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Glossário

Pobreza/Privação - Entendida como fenómeno resultante 
da escassez de recursos para fazer face às necessidades 
básicas e padrão de vida da sociedade actual (definição 
adoptada pelo PNAI 2006-2008). As necessidades básicas 
incluem: condições de alojamento, bens de conforto, 
necessidades básicas, capacidade financeira, redes de 
sociabilidade, mercado de trabalho, educação e formação.
DeFiCiÊNCia - Perda ou alteração de uma estrutura ou de 
uma função psicológica, fisiológica ou anatómica.
ÍNDiCe De eNveLHeCiMeNTo -  Relação entre a população 
idosa e a população jovem, definida habitualmente como o 
quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos 
e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 
0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas 
dos 0 aos 14 anos).
ÍNDiCe De DePeNDÊNCia De iDoSoS - Relação entre a 
população idosa e a população em idade activa, definida 
habitualmente como o quociente entre o número de 
pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com 
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa 
habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos).
ÍNDiCe De DePeNDÊNCia De JoveNS - Relação entre a 
população jovem e a população em idade activa, definida 
habitualmente como o quociente entre o número de 
pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 
anos e o número de pessoas com idades compreendidas 
entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 
pessoas com 15-64 anos).
DeNSiDaDe PoPULaCioNaL -  Intensidade do povoamento 
expressa pela relação entre o número de habitantes de uma 
área territorial determinada e a superfície desse território 
(habitualmente expressa em número de habitantes por 

quilómetro quadrado).
TaXa De NaTaLiDaDe - Número de nados vivos ocorrido 
durante um determinado período de tempo, normalmente 
um ano civil, referido à população média desse período 
(habitualmente expressa em número de nados vivos por 
1000 habitantes).
TaXa De reTeNção e DeSiSTÊNCia - Relação percentual 
entre o número de alunos que não podem transitar para o 
ano de escolaridade e o número de alunos matriculados, 
nesse ano lectivo.
TaXa De TraNSição /CoNCLUSão - segundo o ano lectivo, 
por ano de escolaridade 
Relação percentual entre o número de alunos que, no final 
do ano lectivo, obtêm aproveitamento (podendo transitar 
para o ano de escolaridade seguinte) e o número de alunos 
matriculados, nesse ano lectivo.
A designação “taxa de conclusão” refere-se ao 
aproveitamento no fim do nível de ensino, ou seja no 9.º e 
no 12.º anos.
abaNDoNo eSCoLar - Saída do sistema de ensino antes 
da conclusão da escolaridade obrigatória, dentro dos limites 
etários previstos na lei.
SaÍDa PreCoCe - Situação dos indivíduos, num escalão 
etário (normalmente entre os 18-24 anos), que não 
concluíram o ensino secundário e não se encontram a 
frequentar a escola.
SaÍDa aNTeCiPaDa - Situação dos indivíduos, num escalão 
etário (normalmente entre os 18-24 anos), que não 
concluíram o 3.º ciclo do ensino básico e não se encontram 
a frequentar a escola.
TaXa De aNaLFabeTiSMo - percentagem da população 
com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever, 

i.e., incapaz de ler e compreender uma frase escrita ou de 
escrever uma frase completa.
DeSeMPreGo - Indivíduo com idade mínima de 15 anos 
que se encontra numa das seguintes situações: sem 
trabalho (remunerado ou não) e disponível para trabalhar, 
num trabalho remunerado ou não.

siGlas

RSI - Rendimento Social de Inserção
CSI - Complemento Solidário para Idosos
POC - Programas Ocupacionais
PI - Pensão de Invalidez
PS - Pensão Social
P Sob. - Pensão de Sobrevivência
NLI’s - Núcleo Local de Inserção do RSI
CLAS - Conselho Local de Acção Social
APADIJ - Associação para o Apoio ao Desenvolvimento 
de Crianças e Jovens
CMCV - Câmara Municipal de Castro Verde
DREA - Direcção Regional de Educação do Alentejo
CPCJ - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
IPSS’s - Instituições Particulares de Solidariedade Social
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional
ISSS - Instituto de Solidariedade e Segurança Social
ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo 
Sudoeste
NEE - Necessidades Educativas Especiais
RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências
NA - Não Aplicável
ND - Não Disponível
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risco 1  pobreza e exclusão da
população idosa 

O concelho de Castro Verde regista tendências demográ-
ficas diferenciadas ao nível do território: enquanto a sede de 
concelho aumentou a população (+3,7%) as freguesias ru-
rais como S. Marcos da Atabueira sofreram elevadas perdas 
populacionais (-31,6%) entre 1991 e 2001. Globalmente o 
concelho viu o seu efectivo populacional diminuir entre 1991 
e 2001 embora a níveis inferiores ao crescimento verificado 
na década anterior (1991).

O envelhecimento da população -  um fenómeno que atra-
vessa todo o Alentejo incidindo particularmente nos conce-
lhos do Baixo Alentejo, caracteriza a estrutura demográfica 
de Castro Verde. Em 2006 o Índice de Envelhecimento foi de 
1901. Regista-se que a população com idades entre os 0 e os 
14 anos passou de 18% em 1991 para 14% em 2001 pre-
vendo-se que em 2006 tenha diminuído ainda para 12%2. Ao 
invés, o peso da população com 65 e + anos subiu de 21% 
para 22% entre 1991 e 2001 e prevê-se que tenha atingido 
os 24%, do total da população no concelho, em 2006. O 
Índice de Envelhecimento no concelho (190) foi superior à 
média do distrito (178) apesar de Castro Verde não figurar 
entre os concelhos mais envelhecidos.

O risco de pobreza aumenta na velhice contribuindo espe-
cialmente para este facto os baixos rendimentos de que os 
idosos usufruem e o isolamento em que se encontram. Em 
relação aos rendimentos registe-se que o valor médio anual 
de pensões, pago em Castro Verde (2006) é mais baixo do 
que o valor médio registado no distrito e na região, o mesmo 

acontecendo com a pensão de velhice. (cf. Indicadores de 
Protecção Social). 

O peso relativo dos pensionistas, no total da população do 
concelho, foi de 33% em 2006. Os baixos rendimentos ca-
racterizam um quadro de privação, perda de autonomia, más 
condições habitacionais, falta de acesso a bens e serviços 
básicos para o seu bem-estar afectam uma parte significativa 
da população idosa. Por outro lado, verifica-se ainda que a 
resposta às necessidades mais prementes dos idosos é insu-
ficiente em algumas freguesias, segundo o diagnóstico social 
realizado anteriormente.

risco 2  exclusão das crianças e 
jovens

As mulheres jovens, famílias numerosas e também as fa-
mílias com crianças estão entre os principais beneficiários 
de RSI no concelho. As crianças integram um grupo social 
em risco de exposição a situações que comprometem o seu 
pleno desenvolvimento e bem-estar. 

Estes dados identificam um segmento social que carece 
de apoio e acompanhamento (25 crianças estão em regime 
de intervenção precoce no concelho em Outubro de 2007, 
segundo dados da Segurança Social e 12 são acompanha-
dos pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens). O 
risco de pobreza afecta, em geral, as mulheres as crianças 
e os idosos. 

O nº de beneficiárias de RSI é mais elevado do que o 
dos homens; a taxa de desemprego feminina, registada no 
concelho em 2001 foi cinco vezes superior à dos homens e 
a população economicamente activa é, sobretudo masculina. 
Assim tradicionalmente em situação de dependência econó-
mica e com o encargo dos elementos mais frágeis do agre-
gado (crianças e idosos), a mulher está, ainda hoje, sujeita a 
um risco mais consistente de pobreza e de exclusão. 

Por outro lado, as transformações sociais que decorrem 
da maior participação da mulher no mercado de trabalho e 
de outras formas de organização social e familiar configu-
ram um novo quadro de intervenção social. As crianças e 
os jovens que permanecem demasiado tempo fora do am-
biente familiar, entregues à escola ou a si mesmos consti-
tuem novos públicos-alvo de intervenção – não por serem 
economicamente carenciados mas por o serem a nível de 
apoio/estrutura pessoal, familiar e social. Este quadro implica 
que novas soluções sejam encontradas no sentido de enqua-
drar as crianças no sistema escolar, de ocupação de tempos 
livres, de encaminhamento vocacional ou mesmo de partici-
pação na comunidade em que se inserem. 

