É preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para
aceder à escola das coisas, se as queremos conhecer e compreender.
Émile Durkheim
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Prefácio
O Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social do Município de Aveiro para o período de
2019 a 2021, é um empreendimento da Rede Social do Município de Aveiro que a Câmara Municipal de
Aveiro coordena, e é um instrumento de enorme importância para melhor conhecermos a realidade e
agirmos sobre ela para crescermos em coesão social, qualidade de vida e desenvolvimento integrado e
integral para Todos.
Num Mundo em mudança vertiginosa, numa Europa a lutar pela sua fortaleza política e social, num
Portugal com estigmas velhos e desafios novos, apostamos em dar melhor contributo para a elevação da
qualidade das respostas sociais, numa lógica de construção objetiva de coesão social numa sociedade
diversa e solidária.
Queremos ser ainda mais competentes na resolução de problemas e no aproveitamento de oportunidades, anotando aqui com realce, os desafios das novas competências que a Administração Central vai
delegar nas Câmaras Municipais e a conquista dos apoios dos Fundos Comunitários e Nacionais ao investimento nos equipamentos sociais e em ações imateriais que apoiem e capacitem a intervenção social.
O PDS 2019-2021 é um instrumento de planeamento que se articula com vários outros instrumentos
de planeamento do território de enorme importância para a vida dos Cidadãos, numa fase final de uma
grande reforma a esse nível que estamos a desenvolver no Município de Aveiro, destacando-se neste ensejo, a revisão do Plano Diretor Municipal, a revisão da Carta Educativa e o Plano Estratégico para a Cultura.
O Homem é para nós o motivo e o destino de todas as políticas de gestão da coisa pública, das coisas de Todos, apostando sempre na valorização da vida e cuidando de forma especial dos que precisam de
apoio, para que a sociedade seja mais equilibrada, solidária, justa e inclusiva.
A Câmara Municipal e a Rede Social de Aveiro assumem as prioridades definidas neste PDS 20192021 com determinação e com o mais elevado sentido de responsabilidade, que para ser devidamente consequente, tem de receber o contributo de Todos num processo responsável de exercício de Cidadania ativa
e construtiva.

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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Introdução
O Programa Rede Social assume, em Portugal, um papel fulcral na difusão da elaboração de
instrumentos de planeamento para a intervenção, constituindo-se como uma plataforma de articulação de
diferentes parceiros públicos e privados, prosseguindo o combate à pobreza e a exclusão social e promoção
da inclusão e coesão sociais. Tem ainda, como missão, promover o planeamento e o desenvolvimento
social integrado, potenciando sinergias, competências e recursos, por forma a garantir uma maior eficácia e
uma melhor cobertura e organização do conjunto de respostas e equipamentos sociais ao nível local.
É neste contexto que cabe aos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), o desenvolvimento de instrumentos de planeamento estratégico tendentes à criação de melhores condições para o serviço prestado
à comunidade, de modo a que este se traduza numa melhor qualidade de vida da população dos seus territórios.
Assim, o presente documento pretende responder às missivas acima descritas, através do retrato
da realidade concelhia no que respeita às várias áreas da intervenção social e que se intercetam na definição e análise de problemas, desafios e prioridades para a ação. Na análise efetuada, foram considerados 6
eixos de diagnóstico e planeamento da intervenção social concelhia: Infância e Juventude, Idosos, Deficiência, Migrações e Minorias Étnicas, Pessoas em situação de Sem-Abrigo e Educação/Formação/Emprego.
Este documento resulta de um processo partilhado de diagnóstico, debate e definição de problemas, desafios e prioridades para a intervenção social, pressupondo um processo contínuo de articulação e
reforço das parcerias, de participação ativa dos vários atores sociais locais (entidades públicas e privadas),
no sentido de aprofundar a construção e implementação das estratégias mais adequadas para uma resposta efetiva e duradoura às necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis.
Entende-se ainda que, o presente documento constitui um importante e imprescindível instrumento de diagnóstico e planeamento de apoio à decisão política, orientado na definição e priorização de estratégias de intervenção social futura para o triénio 2019-2021, tendo em conta os constantes desafios que
surgem na área da ação social.
Deve ser por isso, um instrumento que impele à ação e execução conjunta e partilhada entre entidades públicas e privadas com intervenção na área social, no sentido de construção conjunta de uma
sociedade mais justa, igualitária, coesa e inclusiva.
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Metodologia
A metodologia implementada para a construção do presente instrumento de diagnóstico e planeamento sustentou-se em processos de recolha e de sistematização de informação dinâmicos, promovidos quer através de sessões de trabalho presencial com os vários parceiros do CLASA, quer mediante a análise sistémica dos seus relatórios de atividade e práticas de intervenção.
São princípios base da metodologia selecionada, a participação das entidades, organizações e serviços, através da mobilização dos seus profissionais e demais intervenientes, numa dupla perspetiva de atores sociais beneficiários e ativos na operacionalização das estratégias de intervenção social preconizadas.
A construção do presente documento assentou no desenvolvimento de um processo participativo,
organizado e viável sem, no entanto, ignorar compromissos e ações já assumidos e em curso. Pretende-se
que todo o processo resulte, na emergência de políticas locais e estratégias de transformação centradas em
soluções face aos problemas identificados, e de uma forma inovadora trabalhar os mesmos, trazendo, com
isso, mudanças quer ao nível da própria organização interna das entidades parceiras, quer ao nível do
impacto das políticas sociais públicas na comunidade.
Trata-se assim, de um processo que permite aliar diferentes saberes e experiências, contendo em si,
uma oportunidade única para o desenvolvimento de capacidades na formulação de políticas públicas, em
especial, no que respeita às ações destinadas a garantir o bem-estar da população residente no Concelho.
Neste sentido, optou-se pela seleção de uma metodologia mista sustentada em métodos quantitativos:
análise estatística, relatórios e instrumentos de avaliação de programas/projetos nacionais e locais e métodos qualitativos: dinamização de 5 Focus Group com recurso à metodologia World café1, com as entidades
do CLASA com intervenção nas áreas e eixos anteriormente definidos.
Através desta metodologia realizou-se a avaliação, das ações previstas no Plano Desenvolvimento
Social (PDS) 2015-2017, através da resposta às seguintes questões:
 O que correu bem
 O que não resultou
 O que impediu que resultasse
 O que fariam diferente

1

A Metodologia “World Café” é um instrumento para estruturar um debate em torno de questões previamente preparadas
num formato simples, eficaz e flexível para a realização de um diálogo para grupos, de modo a possibilitar o maior número
de interações entre os participantes e a facilitar a formulação de conclusões finais. O foco está na exploração de temas e na
inovação, e não na resolução de problemas. O formato está desenhado principalmente para servir de fórum a pensamento criativo
e aberto.
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Posteriormente e seguindo a mesma metodologia participativa e dinâmica, avançou-se para a
construção dos desafios para a ação, sistematizando as principais ideias e definindo as possíveis estratégias
de ação futuras, com registo às seguintes questões:
 Continuar a fazer
 Começar a fazer

Tal como referido, foram realizados 5 Focus Group com os 6 Grupos de Trabalho do CLASA que correspondem aos eixos de intervenção social definidos: Infância e Juventude, Idosos, Deficiência, Migrações e
Minorias Étnicas, Sem Abrigo, Educação/Formação e Emprego.
As entidades com intervenção nestas áreas reuniram nos dias 22, 23, 24 e 26 de outubro de 2018, e
a partir dos problemas e prioridades identificados no PDS anterior, procederam a uma breve avaliação do
realizado e refletindo em conjunto, identificaram algumas das necessidades mais prementes e de prioritária
resolução, apontando desafios, estratégias de intervenção e ações a implementar no PDS 2019-2021.
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Esta abordagem metodológica, teve em linha de conta os constrangimentos de tempo e recursos
disponíveis, permitindo assim registar um conjunto alargado de informação sobre a realidade do Concelho
em matéria de intervenção social, oriunda de fontes diversificadas e ao mesmo tempo recolher o
entendimento dos parceiros que diariamente se encontram no terreno junto da população alvo de apoio,
no sentido de enriquecer a reflexão ao nível da avaliação do já realizado e a ação para definição de
prioridades e estratégias para a intervenção.

O presente documento foi, desta forma e tal como já referido, elaborado com o contributo das
entidades parceiras do CLASA, assentando num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica, visando
um planeamento estratégico da intervenção social local, que pretende articular a intervenção dos diferentes agentes locais para a prossecução do desenvolvimento e coesão social.
O presente documento é aprovado por todos os intervenientes em sede de CLASA, enquanto
órgão de decisão da implementação do processo de planeamento, que congrega os diferentes atores e
espaço alargado de negociação e concertação estratégica para a definição de políticas e programas institucionais. Pelo CLASA é validada a implementação do processo de monitorização e avaliação estratégica das
ações previstas no PDS, com o objetivo de potenciar o seu impacto.
O CLASA valida ainda os planos de ação anuais que decorrem do PDS (plano a 3 anos), criando as
condições para a sua efetiva operacionalização, garantido simultaneamente, com o apoio do seu Núcleo
Executivo, a coordenação, articulação e planeamento dos diferentes planos e programas locais.
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Caraterização sociodemográfica
O Concelho, sede do distrito de Aveiro e parte integrante da região de Aveiro, registava em 2011,
um total de população residente de 78.450 indivíduos, o que representa um aumento de
aproximadamente 7% relativamente a 2001, inferior no entanto ao crescimento verificado entre 1991 e
2001, que tinha sido de 10,4%.

