 2005 2011 2013 2015 2016 2017 2018 

Beneficiários 149 266 167 131 106 83 81 

Agregados 

Familiares 
41 

83 (até 

julho) 

     

           Quadro 52 – Evolução do RSI no concelho de Aljezur. 
          Fonte: INE, PORDATA, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

 

Como é dado a observar através do quadro acima, o número de beneficiários 

de RSI no concelho era de 149 em 2005 (aquando do primeiro diagnóstico 

social do concelho), 266 beneficiários em 2011 (ano em que foi registado o 

valor mais elevado), 167 beneficiários em 2013, 131 beneficiários em 2015, 

106 beneficiários em 2016, 83 beneficiários em 2017 e 81 em 2018.  

Relativamente ao ano 2019, e face a dados do mês de maio, no NLI de Aljezur 

encontravam-se 48 acordos de inserção em acompanhamento na medida RSI, 

com um total de 76 beneficiários, dados que passamos a descriminar nos 

quadros seguintes. 

 

 

          Quadro 53 – Processos em acompanhamento no concelho de Aljezur. 
          Fonte: Núcleo Local de Inserção de Aljezur. 

 

A prevalência de requerimentos de RSI foi efetuada por indivíduos do género 

masculino (29, num total de 48), no que respeita à sua titularidade. 
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                                 Quadro 54 – Género dos titulares e dos beneficiários  

                                 Fonte: Núcleo Local de Inserção de Aljezur. 

Relativamente aos beneficiários abrangidos pela medida, os integrados em 

ações de inserção correspondem a 37 indivíduos do género feminino e 39 

indivíduos do género masculino, como nos é dado a observar. De entre os 

beneficiários contam-se 12 menores de idade, na sua maioria do género 

feminino (9), integrados em meio escolar, exceto um bebé com meses de 

idade.  

 

A maioria dos beneficiários (64), encontram-se em idade ativa, apesar de nem 

todos reunirem condições para integrar o mercado de trabalho, dado que 6 têm 

apresentado Certificado de Incapacidade Temporária (CIT). 

 

Idade e género dos beneficiários a frequentar ações de inserção 

0-5 
6-18 
anos 

19-24 
anos 

25-34 
anos 

35-44 
anos 

45-54 
anos 

55-
64anos 

» 65 
anos 

Totais 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 3 3 10 1 0 2 3 5 6 5 7 19 9 1 1 37 39 
                  Quadro 55 – Idade e género dos beneficiários a frequentar ações de inserção. 
                  Fonte: Núcleo Local de Inserção de Aljezur. 

Como é possível analisar, a maioria dos beneficiários (28) registam idades 

compreendidas entre os 55 e os 64 anos de idade, seguido dos beneficiários 

entre os 6 e os 18 anos (com 13), os compreendidos entre os 45 e os 54 anos 

(com 12) e entre os 35 e os 44 anos (com 11), por entre os valores com maior 

destaque. De referir também a existência de 1 beneficiário com idade a partir 

dos 65 anos, 5 com idades entre os 25 e os 34 anos, 4 com idades até aos 5 

anos e 1 com idade entre os 19 e os 24 anos de idade. 
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Quadro 56 – Tipologia das famílias.  
                                Fonte: Núcleo Local de Inserção de Aljezur. 

 

Em relação à tipologia de família face aos acordos de inserção registados, 

verificam-se 33 famílias isoladas, 7 famílias monoparentais, 5 famílias 

nucleares com filhos e 3 famílias nucleares sem filhos.  

 
Idosos  

 

O grupo etário com mais de 65 anos tem vindo a assumir particular destaque 

neste concelho e é percetível na descrição da sua evolução ao longo dos 

últimos anos, assim como no valor total de pensionista registados no concelho.  

 

Evolução da população residente com 65 ou mais anos 

2001 2011 2016 

1534 1700 1727 

                     Quadro 57 – Evolução da população residente com 65 ou mais anos                      
                     Fonte: INE. 

 

Como é dado a observar a população residente com 65 anos ou mais evoluiu 

de 1534 habitantes em 2001, para 1700 em 2011, sendo que para o ano de 

2016 a estimativa do INE é de 1727 habitantes. Valores que apontam para a 

tendência geral de crescimento deste grupo etário no concelho de Aljezur.    
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Evolução do número de pensionistas e reformados 

 2001 2011 2016 

Da Segurança Social 2048 1830 1643 

Da Caixa Geral de 

Aposentações 
----- 221 255 

                     Quadro 58 – Evolução da população residente com 65 ou mais anos                      
                     Fonte: PORDATA. 

 

Relativamente ao número de pensionistas, o concelho de Aljezur registava em 

2016 um total de 1643 pensionistas da Segurança Social (no total de 

pensionistas por invalidez, velhice e sobrevivência) e 255 da Caixa Geral de 

Aposentações, perfazendo um total de 1898 pensionistas registados no 

concelho de Aljezur. 