A oferta de resposta a estas necessidades tem, também, 
a vantagem de prevenir hábitos de vida mais saudáveis e 
comportamentos mais ajustados e integrados. Este continua 
a ser um desafio que se coloca às comunidades e aos seus 
agentes no sentido de evitar, tanto quanto possível, que pro-
blemas como o consumo de substâncias como o álcool e as 
drogas minem a coesão social e comprometam os percursos 
dos mais jovens.

risco 3 exclusão das famílias
Em 2001 18% das famílias portuguesas viviam em situ-

ação de privação - entendendo-se esta como a dificuldade 
de acesso a um nível mínimo de bem-estar que pode incluir 
alojamento, bens de conforto, satisfação das necessidades 
básicas, capacidade financeira, redes de sociabilidade, tra-
balho, educação e formação - na definição do Plano Nacional 
para a Inclusão Social. 

No que diz respeito ao concelho de Castro Verde importa 
conhecer, identificar e caracterizar as famílias que se encon-
tram em situação de privação. Indicadores como o número 
de beneficiários de RSI e o seu peso na população total do 

1 Nesse ano por cada 100 jovens com idades entre os 0 e os 14 anos 
existiam 190 idosos (indivíduos com 65 e mais anos) no concelho de 
Castro Verde.

2 INE, Recenseamento Geral da População, 1991, 2001
  Estimativas da população, 2006
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concelho (3,1%)3, o nº e a caracterização do desemprego e 
da inactividade económica são elementos fundamentais nes-
sa caracterização.

Regista-se que o número de beneficiários de RSI com ida-
des inferiores a 18 anos (36% do total de beneficiários de RSI 
tem idades inferiores a 18 anos), é muito significativo pondo 
em evidencia o risco de exposição à pobreza dos mais jovens. 
Por sua vez o nº de mulheres beneficiárias é superior ao dos 
homens o que consubstancia a ideia de que as mulheres são, 
tradicionalmente, um grupo social mais exposto à situação de 
carência e de pobreza.

Por outro lado, o desemprego afecta particularmente as 
mulheres, os jovens e os mais velhos com baixas habilita-
ções. O desemprego de longa duração tende a manifestar-se 
particularmente nos grupos menos qualificados: 75% dos de-
sempregados inscritos têm, no máximo, 9 anos de escolari-
dade. A redução do emprego agrícola, (o emprego no sector 
agrícola diminuiu de 19% em 1991 para 11% em 2001), o 
elevado nível de desemprego/desocupação que afecta par-
ticularmente as mulheres, os jovens pouco qualificados e 
os mais velhos com baixas qualificações que caracterizam 
o desemprego de longa duração, são também outras carac-
terísticas deste quadro que coloca em risco de exclusão um 
número significativo de famílias no concelho. 

risco 4  défice de escolaridade e 
formação
A população evidencia baixos níveis de escolaridade: em 
2001 só 38% detinha escolaridade superior ao 9º ano e 7% 
detinha escolaridade superior. 4% da população com idades 
até aos 25 anos não atingiu sequer a escolaridade obrigató-

ria e a existência de analfabetismo em grupos etários jovens 
identificar um vasto e urgente campo de actuação. 

O insucesso escolar afecta um número elevado de indi-
víduos reduzindo-lhes as possibilidades posteriores de ace-
der ao mercado de trabalho qualificado e à sociedade, em 
condições que lhes garantam a plena integração e realiza-
ção pessoais. O insucesso escolar (retenção e desistência) 
no ensino básico atingiu os 12% em 2005/2006, apesar de 
tudo um valor inferior à média do Baixo Alentejo mas, ainda 
assim, mais alto do que o valor do insucesso no Alentejo e no 
Continente. No ensino secundário cerca de 30% da geração 
escolar ficou retida em 2005/2006 mas deve assinalar-se 
um desempenho escolar superior à média regional e nacional 
neste nível de ensino. Actualmente as taxas reais de escola-
rização têm melhorado mas o flagelo do insucesso escolar 
e do abandono precoce continuam a comprometer o futuro 
das gerações mais jovens do concelho. Recorde-se que em 
2001 24,5% dos jovens, com idades entre 18-24 anos, não 
tinha concluído a escolaridade obrigatória nem se encontrava 
a frequentar a escola e 44% dos indivíduos, com as mesmas 
idades, havia abandonado a escola sem concluir o ensino 
secundário (cf. indicadores de escolarização e desempenho 
escolar).

Por sua vez, a falta de competências escolares e/ou for-
mativas dos familiares para acompanhar/apoiar os percursos 
escolares dos filhos, as suas escolhas e os seus resultados, 
ajudam a compor um quadro em que o afastamento da esco-
la e dos estudos parece inconsequente.

O desemprego afectava, em Julho de 2007 mais mulheres 
(67%) do que homens, com baixas habilitações (37% dos 
desempregados têm o 1º CEB ou menos) e com idades su-
periores a 55 anos (22% dos inscritos).

O número de desempregados inscritos do concelho de 
Castro Verde em Janeiro de 2008 era de 325. Destes 85 

possuem formação profissional e 18 estavam em frequência 
de formação.

risco 5  discriminação de pessoas com 
deficiência e outros Grupos em situa-
ção de vulnerabilidade social

Os cidadãos com deficiência estão, regra geral, mais sujei-
tos ao risco de pobreza ou a situações de exclusão. O acesso 
a rendimentos está, em geral, condicionado assim como os 
bens e serviços fundamentais como a educação. 

Razões que concorrem para prejudicar a plena integração 
social destes indivíduos, nomeadamente no que diz respeito 
ao mercado de trabalho e ao desempenho de funções pro-
fissionais. Registe-se por exemplo que, em Janeiro de 2008, 
dos 325 desempregados inscritos 35 são deficientes e estão 
em situação de procura de emprego. 

Acrescem, a este conjunto de dificuldades, os proble-
mas de mobilidade física que as construções tradicionais 
acarretam, por não incluírem as adaptações necessárias à 
circulação de pessoas com deficiência e das suas ajudas 
técnicas. A conjugação de diferentes níveis de dificuldades, 
nomeadamente aquelas que se verificam ao nível da empre-
gabilidade, do acesso à informação e aos serviços essen-
ciais penaliza fortemente os cidadãos deficientes e a sua 
plena integração.

A dificuldade de acesso à informação útil e ao conheci-
mento configuram, por sua vez, novos grupos de desfavoreci-
dos e excluídos que se vêm assim afastados de oportunida-
des que lhes poderiam minorar as dificuldades. Entre estes 
info-excluídos encontram-se, inevitavelmente, os grupos so-
ciais em situação económica débil, os que possuem baixas 
qualificações e, em geral, os mais velhos.

3 Valor calculado com base nº de beneficiários em Nov./2007 em relação à 
população estimada para o concelho, pelo INE, em 2006
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População	
residente

castro verde baixo alentejo alentejo continente

1981 1991 2001 2006 1981 1991 2001 2006 1981 1991 2001 2006 1981 1991 2001 2006

7	472 7	762 7	603 7	772 158	957 143	020 135	105 128	599 578	430 782	331 776	585 764	285 9	336	760 9	375	926 9	851	424 10	110	271

  

2.1  TerriTório e Demografia

quadro	nº	1  População residente no concelho, Baixo Alentejo, Alentejo e Continente em 1981, 1991, 2001 e 2006    

fonte:	ine,	Recenseamento	geral	da	População,	1981,	1991,	2001;	anuários	estatísticos,	2005,	2006	e		estimativas	da	População	2006

quadro	nº	3  Comparação dos Indicadores demográficos no concelho, Baixo Alentejo, Alentejo e Continente, 2006

castro verde baixo alentejo alentejo continente

População
2001

variação	
1991-2001

variação	
2001-2006

População
2001

variação	
1991-2001

variação	
2001-2006

População
2001

variação	
1991-2001

variação	
2001-2006

variação	
1991-2001

variação	
1991-2001

variação	
2001-2006

total 7	603 -2,0 2,2 135	105 -5,5 -4,7 776	585 -0,7 -1,6 9	851	424 5,3 2,6

0	-14	anos 1	045 -23,4 -8,1 18	404 -26,7 -7,8 106	645 -22,0 -4,5 1	544	883 -25,5 0,1

15-24	anos 1	003 -4,5 -6,6 17	380 -11,3 -18,7 100	507 -6,4 -18,9 1	348	285 -15,4 -13,1