Gráfico n.º 1 – Evolução da população residente [1991 – 2001 – 2011]

Fonte: INE, Censos da população 2011, www.ine.pt

Em 2017, a população residente estimada é de 77.630 habitantes, valor que representa um
decréscimo populacional face a 2011, mas em ligeira curva de crescimento positivo desde 2016, situação
inversa à tendência de perda de população residente verificada nas Regiões Centro e de Aveiro.
Quadro n.º 1 – População residente [2013-2017]
População residente
Período de
referência
dos dados

Portugal

Centro

Região Aveiro

Concelho Aveiro

N.º

Taxa crescimento
efetivo (%)

N.º

Taxa crescimento
efetivo (%)

N.º

Taxa crescimento efetivo (%)

N.º

Taxa crescimento
efetivo (%)

2017

10.291.027

-0,18

2.231.346

-0,56

363.095

-0,18

77.630

0,50

2016

10.309.573

-0,31

2.243.934

-0,55

363.752

-0,15

77.241

0,47

2015

10.341.330

-0,32

2.256.364

-0,34

364.313

-0,04

76.882

-0,07

2014

10.374.822

-0,50

2.263.992

-0,76

364.457

-0,45

76.935

-0,38

2013

10.427.301

-0,57

2.281.164

-0,78

366.086

-0,46

77.229

-0,58

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, www.ine.pt (informação extraída 25.07.2018)
Última atualização destes dados: 15.06.2018

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

14

Quanto à densidade populacional do território, em 2017 era de 392,9 hab/Km2, valor que vinha
registando uma diminuição desde 2010, mas que em 2016 aumentou, mantendo-se claramente superior à
das regiões onde o Concelho se insere, Região de Aveiro (214,5 hab/Km2 e Centro 79,1 hab/Km2).
Quadro n.º 2 – Densidade Populacional [2013-2017]
Densidade populacional
Período de referência dos dados
Local de residência

Portugal
Centro
Região Aveiro
Aveiro

2013

2014

2015

2016

2017

N.º/ km²

N.º/ km²

N.º/ km²

N.º/ km²

N.º/ km²

113,1

112,5

112,1

111,8

111,6

80,9

80,3

80

79,6

79,1

214,2

215,3

215,2

214,9

214,5

390,9

389,4

389,1

390,0

392,9

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, www.ine.pt (informação extraída 25.07.2018)
Última atualização destes dados: 04.07.2018

Analisando os três indicadores chave da dinâmica demográfica – crescimento efetivo, crescimento
natural e crescimento migratório, é possível verificar que o ano de 2016 representa um ano de viragem,
onde o crescimento populacional efetivo passa a ser positivo (0,47%). A taxa de crescimento migratório
passa a ser positiva a partir de 2015 (0,07%), mantendo crescimento positivo em 2016 e 2017, de 0,47% e
0,56%, respetivamente. A taxa de crescimento natural voltou a ficar negativa em 2015 (-0,14%), mantendose atualmente com um saldo negativo, ainda que mais ligeiro (-0,06%).
Gráfico n.º 2 – Taxas de Crescimento Efetivo, Natural e Migratório [2013 – 2017]

Fonte: INE, Indicadores Demográficos, www.ine.pt (informação extraída 25.07.2018) /Última atualização destes dados: 15.06.2018
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O número de jovens (até aos 14 anos) tem vindo a diminuir desde 2003, registando um ligeiro
aumento apenas a partir de 2016 e também em 2017, situando-se nos 10.902 jovens, cerca de 14% do
total da população residente no Concelho, conforme análise do quadro n.º 3.
A população potencialmente ativa entre os 15-24 anos que foi diminuindo progressivamente desde 2001,verificou um ligeiro aumento em 2015, voltando a diminuir em 2016 e 2017. No grupo etário
entre os 25-64 anos, população ativa, verifica-se uma diminuição desde 2011, tendo este grupo um peso
de 56% sobre o total da população residente no Concelho em 2017.
No período em análise, verifica-se um continuado aumento da população com 65 ou mais anos de
idade, representando a mesma cerca de 20% da população residente no Concelho.
O aumento do número de idosos, a diminuição do número de jovens e da população em idade ativa são indicadores que refletem uma tendência para um duplo envelhecimento demográfico.
Quadro n.º 3 – População residente por grupo etário (ciclos de vida) [2013-2017]
População residente
Grupo etário

2013

2014

2015

2016

N.º

N.º

N.º

N.º

2017
N.º

Total

77.229

76.935

76.882

77.241

77.630

0 - 14 anos

11.219

11.048

10.833

10.856

10.902

15 - 24 anos

7.962

7.955

8.090

8.054

8.056

25 - 64 anos

44.231

43.769

43.473

43.534

43.527

65 e mais anos

13.817

14.164

14.486

14.797

15.145

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, www.ine.pt (informação extraída 25.07.2014)
Última atualização destes dados: 15.06.2018

Relativamente aos índices de envelhecimento, dependência de idosos e longevidade:


O quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de jovens com

menos de 15 anos (grupo etário dos 0-14) tem registado uma tendência de crescimento desde 2001,
fixando-se em 2017 nos 138,9 (cerca de 139 idosos para cada 100 jovens), sendo que já a partir de 2007, o
índice de envelhecimento foi superior a 100, pelo que desde então o número de idosos tem vindo a ser
sempre superior ao número de jovens no Concelho;


O índice de dependência de idosos (que relaciona o n.º de pessoas com 65 ou mais anos e

o n.º de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) tem registado uma tendência de
crescimento desde 2001, situando-se em 2017 nos 29,4, representando um aumento de 8,2 p.p neste
intervalo de tempo;
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a relação entre a população mais idosa e idosa (quociente entre o n.º de pessoas com 75

ou mais anos e o n.º de pessoas com 65 ou mais anos), a partir de 2013 sofreu um ligeiro decréscimo, pelo
que o índice de longevidade passou de 47 para 46,2 em 2017.
Quadro n.º 4
Índices demográficos de envelhecimento, de dependência de idosos e de longevidade [2013 – 2017]
Período de referência
dos dados

Índices
Dependência de idosos

Envelhecimento

2013
2014
2015
2016
2017

Longevidade

N.º
26,5
27,4
28,1
28,7
29,4

123,2
128,2
133,7
136,3
138,9

47
46,8
46,3
46,5
46,2

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, www.ine.pt (informação extraída 25.07.2018)
Última atualização destes dados: 15.06.2018

O facto da taxa bruta de natalidade ter vindo a diminuir até 2016, tendo atingido o seu valor mais
baixo no Concelho em 2015 (8,1‰), vem confirmando a tendência para esta dinâmica de envelhecimento
populacional. Salienta-se uma ligeira subida da taxa de natalidade em 2016 para 9,2‰, com nova descida
em 2017 para 9,1‰, último valor registado, sendo de assinalar ainda assim como um fator positivo, a
tendência de crescimento verificada.
De salientar que, os valores registados no Concelho se encontram acima dos registados para a
Região de Aveiro (8‰), do Centro (7,1‰) e para o país (8,4‰).

Quadro n.º 5 – Taxa Bruta de Natalidade [2013 – 2017]
Taxa bruta de natalidade
Período de referência dos dados

Local de residência
2013

2014

2015

2016

‰

‰

‰

‰

‰

7,9

7,9

8,3

8,4

8,4

6,9

6,8

7,1

7,2

7,1

7,6

7,5

7,7

7,9

8

9,1
8,7
8,1
Fonte: INE, Indicadores Demográficos, www.ine.pt (informação extraída 24.07.2018)
Última atualização destes dados: 15.06.2018

9,2

9,1

Portugal
Centro
Região Aveiro
Aveiro

2017

A taxa de fecundidade geral (número de nados vivos observado durante um determinado período
de tempo, referido ao efetivo médio de mulheres em idade fértil, entre os 15 e os 49 anos, desse período)
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tem vindo a diminuir desde 2009, voltando a subir em 2017 para 38,3‰ (número de nados vivos por 1000
(10^3) mulheres em idade fértil).
Quando comparada com as taxas de fecundidade geral da Região de Aveiro (34,8‰), do Centro
(33‰) e do país (37,2‰), o Concelho apresenta um cenário mais positivo.
No entanto, como refere Maria João Valente Rosa, “para que a renovação das gerações esteja
assegurada, é necessário que cada mulher deixe uma futura mãe, ou seja, que tenha uma filha. Para tanto,
é necessário que as mulheres tenham em média, 2,1 filhos. Um pouco mais do que dois filhos, porque a
probabilidade de nascerem indivíduos do sexo masculino é ligeiramente superior à probabilidade de
nascerem indivíduos do sexo feminino.” As mulheres em Portugal na década de 60 tinham uma média de
filhos superior a 3, era mesmo dos valores de fecundidade mais elevados entre os países da UE (hoje UE27).
“Hoje, com um valor inferior a 1,4 filhos por mulher, já não assegura a substituição de gerações
(capacidade que perdeu em 1982) e passou a pertencer ao grupo de países com níveis de fecundidade mais
baixos da Europa.”2
Quadro n.º 6 – Taxa de Fecundidade Geral [2013 – 2017]
Taxa de fecundidade geral
Período de referência dos dados

Local de residência

2013

2014

2015

‰
‰
‰
Portugal
33,9
34,3
36
Centro
30,8
31
32,5
Região Aveiro
31,8
32
33
Aveiro
36,6
35,5
33,3
Fonte: INE, Indicadores Demográficos, www.ine.pt (informação extraída 24.07.2018)
Última atualização destes dados: 15.06.2018

2

2016

2017

‰
37,1
33,2
34,2
38,1

‰
37,2
33
34,8
38,3

Rosa, Maria João Valente - O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa - Fundação Francisco Manuel dos Santos, maio de 2012
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Capacitação e Descentralização
I. Licenciamento e Qualificação de Equipamentos Sociais
O Município de Aveiro aposta no investimento nos equipamentos sociais como pilar estratégico da
sua intervenção, constituindo o licenciamento da rede de equipamentos sociais existente no Concelho, um
objetivo primordial, visando o cumprimento da lei, a qualidade total dos equipamentos e a sua capacitação
formal para aceder a mecanismos de financiamento nacionais e/ou europeus, sendo também um contributo determinante para a melhoria das condições de vida e bem estar dos cidadãos e das famílias.
Ao reforçar a importância das entidades da economia social que atuam numa lógica de proximidade, vem também permitir maximizar as potencialidades de intervenção destas entidades, ao garantir maior
qualidade e segurança dos seus equipamentos, um maior número e maior eficiência das suas respostas
sociais, através de uma gestão mais eficaz dos recursos, de modo a corresponder às necessidades das pessoas e das famílias.
É neste contexto que se apresenta a tabela com o ponto de situação relativamente ao licenciamento de cada equipamento social do Município:
Quadro n.º 7 - Licenciamento equipamentos sociais – ponto de situação [2018]
Instituição

Resposta Social
(capacidade)
Centro Atividades Ocupacionais CAO (3 acordos - total 60)

APPACDM
Associação Portuguesa
Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental

Lar Residencial Costa Valado (16)
Lar Residencial São Bernardo (10)
Lar Residencial Santiago (12)

Associação de Assistência
de Eixo - Centro Infantil
de Eixo
Associação
Melhoramentos de Eixo

Creche (42) e Pré escolar (44)

Morada
Rua Padre Luís Pereira, n.º 1,
Azurva, Eixo, 3800-737 Eixo
Rua do Braçal, nº 85, Costa do
Valado, 3810-791 Oliveirinha
Rua Sociedade Musical Santa
Cecília, 116, 3810-373 S. Bernardo
Rua de Espinho - Bloco 2 R/C D,
3800-110 Aveiro
Rua da Associação Assistência de
Eixo, n.º 60, 3800-723 Eixo

Centro Dia (30), Centro Convívio
Rua Avelino Dias Figueiredo, 52/54
(25) e SAD (35) / Protocolo Aten- UF Eixo e Eirol, 3800-793 Eixo
dimento/Acompanhamento Social

Estado processo de licenciamento
Em processo de licenciamento
Em processo de licenciamento

Não tem autorização de utilização

Autorização de Utilização n.º70/2009 - Creche e serviços
de apoio(refeitório e serviços administrativos) | Já funciona (Creche + Pré Escolar)
Autorização de Utilização n.º 356/2007 e n.º 13/2011

Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de
Aradas

Creche (40) e Pré escolar (22) /
Protocolo Rendimento Social
Inserção (RSI)

Rua Mário Sacramento,93 A,
3810-106 Aveiro

Em processo de emissão de Alvará de utilização

Banco Alimentar Contra
a Fome

Ajuda Alimentar a Carenciados

Rua dos Andoeiros - Agras do
Norte

Não concluiu o licenciamento de alterações

Protocolo Atendimento / Acompanhamento Social - Emergência /
CAT Sem Abrigo (10) / Centro
Atendimento Vítimas Violência
Doméstica