De referir que apesar da tendência decrescente das pensões da Segurança 

Social, é importante frisar que as mesmas integram também as pensões de 

invalidez e sobrevivência.  

 

O Complemento Solidário para Idosos (CSI) é um apoio em dinheiro pago 

mensalmente aos idosos de baixos recursos, com idade igual ou superior à 

idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de Segurança 

Social e residentes em Portugal. 

Este apoio permite ao beneficiário aceder a outros direitos adicionais, 

nomeadamente ao nível da saúde, em medicamentos, a parcela do preço não 

comparticipada pelo estado, com uma participação financeira de 50%, na 

aquisição de óculos e lentes, comparticipação de 75% da despesa, até ao 

limite de 100€ a cada dois anos; na aquisição e reparação de próteses 

dentárias removíveis, apoiado financeiramente em 75% da despesa, até ao 

limite de 250€, a cada três anos; e ainda o acesso gratuito às consultas de 

dentista/estomatologista, através de um cheque-dentista. 

Além dos apoios descritos anteriormente, os beneficiários deste complemento 

dispõem ainda de um apoio social extraordinário ao consumidor de energia, 

através da tarifa social de eletricidade e do gás natural. 
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Em relação ao equipamento social de apoio a idosos, o concelho dispõe da 

Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, uma I.P.S.S. – Instituição Particular 

de Solidariedade Social – com a valência de Estrutura Residencial para Idosos 

(ERPI) em Aljezur e a valência de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) que está 

presente em todas as freguesias do concelho.  

Como podemos observar no quadro seguinte, o serviço de Estrutura 

Residencial Para Idosos apenas existe na freguesia de Aljezur e tem 

capacidade para 60 idosos em internamento, encontrando-se no limite da sua 

capacidade, não conseguindo dar resposta à procura existente. 

 

Serviços e utentes da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur (junho 2019) 

Serviços Capacidade 
N. utentes 
em acordo 

Frequência  

ERPI (Aljezur) 60 60 60 

Serviço de Apoio 
Domiciliário 

Aljezur 30 25 28 

Bordeira 11 11 11 

Rogil 20 20 20 

Odeceixe 30 14 12 
Total de utentes do Serviço de Apoio 

Domiciliário no Concelho 
 70  

                         Quadro 59 – Serviços e utentes da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur (junho 2019). 

                         Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Aljezur.  

 

 

O SAD (que inclui serviços de higiene pessoal e habitacional, tratamento de 

roupa, alimentação e acompanhamento ao exterior) está disponível em todas 

as freguesias e tem um total de 70 utentes com acordo. Aljezur tem 25 utentes 

e tem capacidade para 30, a Bordeira tem 11 utentes e tem capacidade para 

11 utentes, o Rogil tem 20 utentes e capacidade para 20, enquanto a freguesia 

de Odeceixe tem 14 utentes e capacidade para 30 utentes.    

É importante referir que atualmente existe lista de espera nas duas valências 

da Santa Casa da Misericórdia em Aljezur. Em junho de 2019 a valência ERPI 

registava 42 mulheres e 36 homens em lista de espera, dos quais 8 são das 

Alfambras, 3 da Arrifana, 1 de Monte Clérigo, 1 do Vale da Telha e 2 dos Vales. 

Por sua vez, a valência SAD registava uma listagem de 7 pessoas das 

Alfambras, 6 de Aljezur, 3 de Odeceixe e 9 do Rogil.  
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De referir que as zonas anteriormente mencionadas que ficam fora das sedes 

de freguesia não dispõem de valência SAD – Serviço de Apoio Domiciliário.  

 

Relativamente à promoção da vida ativa e desportiva e de forma a contribuir 

para que a população sénior consiga também contrariar o isolamento social, o 

município disponibiliza duas vezes por semana o transporte de munícipes para 

o pavilhão gimnodesportivo de Aljezur, existindo neste momento cerca de 100 

inscritos no programa da ginástica sénior do município. 

 

                                                   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                     Quadro 60 – Aulas sénior e marchas passeio. 

                     Fonte: Câmara Municipal de Aljezur, 2019. 
 

 

A Piscina Municipal disponibiliza o serviço de hidrosénior/hidroginástica, 

caraterizado por exercícios adaptados à faixa etária, acompanhados por 

música e numa zona da piscina “com pé”, contando com 9 participantes. 

Inserido no Programa Nacional de Marcha e Corrida, promovido pelo Instituto 

do Desporto de Portugal, o município, para além do apoio às marchas 

regulares no concelho, coloca ainda o transporte à disposição dos seus 

munícipes para poderem, desta forma, participar em duas marchas por mês na 

nossa região. 

Para além das atividades regulares existem também atividades pontuais, de 

caráter anual, como a aula de ginástica sénior e marcha-passeio no 25 de abril, 

ou o banho do dia 29 de agosto, também com marcha-passeio e as atividades 

de fim de época desportiva no natal e verão. 