25-64	anos 3	865 3,8 3,8 66	945 -3,3 -0,5 395	932 0,8 1,7 5	312	659 12,5 5,2

65	+	anos 1	690 4,0 8,4 32	376 11,4 -6,5 173	501 19,1 0,89 1	645	595 29,1 6,8

  

castro verde baixo alentejo alentejo continente

índice	de	fecundidade	geral 39,9 42,5 40,4 41,6

índice	de	envelhecimento 190,8 178 171,6 114,2

índice	de	dependência	de	idosos 37,2 37,4 35,9 26

índice	de	dependência	de	jovens 20,2 21,3 21,1 23,1

  

quadro	nº	2  Comparação da Estrutura Etária do concelho, Baixo Alentejo, Alentejo e Continente em 2001 e variação percentual entre 1991-2001 e 2001-2006

fonte:	ine,	Recenseamento	geral	da	População,	1981,	1991,	2001;	anuários	estatísticos,	2005,	2006	e		estimativas	da	População	2006

fonte:	ine,	Recenseamento	geral	da	População,	1981,	1991,	2001;	anuário	estatístico,	2006	
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gráfico	1  Comparação do índice de envelhecimento a meio da década (2005 e 2006)

quadro	nº4  Densidade Populacional no concelho, Baixo Alentejo, Alentejo e Continente

fonte:	ine,	estimativas	anuais	da	População	Residente,	2005,	2006

gráfico	nº	2  Comparação do Índice de Dependência de Idosos em 2005 e 2006

fonte:	ine,	estimativas	anuais	da	População	Residente,	2005,	2006

2.1  TerriTório e Demografia

suPeRfície
	(km2/informação	referente	a	2001)

castro verde baixo alentejo alentejo continente

567,2 8542,7 31551,8 89	045,1

densidade	populacional 13,7	h/km2 15,5	h/km2 24,2	h/km2 110,9h/km2

  fonte:	ine,	Recenseamento	geral	da	População,	2001

112,6 114,2

170,8 171,6 177,7 178 181,8
190,8
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gráfico	nº	3  Comparação dos Índice de Envelhecimento e de Dependência de Idosos, nos 
concelhos do Baixo Alentejo, em 2006

2.1  TerriTório e Demografia

No que diz respeito ao envelhecimento da população o concelho de 
Castro Verde situa-se a meio da tabela. O índice de envelhecimento é 
superior ao registado no continente e à média do Alentejo e Baixo Alen-
tejo mas, apesar de tudo, inferior ao de concelhos como o de Mértola 
e Ourique, os mais envelhecidos do Baixo Alentejo. Assim quando em 
2006 havia, em Castro Verde 190 idosos por cada 100 jovens com ida-
des entre os 0 e os 14 anos em Mértola essa rácio era de 344. Já em 
relação ao índice de dependência de idosos regista-se que o concelho 
de Castro Verde apresenta um rácio de 37 idosos por cada 100 pessoas 
em idade activa (idades entre 15 e 64 anos). Os concelhos menos en-
velhecidos e com menores cargas de dependência sobre a população 
activa são Beja, Moura e Cuba.
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gráfico	nº	4  Estrutura etária da população em 2006  (%)

fonte:	ine,	estimativas	anuais	da	População	Residente,	2006

gráfico	nº	5  variação total na população entre 2001 e 2006 (%)

fonte:	ine,	Recenseamento	geral	da	População,	2001,	estimativas	anuais	da	População	Residente,	2006

2.1  TerriTório e Demografia
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nº	de	famílias 2907 famílias	com	1	pessoa 680

isolados	com	65	+	anos 406 famílias	com	2	pessoas 838

famílias	mono	parentais 189 famílias	com	3	pessoas 672

famílias	de	avós	com	netos 23 famílias	com	4	pessoas 536

famílias	institucionais 3 famílias	com	5	pessoas 138

famílias	com	6	e	+	pessoas 43

  

2.2  equipamenTos e resposTas sociais

quadro	nº	5  Equipamentos e respostas sociais, para crianças e jovens, 
existentes no concelho em 2007

quadro	nº6  Equipamentos e respostas sociais para idosos existentes no 
concelho em 2007

4 A frequência é de 140 crianças verificando-se que nas freguesias rurais há sub-lotação dos 
equipamentos equivalente a 80 vagas

5 APADIJ – Associação para o Apoio ao Desenvolvimento de Crianças e Jovens
6 O concelho é abrangido pela CERCICOA situada em Almodôvar

crianças e 
jovens nº de unidades capacidade

creche 1 75

Pré-escolar
Público 9 2201

270
Privado 2 50

atl	(c/	almoço) 1

outros	recursos2 1

deficiência3

lar	residencial 1

cao 1

  

idosos nº de unidades capacidade

lar 2 76

apoio	domiciliário 3 263

centro	de	dia 3 140

catei 1 10

adi 1 5

  

2.3  esTruTuras familiares

quadro	nº	7	 Estruturas familiares existentes no concelho, 2001

fonte:	ine,	Recenseamento	geral	da	População,	2001

 2.4  emprego

gráfico	nº	6  População empregada por sector 
de actividade económica em 2001 (%)

População empregada no sector primário
População empregada no sector secundário
População empregada no sector terciário 

gráfico	nº	7  População empregada por sector 
de actividade económica em 1991  (%)

47%

19%

34%
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% população a trabalhar 
no sector primário

% população a trabalhar 
no sector secundário

% população a trabalhar 
no sector terciário taxa de actividade taxa de desemprego

aljustrel 12 33 55 39,4 12,7

almodôvar 14 36 50 39,5 7,5

alvito 16 24 60 41,2 8,2

barrancos 11 20 69 43 22,1

beja 8 15 77 46,7 9,1

Castro verde 11 33 56 44,4 11,6

cuba 14 23 63 38,8 9,1

ferreira	do	alentejo 25 22 53 42,1 10,4

mértola 19,9 23 58 35,9 12,3

moura 20 28 52 42,7 14,6

odemira 22 25 53 39,4 8,4

ourique 16 24 60 41,3 10,5

serpa 23 21 56 42,5 16,5

vidigueira 18 19 63 39 8,3

baixo	alentejo 15 22,7 62,4 42,4 11,5

alentejo 12 28 60,1 45,4 9,5

continente 5 35,5 60 48,4 6,9
   

Castro Verde foi o con-
celho do Baixo Alentejo 
com menor percen-
tagem de população 
empregada no sector 
primário, em 2001.

Foi o segundo, em 
conjunto com o con-
celho de Aljustrel, que 
empregou mais popu-
lação no sector secun-
dário.

quadro	nº	9  Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos segundo o sector de actividade em 2005

quadro	nº	8  População  empregada por sector de actividade, taxa de actividade económica e taxa de desemprego em 2001         

fonte:	ine,	Recenseamento	geral	da	População,	2001

2.4  emprego

Em média os salários das mulheres são 
mais baixos do que os dos homens mes-
mo no sector terciário que emprega, 
maioritariamente mulheres.

A única excepção encontra-se no sec-
tor primário.

hm h m

primário 592,68 567,60 716,00

secundário 1378,11 1393,98 1214,33

terciário 686,90 762,41 626,89

total 1094,01 1202,32 759,22

  fonte:	ine,	anuário	do	alentejo,	2006



rede Social do município de caStro Verde - pdS    15		

concelho

Género tempo de inscrição situação face à procura de 
empreGo

total

Homens mulheres <1	ano 1	ano	e	+ 1º	emprego novo	emprego

v.	abs. % v.	abs. % v.	abs. % v.	abs. % v.	abs. % v.	abs. % v.	abs.
%	da	população	

desempregada	inscrita	em	
relação	à	pop.activa	(2006)1

aljustrel 99 38,8 156 61,2 161 63 94 36,8 18 		7,1 237 92,9 255 3,9

almodôvar 125 28,4 315 71,6 222 50,5 218 49,5 31 		7 409 92,9 440 9,4

alvito 15 25,9 43 74,1 39 67 19 32,7 9 15,5 49 84,5 58 3,3

barrancos 28 27,2 75 72,8 38 36,9 65 63,1 7 6,8 96 93,2 103 9,6

beja 417 42,1 574 57,9 744 75 247 24,9 115 11,6 876 88,4 991 4,4

Castro verde 103 32,3 216 67,7 190 59,6 129 40,4 31   9,7 288 90,3 319 6,4

cuba 55 30,9 123 69 107 60,1 71 39,9 33 18,5 145 81,5 178 6

ferreira	do	alentejo 78 32,4 163 67,6 175 72,6 66 27,4 18 		8,1 223 96,7 241 4,5

mértola 79 34,1 153 65,9 151 65,1 81 34,9 37 15,9 195 84,1 232 5,2

moura 415 41,4 588 58,6 717 71,5 286 28,5 112 11,2 891 88,8 1003 9,8

odemira 306 41,5 432 58,5 461 62,5 277 37,5 45 		6,1 693 93,9 738 4,7

ourique 53 25,6 154 74,4 101 48,8 106 51 16 		7,7 191 92,3 207 6,2

serpa 305 39,1 475 60,9 414 65,9 266 34 59 		7,6 721 92,4 780 7,9

vidigueira 91 37,8 150 62,2 195 80,9 46 19,1 26 10,8 215 89,2 241 6,9

baixo	alentejo 2169 37,5 3617 62,5 3815 65,9 1971 34,1 557 		9,6 5229 90,4 5786 7,1

alentejo 6575 37,9 10750 62 12191 70,4 5134 29,6 1823 10,5 15502 89,5 17325 5,3

continente 150948 39,9 226858 60 219290 58 158516 41,9 31085 		8,2 346721 91,8 377806 5,6
   

quadro	nº	10  Desemprego registado por concelho, segundo o género, o tempo de inscrição e a situação face à procura de emprego (situação	no	fim	do	mês	de	julho/2007)

fonte:	instituto	de	emprego	e	formação	Profissional	de	ourique,	estatísticas	mensais,	julho,	2007	

7 Esta percentagem foi calculada com base no nº total de desempregados 
inscritos no Centro de Emprego em Julho de 2007 em relação à 
estimativa da população para 2006, realizada pelo INE.