Rua Sr. dos Milagres nº 23, Sá de
Barrocas - 3800-261 Aveiro | Rua
do Carmo, 42 - Vera Cruz

Obra em curso licenciada

Creche (35), Pré escolar (40) / CAT
(18)

Rua do Viso, nº 28 - Esgueira,
3800-282 Aveiro

Cáritas Diocesana Aveiro

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

Licença de Habitação n.º 34 /79 | Não tem autorização
de utilização para a valência
Cont.
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Instituição
Centro Comunitário São
Pedro de Aradas

Centro Comunitário da
Vera Cruz
CARDA
Centro de Alcoólicos
Recuperados do Distrito
de Aveiro
Centro de Formação e
Cultura da Costa do
Valado
Centro de Infância Arte e
Qualidade
Centro Infantil da Casa
do Povo de Oliveirinha
Centro Paroquial
S. Bernardo
Centro Social Azurva
Centro Social Esgueira
Centro Social Santa Joana
Princesa

Resposta Social
(capacidade)
Creche (84) e Pré escolar (88)
ERPI (36), SAD (20) e Centro Dia (15)

Morada
Largo Acácio Rosa, Verdemilho Aradas, 3810-604 Aveiro
Rua Pe. Daniel Correia Rama,
Bonsucesso, 3810-438 Aradas

Centro Dia (50), SAD (80), ERPI (43)
e Cantina Social (70)

Largo da Nossa Sr.ª das Febres,
n.º 9 , 3800-232 Aveiro

Protocolo Atendimento/Acompanhamento Social

Rua de Sá, n.º 5 , 3800-248
Aveiro

Protocolo Atendimento / Acompanhamento Social pessoas alcoólicas

Avenida Dr. Lourenço Peixinho,
n.º 89, 1º Esq., 3800-165 Aveiro

ERPI (32) e Centro Dia (30)

Rua das Paradas, n.º16 - Costa
do Valado - Oliveirinha

Creche (96)e Pré Escolar (112)
CATL (100)
Creche (42), Pré escolar (50) e CATL
(20)
Creche (75), Pré escolar (108), CATL
1.º ciclo (125) e CATL 2.º Ciclo (40)
ERPI (12), Centro Dia (20) e SAD (50)
Creche (42), Pré escolar (50) e SAD
(30)
Creche (94), Pré escolar (135) e
CATL (120)
Creche (58) e Pré Escolar (66)
ERPI (29), Centro Dia (21) e SAD (20)

Campus Universitário, Santiago,
3810-193 Aveiro
Campus Universitário - Pavilhão
1, 3810-193 Aveiro
Rua da Casa do Povo 3, 3810355 Oliveirinha
Largo da Igreja, São Bernardo,
3810-089 Aveiro
Rua Professor Celso Santos, 14 Azurva, 3800-747 Eixo
Rua General Costa Cascais, n.º
146, 3800-190 Esgueira
Avenida de Santa Joana, n.º 63,
3810-558 Santa Joana
Rua D. João II, Santa Joana,
3810-329 Aveiro

Estado processo de licenciamento
Autorização de Utilização n.º 257/2010 - Pré Escolar
Autorização de utilização n.º 172/2012
Autorização de Utilização n.º 111/2012 - ERPI; Centro
Dia/Convívio; Serviço de Apoio Domiciliário e Gabinete
de Apoio Social

Não tem nenhum pedido - apenas projeto de segurança
contra incêndios
Projetos arquitetura e especialidades aprovados, tem
até 28/05/2019 para requerer emissão de alvará de
construção
Apresentou projeto para Pré Escolar em 10-03-92 | Não
tem autorização de utilização
Não tem autorização de utilização
Não tem autorização de utilização, pedido em tramitação
Em processo de licenciamento

Em processo de licenciamento
Não tem autorização de utilização
Alvará de Utilização n.º151/2007
Alvará de Utilização n.º338/2008

Centro Social e Paroquial
de Cacia

Creche (30), Pré escolar (44) CATL
(40), Centro Dia (15) SAD (15)

Av.ª Fernando Augusto Oliveira,
Cacia, 3800-540 Aveiro

Autorização de Utilização n.º168/2002

Centro Social Paroquial
N. Sr.ª de Fátima

Creche (30), Pré escolar (37), CATL
(25) e SAD (18)

Rua da Igreja, 48, 3810-744 N.
Sra. Fátima

Em processo de licenciamento

Creche (Vera e Cruz) (78)

Centro Social Paroquial
da Vera Cruz

Creche (Pe. Fernandes) (80); CATL
1.º ciclo (118) CATL 2.º ciclo (20)
Centro Apoio Familiar e Aconselhamento Parental - CAFAP (30 famílias)
e Pré escolar (148)
CLAIM - Centro Local Apoio à Integração de Imigrantes e Gabinete
Inserção Profissional (GIP)

Rua da Cavalaria 5 - Ed. Pe.
Fernandes, 3800-129 Aveiro
Rua do Gravito, 32, 3800-194
Aveiro

Centro Dia (30) e SAD (34)

Autorização de Utilização n.º115/2005
Rua da Residência, n.º 25, 3800682 Eirol

Centro Social Paroquial
S. Jacinto
Centro Social Paroquial S.
Pedro de Nariz

Creche (66), Centro Dia (30) e SAD
(25)
Creche (20), Pré escolar (20) e CATL
(20) e Centro Dia (20)
Creche (41), Pré escolar (20), CATL
(20) e SAD (25)

Autorização de Utilização n.º216/2010
Autorização de Utilização n.º 363/2000 e 18/2018

Pré escolar (25)
Centro Social Paroquial
St.º André de Esgueira

Não tem autorização de utilização

Avenida Dr. Lourenço Peixinho,
15 – 1.º, 3800-164 Aveiro

Casa abrigo
Centro Social Paroquial
de Santa Eulália Eirol

Autorização de Utilização n.º260/2009 - creche

Largo da Igreja, Mataduços Esgueira, 3800-298 Aveiro
Avenida Dr. Ginja Brandão,
3800-904 S. Jacinto
Rua Direita, n.º 33, 3810-156
Nariz
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Autorização de Utilização n.º 219/2010 - Creche, com
cozinha e lavandaria de apoio ao infantário, Centro de
Dia e Serviço de Apoio Domiciliário
Não tem autorização de utilização
Autorização de Utilização n.º 182/2010
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Cont.

Instituição
CERCIAV
Cooperativa, Educação e
Reabilitação Cidadãos
Inadaptadas Aveiro
Cruz Vermelha
Portuguesa
Fundação Casa do
Pessoal da Segurança
Social e da Saúde do
Distrito de Aveiro

Florinhas do Vouga

Resposta Social
(capacidade)

Morada

Estado processo de licenciamento

CAO (100) e Centro de Recursos para
a Inclusão / Serviço Domiciliário
Apoio Famílias (SDAF) (26)

Rua da Parola, Lote 3 - Aradas,
3810-439 Aveiro

Não tem autorização de utilização

Sede e Centro Recursos
Linha Emergência Social e Projeto
RIS (PRI)
Creche (Centro Integrado) (38), ERPI
(80), Centro Dia (60)e SAD (40)
Creche (António Pascoal) (33)
Creche (58), Pré escolar (80) e CATL
(60)

Praceta Florinhas do Vouga, 10,
3810 Aveiro

Centro Atividades Tempos Livres
Meninarte/Atelier Juvenil (40)
Protocolo Atendimento/Acompanhamento Social (Bairro
Santiago)

Rua Espinho, Loja 71 /73, Santiago, 3810-114 Aveiro

Equipa de Intervenção Direta
SAD (Idosos) (18) e Centro Dia (20)
Refeitório / Cantina Social (200)
ERPI (26)

Fundação CESDA

Fundação Padre Félix
Patronato Nossa Senhora
de Fátima

Projeto Giros (Balneário / Rouparia/Lavandaria)
Centro de Alojamento Temporário CAT (Sem abrigo) (16), Cantina Social
(38) / Protocolo Rendimento Social
Inserção

ASAS de Santa Joana

Autorização de Utilização n.º81/2011 - ERPI, Centro Dia,
creche e serviço de apoio domiciliário
Autorização de Utilização n.º267/2008 - Creche
Autorização de Utilização n.º262/2008 - Estabelecimento destinado a Creche, Pré Escolar, ATL e Centro Paroquial da Glória

Rua Sta. Mª da Feira, Bl. 45,
Santiago, 3810-144 Aveiro
Rua de Espinho, 31, Santiago,
3810-114 Aveiro
Rua de Espinho , Bl. 8 R/C A,
Santiago, 3810-110 Aveiro
Rua de Espinho, Loja 43, Santiago - 3810-144 Aveiro
Casa Sacerdotal Santa Joana
Princesa, R. São Tiago, 8, Aveiro
Rua Santa Maria da Feira, Bl. 33,
Santiago, 3810-144 Aveiro
Rua dos Queimados, n.º 60/62 Paço, Esgueira, 3800-328 Aveiro

Autorização de Utilização n.º22/98

SAD (30) e ERPI(Passo Sénior) (45)

Rua Manuel Fernandes da Silva,
n.º 46/48, 3800-313 Paço
Esgueira

Não tem autorização de utilização

Protocolo Atendimento/Acompanhamento Social (80)

Rua do Barro, 24, São Bernardo,
3810-063 Aveiro

Autorização de Utilização n.º46/2007

Pré escolar (110) e Centro Dia (25)

Rua Direita n.º 134, Vilar, UF
Glória e Vera Cruz, 3810-028
Aveiro

Autorização de Utilização nº 146/2003 - Pré escolar,
Centro Dia e Apoio Domiciliário

Rua Bento de Moura, 14,
Esgueira, 3800-114 Aveiro

Alvará de obras n.º48/2016 - Não tem autorização de
utilização

Urbanização Chave, Bloco KA,
R/Ch, 380-081 Aveiro

Não tem autorização de utilização

Creche (84) e ERPI (13)
Creche (58) e Pré escolar (50)

Santa Casa Misericórdia

Rua do Aires Lacerda, 53/57,
3810-205 S. Bernardo
Rua das Pombas, n.º 5, 3810150 Aveiro
Travessa do Sacobão, n.º 19 Aradas, 3810-518 Aveiro
Av.ª Dr. Lourenço Peixinho, n.º
153, 3800-166 Aveiro

Creche (Centro Infantil Aveiro) (50)
e Pré escolar (70)
Casa Abrigo
ERPI (120), Centro Dia (40) e SAD
(50) e Cantina Social (PES)

Complexo Social da Quinta da
Moita, 3810-860 Oliveirinha

Sede e Protocolo Rendimento Social
Inserção (RSI)

Rua Combatentes Grande Guerra, n.º 3, 3810-164 Aveiro

Creche (66) / Pré escolar (25) / ERPI
(26) / SAD (36) / Centro Dia (54)

Caminho da Grinelândia, Santa
Joana, 3810-343 Aveiro

CATL (Griné) (40) / Protocolo Atendimento/Acompanhamento Social

Urbanização do Griné - Bloco 4
R/C C e D, 3810-038 Santa Joana

Autorização de Utilização n.º48/2001

Não tem autorização de utilização
Não tem autorização de utilização

Autorização de Utilização n.º289/2011 - Estabelecimento destinado a Creche, Pré Escolar, ERPI, Centro Dia e
Serviço de Apoio Domiciliário

Rua Vasco da Gama, 10, R/Ch,
Santa Joana, 3810-037 Aveiro
Fonte: Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Aveiro (informação extraída 21.02.2019)
CATL (Caião) (20)
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Assim, assumem-se como objetivos para o presente triénio (2019-2021):
1. Licenciar todos os edifícios de cariz social que reúnam as condições para o efeito;
2. Investir na qualificação e desenvolvimento de projetos de execução visando a requalificação dos
equipamentos sociais, criando as condições de sustentabilidade financeira, através do orçamento das instituições, da Câmara Municipal, do Estado e dos Fundos Comunitários;
3. Monitorizar as necessidades do Concelho, tendo em conta os fenómenos sociais em constante
evolução, de modo a permitir a adequação da oferta e da procura em termos de respostas e equipamentos
sociais.