 

 

 

Aulas Sénior (2018) 
Nº de Utentes 

2018 2019 
HidroSénior 7 9 

Ginástica Sénior 

Aljezur 22 42 

Bordeira 6 9 

Rogil 12 17 

Carrascalinho 8 11 

Odeceixe 13 21 

Marchas-Passeio 35/40 (média) 
293 

(nº participantes 
até abril)  
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Em matéria de atividade sociocultural o município conta com o Programa 

Entrelaçar, um programa diário e regular que se desenvolve de setembro a 

julho e dirigido a munícipes a partir dos 60 anos de idade. 

O programa tem como objetivos a realização de atividades de lazer e a 

convivência em grupo como estratégias fundamentais na promoção do 

equilíbrio biopsicossocial do idoso, na atenuação dos impactos do 

envelhecimento sobre o próprio indivíduo, e nos conflitos ambientais e pessoais 

que o envelhecimento induz. Manter a qualidade de vida das pessoas idosas 

está associado, não apenas à evolução da tecnologia e da medicina, mas 

também ao efeito das emoções e elementos positivos tais como amor, humor, 

surpresa, curiosidade, paixão, perdão, alegria, esperança, entusiasmo, dar e 

partilhar – que atuam no sistema imunológico, contribuindo para o alcance e 

manutenção de um estado de bem-estar e de vida saudável, durante mais 

tempo. 

O mesmo desenvolve-se em todas as sedes de freguesia e também em alguns 

locais mais dispersos. Os cerca de cem participantes regulares são envolvidos 

na planificação e desenvolvimento de atividades que lhes são significativas e 

por si escolhidas (individual e coletivamente), com as quais se envolvem desde 

a conceção à realização final. 

Tem acontecido de tudo um pouco, desde grupos de teatro e canto, aos 

trabalhos manuais, leitura, poesia, visionamento de filmes, convívios em datas 

festivas e da comunidade, com convite à população e apresentação de 

espetáculos.  

 

Nas iniciativas de cariz sociocultural existem ainda algumas atividades pontuais 

de caráter anual, como os passeios da Páscoa de realização conjunta com as 

juntas de freguesia e o lanche/convívio de Páscoa, um encontro que agrega 

população sénior de todo o concelho.   
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Respostas para a inclusão 
 
Não dispondo Aljezur de entidades de cariz social sedeadas no concelho com 

resposta direta para os seus munícipes portadores de deficiência, é necessário 

recorrer às instituições existentes no concelho de Lagos, nomeadamente ao 

CASLAS – Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos e à NECI – 

Núcleo de Educação da Criança Inadaptada, instituições com intervenção na 

área territorial da Associação Terras do Infante. 

 

O Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos (CASLAS) é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, com as 

valências de Lar Residencial da Casa de Santo Amaro, o Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) e a Unidade de Reabilitação Professional (URP). 

O Lar Residencial da Casa de Santo Amaro, do CASLAS, é uma valência 

que se destina a indivíduos com deficiência e/ou incapacidade, de ambos os 

sexos, com idade igual ou superior a 16 anos e que necessitam de apoio nas 

atividades na vida diária. Este tem capacidade para 40 utentes, mas o Acordo 

de Cooperação com a Segurança Social de Faro é apenas para 30 utentes. Os 

utentes usufruem de vários serviços que contribuem para o aumento do seu 

bem-estar e qualidade de vida, tais como: cuidados de higiene e conforto, 

auxílio nas refeições, apoio medicamentoso, tratamento de roupa, transporte 

adaptado e apoio na realização das atividades de vida diária. O Lar Residencial 

disponibiliza também os serviços de fisioterapia, psicologia, terapia 

ocupacional, serviço social, medicina geral e fisiatria. Além dos serviços 

referidos, realizam-se ainda atividades de carater não permanente, como a 

Equitação Terapêutica, Hipoterapia, Hidroterapia e Terapia Ocupacional.  

 

O Centro de Atividades Ocupacionais da Casa de Santo Amaro, do 

CASLAS, com capacidade para 30 utentes, dos quais 28 usufruem do Acordo 

de Cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social, destina-se a 

utentes com deficiência motora, sintomas neurológicos afins e outras 

deficiências (sem qualquer distinção de raça, credo, género ou meio social), 

que tenham finalizado a escolaridade obrigatória. Este tem como objetivo geral  
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promover o bem-estar biopsicossocial de todos os utentes, de acordo com as 

suas capacidades, potencialidade e necessidades. Os utentes usufruem de 

diversas atividades, almoço, lanche e transporte. Esta resposta social funciona 

de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre as 9h e as 17h. 

Presentemente o CAO tem um utente residente no concelho de Aljezur.  