A população desempregada representa 6,4% da população em idade activa do concelho. 
67,7% dos desempregados são mulheres, mais de metade (60%) estão inscritos há menos 
de um ano e 90% procuram novo emprego. O que poderá indiciar que cerca de 10% dos de-
sempregados inscritos são jovens à procura do 1º emprego. 

2.4  emprego
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concelho

< 25 anos 25-34 anos 35-54 anos 55 e + anos

total

v.	abs. % v.	abs. % v.	abs. % v.	abs. %

aljustrel 32 12,5 74 29 101 39,6 48 18,8 255

almodôvar 65 14,7 73 16,6 161 36,6 141 32 440

alvito 13 22,4 18 31 19 32,7 8 13,8 58

barrancos 16 15,5 13 12,6 53 51,5 21 20,4 103

beja 169 17,1 357 36 337 34 128 12,9 991

Castro verde 48 15 77 24 124 38,9 70 21,9 319

cuba 32 17,9 44 24,7 67 37,7 35 19,7 178

ferreira	do	alentejo 40 16,6 63 26 90 37,3 48 19,9 241

mértola 42 18,1 53 22,8 97 41,8 40 17,2 232

moura 145 14,5 239 23,8 448 44,7 171 17 1	003

odemira 84 11,4 161 21,8 317 42,9 176 23,8 738

ourique 32 15,5 39 18,8 78 37,7 58 28 207

serpa 85 10,9 155 19,9 348 44,6 192 24,6 780

vidigueira 43 17,8 55 22,8 104 43,1 39 16,2 241

baixo	alentejo 846 14,6 1421 24,5 2	344 40,5 1	175 20,3 5	786

alentejo 2932 16,9 4	549 26,3 6	735 38,8 3	109 17,9 17	325

continente 46	818 12,4 87	416 23 162	922 43 80	650 21,3 377	806
   

quadro	nº	11  Desemprego Registado por Concelho, segundo o grupo etário (situação	no	fim	do	mês	de	julho/2007)	

39% dos desempregados têm entre 35 e 54 anos no concelho de 
Castro Verde um valor abaixo da média registada no Baixo Alentejo 
e semelhante à que a região Alentejo apresenta. O nº de desem-
pregados com 55 e mais anos é preocupante na medida em que 
é um grupo etário com dificuldades progressivas de integração no 
mercado de trabalho.

2.4  emprego

fonte:	instituto	de	emprego	e	formação	Profissional	de	ourique,	estatísticas	mensais,		julho,	2007
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concelho

< 1º CEB 1º CEB 2º CEB 3º CEB E. secundário E. superior

total

v.	abs. % v.	abs. % v.	abs % v.	abs. % v.	abs. % v.	abs. %

aljustrel 28 10,9 41 16,1 50 19,6 72 28,2 44 17,3 20 		7,8 255

almodôvar 66 15 152 34,5 80 18,2 68 15,5 60 13,6 14 		3,2 440

alvito 4 		6,9 10 17,2 10 17,2 13 22,4 16 27,6 5 		8,6 58

barrancos 4 		3,9 38 36,9 22 37,9 20 19,4 18 17,5 1 		0,9 103

beja 114 11,5 190 19,2 143 14,4 233 23,5 153 15,4 158 15,9 991

Castro verde 23   7,2 96 30,1 65 20,4 55 17,2 48 15 32 10 319

cuba 17 		9,6 47 26,4 38 21,3 38 21,3 24 13,5 14 		7,8 178

ferreira	do	alentejo 24 10 62 25,7 54 22,4 40 16,6 42 17,4 19 		7,9 241

mértola 21 		9,1 82 35,3 27 11,6 53 22,8 41 17,7 8 		3,4 232

moura 160 15,9 343 34,2 218 21,7 153 15,2 105 10,5 24 		2,4 1	003

odemira 103 13,9 230 31,2 131 17,8 130 17,6 105 14,2 39 		5,3 738

ourique 35 16,9 47 22,7 48 23,2 38 18,4 32 15,4 7 		3,4 207

serpa 124 15,9 282 36,2 160 20,5 122 15,6 67 		8,5 25 		3 780

vidigueira 19 		7,8 62 25,7 69 28,6 34 14 33 13,7 24 10 241

baixo	alentejo 742 12,8 1	682 29,1 1	025 17,7 1	069 18,5 788 13,6 390 		6,7 5	786

alentejo 1	724 		9,9 4	818 27,8 3	348 19,3 3	183 18,4 2	790 16,1 1462 		8,4 17	325

continente 21	175 		5,6 122	365 32,4 68	654 18,2 67	211 17,8 60	727 16,1 37	674 		9,9 377	806
   

quadro	nº12  Desemprego Registado, por Concelho, segundo as habilitações literárias (situação	no	fim	do	mês	de	julho/2007)

2.4  emprego

75% dos desempregados 
inscritos têm, no máximo, 
9 anos de escolaridade.
A registar também a per-
centagem de desempre-
gados com ensino su-
perior (10%) um valor só 
ultrapassado pelo conce-
lho de Beja.

fonte:	instituto	de	emprego	e	formação	Profissional	de	ourique,	estatísticas	mensais,	julho,	2007
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2.5  escolarização

quadro	nº	14  Indicadores de desempenho escolar 2005/2006 (%) 

castro verde baixo alentejo alentejo continente

2001 2001 2001 2001

taxa	de	analfabetismo 15,7 18,2 15,9 8,9

Proporção	da	população	com	o	3º	ciclo	do	ensino	básico 27,4 28,2 30,3 38

Proporção	da	população	com	o	ensino	superior 4,4 4,8 5,1 8,6

saída	precoce 44 45,5 45,4 44,8

saída	antecipada 24,5 25,1 23,4 24,6

   

taxa de retenção/desistência no 
Ensino Básico 2005/06

taxa de transição e conclusão no 
Ensino secundário 2005/06

total 1º	ceb 2º	ceb 3º	ceb total geral tecnológico

continente 11,5 5,2 12,5 19,3 68,1 71,6 56,3

alentejo 13,9 7,1 15,1 22,2 66,6 69,2 54,8

baixo	alentejo 14,7 7,9 16,3 22,8 61,6 63,3 54,3

Castro verde 12,2 6,9 13,3 18 71,5 69,9 81,8

   

quadro	nº13  habilitações da população em 2001 (%)

fonte:	ine:	Recenseamento	geral	da	População,	1991,	2001

fonte:	ine:	anuário	estatístico,	2006
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gráfico	nº	8  taxa de transição, por concelho, no 1º CEB (2005/2006) gráfico	nº	9  taxa de transição, por concelho, no 2º CEB (2005/2006)

fonte:	me,	taxa	de	transição	e	conclusão	por	ano	escolar,	2005/2006

2.5  escolarização
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gráfico	nº	10  taxa de Conclusão, por concelho, no 3º CEB (2005/2006) 

fonte:	me,	taxas	de		transição	e	conclusão	por	ano	escolar,	2005/2006

gráfico	nº	11  taxa de Conclusão, por concelho e via de estudos, no Ensino secundário 
(2005/2006)

Nota: alguns concelhos não têm disponível na sua oferta educativa o ensino 

secundário regular tendo, em alternativa, o ensino profissional. É o caso de alvito, 

Cuba e vidigueira. o concelho de barrancos não tem este nível de ensino.

2.5  escolarização

Ao nível da conclusão do 3º CEB Castro Verde registou, no ano lectivo de 
2005/2006 o 3º melhor resultado comparativamente aos outros concelhos do 
Baixo Alentejo.