II . Capacitação Institucional e Fortalecimento da Rede Social
A Rede Social pressupõe a conjugação de esforços de todos os seus parceiros para prevenir, atenuar e erradicar situações de pobreza e exclusão social e promover o desenvolvimento social local coeso e
solidário, através de um trabalho em parceria, por forma a permitir uma maior adequação e melhoria da
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos de um modo geral e, particularmente, àqueles que se
encontram em situação de maior vulnerabilidade.
Considerando os seus princípios de atuação, esta medida de política social pressupõe que os problemas sejam resolvidos localmente (principio da subsidiariedade), a atuação deverá ser próxima da população, de forma concertada, articulada e preventiva, através da promoção de projetos locais de desenvolvimento integrado, com a participação de todos os intervenientes locais e mediante a congregação dos
recursos de todos, para a resolução dos problemas sociais mais prementes.
Assim, são condições essenciais que os parceiros tenham uma visão partilhada dos problemas
sociais existentes, que definam em conjunto objetivos, prioridades, estratégias e ações, procurando utilizar
de uma forma mais eficiente os recursos disponíveis. Considera-se fundamental uma maior participação
dos próprios dirigentes das instituições parceiras na gestão e no planeamento estratégico do trabalho da
Rede Social.
Neste contexto, é primordial um maior investimento de todas as entidades na dinamização do CLASA, como instrumento da estratégia de capacitação e fortalecimento dos mecanismos de cooperação e
articulação de todos os parceiros da Rede Social.
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III. Novas competências que derivam do processo de descentralização
No quadro das negociações entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP), perspetiva-se que, as Câmara Municipais venham a assumir, de forma contratualizada, em 2019 e
2010 e, de forma universal, em 2021, as seguintes competências em matéria de ação social:
 Assegurar o SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de pessoas e famílias em
situação de vulnerabilidade, exclusão e emergência social (ou contratualizar o mesmo com as
IPSS);
 Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e a atribuição de prestações
pecuniárias de caráter eventual em situações de carência económica e risco social;
 Celebrar e acompanhar os acordos de inserção dos beneficiários do RSI - Rendimento Social de
Inserção (ou contratualizar o mesmo com as IPSS);
 Assegurar o fornecimento de refeições e o prolongamento de horário da componente de apoio
à família (CAF) para as crianças que frequentam o pré-escolar da rede pública;
 Elaborar, manter atualizada e divulgar a carta social municipal - instrumento estratégico de planeamento e ordenamento prospetivo de serviços e equipamentos sociais, que prevê a rede de
respostas sociais adequada às necessidades do Concelho (deve estar articulada com as prioridades definidas a nível nacional e regional);
 Emitir parecer sobre a criação de serviços e equipamentos sociais financiados através de programas de investimento com apoios públicos (parecer deve estar em conformidade com a carta
social municipal, assumindo caráter vinculativo quando for desfavorável);
 Coordenar a execução administrativa e financeira dos programas ou projetos de promoção da
inclusão social dos cidadãos que visem combater a pobreza persistente e a exclusão social
(podendo assumir ou contratualizar a execução dos planos de ação com as IPSS – necessidade
de parecer do CLASA, que é vinculativo se for desfavorável), por exemplo projetos CLDS, entre
outros;
 Desenvolver programas de promoção de conforto habitacional para pessoas idosas, em articulação com entidades públicas, IPSS ou com as estruturas de gestão dos programas temáticos.
É neste quadro que importa realçar a importância em aprofundar o debate em sede de CLASA, por
forma a apoiar a capacitação da Câmara Municipal na assunção destas novas e desafiantes competências
que envolvem toda a Rede Social do Concelho.
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Intervenção social
Segundo o Eurostat (Gabinete de Estatísticas da União Europeia), o indicador “risco de pobreza ou
exclusão social” define quem está em risco de pobreza monetária (pessoas que vivem com um rendimento abaixo do que em cada país é definido como o limiar de pobreza) ou quem vive em agregados
com intensidade laboral per capita muito reduzida (poucas horas de trabalho) ou ainda quem se encontra
em situação de privação material severa (situações em que não existe acesso a um conjunto de bens, que
incluem, por exemplo, aquecimento adequado da casa, capacidade de pagar a renda atempadamente, de
ter uma refeição com carne, peixe ou equivalente de dois em dois dias, pagar uma semana de férias).
As pessoas que se encontram em “risco de pobreza ou exclusão social” podem viver uma ou mais
destas formas de pobreza. É essencial não limitar o conceito de pobreza a uma dimensão meramente
monetária/financeira e antes associá-lo adicionalmente ao conceito de exclusão social.
Pode existir uma situação económica favorável e ainda assim haver uma situação de exclusão
social. A condição económica influencia a capacidade de acesso a bens e serviços e vice-versa.
Como defende Nicolas Duvoux, “A pobreza pode ser medida pelo salário, pelas condições de vida,
mas também pelo modo como as pessoas se sentem”. Para este sociólogo francês, o combate à pobreza
tem de superar a “dicotomia entre ser ativo e ser assistido”, não é suficiente fazê-lo apenas através da
“dicotomia entre aqueles que são economicamente ativos e aqueles que recebem apoios sociais do Estado”. Quando analisadas as diversas dimensões da pobreza, “é possível perceber variações muito mais
diversas que têm a ver com idade, estrutura familiar e perceção de futuro”.
Para Duvoux, uma dimensão adicional importante para medir a taxa de pobreza, para além do rendimento disponível, diz respeito “a quantas pessoas se vêem como pobres”, pois no seu entendimento
“esta taxa tende a ser mais alta entre as pessoas desempregadas e aquelas que recebem mais apoios
sociais”, o que demonstra que esta perceção está associada ao “afastamento do mercado de trabalho e à
visão de si próprio como alguém que precisa de auxílio.”
Segundo dados do Eurostat, em 2017, cerca de 23,3% da população portuguesa encontrava-se em
risco de pobreza ou exclusão social, correspondendo a 2,4 milhões de pessoas. Apesar de continuarem a
ser números elevados, estes dados confirmam uma melhoria dos indicadores de pobreza e exclusão social
de 2016 para 2017, representando a diminuição de 196 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão social
(1.8 pp, de 25,1% em 2016 para 23,3% em 2017).
A taxa de risco de pobreza ou exclusão social tem vindo a diminuir desde 2014 e apresenta em
2017 o valor mais baixo registado desde que este indicador é alvo de análise (2004).
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Com base no Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (EU-SILC), importa referir que Portugal
tem vindo a apresentar sempre valores superiores à média da UE-28 e da Zona Euro. Em 2016, 23,5% da
população da UE estava em risco de pobreza ou exclusão social, correspondendo a 118 milhões de pessoas.
Cerca de 52% destas pessoas residiam em 4 países: Itália, Alemanha, Reino Unido e Espanha, sendo Portugal o 11.º país com maior nível de pobreza ou exclusão social. Portugal conseguiu baixar a percentagem de
população em risco mais do que a UE, mas a Grécia, Luxemburgo e Itália fizeram caminhos inversos,
aumentando a percentagem da sua população em risco.
Apesar de em Portugal os indicadores apontarem para uma evolução positiva das condições de
vida, a mesma não atinge da mesma forma todos os grupos populacionais, pelo que, do total de pessoas
em risco de pobreza ou exclusão social, 18% (431 mil) eram menores de 18 anos, e 18,8% (451 mil) eram
pessoas com 65 ou mais anos.
As famílias monoparentais (constituídas por 1 adulto com pelo menos 1 criança dependente), as
famílias com 3 ou mais crianças dependentes e as famílias unipessoais (compostas por apenas 1 adulto),
são os agregados familiares que apresentam percentagens mais elevadas de risco de pobreza e exclusão
social, sendo de destacar em particular, a situação das famílias monoparentais que teve um agravamento
face a 2016, pelo que 43,3% das pessoas que vivem neste tipo de agregado familiar encontra-se em situação de risco.
Tendo em conta a condição perante o trabalho, a ausência de emprego é claramente um elemento
de maior vulnerabilidade, pelo que a pobreza ou exclusão social atinge mais de 58% das pessoas que se
encontram em situação de desemprego. Apesar da maior vulnerabilidade das pessoas sem emprego, Portugal tem mais de 1,1 milhões de pessoas que trabalham mas que são pobres, pelo que como referiu a
EAPN Portugal a 17 de outubro último, no Dia Internacional de Erradicação da Pobreza, “não basta ter um
emprego para sair da pobreza”, é preciso apostar na educação dos mais jovens e na formação/qualificação
dos adultos, para que possa haver acesso a empregos melhor remunerados, obtendo-se maiores rendimentos.
Ainda que não seja possível aferir a taxa de risco de pobreza ou exclusão social a um nível distrital
e/ou concelhio, dado o constrangimento de ausência de dados estatísticos disponíveis para o efeito, importa realizar um breve retrato social do Concelho, baseado na disponibilização de dados das várias entidades
com intervenção social no território concelhio.
São vários os atores sociais que têm vindo a dinamizar a intervenção social comunitária e contribuído para colmatar as situações de pobreza e/ou exclusão social, tendo em vista a melhoria das condições
de vida da população, com a consequente promoção do desenvolvimento social local.
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Em 2017 foi implementada no Concelho, a Rede Local de Intervenção Social (RLIS)3 pela IPSS Centro Social e Paroquial da Vera Cruz (projeto com duração de 36 meses, aprovado no âmbito de candidatura
à Tipologia 3.23 – Redes Locais de Intervenção Social, integrado no Objetivo Temático 9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, no âmbito do quadro comunitário em vigor, Portugal 2020).
“A RLIS assenta numa lógica de intervenção articulada e integrada de entidades com responsabilidade no desenvolvimento da ação social que visa potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas na prossecução do interesse público e promover a implementação de novos
mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação em resposta às necessidades sociais.”
(http://www.seg-social.pt/redes-locais-de-intervencao-social-rlis)

A RLIS pretende potencializar todos os recursos formais e informais de uma comunidade, de forma
a dar resposta às necessidades sociais das pessoas e famílias, através de um SAAS - Serviço de Atendimento
e Acompanhamento Social.4
Os princípios de intervenção subjacentes a este serviço são diversos, entre os quais, a igualdade no
acesso ao serviço de atendimento e acompanhamento social, a rentabilização de recursos e meios existentes no território, a proximidade e multidisciplinariedade na intervenção.
Qualquer pessoa que se encontre em situação de vulnerabilidade socioeconómica e/ou exclusão
social pode recorrer a esta resposta social, e este serviço pode ser solicitado pela própria pessoa e/ou família, comunidade informal e comunidade institucional.
Constituem atividades da RLIS:
- Atendimento, informação e orientação das pessoas e famílias;
- Acompanhamento técnico para a prevenção e resolução de problemas sociais;
- Informação sobre o acesso a recursos, equipamentos e serviços sociais existentes na comunidade
que permitam o exercício de uma cidadania plena e socialmente ativa pelas pessoas e famílias;
- Atribuição de prestações de caráter eventual com a finalidade de colmatar situações de emergência social e de comprovada carência económica;
- Planeamento e organização da intervenção social;
- Contratualização no âmbito da intervenção social;
- Coordenação e avaliação da execução das ações contratualizadas.