 

A Unidade de Reabilitação Profissional (URP) é cofinanciada pelo estado 

português e união europeia e recebe formandos residentes no barlavento 

algarvio com idades compreendidas entre os 15 e os 50 anos, podendo dar 

uma resposta ao nível da formação e integração profissional a pessoas com 

deficiência músculo-esquelética (ex. paraplegia, AVC, etc.), sensorial (ex. visão 

ou audição), intelectual (ex. jovens com dificuldades de aprendizagem que não 

conseguem progredir no meio “normal” de ensino), entre outros tipos de 

deficiência. 

De momento, a URP tem formações nas áreas de assistente administrativo, 

operador de informática, operador de jardinagem, cozinha, assistente familiar e 

de apoio à comunidade e operador gráfico de acabamentos (com dupla 

certificação de nível 2). 

Dependendo das necessidades de cada formando, estes podem usufruir ainda 

de consultas de fisioterapia, apoio social, psicologia ou terapia ocupacional, 

para além da bolsa de formação a que têm direito. 

 

NECI – Núcleo de Educação da Criança Inadaptada 

O concelho de Lagos dispõe também da NECI – Núcleo de Educação da 

Criança Inadaptada –, uma I.P.S.S. que tem como objetivos promover a 

educação, o desenvolvimento e a autonomia das crianças/jovens inadaptadas, 

favorecer a integração da criança jovem na família, escola, trabalho e meio 

social, potenciar a colaboração entre os agentes educativos com vista a uma 

melhor intervenção bio-psico-social e sensibilizar a sociedade para a 

problemática da deficiência. 
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A NECI tem em funcionamento as valências de CAO (Centro de Atividades 

Ocupacionais), Lar Residencial e Intervenção Precoce, com área de 

intervenção em todo o território dos concelhos das Terras do Infante. 

O CAO tem por finalidade disponibilizar condições que contribuam para a 

qualidade de vida de jovens e adultos com deficiência, através do 

desenvolvimento de diferentes atividades e do apoio na superação das 

suas necessidades, de forma a permitir o desenvolvimento possível das suas 

capacidades, promovendo competências sociais e respeitando as caraterísticas 

e a individualidade de cada utente. 

Atividades desenvolvidas: 

- Atividades Estritamente Ocupacionais – Trapologia, Multimédia, Artes 

Plásticas, Oficina de Artesãos; 

- Atividades Socialmente Úteis – Montagem de Crachás, Oficina de Cozinha; 

- Atividades da vida diária - Jardinagem, reciclagem, tarefas domésticas;  

- Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social – programas de 

desenvolvimento de competências sociais e pessoais, programas de 

autorrepresentação; 

- Atividades Lúdico terapêuticas –Equitação Terapêutica e Adaptada, 

Hidroterapia, Asinoterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional; 

- Atividades Socioculturais – participação em eventos na comunidade, 

celebração de efemérides, praia, entre outras. 

O Lar Residencial é uma estrutura para alojamento coletivo de pessoas com 

deficiência intelectual e/ou motora ou multideficiência, com idades 

compreendidas entre os 16 e os 64 anos, que se encontram impedidas, 

temporária ou definitivamente, de residir no seu meio familiar.  

Atualmente, do concelho de Aljezur, o Centro de Atividades Ocupacionais e o 

Lar Residencial integram: 

- 1 utente a frequentar exclusivamente a resposta social CAO; 

- 3 utentes a frequentar em simultâneo as respostas sociais CAO e lar 

residencial; 

- 1 utente a frequentar exclusivamente a resposta social lar residencial. 



                                      
Diagnóstico Social do Concelho de Aljezur 

 
 

 79 

 
 

Relativamente à Intervenção Precoce na Infância, o serviço encontra-se 

atualmente integrado na Equipa Local de Intervenção (ELI de Lagos) e destina-

se a apoiar crianças entre os 0 e os 6 anos de idade, com alterações nas 

funções ou estruturas do corpo, que condicionam a sua participação em 

atividades típicas para a sua idade e contexto social ou com risco grave de 

desenvolvimento, e suas famílias, desde que elegíveis no âmbito dos critérios 

definidos pelo SNIPI - Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. 

Utentes do Concelho de Aljezur a frequentar a valência: 5.  

De referir também que no âmbito do programa FEAC (Fundo Europeu de 

Auxílio à Pessoas Carenciadas) a NECI está a apoiar à data de hoje (15 de 

junho 2018) 33 agregados familiares, com um total de 64 indivíduos, que 

residem no concelho de Aljezur e se encontram em situação de carência 

económica. 

O programa FEAC é o Fundo Europeu de Auxílio à Pessoas Carenciadas que 

se operacionaliza com a distribuição mensal de cabazes de alimentos a 

indivíduos e famílias em situação de carência. Este programa é financiado pelo 

POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas - e 

é diretamente monitorizado pela Segurança Social. 