O concelho de Castro Verde registou uma das melhores taxas de conclusão 
no ensino secundário e ao nível dos cursos tecnológicos e também dos cur-
sos gerais.
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gráfico	nº	12	  taxa de analfabetismo por idades, em 2001, no concelho de Castro verde

	fonte:	ine:	Recenseamento	geral	da	População,	2001

2.5  escolarização

Em 2001 a taxa de analfabetismo foi mais baixa em Cas-
tro Verde (15, 7%) do que no Baixo Alentejo(18,2%) e 
Alentejo (15,9%). Porém foi bastante mais alta do que a 
média registada no continente (8,9%). Porém os progres-
sos relativamente a 1991, altura em que o analfabetismo 
atingia perto de 21% da população do concelho são assi-
naláveis.

Apesar dessa melhoria em 2001 ainda havia registos 
de analfabetismos em todos os grupos de idades.
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gráfico	nº	13   População residente, por grau de ensino atingido, no concelho de Castro verde, em 2001

fonte:	ine:	Recenseamento	geral	da	População,	2001

2.5  escolarização

(%)
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concelho sem	água muito	
degradadas

sem	
electricidade

sem	instalações	
banho sem	retrete alojamentos	

sobrelotados
barracas,	casas	

de	madeira

aljustrel 1,1 2,8 0,6 7,9 3,3 14,3 0,3

almodôvar 16,6 2,8 3,8 21,5 17,2 15,6 0,2

alvito 2 0,7 1,2 6,7 2,7 14 0,3

barrancos 0,3 2,6 0,3 13,9 2,8 13,2 0,1

beja 1,7 2,5 0,8 5,2 2,8 13,5 0,4

Castro verde 2,8 4,1 1,7 7,7 4,1 13,3 0,2

cuba 1,1 1,8 0,9 8 2,1 15,8 0,3

ferreira	do	alentejo 1,5 2,4 0,8 9,3 5 18,1 0,2

mértola 7,5 1,6 3,4 32,9 29,4 20 0,1

moura 1,6 2,6 1,2 6,6 3,3 18,4 0,8

odemira 12,2 3,3 6,5 20,2 15,8 15,3 0,4

ourique 6,2 4,4 4 12,9 10,1 14,6 0,1

serpa 2,5 1,4 1,9 7,3 3,8 14,2 0,2

vidigueira 0,9 2,2 0,8 4,9 1,7 13,4 0,5
   

quadro	nº	15   Condições de habitação, por concelho, em 2001 (%)

2.6  HabiTação

fonte:	Recenseamento	geral	da	População,	ine,	2001	
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quadro	nº	16  Comparação entre concelhos dos níveis de deficiência, em 2001

concelho total % auditiva visual motora mental Paralisia
cerebral outra

Portugal 636	059 6,1 84	172 163	569 156	246 70	994 15	009 146	069

alentejo 47	986 6,2 6	913 13	829 11	505 4	775 960 10	004

baixo	alentejo 7	657 5,7 1	114 2	137 1	727 926 183 1	570

aljustrel 544 5,1 102 114 134 68 13 113

almodôvar 686 8,4 76 278 129 57 17 129

alvito 131 4,9 32 30 29 18 2 20

barrancos 91 4,7 16 40 13 7 2 13

beja 1	825 5,1 234 390 449 220 44 488

Castro verde 419 5,5 61 157 84 49 4 64

cuba 314 6,3 51 72 102 24 9 56

ferreira	do	alentejo 465 5,2 74 152 97 61 10 71

mértola 732 8,4 122 236 139 64 12 159

moura 980 5,9 139 316 183 135 29 178

odemira 2	259 8,6 334 899 427 161 42 396

ourique 224 3,6 24 39 61 50 3 47

serpa 956 5,7 138 239 224 137 31 187

vidigueira 290 4,7 45 74 83 36 7 45
      
fonte:	ine,	censos	2001

2.7  Deficiências e ouTros elemenTos relevanTes     



rede Social do município de caStro Verde - pdS    25		

cRs Pa sida total

aljustrel 1 10 2 13

almodôvar 3 5 4 12

alvito 0 2 2 4

beja 15 56 30 101

Castro verde 4 14 4 22

cuba 1 1 0 2

ferreira	do	alentejo 2 7 4 13

mértola 1 4 3 8

moura 0 2 3 5

odemira 5 17 13 35

ourique 0 1 1 2

serpa 1 0 6 7

vidigueira 0 4 3 7
         

quadro	nº	17  Distribuição dos casos com sIDA e outros elementos relacionados, por concelho de 
residência, em 2007

fonte:	sub	Região	de	saúde	de	beja	

2.7  Deficiências e ouTros elemenTos relevanTes



rede Social do município de caStro Verde - pdS    26		

2.8  inDicaDores De proTecção social

quadro	nº	18  Comparação do valor médio anual de pensões e de subsídio de desemprego, no concelho, Baixo Alentejo, Alentejo e Continente

fonte:	ine,	anuário	estatístico	do	alentejo,	2006	

valor	médio	anual	de	pensões	(em	euros) valor	médio	de	subsídio	de	desemprego

total invalidez velhice sobrevivência total Homens mulheres

continente 3	802 3	860 4	402 2	213 3	481 4	000 3	067

alentejo 3	380 3	731 3	812 2	049 2	820 3	322 2	486

baixo	alentejo 3	197 3	516 3	600 2	002 2	579 2	978 2	324

Castro verde 3 175 3 613 3 550 2 016 2 795 3 463 2 467

quadro	nº	19  Peso relativo dos pensionistas, por tipo de pensão recebida

fonte:	ine,	anuário	estatístico	do	alentejo,	2006	

total
invalidez velhice sobrevivência

nº.	abs. % nº.	abs. % nº.	abs. %

continente 2	632	877 300	984 11,4 1	684	196 63,9 647	697 24,6

alentejo 266	806 25	873 9,7 176	822 66,3 64	111 24

baixo	alentejo 50	816 5	032 9,9 33	249 65,4 12	535 24,7

Castro verde 2 573 198 0,7 1 736 67,5 639 24,8
   

quadro	nº	20  Beneficiários do subsídio de desemprego em castro verde (no	final	de	2007)

fonte:	iefP,	2007

castro	verde
2007

142
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idades/grupos	etários
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castro	verde 46 5 4 13 8 9 10 10 5 4 5 4 12 135 41 a) 9 10 3 7 8 5 7 6 4 4 104
   

castro	verde
alargada desconhecida isolada monoparental nuclear	

com	filhos
nuclear	

sem	filhos to
ta

l

6 10 15 18 31 4 84
   

gráfico	nº	14   Percentagem da população beneficiária de CsI
por concelho em 2007

fonte:	iss.	i.P.-	cdss	beja	(nat	sector	de	Planeamento,	qualidade	e	s.i.)

2.8  inDicaDores De proTecção social

quadro	nº	21  Agregados familiares beneficiários de RsI por tipo de família (em	10-2007) 

fonte:	iss.	i.P.-	cdss	beja	(nat	sector	de	Planeamento,	qualidade	e	s.i.)

quadro	nº	22  Beneficiários de RsI em 24/11/2007 (com	requerimento	deferido	não	cessado)

fonte:	iss.	i.P.-	cdss	beja	(nat	sector	de	Planeamento,	qualidade	e	s.i.)

a) as células que contém valores inferiores a 3 unidades, estes não podem ser divulgadas por violarem o segredo estatístico.
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gráfico	nº	15  Percentagem de população, por concelho, a beneficiar de diferentes prestações sociais, em 2007 

fonte:	iss.	i.P.-	cdss	beja	(nat	sector	de	Planeamento,	qualidade	e	s.i.)

2.6  inDicaDores De proTecção social

27,1

21,5

5,4
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prioriDaDe 1 
combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias, através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania.

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros
cronograma custos	

da	
acção es

ta
do

	d
e	

ex
ec

uç
ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

Promover	a	
melhoria	das	
condições	de	vida	
das	famílias

garantir	que	os	benefici-
ários	de	Rsi	estabelecem	
acordos	de	inserção.

100%	dos	beneficiários,	
com	necessidades	de	
inserção	estabelecem	
acordos.

nº	de	processos	activos/
nº	de	acordos	de	inserção.

Rendimento	social	
de	inserção.	

seg.	social
nlis 2007

	
2009

nd

3

garantir	a	avaliação,	em	
instrumento	próprio,	das	
acções	de	cada	uma	das	
áreas	de	inserção	(no	final	
da	acção	ou	no	momento	
do	incumprimento).

75%	das	acções	de	cada	
área	de	inserção	devem	
ser	avaliadas	(no	final	da	
acção	ou	no	momento	do	
incumprimento).	

nº	total	de	acções	avalia-
das	por	área	de	inserção/	
nº	total	de	acções	por	
área	de	inserção.

nd

2

criar	mecanismos	que	
permitam	colmatar	ne-
cessidades	de	famílias/
indivíduos	em	risco	de	
exclusão	no	concelho.

criar	um	procedimento,	
no	âmbito	da	Rede	social,	
até	meados	de	2008,	que	
vise	a	intervenção	inte-
grada	com	as	famílias.	