3

Com a publicação do Despacho n.º 11675/2014 de 18 de setembro é estabelecido o modelo e o funcionamento da
Rede Local de Intervenção Social (RLIS)
4
Portaria n.º 188/2014 de 18 de setembro que vem regulamentar as condições de organização e funcionamento do
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)
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Com a existência da RLIS no território, surgiu a necessidade de uma reorganização pela Segurança
Social, das várias respostas de atendimento/acompanhamento social existentes no Concelho.
Assim, em termos de ação social comunitária, a intervenção social no Concelho passou a estar distribuída territorialmente da seguinte forma:

Quadro n.º 8 – Ação Social Comunitária (local, dia e horário de atendimento por freguesia)
Freguesia

Entidade

Local – Dia – Horário

Aradas

RLIS

Junta de Freguesia, 3.ª feira
10h00-13h00 e 14h30-17h30

Cacia

RLIS

Junta de Freguesia, 5.ª feira 14h30-17h30

RLIS (Eirol)
Eixo e Eirol

Esgueira

Associação Melhoramentos Eixo (Eixo)

Instalações IPSS (Rua Avelino Dias Figueiredo n.º 52/54 - Eixo),
3.ª feira

RLIS

Junta de Freguesia, 5.ª feira 10h00-13h00 e 14h00-17h00

RLIS (Glória)

Casa Comunidade Sustentável, 3.ª feira 09h30-12h30

Florinhas Vouga (Santiago)

Instalações IPSS (Urbanização Santiago), 5.ª feira

RLIS (Vera Cruz)

Antiga Junta Freguesia Vera Cruz
2.ª feira 14h-17h / zona Beira Mar à 6.ª feira 10h-13h

Glória e Vera Cruz

Centro Comunitário da Vera Cruz
Nariz
N. Sr.ª. Fátima

RLIS

Santa Joana

Junta de Freguesia N. Sr.ª Fátima, 3.ª feira 14h30- 17h30

RLIS

Junta de Freguesia, 2.ª feira 09h30-12h30

RLIS

Junta de Freguesia, 2ª feira 09h30-12h30 e 14h30-18h00

ASAS
(Bairros Griné / Cova do Ouro)

Instalações IPSS (Quinta do Griné, Bloco 4 r/c D - Santa Joana),
3.ªfeira 09h - 12h30 e 14h30 - 18h
Antiga Junta Freguesia Vera Cruz, 6.ª feira 14h-17h

RLIS
S. Bernardo
Fundação Padre Félix
S. Jacinto

Instalações IPSS (Rua de Sá, Vera Cruz ou Largo da N.ª Sr.ª das
febres, 9), 3.ª feira
Junta de Freguesia Nariz, última 3.ª feira mês
09h30-12h30

Junta de Freguesia Requeixo, 3.ª feira 09h00-12h00

Requeixo
Oliveirinha

Junta Freguesia Eirol 5.ª feira, 15 em 15 dias, 14h00-17h00

RLIS

Instalações IPSS (Rua do Barro, 24, S. Bernardo)
3.ª feira 09h30-12h00 e 14h-17h
(horário pós-laboral por marcação: até às 19h)
Junta de Freguesia, 5.ª feira 09h30-12h30

Fonte: Dados disponibilizados pelo Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P. – 20.08.2018 e pela RLIS 20.02.2019

Quanto às respostas de atendimento e acompanhamento social existentes no Concelho dinamizadas pelas IPSS com acordos de cooperação com a Segurança Social (inclui dados da RLIS), apresentam-se no
quadro seguinte o número de agregados com processo familiar ativo por freguesia de residência nos anos
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2016, 2017 e 2018 (junho). Após um decréscimo no número de processos em todas as freguesias do Concelho em 2017, em 2018, à exceção das freguesias de Aradas, Esgueira e UF Glória e Vera Cruz, todas as
outras aumentaram o número de agregados familiares apoiados, totalizando 3.536 processos familiares
ativos, número que continua inferior ao registado em 2016 (4.036 processos familiares).
Quadro n.º 9 – N.º de agregados com processo familiar ativo [2016- junho 2018]

N.º agregados familiares
Freguesia de residência
Aradas
Cacia
Eixo e Eirol
Esgueira
Glória e Vera Cruz
Oliveirinha
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz
Santa Joana
São Bernardo
São Jacinto
Total

2016

2017

2018
(junho)

470
312
197
916
1.100
183
262
440
102
54

420
234
173
759
1.061
165
222
376
78
42

405
235
195
716
1.041
175
243
384
97
45

4.036

3.530

3.536

Fonte: ISS, I.P. - Gabinete de Planeamento e Estratégia
Sistema de Estatísticas da Segurança Social (em 06.07.2018)

Em termos de percentagem de indivíduos com processo familiar ativo, é de referir que nas freguesias de Esgueira e Requeixo, N. Sr.ª de Fátima e Nariz, a mesma é de cerca de 10% dos seus residentes
(segundo Censos 2011), sendo esta superior à percentagem do Concelho que se situa nos 7,7%. As freguesias de Cacia e S. Bernardo são as que apresentam uma percentagem mais reduzida de indivíduos com processos familiares ativos, com 5,5% e 4% respetivamente.
Quadro n.º 10 – Indivíduos com processo familiar ativo por freguesia [junho 2018]
Freguesia de residência
Aradas
Cacia
Eixo e Eirol
Esgueira
Glória e Vera Cruz
Oliveirinha
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz
Santa Joana
São Bernardo
São Jacinto
Total

N.º habitantes
(2011)

N.º beneficiários
(2018)

%
(aprox.)

9.157
7.354
6.324
13.431
18.756
4.817
4.564
8.094
4.960
993

612
403
395
1.335
1.495
331
466
709
199
87

6,7%
5,5%
6,2%
10%
8%
6,9%
10%
8,8%
4%
8,8%

78.450

6.032

7,7%

Fonte: ISS, I.P. - Gabinete de Planeamento e Estratégia, Sistema de Estatísticas da Segurança Social (06.07.2018)
INE, Censos da população 2011
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Quanto ao número de apoios económicos processados e respetivos montantes anuais, evidencia-se
uma diminuição de 2016 para 2017 nas “Ações de apoio a candidatos a asilo”, e na rubrica referente ao
“numerário” e um aumento considerável na rubrica “prevenção, reabilitação e ajudas técnicas”, conforme
apresentado no quadro seguinte:

Quadro n.º 11 – N.º de apoios económicos e respetivos montantes [2016 – julho 2018]
2016
Rubrica
Ações de apoio a candidatos a asilo
Ações de apoio a refugiados
Numerário
Prevenção, reabilitação e ajudas técnicas
Outras
Total

2017

jul 2018

N.º

Montante €

N.º

Montante €

N.º

Montante €

21
12
70
21
16

9.683,60
11.767,46
22.277,31
13.567,20
9.302,10

10
*
41
38
12

4.575,84
*
11.585,28
32.042,15
4.974

9
*
32
4
30

4.351,27
*
8.535,72
5.991,64
1.183,70

140

66.597,67

101

53.177,27

75

30.702,33

Fonte: ISS, I.P. – Gabinete de Planeamento e Estratégia, Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/RSI) em 13.07.2018
* Dados integrados no item anterior

Em complemento à ação social comunitária, o Concelho dispõe ainda de equipas de protocolo do
Rendimento Social de Inserção (RSI) que abrangem as várias freguesias/territórios, conforme quadro n.º
12 que se apresenta de seguida.
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Quadro n.º 12 – Rendimento Social Inserção (local, dia e horário de atendimento por freguesia)
Freguesias

Instituição

Aradas

Associação Casa Mãe Aradas

Local - Dia - Horário
Junta de Freguesia, 2.ª feira 09h30 - 12h30

Associação Casa Mãe Aradas (Glória)

Instalações IPSS (Rua dos Queimados 60/62, Esgueira)
3.ª feira 14h00 - 17h00
Instalações IPSS (Rua Avelino Dias Figueiredo n.º 52/54 Eixo), 3.ª feira
Instalações IPSS (Rua dos Queimados 60/62, Esgueira)
3.ª feira 14h00 - 17h00
Junta Freguesia Glória, 3.ª feira 09h30 - 12h30

Florinhas do Vouga (Santiago)

Instalações IPSS (Urbaniz. Santiago), 3ª feira

Santa Casa Misericórdia (Vera Cruz)

Instalações Santa Casa (Rua Combatentes da Grande
Guerra, n.º 3), 5.ª feira 09h00 - 13h00

Centro Comunitário Vera Cruz

Instalações IPSS (Rua de Sá, Vera Cruz ou Largo da N.ª
Sr.ª das febres, 9), 3.ª feira

Nariz

Associação Casa Mãe Aradas

Junta Freguesia de Nariz, 6.ª feira 09h30 - 12h30

N. Sr.ª Fátima

Associação Casa Mãe Aradas

Requeixo

Santa Casa Misericórdia

Oliveirinha

Santa Casa Misericórdia

Cacia

Fundação CESDA

Eirol e Eixo

Associação Melhoramentos Eixo

Esgueira

Fundação CESDA

Glória e Vera Cruz

Santa Casa Misericórdia
Santa Joana

S. Bernardo
S. Jacinto

Instalações CATL - Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª
Fátima, 5.ª feira (1.ª do mês) 09h30 - 12h30
Instalações Santa Casa (Rua Combatentes da Grande
Guerra, n.º 3), 5.ª feira 09h00 - 13h00
Instalações Santa Casa (Rua Combatentes da Grande
Guerra, n.º 3), 5.ª feira 09h00 - 13h00
Instalações Santa Casa (Rua Combatentes da Grande
Guerra, n.º 3), 5.ª feira 09h00 - 13h00

ASAS
(Bairros Griné e Cova do Ouro)