A NECI todos os meses se desloca a Aljezur para a entrega dos alimentos aos 

indivíduos e famílias beneficiárias do programa, sendo que as famílias são 

identificadas e sinalizadas pela Segurança Social, no âmbito da ação social. Os 

alimentos são armazenados e distribuídos em Aljezur numa infraestrutura com 

as condições adequadas, a qual foi cedida com a colaboração da Associação 

de Bombeiros de Lagos. A NECI conta ainda, para entrega de alimentos, de 

uma pessoa voluntária, residente em Aljezur, que presta apoio na elaboração e 

distribuição dos cabazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poapmc.portugal2020.pt/pesquisa?p_p_auth=DlN2MITz&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=34162&_101_type=content&_101_urlTitle=fornecimento-de-refeicoes-diarias-gratuitas&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpoapmc.portugal2020.pt%2Fpesquisa%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_keywords%3DFEAC%2B-%2BFundo%2BEuropeu%2Bde%2BAuxilio%2B%25C3%25A0s%2BPessoas%2BMais%2BCarenciadas%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch


                                      
Diagnóstico Social do Concelho de Aljezur 

 
 

 80 

 
 

Equipamento Desportivo, Cultural e Movimento Associativo 
 

O investimento e apoio em equipamento desportivo e cultural é uma das linhas 

orientadores da Câmara Municipal de Aljezur ao nível da dinamização da 

comunidade local, paralelamente com o investimento protocolado com o 

movimento associativo do concelho, tanto através de meios financeiros como 

materiais ou técnicos, motivo pelo qual, em seguida, passamos a descrever 

essa realidade. 

 

 

Equipamento Desportivo 

 
Equipamento Quantidade 

Campo Municipal de Futebol 11 (Aljezur) 1 

Campo de Futebol 11 “António Nobre” (Odeceixe) 1 

Pavilhão Desportivo Municipal de Aljezur 1 

Piscinas Municipais de Aljezur 1 

Campo Polidesportivo (Aljezur) 1 

Espaço de Jogo e Recreio (parque infantil) 9 

Parque Geriátrico 5 
                                     Quadro 61 – Equipamento Desportivo. 
                                     Fonte: Dados próprios. 

 
 

Em termos de equipamentos desportivos disponíveis ao público em geral, o 

concelho conta com vários equipamentos coletivos ao serviço da população. 

Relativamente a grandes recintos desportivos ao ar livre, conta com dois 

campos de futebol de 11. O campo municipal de futebol de 11 em Aljezur, que 

consiste num campo com relvado sintético, com marcações também para 

futebol de 7 e que dispõe de dois balneários para as equipas mais o balneário 

dos árbitros. Assim como o campo de futebol de 11 “António Nobre” em 

Odeceixe, que consiste num campo pelado, com dois balneários para as 

equipas mais o balneário dos árbitros. 

Outro espaço coletivo e coberto de grande dimensão é o pavilhão desportivo 

de Aljezur, que dispõe das seguintes caraterísticas:  

- Espaço Kurnack (com piso próprio para aulas de grupo, sala com espaldares, 

bicicletas, fitballs, pesos livres, cordas, elásticos e colchões) que integra  
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práticas desportivas como o indoor cycling, treino funcional, pillates, hip-hop e 

ginástica sénior;  

- Espaço nave (com piso de madeira, campo com marcações para futsal, 

voleibol, basquetebol, hóquei, ténis e Andebol) e que integra práticas 

desportivas como a patinagem e o futsal; 

- Contempla também uma sala polivalente, um gabinete médico e nove 

balneários. 

 

Em termos de grandes espaços coletivos cobertos, Aljezur dispõe ainda das 

piscinas municipais com as seguintes caraterísticas: dois tanques, um tanque 

de aprendizagem (12m x 9m x 1,20m de profundidade e outro de competição 

(25m x 12m x 2,20m de profundidade), zona de receção, gabinete de 

coordenação e três balneários, contemplando práticas desportivas como aulas 

de grupo (hidroginástica e hidrosénior) e escola de natação com adaptação ao 

meio aquático I, II, III e adultos. 

De registar também o campo polidesportivo ao ar livre existente em Aljezur, 

com piso em cimento, marcações para futebol de cinco, bancadas para o 

público em geral e dois balneários. 

O concelho dispõe ainda de nove espaços de jogo e recreio (parques infantis) 

distribuídos por Carrapateira, Aljezur, Rogil e Odeceixe. 

Já em relação aos parques geriátricos o concelho dispõe de cinco 

equipamentos distribuídos por Aljezur, Rogil e Odeceixe, e cuja natureza está 

direcionada para a população mais idosa ou publico em geral. 
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 Equipamento Cultural 

 

                    Quadro 62 – Equipamento Cultural.                  
                    Fonte: Dados próprios. 

 

Em matéria de equipamento cultural o concelho dispõe de um conjunto de 

equipamentos coletivos ao serviço da população.  