Procedimento	de	
intervenção	integrada	com	
as	famílias.

Rendimento	
social	de	
inserção.
cartão	social.
Pcaac	–	Programa	
comunitário	de	
ajuda	alimentar	a	
carenciados.

Rede	social Parceiros	
locais

2008 2009

nd

1

Promover	a	
melhoria	das	
condições	de	vida	
das	famílias

criar	serviços	de	apoio	
familiar	e	aconselha-
mento	Parental.

elaborar	candidatura	a	
um	financiamento	que	
permita	a	criação	de	uma	
equipa	multidisciplinar.

candidatura	a	
financiamento.

apoio	familiar	e	
aconselhamento	
Parental.
agenda	Potencial	
Humano	
–	medida	6.

esdime seg	social,
cmcv

2007
	

2009 nd

1

garantir	que	todos	os	
idosos,	com	65+	anos	e	
recursos	baixos	tenham	
acesso	a	uma	prestação	
monetária	que	garanta	um	
rendimento	global	mínimo	
de	4800d/	ano.

garantir	que	os	idosos	que	
reúnem	condições	legais	
e	que	o	requisitem	têm	
acesso	à	medida.

nº	de	idosos	com	com-
plemento	solidário	para	
idosos.	

complemento	
solidário	para	
idosos.

seg.	social Parceiros	
locais

2006 nd nd

3

    
nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído
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prioriDaDe 1 
combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias, através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania.

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros
cronograma custos	

da	
acção es

ta
do

	d
e	

ex
ec

uç
ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

Promover	a	
melhoria	do	acesso	
e	das	condições	de	
habitação

assegurar	a	construção	
de	novas	habitações	a	
custos	controlados.		

garantir	que	16	agregados	
familiares	serão	abrangi-
dos	por	esta	medida.

nº	de	agregados	abrangi-
dos.

orçamento	
municipal,	
instituições	de	
crédito.

cmcv juntas	de
freguesia

2008
	

2009 950	000

2

garantir	intervenção/
requalificação	em	
habitações	da	população	
idosa	no	sentido	de	
melhorar	a	sua	qualidade	
de	vida.

garantir	a	intervenção	em	
pelo	menos	5	habitações	
de	pessoas	idosas	com	
apoio	domiciliário	no	
concelho.

nº	de	projectos	aprovados	
e	executados.	

Projecto	de	
conforto	
Habitacional	para	
idosos	-	PcHi

cmcv,	mts iPss’s 2007 2008 50	000

3

garantir	aos	utentes	
de	cartão	social	a	
comparticipação	nas	
melhorias	da	habitação.

assegurar	que	os	
processos	entrados	na	
câmara	têm	resposta,	
num	prazo	máximo	de	
um	mês	e	que	a	medida	
abrange	pelo	menos	10	
casos.

nº	de	candidaturas cartão	social

Regulamento	
da	melhoria	
das	condições	
Habitacionais	
sociais

cmcv 2007 2009 35	000

3

Reforçar	a	
protecção	de	
crianças	e	de	
jovens	em	risco

Promover	o	conhecimento	
da	realidade	concelhia	
em	relação	à	situação	
de	jovens	e	crianças	em	
risco.

garantir	que	100%	dos	
processos	sejam	acom-
panhados	de	Plano	de	
intervenção.

nº	de	acções	de	pre-
venção	dirigidas	a	jovens.
nº	de	casos	
acompanhados.

comissão	de	Pro-
tecção	de	crianças	
e	jovens.

cPcj,
cmcv

Parceiros	
locais

2008 2009 2500

1

intervir	com	a	população	
escolar	do	concelho	no	
que	concerne	aos	alunos	
com	nee,	em	risco	de	
abandono	ou	insucesso	
escolar.

diagnosticar,	avaliar	e	
prestar	apoios	de	natureza	
psicológica	e	pedagógica,	
bem	como	terapias	de	
apoio,	com	vista	ao	
sucesso	escolar	e	igual-
dade	de	oportunidades	
de	todas	as	crianças	com	
nee	identificadas.

número	de	alunos	do	
concelho	de	castro	verde	
apoiados	no	centro	de	
Recursos	de	apoio	sócio	
educativo	(cRase).

observação,	
avaliação	e	
acompanhamento	
Psicológico.
Hipoterapia,	fisi-
oterapia,	terapia	
ocupacional,	edu-
cação	especial

dRea
ceRcicoa

agr.	de	
escolas	de	c.	
v.	e	esc.	sec.

2007 2009 20	000

3

   
nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído
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prioriDaDe 1 
combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias, através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania.

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros
cronograma custos	

da	
acção es

ta
do

	d
e	

ex
ec

uç
ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

Reforçar	a	
protecção	de	
crianças	e	jovens	
em	risco

apoiar	e	reforçar	o	desen-
volvimento	de	crianças	
entre	os	0	e	os	6	anos	em	
risco	de	desenvolvimento

disponibilizar	uma	rede	de	
suporte	social	a	todas	as	
famílias	com	crianças	dos	
0-6	anos	com	deficiência	
ou	que	estejam	em	risco	
de	atraso	grave	de	desen-
volvimento.

nº	de	crianças	em	
acompanhamento,	nº	de	
famílias	envolvidas

intervenção	Pre-
coce

lar	jacinto	
faleiro

c.	saúde,	
escolas	e	
seg.	social

2007 nd nd

3

Harmonizar	o	
funcionamento	das	
escolas	com	as	
necessidades	das	
famílias	através	de	
programas	espe-
cificos

garantir	que	as	crianças	
que	frequentam	as	es-
colas	do	1º	ceb	e	ensino	
Pré-escolar	têm	acesso	a	
duas	refeições	escolares.

100%		das	crianças	a	
frequentar	o		1º	ceb	e	
o	ensino	Pré-escolar		
são	abrangidas	por	esta	
medida.

nº	de	escolas	de	ensino	
Pré-escolar	e	de	1º	ceb	
abrangidas	pela	medida.

Programa	de	
generalização	do	
fornecimento	de	
Refeições	esco-
lares	aos	alunos	
do	1º	ceb	e	do	
pré-escolar.
Parceria	com	o	me	
para	fornecimento	
das	refeições.	

dRea,	cmcv iPss’s,	
escolas

2007
	

2009 100	000

3

fomentar	a	
qualidade	de	vida	
dos	idosos	no	
concelho

alargar	a	cobertura	de	
valência	de	lar	aos	idosos	
do	concelho.

aumentar	a	cobertura	da	
valência	de	lar,	em	134	
camas,	nos	próximos	3	
anos.

nº	de	vagas	criadas/total	
de	inscritos.

cmcv,	iPss’s,
segurança	social

cmcv,	ljf,
fjaf,	lfme	e
asa

segurança	
social
e	outros

2008 2011 4	800	
000

1/2

consolidar	a	rede	de	
cuidados	e	apoio	à	saúde	e	
bem-estar	dos	idosos.

garantir	que	todos	os	
idosos	que	o	procurem	
obtêm	respostas	ao	nível	
de	serviços	de	saúde	e	
bem-estar.

serviços	e	respostas	
sociais	disponíveis	no	
concelho

nº	de	pedidos/lista	de	
procura

Rede	de	cuidados	
integrada
formação	dos	
funcionários
Programas	de	
actividade	sénior
apoio	psico-social	
ao	idoso
PRodeR		eixo	3

cmcv,	iPss’s,
s.social	e
c.	saúde

segurança	
social	e
juntas	de	
freguesia

2007 2009 nd

2

   
nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído
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prioriDaDe 1 
combater a pobreza das crianças, dos idosos e das famílias, através de medidas que assegurem os seus direitos básicos de cidadania.