Instalações IPSS (Quinta do Griné, Bloco 4 r/c D - Santa
Joana), 3.ªfeira 09h - 12h30 e 14h30 - 18h
Instalações IPSS (Rua do Barro, 24, S. Bernardo)
Fundação Padre Félix
3.ª feira 09h30-12h00 e 14h-17h
(horário pós-laboral por marcação: até às 19h)
Instalações Santa Casa (Rua Combatentes da Grande
Santa Casa Misericórdia
Guerra, n.º 3), 5.ª feira 09h00 - 13h00
Fonte: Dados disponibilizados pelo Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P. – 12.12.2018

O RSI é uma medida de proteção social criada para apoiar pessoas ou famílias que se encontrem
em situação de grave carência económica e em risco de exclusão social. É uma prestação pecuniária atribuída pela Segurança Social através das equipas de protocolo atrás mencionadas, sendo constituída por um
contrato de inserção, do qual consta um conjunto de deveres e direitos, com vista à integração social e profissional dos beneficiários. As equipas técnicas de RSI realizam a avaliação e o acompanhamento das famílias beneficiárias, em articulação com as várias entidades de apoio existentes no território.
Segundo dados disponibilizados pelo Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P., em 2016 existia um total
de 1.793 beneficiários de RSI, em 2017 verificou-se uma ligeira descida para um total de 1.718 beneficiários. Até julho deste ano (2018) existiam 1.456 beneficiários de RSI residentes no Concelho.
O quadro n.º 13 apresenta o perfil do beneficiário, tendo em conta o género e o escalão etário,
verificando-se que o maior número de beneficiários se situa no escalão entre os 18 e os 49 anos.
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Quadro n.º 13 – N.º de beneficiários do RSI por género e escalão etário [2016 – 2017]
2016
Feminino

< 18
310

18-49

2017
Masculino

>= 50

399

217

< 18

18-49

267

Total Fem: 926

Feminino

>= 50

389

211

< 18

18-49

294

350

Total Masc: 867

Masculino

> 55

< 18

242

254

886

Total: 1.793

18-49
353

>= 50
225

832

Total: 1.718

Fonte: ISS, I.P. – Gabinete de Planeamento e Estratégia, Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/RSI) em 13.07.2018

Relativamente à análise por freguesia, o maior número de beneficiários do RSI encontra-se nas freguesias de Esgueira, Santa Joana e Glória e Vera Cruz, representando, em 2017, aproximadamente 3,7%,
3,2% e 2,4% da população residente nessas mesmas freguesias, valores acima da percentagem de população beneficiária residente no Concelho que era em 2017, cerca de 2,2%.
Quadro n.º 14 – N.º de beneficiários de RSI por freguesia e % da população residente beneficiária
[2016 – 2017]

Freguesia de residência

2016

2017

Aradas
Cacia
Eixo e Eirol
Esgueira
Glória e Vera Cruz
Oliveirinha
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz
Santa Joana
São Bernardo
São Jacinto

123
91
114
492
448
61*
88
273
72
16*

105*
83
126
490
448
42*
73
255
59*
13*

% população
residente beneficiária em
2017
1,15
1,13
1,99
3,65
2,39
0,87
1,60
3,15
1,19
1,31

1.793

1.718

2,19

Total

Fonte: ISS, I.P. – Gabinete de Planeamento e Estratégia, Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/RSI) em 13.07.2018
INE, Censos 2011

De referir que as freguesias de Esgueira e Oliveirinha são as que apresentam o maior peso do
número de beneficiários de RSI no grupo etário < a 18 anos. Em todas as restantes freguesias do Concelho,
o grupo etário dos 18 aos 49 anos é aquele que representa um maior peso no número de processos de RSI.
Os beneficiários com idade > a 50 anos, são o grupo etário com mais processos de RSI em 2017 na freguesia
de Aradas. Em ambos os anos e em todos os grupos etários, as mulheres são aquelas que detêm um maior
número de processos de RSI, explicação que se encontra no maior recurso aos serviços por parte deste
elemento do agregado familiar.
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Numa lógica de complementaridade a estes apoios e face ao contexto socioeconómico existente
que levou a uma maior procura pelos serviços de ação social do município, a Câmara Municipal criou em
abril de 2015, uma resposta social designada FAF – Fundo de Apoio às Famílias (Regulamento publicado no
Diário da República – 2.ª série, n.º 77/2015 de 21 de abril). “Este fundo constitui uma medida de combate à
pobreza e exclusão social, numa lógica de complementaridade ao trabalho desenvolvido ao nível da intervenção social concelhia.”
Com esta resposta social, a Câmara Municipal atribui apoio social, de natureza pontual e excecional, a famílias e indivíduos em situação de carência económica, tendo em vista a melhoria das suas condições de vida, através de um apoio económico, complementado se necessário com acompanhamento psicossocial, sempre numa lógica de complementaridade à intervenção social concelhia desenvolvida pelas
entidades parceiras da Rede Social concelhia.
Os apoios a conceder no âmbito do FAF são essencialmente de natureza financeira e para comparticipação no pagamento da renda/prestação, água, eletricidade e gás.
Realizando uma breve análise aos apoios FAF concedidos desde a criação desta resposta social,
salienta-se um aumento continuado do número de pedidos desde 2015, bem como do valor dos apoios
concedidos.
Quadro n.º 15 – Fundo Apoio às Famílias [2015 - 2018]
Candidaturas

Deferidas

2015 (jun-dez)
2016
2017
2018 (até junho)

14
44
65
38

11
31
56
37

11
31
53
35

€
3.604,80
11.498,20
24.349,17
16.961,12

Total

161

135

130

56.413,29

Ano

Agregados familiares apoiados

N.º

Valor do apoio

Fonte: Câmara Municipal Aveiro – Divisão Ação Social e Saúde – SO Ação Social (29.10.2018)

Conforme quadro n.º 15, entre junho de 2015 e junho de 2018 deram entrada 161 candidaturas ao
FAF, tendo sido deferidas 135, o que corresponde a 130 agregados familiares apoiados, na sua maioria parra pagamento de despesas de água, eletricidade e gás, bem como dívidas de renda, num total de
€56.413,29.
Os munícipes que realizaram os pedidos de apoio no âmbito FAF residem na sua maioria nas freguesias da Glória e Vera Cruz, Aradas e Esgueira, correspondendo a 60% dos agregados familiares apoiados.
Os 130 agregados familiares apoiados são constituídos por um total de 327 pessoas apoiadas.
A maioria das famílias apoiadas são famílias monoparentais (54) e famílias isoladas (41), correspondendo a 73% do total de processos familiares deferidos.
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Reconhecendo a forte dinâmica associativa e o seu papel fundamental no desenvolvimento social
do Concelho, a Câmara Municipal concede ainda no âmbito do PMAA – Programa Municipal de Apoio às
Associações, apoios e benefícios a entidades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da
população e que prosseguem fins de interesse público, nomeadamente nas áreas social, cultural, desportiva, recreativa, educativa e saúde. Este constitui um apoio adicional, ainda que indireto, aos indivíduos e
famílias que se encontram em situação de pobreza e/ou exclusão social e que são acompanhados por estas
instituições.
O Regulamento n.º 236/2015 de 12 de maio de 2015 define o modo de funcionamento do PMAA,
nomeadamente os domínios, tipos, modalidades, procedimentos e critérios da atribuição dos apoios, bem
como a criação do Registo Municipal das Associações.
Na área da ação social serão concedidos até final de 2018, os apoios que constam no quadro
seguinte:
Quadro n.º 16 – PMAA [2018]
Ações Pontuais

Apoio Regular

Apoio ao Investimento

2.600,00€

40.500,00€

424.800,00€

Fonte: Câmara Municipal Aveiro – Divisão Ação Social e Saúde – SO Ação Social (03.10.2018)

Complementarmente a estas respostas sociais existe no Concelho o apoio alimentar, atualmente
disponibilizado por 3 cantinas sociais existentes no âmbito do PES (Programa de Emergência Social nacional
elaborado pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social em 2012), pelo Banco Alimentar de Aveiro,
pelas entidades beneficiárias do POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas) e
pelo refeitório social (IPSS Florinhas do Vouga). Outras instituições/entidades e grupos caritativos também
realizam a distribuição de cabazes alimentares, de forma mais ou menos periódica, a indivíduos e famílias
do Concelho que a elas recorrem solicitando esse apoio.
O Banco Alimentar de Aveiro (BACF/Aveiro) abrange 18 dos 19 Concelhos do distrito de Aveiro, e
em 2017 apoiou cerca de 210 instituições, que por sua vez concederam apoio alimentar a 34.000 pessoas.
Segundo informação disponibilizada pelo BACF/Aveiro (em 22.10.2018), no Concelho são apoiadas
41 instituições, das quais 22 recebem cabaz para apoio a famílias e 19 recebem cabaz interno, num total de
6.639 beneficiários, em que 2.984 são de intervenção comunitária e 3.655 são internos.
De referir também que ao longo do ano, o BACF/Aveiro recebe uma diversidade de géneros alimentares, ofertas de empresas e particulares, em muitos casos excedentes de produção da indústria agroali-
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mentar, excedentes agrícolas, da grande distribuição e ainda, produtos de intervenção da União Europeia
que canalizam para as instituições onde existe maior necessidade.
Relativamente à Rede Solidária de Cantinas Sociais que surgiram como uma resposta de emergência no âmbito do PES, o Concelho dispõe de 3. Através de um protocolo de colaboração, (renovável anualmente), no âmbito da convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais para o Programa de Emergência
Alimentar (PEA) entre o Instituto da Segurança Social, I.P. e as IPSS Centro Comunitário da Vera Cruz, Fundação CESDA e Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, são disponibilizadas refeições diárias às pessoas e/ou
famílias em situação de grave carência económica, podendo ser cobrado ao próprio um valor por refeição,
consoante os rendimentos das famílias, até €1, mediante critérios a definir pelas instituições.
Em 2016, segundo o quadro n.º 17 foram apoiadas um total de 369 pessoas, número que tem vindo
a diminuir, sendo que em 2017 foram apoiadas 333 pessoas.
Quadro n.º 17 – N.º de beneficiários apoiados pela Rede Solidária de Cantinas Sociais
[2016 - 2018]
2016

2017

2018

1.º semestre

2.º semestre

1.º semestre

2.º semestre

1.º semestre

195

174

175

158

107

Total: 369

Total: 333

-

Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro – Departamento de Desenvolvimento Social (disponibilizado em 21.08.2018)