O concelho dispõe assim de um auditório, três galerias de arte e espaços de 

exposições, quatro museus, três núcleos museológicos, três ludotecas para 

crianças, um pavilhão municipal de feiras e grandes eventos e seis salões de 

festas espalhados um pouco por todo o concelho. 

 

A população também se organiza em termos culturais, recreativos e 

desportivas em torno de coletividades e associações locais, que dinamizam 

vários tipos de atividades ao longo de todo o ano. 

Em matéria de projetos e eventos, para além do já muito enraizado Festival da 

Batata-Doce de Aljezur, uma montra anual para a gastronomia, artesanato e 

cultura do concelho, destacamos ainda o Projeto “Lavrar o Mar” atualmente 

na sua 3º edição. Um projeto que proporciona vários espetáculos culturais nos 

concelhos de Aljezur e Monchique, em locais não convencionais, criado de 

modo a fazer chegar múltiplas formas teatrais ao alto da serra e à costa 

vicentina fora da chamada época alta do turismo, e que integra o programa 365 

Algarve, financiado pelas secretarias de Estado da Cultura e do Turismo,  

Equipamento cultural Nº Características 

Auditórios  1 - Escola EBI/JI de Aljezur (100 pessoas). 

Galerias de Arte e outros 
espaços de exposições 

3 

- Espaço + (Aljezur); 
- Galeria de Odeceixe; 
- Espaço de exposições do Museu do Mar e da Terra da 
Carrapateira.  

Museus 4 

- Museu do Mar e da Terra da Carrapateira; 
- Museu Municipal; 
- Museu Antoniano; 
- Museu de Arte Sacra Monsenhor Francisco Pardal. 

Outros núcleos 
museológicos 

3 
- Casa-Museu Pintor José Cercas. 
- Moinho de Odeceixe; 
- Adega-Museu de Odeceixe. 

Ludoteca 3 - Aljezur, Rogil e Odeceixe (Casa da Criança) 

Pavilhão de Feiras 1 - EMA (Espaço Multiusos de Aljezur) 

Salões de festas 6 
- Um na Carrapateira, três na freguesia do Rogil, um em 
Odeceixe e outro em Aljezur. 
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Turismo de Portugal, Região de Turismo do Algarve e União Europeia, bem 

como pelos municípios de Monchique e Aljezur.  

 

Movimento Associativo 

 
O município de Aljezur mantém um apoio regular às associações do concelho 

através do seu regulamento para a atribuição de apoios ao desenvolvimento 

social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de Aljezur, que se 

materializa através de candidaturas anuais em períodos previamente definidos 

e, por fim, pela celebração de protocolos, com vista à assunção dos direitos e 

deveres das partes envolvidas. 

Referir também que tendo em consideração os contextos geográfico e 

demográfico do concelho de Aljezur, é de registar a diversidade do movimento 

associativo local, nas suas diferentes dimensões temáticas, tanto recreativas 

como culturais, ambientais, desportivas ou económicas, como em seguida 

passamos a descrever. 

 
Associações Culturais / Ambientais / Desportivas / Recreativas 

 
Associações Tema / Atividades 

Associação de Geminação 
de Aljezur-Kürnach 

Intercâmbios; atividades culturais e sociais 

Clube Cultural e Recreativo "Os Amigos da 
Carrapateira" 

Promover as festas de Verão; modalidades desportivas 
como a petanca entre outras 

Grupo Recreativo Folclórico Amador do Rogil Promover encontros Folclóricos  

Associação dos Rogilenses e Amigos do Rogil Promover actividades culturais na freguesia do Rogil 

Associação de Defesa do Património Histórico e 
Arqueológico de Aljezur 

Trabalhos arqueológicos; cursos livres; museus 

Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur Atividades desportivas 

Grupo Desportivo Odeceixense Atividades desportivas e recreativas 

Clube Instrução e Recreio Rogilense Eventos recreativos, concursos de pesca 

Clube Instrução e Recreio Alfambrense Promoção de atividades culturais  

Juventude Clube Aljezurense Equipas de futebol jovem e sénior; outros eventos diversos. 

Tertúlia – Associação Sociocultural de Aljezur Secção de cinema e teatro; promoção do acesso à cultura. 

BTT Pedal`Ar Livre (Odeceixe) Desporto amador; atividades desportivas. 

Serviços Sociais Autarquias do Município de Aljezur 
Apoio social diverso aos sócios; atividades desportivas e 
recreativas no concelho.  

Associação Ecologista e Zoófila de Aljezur (AEZA) Defesa e proteção do ambiente e animais do concelho. 

Centro Social Cultural e Recreativo do Serominheiro Atividades culturais e recreativas diversas. 
     Quadro 63 – Associações culturais, desportivas e recreativas. 