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros
cronograma custos	

da	
acção es

ta
do

	d
e	

ex
ec

uç
ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

fomentar	a	
qualidade	de	vida	
dos	idosos	no	
concelho

Promover	a	qualidade	de	
vida	dos	idosos	ao	nível	
da	ocupação,	animação	e	
lazer.

garantir	que	todos	os	
idosos	que	o	procurem	
participem	em,	pelo	
menos,	3	actividades	de	
animação/lazer.

nº	de	iniciativas/acções	de	
animação/lazer	realiza-
das.
nº	de	participantes.

unir	para	animar
intercâmbios	
institucionais
Passeios	e	visitas
semana	do	idoso
ginást.	adaptada
PRodeR	-	eixo	3

cmcv	e	iPss’s juntas	de	
freguesia	e
centro	de	
saúde

2007 2009 100	000

2

disseminar	a	prática	
de	voluntariado	no	
concelho

Promover	e	estimular	
o	voluntariado	social	no	
concelho	no	âmbito	de	
uma	bolsa	intermunicipal.

integrar	a	bolsa	de	volun-
tariado	intermunicipal.

nº	de	voluntários	ade-
rentes.

na a	definir Parceiros	
sociais

2008 2009 na

1

assegurar	condi-
ções	ao	aumento	
da	natalidade	no	
concelho.

implementar	um	conjunto	
de	medidas	pró-natalistas	
integrando	as	diferentes	
dimensões	do	problema:	
financeira,	saúde,	apoio	
psico-social,	etc.

aumentar	o	nº	de	nasci-
mentos	no	concelho	nos	
próximos	5	anos.

nº	de	nascimentos	ocor-
ridos	no	concelho.

orçamento	
municipal.

cmcv Parceiros	
locais

2008 2008 nd

1

Harmonizar	o	
funcionamento	das	
escolas	com	as	
necessidades	das	
famílias	através	de	
programas	espe-
cificos

alargamento	e	Requalifi-
cação	da	Rede	de	ensino	
Pré-escolar	através	da	
criação	de	um	novo	centro	
escolar	em	castro	verde	e	
requalificação	das	escolas	
de	ensino	básico	e	pré-
escolar.

adequar	as	condições	do	
parque	escolar	às	neces-
sidades	dos	1º	ceb	e	
jardim-de-infância.

nº	de	escolas	abrangidas. cmcv	e	Programa	
nacional	de	Re-
qualificação	da	
Rede	escolar.

dRea	e	cmcv 2008
	

2009 1	500		000

1/2

Promover	actividades	de	
lazer	pedagogicamente	
ricas.

assegurar	actividades	
pedagógicas	diversificadas	
para	100%	das	crianças	
do	Pré-escolar,	1º,	2º	e	
3º	ceb.

nº	de	horas	por	actividade,	
nº	de	alunos	participantes.

Plano	nacional	de	
leitura,	“jogar	ao	
Recreio”	e	atl’s	de	
verão.

me	e	cmcv agrup.	de	
escolas	e
biblioteca	
municipal.

2007 2012 100	000

3

   
nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído
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prioriDaDe 2
corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros
cronograma custos	

da	
acção es

ta
do

	d
e	

ex
ec

uç
ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

Harmonizar	o	
funcionamento	das	
escolas	com	as	
necessidades	das	
famílias	através	de	
programas	espe-
cificos

Promover	e	intensificar	a	
relação	escola	família.

criar	espaços	de	inter-
acção	escola	família	que	
se	materializem	em	pelo	
menos	uma	actividade	
trimestral.

acções	de	sensibilização	e	
de	formação,	nº	de	activi-
dades	realizadas.

na c.saúde,
ass.	Pais	e
interv.	Precoce

agrup.	de	es-
colas	e	escola	
secundária.

2008 2008 nd

3

diversificar	actividades	de	
enriquecimento	curricular	
a	oferecer	no	1º	ceb	e	
ensino	Pré-escolar.

assegurar	actividades	
diversificadas	a	todas	
crianças	do	1º	ceb	e	
ens.	Pré-escolar	que	se	
mantêm	nas	aec’s.

nº	de	actividades	reali-
zadas	por	área	durante	o	
ano,	nº	de	alunos	que	
participaram.

dRea	e	cmcv dRea	e	cmcv iPss’s,	agrup.	
de	escolas	e	
escola	
secundaria

2008 2009 70	000

3

Reforçar	mecanismos	de	
aproximação	entre	a	es-
cola	e	o	centro	de	saúde

assegurar	a	elaboração	
de,	pelo	menos,	2	projec-
tos	que	visem	a	promoção	
da	saúde	dos	jovens	e	das	
famílias

nº	de	projectos	e	de	
acções	desenvolvidas	por	
área	temática

Plano	nacional	de	
saúde

centro	de	saúde	
e	escolas

juntas	de	
freguesia

2008 2009 nd

2

Reforçar	o	acesso	
à	educação	com	
vista	à	promoção	
da	igualdade	de	
oportunidades

assegurar	o	cumpri-
mento	da	escolaridade	
obrigatória	à	totalidade	
dos	alunos	em	idade	
esperada	para	a	com-
pletar	e	que	apresentam	
insucesso	escolar	repetido	
ou	risco	de	abandono	
escolar

atingir	os	100%	de	
escolarização	a	nível	de	
escolaridade	obrigatória	
no	grupo	etário	dos	15	
anos.

nº	de	crianças/jovens	que	
concluíram	a	escolaridade	
obrigatória,	com	15	anos/
população	residente	com	
15	anos.

Percursos	
curriculares	
alternativos.

dRea	e	iefP escolas,
centros	de	
formação	e	
associação	de	
Pais

2007 2009 nd

2

Reduzir	o	abandono	
escolar	precoce	dos	
jovens	no	ensino	básico.

Reduzir	o	abandono	
escolar	precoce	em	30%.

nº	de	jovens	abrangidos.

educação/	
formação	para	
jovens

dRea,	Peti	e	
iefP

seg.	social	e
cPcj

2007 2009 nd

2

   
nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído
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prioriDaDe 2
corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros
cronograma custos	

da	
acção es

ta
do

	d
e	

ex
ec

uç
ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

Reforçar	o	acesso	
à	educação	com	
vista	à	promoção	
da	igualdade	de	
oportunidades

Reduzir	o	insucesso	
escolar	no	ensino	básico.

Reduzir	a	taxa	de	insuces-
so	(abandono	e	retenção)	
em	33,3%	no	2º	e	3º	ano	
do	ensino	básico.

nº	de	alunos	que	desiste	
e/ou	fica	retido/	total	de	
alunos	matriculados	no	
inicio	do	ano	lectivo.

educação/
formação	para	
jovens

dRea 2007 2009 nd

2

Reforçar	a	integração	em	
cursos	de	educação/for-
mação	no	concelho.

garantir	que	todas	as	
pessoas	inscritas	na	
educação/formação	têm	
acesso	a	esta	modalidade.

nº	de	acções	realizadas,	
nº	de	formandos	inscritos,	
nº	de	formandos	
certificados.

iefP	e		escola
secundária

esdime,	
aoPm	e
escolas

2007 2009 nd

2

Promover	o	desenvolvi-
mento	de	competências	
pessoais	e	em	tic	entre	
as	pessoas	integradas	em	
Poc.

assegurar	que	50%	das	
pessoas	em	situação	de	
défice	de	competências	
pessoais	e	profissionais	
participam,	pelo	menos	
num	programa	que	as-
segure	o	seu	desenvolvi-
mento.

nº	de	acções	realizadas,	
nº	de	formandos.
nº	de	pessoas	em	Poc. Programa	de	inter-

venção	mercado	de	
trabalho	inclusivo	

iefP,	outras	
entidades	cre-
ditadas	para	o	
efeito,	juntas	de	
freguesia

nlis,	seg.	
social,	adls	
e	outros	
promotores	de	
formação

2007 2009 nd

2

Promover	a	definição	
articulada	do	Plano	Pes-
soal	de	emprego	para	os	
beneficiários	de	Rendi-
mento	social	de	inserção	
em	idade	activa

garantir	a	definição	arti-
culada	PPe	para	100%	dos	
beneficiários	de	Rsi	em	
idade	activa,	com	acordo	
na	área	de	formação	e	
emprego.

nº	de	processos	em	
acompanhamento/total	de	
beneficiários	de	Rsi	em	
idade	activa.