A diminuição do número de refeições distribuídas pela Rede Solidária de Cantinas Sociais não será
alheia ao surgimento do POAPMC.
Este programa surge como um instrumento adicional de combate à pobreza e à exclusão social.
“Considerando que as principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores conjunturais, o programa foi desenhado numa lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de consumo básico,
assim como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão. O Programa visa, com a sua atividade, diminuir as
situações de vulnerabilidade que colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares
mais frágeis, reforçando as respostas das políticas públicas existentes.” (http://poapmc.portugal2020.pt)
Fruto de uma candidatura conjunta ao POAPMC, com facilitação e concertação realizada no seio da
Rede Social, surgiu a possibilidade de apoio mensal a 447 beneficiários do Concelho (número obrigatório
definido pelo ISS, I.P. no aviso de candidatura n.º POAPMC-F2-2017-01) por parte de 10 entidades parceiras.
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Assim, desde novembro de 2017 e até setembro de 2019, o BACF/Aveiro é polo de receção do
POAPMC, realizando a distribuição mensal dos produtos alimentares através de 9 instituições mediadoras5.
Os produtos alimentares distribuídos dividem-se em 3 categorias: secos (massa, arroz, cereais, azeite, feijão, grão, tomate, marmelada e leite), frescos (manteiga e queijo) e congelados (brócolos, espinafres, mistura vegetais, pescada e frango). Mensalmente são distribuídos aproximadamente 9.300kg de produtos,
estimando-se que anualmente sejam distribuídas cerca de 80 toneladas de alimentos.
As instituições mediadoras, para além da distribuição dos géneros alimentares, promovem também
o desenvolvimento de medidas de acompanhamento com vista à sua inclusão social. Estas ações de acompanhamento têm por objetivo capacitar as famílias e/ou pessoas mais carenciadas na seleção dos géneros
alimentares, na prevenção do desperdício e na otimização da gestão do orçamento familiar, nomeadamente através de sessões de esclarecimento, sensibilização e informação.
O Concelho dispõe ainda de um Refeitório social, resposta desenvolvida pela IPSS Florinhas do
Vouga. Esta é uma “Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao fornecimento de refeições, em especial a indivíduos economicamente desfavorecidos, podendo integrar outras atividades,
nomeadamente de higiene pessoal e de tratamento de roupas.” (www.cartasocial.pt). Funciona todos os dias
da semana, servindo almoços e jantares, numa média mensal, em 2017, de cerca de 3.124 refeições e em
2018, de 2.706. Os dados refletem uma redução de cerca de 20 refeições por dia (600 por mês), comparando os dados de 2017 e 2018, que corresponde às famílias que passaram a ser apoiadas no âmbito no
POAPMC.

De referir ainda o Movimento Zero Desperdício promovido pela Câmara Municipal desde junho de
2015, através da celebração de um protocolo de colaboração com a Associação DariAcordar.
O movimento teve a adesão das IPSS Florinhas do Vouga, Cáritas Diocesana de Aveiro e Associação
de Melhoramentos de Eixo como entidades recetoras, e como entidades doadoras, os Grupos Jerónimo
Martins (Pingo Doce Barrocas, Forca e S. Bernardo) e Auchan.
No quadro n.º 18 são apresentados os números referentes aos anos de 2016 e 2017 do Movimento. No que concerne ao número de refeições recolhidas, o município encontra-se no 3.º lugar a nível nacional (precedido dos municípios de Sintra e Lisboa), tendo distribuído um total de 6.868 kg em 2016, número
que sofreu um enorme aumento em 2017 para 104.925 kg.

5

Instituições mediadoras POAPMC: Associação Solidariedade e Ação Social de Santa Joana, Associação Melhoramentos de Eixo,
Centro Comunitário da Vera Cruz, Centro Social Paroquial Vera Cruz, Cáritas Diocesana Aveiro, Florinhas do Vouga, Fundação
CESDA, Fundação Padre Félix e Santa Casa Misericórdia Aveiro.
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Quadro n.º 18 – Dados Movimento Zero Desperdício [2016 - 2017]
Dados
Beneficiários abrangidos
Famílias abrangidas
Colaboradores responsáveis pela recolha e entrega
Refeições equivalentes

2016
N.º
49
93

2017
N.º
727
281

4

9

50.238

50.861

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro - Divisão Ação Social e Saúde – SO Ação Social (21.08.2018)

Em termos de valor económico gerado pelo movimento, o valor foi de €126.766 em 2016, e de
€132.012 em 2017.

Quadro n.º 19 – Tipo e quantidade de refeições - Movimento Zero Desperdício [2016 - 2017]
Tipo de refeições
Sopas
Conduto
Géneros
Total

2016

2017
Kg

201
22
744

4014
74
28.923

6.868

104.925

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro - Divisão Ação Social e Saúde – SO Ação Social (21.08.2018)

Resultante de uma avaliação qualitativa ao movimento realizada pelas entidades recetoras, estas
consideram que o mesmo é bastante positivo, uma vez que permite um complemento mais equilibrado dos
cabazes de alimentos (se comparado com outros programas alimentares, como por ex. o POAPMC), a distribuição diária de produtos frescos e confecionados e o facto de as recolhas serem diárias, tudo isto contribui para um maior apoio às famílias beneficiárias.
Salienta-se que Aveiro é o único município da Região Centro que, à data, implementou este movimento, pelo que tem sido contactado por diversas entidades, tendo em vista a partilha da sua forma de
implementação e operacionalização do mesmo.
É de realçar ainda que a Câmara Municipal, para além do trabalho de mediação entre entidades
recetoras e doadoras, apresentou à coordenação nacional do Movimento Zero Desperdício, uma proposta
para dinamização de ações juntos das escolas do 1.º ciclo, tendo em vista a sensibilização para o desperdício alimentar. Esta atividade permite a certificação da escola como “Escola Desperdício Alimentar 0”, sendo
por isso uma atividade pioneira no âmbito deste movimento. A 1.ª ação foi realizada na EB1 de Cacia, com
a colaboração da Associação DariAcordar e tendo em conta o resultado positivo da mesma, passou a ser
uma atividade integrante do PAEMA – Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro no ano letivo
2018/2019.
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HABITAÇÃO
A importância da intervenção do poder central e local em matéria de habitação tem implicações
profundas na organização dos agregados familiares, emergindo não como uma questão meramente residencial, mas como eixo estruturante no seu processo de inclusão social e cujo reflexo retrata o nível de
desenvolvimento de um município, através da qualidade de vida e acesso aos equipamentos e bens essenciais dos seus residentes.
A habitação é um direito fundamental constitucionalmente consagrado (n.º 1 do artigo 65.º da
Constituição da República Portuguesa: “Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de
dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.”), sendo considerada a base de uma sociedade estável, coesa e o alicerce a partir do qual os
cidadãos constroem as condições, que lhes permitem aceder a outros direitos como a educação, a saúde ou
o emprego.
Abordar a política social de habitação é pensar prioritariamente nas pessoas, com reflexo numa
política tendente à inclusão social e à valorização da sua qualidade de vida, cujo processo de melhoria se
inicia com a atribuição de uma habitação, mas que não se esgota na mesma, impondo-se um investimento
acrescido em diferentes dimensões, como sejam, a saúde, o emprego, a educação/formação, entre outras,
que embora distintas, se complementam e que devem ser entendidas de forma integrada.
Neste contexto importa referenciar as caraterísticas do parque de habitação social implantado no
Concelho, que é atualmente constituído por 879 fogos, número que integra as habitações sociais propriedade da Câmara Municipal (586) e do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (293).
Estes imóveis estão disseminados por 8 freguesias do Concelho e integram 20 bairros, constituídos
quer por habitações multifamiliares, quer unifamiliares. A maior concentração de habitações sociais observa-se na União de Freguesias Glória e Vera Cruz, onde estão implantados o Bairro Social de Santiago e a
Urbanização de Santiago que integram 550 habitações sociais.
De referenciar que, na maior parte dos casos, se trata de património imobiliário com mais de 25
anos, carecendo de obras estruturais de reabilitação/requalificação, prevendo-se a futura requalificação de
parte do edificado de habitação social propriedade do Município, designadamente através da intervenção
nas fachadas, coberturas, colunas montante (canalização), isolamento térmico, acústico, melhorando as
condições de habitabilidade, o conforto e as condições de acessibilidade, intervenções integradas no âmbito do PEDUCA (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro) e requalificação no
âmbito da candidatura ao Centro 2020 (04-2017-06) referente à Reabilitação nos Bairros Sociais ao nível da
Eficiência Energética.
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De realçar que as repercussões destas requalificações refletir-se-ão na melhoria destes aglomerados habitacionais, contribuindo simultaneamente para a elevação das condições de habitabilidade, e
igualmente para a melhoria das dinâmicas sociais estabelecidas nestes contextos e com esta população,
razão pela qual se revela como essencial, um investimento no mesmo, de forma sistemática e continuada.
O quadro seguinte apresenta as habitações sociais propriedade da Câmara Municipal, distribuídas
pelas freguesias do Concelho, salientando-se o maior número existente na União de Freguesias da Glória e
Vera Cruz.
Quadro n.º 20 – Habitações sociais propriedade da Câmara Municipal
Urbanizações Sociais / Freguesia

Tipologia
1

2

3

1

2

2

5

11

1
1

2

N.º fogos
4

5

8 10

Total

Aradas
Urbanização da Quinta do Canha
Cacia
Urbanização de Cacia
Esgueira
Bairro Social da Bela Vista
Bairro Social do Paço
Pré-fabricado Agras do Norte
Urbanização de Mataduços
Urbanização de Taboeira
Oliveirinha
Urbanização de Quintãs
Santa Joana
Bairro Social da Cova do Ouro
Bairro Social da Quinta do Griné
Bairro Social do Caião
Novo Empreendimento do Caião
São Jacinto
Bairro Social de São Jacinto
Urbanização de São Jacinto
Eixo e Eirol
Bairro Social de Eixo
Urbanização de Eirol
Urbanização de Eixo
Glória e Vera Cruz
Bairro Social da Misericórdia
Bairro Social de Santiago
Urbanização de Santiago

46

Total

53 215 247 68 1 1 1

1

2

1

1

2

20

4
1

1
4
4

3
6

2

3

2
5
2
5

3

18

7

3
2
11

1
3
3

2
3
143

3
2

200

5

2
2

7
2
2
10
10

1

6

2

5
5
7
9

1

1
25

1
6

5
5
20

3
1
44

5
4
433

586

Fonte: Câmara Municipal Aveiro - Divisão Ação Social e Saúde – SO Habitação Social (16.10.2018)

As habitações sociais propriedade do IHRU distribuem-se pelas freguesias de Santa Joana e Glória e
Vera Cruz, conforme quadro apresentado de seguida.
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Salienta-se que do número total de fogos dos empreendimentos da Quinta do Griné, Caião e Santiago, 223 fogos deixaram de ser propriedade do IHRU, designadamente 41 na Quinta do Griné, 27 no Caião
e 155 em Santiago, números associados a situações de alienação que este instituto público tem vindo a efetuar no seu parque habitacional.
Quadro n.º 21 – Habitações sociais propriedade do IHRU
Bairros Sociais / freguesia
Santa Joana
Quinta do Griné
Caião
Glória e Vera Cruz
Santiago

N.º fogos
127
53
113

Total

293

Fonte: Câmara Municipal Aveiro - Divisão Ação Social e Saúde –
SO Habitação Social (16.10.2018)

Em novembro de 2017 deu-se início ao Concurso para atribuição de habitações sociais propriedade
do município, através do qual se deu resposta a 42 situações de carência habitacional do Concelho.
No ano de 2018 registam-se 253 pedidos de atribuição de habitação social ativos, dos quais, 169
reportam a pedidos novos. Os restantes 84 dizem respeito a reforços de pedidos de habitação social já
efetuados em anos anteriores. O serviço municipal de Habitação Social receciona os vários pedidos, que
integra no registo de dinâmicas e carências habitacionais do Concelho, em atualização permanente,
procedendo ao encaminhamento das situações mais prementes para outras respostas sociais disponibilizadas pelas instituições existentes no território.