     Fonte: Dados próprios. 
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Associações Económicas 

Associação Tema / Atividades 

Associação de Produtores 
de Batata-doce de Aljezur 

Recolha e armazenamento de produtos 

Associação de Pescadores do Portinho 
da Arrifana e da Costa Vicentina 

Manutenção do portinho da Arrifana; Promoção de 
eventos 

AFLOSUL – Associação de Produtores 
Florestais do Sudoeste Algarvio 

Proteção do meio florestal 

COOPAZUR – Cooperativa de Aljezur Promover a Venda de Produtos Agrícolas 

CRIALCOOP – Cooperativa dos Criadores de 
Gado do Algarve 

Promover a imagem e Venda de Gado no Barlavento 
Algarvio 

      Quadro 64 – Associações económicas. 

      Fonte: C.M. Aljezur, 2018 

 
 
Associações Humanitárias 

Associação Tema / Atividades 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur 

Combate a incêndios; salvamentos e socorro de 
sinistrados; atividades preventivas diversas 

      Quadro 65 – Associações humanitárias. 
      Fonte: Dados próprios. 

 

 

Associações de Natureza Religiosa / Apoio Social  

Associação Tema / Atividades 

Conferência de S. Vicente de Paulo de Aljezur  Apoio aos mais desprotegidos 

Conferência de S. Vicente de Paulo do Rogil Apoio aos mais desprotegidos 

Fábrica da Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora da Alva 

Apoio aos carenciados; distribuição de alimentos 
e roupas; visitas a doentes 

Grupo Sócio Caritativo da Paróquia de Nossa 
Senhora da Alva 

Recolha e distribuição de produtos alimentares 
pelos mais carenciados 

Igreja Evangélica do Templo de Sião Apoio aos mais desprotegidos 

Santa Casa da Misericórdia de Aljezur 
Apoio a idosos; acolhimento; apoio domiciliário; 
apoio aos mais desprotegidos. 

Casa da Criança do Rogil – Associação para a 
Promoção Social, Cultural e Desportiva da 
Infância do Rogil (IPSS) 

Atividades de tempos livres (ATL), Ludotecas, 
Creches, Unidade de Cuidados Continuados, 
serviços de psicologia, atelieres e workshops.  

      Quadro 66 – Associações de natureza religiosa / apoio social. 

      Fonte: Dados próprios. 
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Associações de Moradores 

Associação Tema / Atividades 

Associação de Moradores do Monte Clérigo Defesa do património comum aos moradores 

AMOVATE – Associação de Moradores de 
Vale da Telha 

Promoção do melhoramento do meio Urbano do 
Vales, Vale da Telha, Arrifana e Picão 

AMAZHO - Associação de Moradores e Amigos 
da zona histórica de Odeceixe 

Atividades de apoio à zona à zona histórica de 
Odeceixe 

      Quadro 67 – Associações de moradores. 
      Fonte: Dados próprios. 

 
 
Associações com Atividade, mas sem Sede no concelho de Aljezur  

Associação Tema / Atividades 

ASCAL – Associação dos Criadores 
de Gado do Algarve 

Apoio e Acompanhamento ao Criador de Gado no 
Algarve 

CASAS BRANCAS – Associação de Turismo 
de Qualidade no Litoral Alentejano e Costa 
Vicentina 

Visa a promoção de actividades turísticas na região 
numa lógica de desenvolvimento integrado 

VICENTINA – Associação para Protecção e 
Desenvolvimento do Algarve Sudoeste 

Desenvolvimento local, formação, projetos e 
candidaturas a fundos comunitários. Promoção da 
melhoria das condições culturais, sociais e materiais 
de vida das comunidades nas áreas abrangidas 

Associação Rota Vicentina 

Promoção do Turismo de Natureza na Costa 
Alentejana e Vicentina, sem fins lucrativos, para 
gerir, manter, dinamizar e promover o produto 
turístico que a Rota Vicentina representa. 

Mãozorra 

Associação cultural com o objetivo de promoção e 
produção de atividades de cariz tradicional e 
contemporânea nas áreas do teatro, formação e 
animação. 

Associação de Guitarra do Algarve  Formação e dinamização cultural. 

      Quadro 68 – Associações com atividade, mas sem sede no concelho de Aljezur. 
      Fonte: Dados próprios. 
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PARTE II 

Eixos Estratégicos do Diagnóstico Social 

 

Eixo Estratégico da Saúde  

Quadro síntese de problemas e prioridades  

 

Problemas Identificados Prioridades Atribuídas 

Falta de resposta de psicologia nos cuidados de saúde 

primários no concelho, na infância e adolescência 

 

 
 
 
 
 
 

Muito prioritário 

Inexistência de resposta de fisioterapia convencionada com o 

SNS no concelho 

Falta de transportes que respondam às necessidades dos 

utentes 

Insuficiente acompanhamento psicológico e psicossocial aos 

idosos  

Escassez de recursos humanos/ técnicos nos cuidados de 

saúde primários do concelho 

Falta de resposta da rede pública de dentista no concelho 

Prioritário 

Falta de cuidados continuados de saúde mental 

Distância espacial e temporal entre o serviço pré-hospitalar  

e intra-hospitalar  

Necessidade de promoção da saúde através de hábitos de 

vida saudáveis 
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Eixo Estratégico da Infância e Juventude  

Quadro síntese de problemas e prioridades  

 

 

Problemas Identificados Prioridades Atribuídas 

Faltam respostas em tempo útil na saúde mental infantil  

Muito prioritário Deficitária resposta em saúde mental na adolescência  

Ausência de equipamentos coletivos: Biblioteca; Centro 

Cultural; Espaço Jovem. 