Programa	de	inter-
venção	mercado	de	
trabalho	inclusivo	

iefP,	outras	
entidades	
creditadas	para	
o	efeito,	juntas	
de	freguesia

nlis 2007 2009 nd

2

aumentar	as	competên-
cias	pessoais	e	sociais	e	
nas	tecnologias	de	infor-
mação	e	comunicação	nos	
beneficiários	de	Rsi.

desenvolver	acções	de	
formação	em	competên-
cias	pessoais	e	sociais	
e	nas	tic	para	10%	dos	
beneficiários	de	Rsi	em	
idade	activa.

nº	de	acções	realizadas,	
nº	de	formandos/
participantes	beneficiários	
de	Rsi,	por	idade.

na 2007 2009 nd

2

   
nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído



rede Social do município de caStro Verde - pdS    36		

prioriDaDe 2
corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros

cronograma custos	
da	

acção es
ta

do
	d

e	
ex

ec
uç

ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

Reforçar	o	acesso	
à	formação	e	ao	
emprego

aumentar	a	participação	
na	via	profissionalizante.

aumentar	para	50%	a	
frequência	de	turmas	de	
via	profissionalizante.

nº	de	alunos	a	frequentar	a	
via	profissionalizante/nº	total	
de	alunos	matriculados.

iniciativa	novas	
oportunidades

dRea	e	escolas cmcv,	iefP	e	
empresas

2007 2009 nd
2

alargar	o	Programa	de	
formação	e	orientação	
vocacional	a	todos	os	alu-
nos	do	9º	e	do	12º	anos.

abranger	a	totalidade	dos	
alunos	interessados	no	
programa.

nº	de	alunos	que	fre-
quentam	as	sessões	de	
orientação.

cmcv escolas 2007 2009 nd

2

Reforçar	a	oferta	de	
cursos	profissionalizantes	
abrangendo	mais	adultos	
ao	nível	do	9º	e	12º	anos.

assegurar	que	todos	os	
adultos	que	procurem	for-
mação	ao	nível	de	9º	e	12º	
anos	serão	encaminhados	
para	os	novos	cursos	
profissionalizantes.

nº	de	adultos	inscritos	em	
cursos	profissionalizantes	
de	9º	e	de	12º	ano.

dRea	e	iefP 2007 2009 nd

2

consolidar	a	rede	de	
centros	de	novas	oportu-
nidades.

garantir	que	o	concelho	
está	abrangido	pelas	res-
postas	proporcionadas	ao	
nível	da	rede	de	centros	
de	novas	oportunidades.

nº	de	inscritos	em	
processos	Rvcc,	nº	de	
acções	de	formação	rea-
lizadas	no	concelho,	nº	de	
formandos	certificados.

dRea,	iefP	e
adl’s

outras	entida-
des	creditadas	
para	o	efeito

2007 2009 nd

2

Reforçar	o	acesso	
à	formação	e	ao	
emprego

consolidação	e	alarga-
mento	do	processo	de	
Rvcc.

duplicar	o	nº	de	pesso-
as	de	castro	verde	que	
obtêm	certificação	de	
competências	através	de	
processo	de	Rvcc.

nº	de	inscritos	para	
processos	de	Rvcc	e	de	
certificados	obtidos.

iniciativa	novas	
oportunidades

dRea,	iefP,
adl’s	(esdime		
e	outros).

2007 2009 nd

3

Promover	iniciativas	
de	enfoque	
territorial	dirigidas	
a	grupos	e	
territórios	em	risco	
e/ou	situação	de	
exclusão

Promover	a	divulgação	
do	micro-crédito	no	
concelho.

garantir	que,	pelo	menos	
50%	da	população	desem-
pregada	inscrita	participa	
em	acções	de	sensibili-
zação/informação	acerca	
dos	meios	existentes	para	
criar	a	própria	empresa.

nº	de	acções	de	
sensibilização/informação	
acerca	das	medidas	
citadas.
empresas	criadas	com	
recurso	ao	micro-crédito.
nº	de	casos	
acompanhados.

micro-crédito,	
finicia/fame,	
ile’s,	cPe’s

cmcv,	bes,
lisgarante,	
adRal	e	iaPmei

Parceiros	
locais.

2007 2009

3

  
nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído
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prioriDaDe 2
corrigir as desvantagens na educação, formação, qualificação e no acesso ao emprego

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros

cronograma custos	
da	

acção es
ta

do
	d

e	
ex

ec
uç

ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

Promover	iniciativas	
de	enfoque	
territorial	dirigidas	
a	grupos	e	
territórios	em	risco	
e/ou	situação	de	
exclusão

assegurar	o	processo	
de	mediação	para	
obtenção	de	micro-crédito	
constituindo	a	entidade	
interlocutora.

encaminhar	e	acompa-
nhar	todas	as	solicitações.	
	

nº	de	acções	de	
sensibilização/informação	
acerca	das	medidas	
citadas.
empresas	criadas	com	
recurso	ao	micro-crédito.
nº	de	casos	
acompanhados.

micro-crédito,	
finicia/fame,	ile’s,	
cPe’s

cmcv,	bes,
lisgarante,	
adRal	e	iaPmei

Parceiros	
locais.

2007 2009 nd

3

fomentar	o	
empreendedorismo

criar	condições	favoráveis	
à	diversificação	do	tecido	
económico	concelhio.

apoiar	todos	os	peque-
nos	empresários	que	
reúnam	condições	para	se	
candidatar	ao	fame,	até	
500000d.

nº	de	candidaturas	
apoiadas/nº	de	
candidaturas	 	
	

2008 500	000

3

apoiar	as	micro	e	
pequenas	empresas	
no	seu	processo	de	
desenvolvimento,	
normalização	e	acesso	à	
informação.

criar	um	centro	de	
Recursos.

nº	de	empresas	apoiadas. laeader	+ esdime cmcv 2008 2008 400	000

1

Reforçar	o	acesso	
à	educação	com	
vista	à	promoção	
da	igualdade	de	
oportunidades

abranger	as	crianças	e	
jovens	com	necessidades	
educativas	especiais	em	
programas	adequados	
à	especificidade	da	sua	
problemática.

abranger	100%	das	
crianças	e	jovens	com	
necessidades	educativas	
especiais	com	estes	
programas.

nº	de	crianças/jovens	
inscritos.

quadro	de	docência	
de	educação	
especial

dRea cRase,	
escolas	e
cmcv

2007 2009 nd

3

Promover	a	integração	de	
pessoas	com	deficiência	
em	acções	de	formação.

enquadrar	3	pessoas	
com	deficiência	em,	pelo	
menos,	uma	acção	de	
formação	anual.

nº	de	acções	realizadas,
nº	de	formandos	inscritos.

Programa	de	
formação	Profis-
sional	e	emprego	
das	Pessoas	com	
deficiência
constelação

ceRcicoa inst.	locais,
empresas	e	
iefP

2007 2009 nd

3

abranger	pessoas	com	
deficiência	em	medidas	
de	fomento	à	integração	
profissional.

dar	resposta	a	dois	
pedidos	por	ano	para	
integração	profissional.

nº	de	pessoas	abrangidas,	
nº	de	candidaturas.

iefP instituições	
locais,
empresas	e	
iefP

2007 2009 nd

3

   
nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído
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prioriDaDe 3
ultrapassar as discriminações, reforçando a integração das pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade social

objectivo	geral
da	plataforma

concretização	das	orientações	gerais financiamento

medida
(acções	concretas)

Responsável Parceiros
cronograma custos	

da	
acção es

ta
do

	d
e	

ex
ec

uç
ão

objectivos
específicos meta	a	atingir indicador início fim

Reforçar	a	rede	de	
equipamentos	e	
serviços	sociais	de	
apoio

alargamento	dos	
benefícios	do	cartão	
social	a	cidadãos	com	
deficiência.

Promover	os	benefícios	
do	cartão	social	do	utente	
a	todos	os	cidadãos	
com	deficiência	que	o	
solicitem.

nº	de	cidadãos	com	de-
ficiência	abrangidos.

cartão	social cmcv 2007 2009 nd

2

Promover	
iniciativas	de	
enfoque	territorial	
dirigidas	a	grupos	e	
territórios	em	risco	
e/ou	situação	de	
exclusão

Promover	o	conhecimento	
da	situação	da	população	
imigrante	no	concelho.

elaborar	um	estudo/
diagnóstico	sobre	a	
população	imigrante	
e	minorias	étnicas	no	
concelho	até	meados	de	
2009.

nº	de	imigrantes	
estabelecidos	no	concelho	
e	nº	de	indivíduos	de	etnia	
cigana.

observatório	social	
dos	imigrantes	
e	das	minorias	
étnicas

clas	e	cmcv acidi,	iefP,	
cs,	escolas	e
jf’s

2008 2009 nd

1
diagnóstico	da	
população	imi-
grante	a	residir	no	
concelho

Promover	a	melhoria	
do	acesso	aos	
serviços	e	das	
condições	de	
habitabilidade

criar	condições	de	
acessibilidade	ao	cidadão	
com	deficiência	no	
concelho.

assegurar	a	eliminação	de	
barreiras	arquitectónicas	
em	todos	os	
equipamentos	públicos.

nº	de	projectos	
executados.

orçamento	
municipal

cmcv,	juntas	
de	freguesia	e	
iPss’s

2007 2009 nd

3

apoio	às	melhorias,	em	
habitações	de	pessoas	
com	mobilidade	reduzida	
de	forma	a	adaptá-las	
às	suas	necessidades	de	
mobilidade.

assegurar	a	eliminação	de	
barreiras	arquitectónicas	
e	em	10	habitações.

nº	de	habitações	
intervencionadas.

cmcv	e	seg.	
social	

2008 2009 nd

3

nd	-	não	defenido		na	-	não	aplicável				1	-	Pré-projecto		2	-	Projecto		3	-	em	execução		4	-	concluído