 

Prioritário 

 

 

 

Eixo Estratégico dos Idosos 

Quadro síntese de problemas e prioridades  

 

 

Problemas Identificados Prioridades Atribuídas 

Inexistência de apoio domiciliário nas zonas mais dispersas 

Muito prioritário 
Falta de cuidados continuados de saúde mental 

Insuficiente resposta para idosos na valência lar 

Insuficiente acompanhamento psicológico e psiquiátrico aos idosos 

Desresponsabilização das famílias em relação aos idosos 
Prioritário 

Isolamento da população idosa 
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Eixo Estratégico das Famílias Multidesafiadas  

Quadro síntese de problemas e prioridades  

 

 

Problemas Identificados Prioridades Atribuídas 

Baixas competências pessoais, sociais e profissionais 

Muito prioritário 

Famílias com baixos recursos económicos 

Insuficiência de recursos para aumentar/melhorar a participação nos 

processos de mudança 

Falta de oferta formativa 

Falta de hábitos de trabalho 

Falta de competências parentais  

Não valorização da vida escolar 

Prioritário 

Consumos precoces e dependências  

Famílias monoparentais sem rede de suporte 

Dependência dos serviços de ação social 

Baixas habilitações literárias / qualificação profissional 
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Considerações Finais 

 

No seguimento da análise de indicadores que permitem estudar a realidade 

social do concelho de forma particularmente mais pormenorizada, é necessário 

frisar que os dados apresentados são sempre passíveis de uma permanente 

atualização e melhoramento, pois este deve ser um documento em aberto. 

O presente Diagnóstico Social incorpora todo o trabalho desenvolvido desde o 

início do programa, nomeadamente, os projetos desenvolvidos, a informação 

produzida e as perceções e experiência de terreno dos técnicos e dirigentes 

das instituições parceiras locais; não sendo menos verdade que os parceiros 

estão hoje mais conscientes de todo o percurso percorrido e do muito que 

existe por percorrer em matéria de planeamento estratégico em parceria nas 

áreas sociais. 

Foram assim atualizados e identificados novos problemas face ao documento 

anterior, bem como reformuladas as respetivas prioridades, em função da 

reavaliação efetuada.  

Passamos assim a descrever os problemas mais prioritários identificados, de 

entre os eixos estratégicos definidos como estruturantes: 

Saúde – Falta de resposta de psicologia nos cuidados de saúde primários no 

concelho, na infância e adolescência; inexistência de resposta de fisioterapia 

convencionada com o SNS no concelho; falta de transportes que respondam às 

necessidades dos utentes; insuficiente acompanhamento psicológico e 

psicossocial aos idosos; e escassez de recursos humanos/técnicos nos 

cuidados de saúde primários do concelho. 

Infância e juventude – Faltam respostas em tempo útil na saúde mental infantil; e 

deficitária resposta em saúde mental na adolescência. 

Idosos – Inexistência de apoio domiciliário nas zonas mais dispersas; falta de 

cuidados continuados de saúde mental; insuficiente resposta para idosos na 

valência lar; e insuficiente acompanhamento psicológico e psiquiátrico aos 

idosos. 
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Famílias multidesafiadas – Baixas competências pessoais, sociais e 

profissionais; famílias com baixos recursos económicos; insuficiência de 

recursos para aumentar/melhorar a participação nos processos de mudança; 

falta de oferta formativa; falta de hábitos de trabalho; falta de competências 

parentais. 

Ficaram assim sumariamente descritos alguns dos principais problemas 

identificados e, em mote de conclusão, nunca é demais relembrar que o 

planeamento não se esgota nos documentos e planos produzidos. A realidade 

social está permanentemente em mudança e as circunstâncias, prioridades e 

oportunidades sofrem mutações muitas vezes inesperadas.  

Neste sentido e apesar de quaisquer alterações que possam ocorrer por 

circunstâncias externas, os parceiros deixam definidas as prioridades deste 

Diagnóstico Social, que servirão de ponto de partida para a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Social, um documento que transformará os 

problemas em estratégia de intervenção, através da elaboração e definição de 

objetivos estratégicos e específicos concretos, que ficarão disponíveis para 

todos os intervenientes locais e poderão servir de base para a definição de 

novos mecanismos de intervenção social que vão de encontro aos objetivos 

traçados pela rede social. 
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