Quadro n.º 22 – N.º de pedidos ativos (2018)
Freguesias

Pedidos ativos

Aradas
Cacia
Eixo e Eirol
Esgueira
Glória e Vera Cruz
Oliveirinha
Requeixo, N. Sra. Fátima e Nariz
S. Bernardo
S. Jacinto
Santa Joana
Outros Concelhos

31
5
14
48
81
10
5
6
10
21
22

Total

253

Fonte: Câmara Municipal Aveiro - Divisão Ação Social e Saúde – SO Habitação Social (21.02.2019)
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Da análise qualitativa das dinâmicas e carências habitacionais das famílias do Concelho é possível
observar a dificuldade de acesso ou de manutenção dos encargos mensais associados à habitação, situação
frequentemente relacionada com a precariedade e instabilidade das condições laborais das famílias, que as
remetem para fenómenos geradores e/ou preconizadores de pobreza.
Neste âmbito, o que se encarava como um problema apenas dos segmentos da população mais
desfavorecidos, em que se observavam vários ciclos geracionais de pobreza, hoje reflete-se com um novo
paradigma, abrangendo agora, uma população mais heterogénea, com maior qualificação, integrando famílias jovens com parcas condições para se autonomizarem e famílias que detinham uma situação económica
aparentemente estável e que deixam de conseguir suportar os encargos mensais com a renda ou prestação
bancária para habitação, situações frequentemente associadas a diminuição de rendimentos, desemprego,
doença, divórcio e/ou situações de sobre-endividamento.
Em causa não está propriamente a ausência de oferta de habitação, mas sim a inadequação dos
encargos mensais que lhe estão associados, face aos rendimentos das famílias, constatando-se a inflação
dos valores de arrendamento no mercado regular, em oposição à inexistente, ou fraca melhoria, da situação financeira dos agregados familiares que vêm dificultadas as suas condições de subsistência e de manutenção dos contratos de arrendamento ou do cumprimento de prestações de crédito à habitação.
Neste contexto, tem-se observado que as famílias recorrem à procura da atribuição de habitação
social, apoio através do qual procuram garantir o acesso a uma habitação condigna, cujo valor da renda
seja compatível com a sua situação socioeconómica.
A principal razão para a procura de atribuição de habitação social assenta em fatores de insuficiência económica, em que as famílias ocupam habitações com condições de habitabilidade, mas cujo valor da
renda é incompatível com os seus rendimentos. De ressalvar que é frequente as famílias apresentarem,
cumulativamente, mais que um fator de vulnerabilidade social, tais como baixos rendimentos decorrentes
de desemprego, deterioração das condições económicas decorrentes de processo de divórcio, entre outros.
Importa referir que as caraterísticas e dinâmicas das famílias evidenciam a necessidade de reformulação da tipologia de apoios nesta matéria, uma vez que a atribuição de habitação social, por si só, é insuficiente para atender/solucionar as carências de habitação da população, ficando bastante aquém das necessidades identificadas.

No que diz respeito aos realojamentos operados entre janeiro de 2015 e outubro de 2018, procedeu-se ao realojamento de 45 agregados familiares residentes em 8 freguesias do Concelho, conforme se
apresenta no quadro n.º 23.
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Quadro n.º 23 – Realojamentos [2015 – 2018]
Freguesias

N.º de realojamentos

Aradas
Eixo e Eirol
Esgueira
Oliveirinha
Requeixo, N. Sra. Fátima e Nariz
S. Bernardo
Santa Joana
Glória e Vera Cruz

7
1
11
3
1
4
6
12

Total

45

Fonte: Câmara Municipal Aveiro - Divisão Ação Social e Saúde – SO Habitação Social (31.10.2018)

Até final de outubro de 2018 foi efetuado um total de 45 realojamentos, sendo que 42 ocorreram
no âmbito do concurso de atribuição de habitação social.

Concurso de atribuição de Habitação Social
Nos termos da atual redação da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro e no âmbito da gestão dos
empreendimentos de habitação social de sua propriedade, o Município promoveu o Concurso por Classificação para a Atribuição de Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado de 42 habitações na Urbanização de Santiago. Este procedimento teve início em novembro de 2017 e terminou em fevereiro de 2018,
permitindo o alojamento de 42 famílias. De referir que foram admitidas a concurso, tendo em conta os critérios definidos no mesmo, um total de 227 candidaturas.
A atribuição destas habitações foi antecedida de empreitada de reabilitação dos imóveis a atribuir,
visando a melhoria da qualidade de vida das famílias objeto do realojamento, quer através da aplicação de
uma renda apoiada, calculada com base nos rendimentos das famílias, quer através da promoção de condições de habitabilidade condignas.
A atribuição da habitação, apesar de representar o primeiro passo para a melhoria da qualidade de
vida e estabilização da situação habitacional e financeira das famílias, deixa evidenciar a necessidade de
uma intervenção sistemática e abrangente junto destas famílias, designadamente no que reporta às áreas
de educação/formação, saúde, emprego, entre outras, sendo imprescindível um trabalho de acompanhamento, de proximidade e contínuo.
Quanto aos 42 agregados familiares alvo de alojamento no âmbito deste concurso, e caraterizando
os mesmos por tipo de família é de referir que 24 se tratam de famílias monoparentais, sendo que 4 delas
são também numerosas (3 ou mais filhos). Foram alojadas 8 famílias constituídas unicamente por pessoas
idosas e sozinhas, e 3 famílias isoladas (constituídas por apenas 1 elemento).
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A maior parte destas famílias (34) vivia anteriormente em casas arrendadas, 5 delas viviam em alojamentos de favor/cedência, e 2 em alojamentos precários/falta alojamento. 29 famílias residiam há mais
de 10 anos no Concelho, sendo as freguesias de Esgueira, Glória e Vera Cruz, Aradas e Santa Joana as freguesias de proveniência do maior n.º de famílias (10, 9 e 7 respetivamente). O motivo apresentado por 35
destas famílias para se candidatarem a uma habitação social foi a sua situação de carência económica. Dos
agregados familiares a quem foi atribuída uma habitação social, 2 são agregados constituídos por menores
sinalizados pela CPCJ ou Tribunal de Menores, e cuja atribuição de uma habitação pode consubstanciar a
medida de não institucionalização e cumulativamente vivem numa situação de grave carência habitacional
e económica.
De referir ainda que 10 destes agregados familiares integram no seu seio, elementos portadores de
deficiência ou com incapacidade >= a 60%, e 3 integram elemento com estatuto de vítima de violência
doméstica.
A maior fonte de rendimento de 25 destas famílias é o exercício de atividade laboral, 16 encontram-se empregadas, 12 vivenciam uma situação de desemprego, e para 14, a sua maior fonte de rendimento provém de reformas ou pensões (velhice e invalidez). O valor médio mensal do rendimento líquido
per capita destas famílias utilizado para apuramento da carência económica foi de €131.92. Este valor considera o rendimento mensal líquido ao qual foram deduzidas as despesas com habitação (água, eletricidade, gás, renda), educação e saúde (doenças crónicas).
Estas famílias, agora alojadas em habitações sociais, irão continuar a ser alvo de acompanhamento
social pelas equipas técnicas do serviço municipal de habitação social, em estreita articulação e parceria
com as instituições existentes no território.

Transferências
No âmbito da gestão dos empreendimentos de habitação social importa salientar a dinâmica relacionada com a necessidade de adequar as caraterísticas dos imóveis às necessidades das famílias residentes em habitação social, tendo-se realizado a transferência de 20 famílias para habitações com tipologia
adequada à composição do agregado familiar, de andares inferiores por motivos de saúde e dificuldades de
locomoção, ou para habitações com melhores condições de habitabilidade.

Mercado Social de Arrendamento (MSA)
O MSA surgiu a nível nacional no âmbito do PES, e procura dar resposta habitacional a famílias,
através do arrendamento de imóveis, com valores de renda abaixo dos praticados no mercado regular.
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Decorrente do reconhecimento de um novo paradigma para os mercados do imobiliário, assente,
sobretudo, na Reabilitação Urbana e no Arrendamento Habitacional, o Governo, juntamente com entidades do setor público e privado, constituíram uma bolsa de imóveis para arrendamento, com valores de
renda 20% a 30% inferiores aos valores médios praticados no mercado regular, onde são integrados imóveis disponibilizados pelos Bancos, IHRU e IGFSS - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social I.P.
A Câmara Municipal é parceira local desta medida, prestando colaboração ao nível técnico, administrativo e processual no âmbito das candidaturas dos munícipes aos imóveis disponibilizados no Concelho.
De referenciar que, um dos requisitos para aprovação das candidaturas é a verificação de uma taxa
de esforço mínima de 10% e máxima de 30%, face ao rendimento mensal do agregado familiar, pelo que
esta iniciativa, apesar de direcionada a agregados familiares em situação de vulnerabilidade económica,
não responde às necessidades das famílias mais desfavorecidas, cujo rendimento mensal não permite a
taxa de esforço exigida para acesso aos imóveis integrados no MSA.
Importa salientar que, no período a que reporta o presente diagnóstico, esta resposta habitacional
foi quase inexistente, por um lado devido à escassez de imóveis disponíveis no Concelho abrangidos por
este Programa, e por outro, pelo facto de que aqueles que foram atribuídos se mantêm ocupados, denotando a continuidade de ausência de rendimentos das famílias arrendatárias que lhes permita aceder ao
mercado normal de arrendamento.

Levantamento das necessidades de realojamento habitacional – Habitações precárias
A Resolução da Assembleia da República n.º 48/2017 de 17 de março recomendava o levantamento
das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação, a avaliação da execução do
Programa Especial de Realojamento (PER) e a criação de um novo programa que garantisse o efetivo acesso
ao direito à habitação.
Neste contexto, o IHRU solicitou a todos os municípios a realização de um levantamento das necessidades de realojamento habitacional, solicitando para o efeito o preenchimento de um questionário de
modo a quantificar e qualificar as respetivas carências existentes.
Neste âmbito e, tendo por base as situações identificadas pelo serviço municipal de Habitação
Social, pelas juntas de freguesia e IPSS, entre junho e julho de 2017, foi efetuado o levantamento dos
imóveis em situação precária com famílias alojadas, referentes a conjuntos urbanos degradados, barracas e
construções precárias, áreas de risco e acampamentos clandestinos.
Do levantamento efetuado foram identificadas 232 familias residentes em habitações com as
caraterísticas referenciadas no gráfico n.º 3, residindo 112 famílias em “conjuntos urbanos consolidados
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degradados”, 43 em “barracas e construções precárias ”, 7 em “acampamentos clandestinos” e 2 em “áreas
de risco”. São as freguesias de Esgueira e Glória e Vera Cruz que apresentam o maior n.º de famílias
alojadas em habitações precárias.
Gráfico n.º 3 - Habitações precárias (junho-julho 2017)

Fonte: Câmara Municipal Aveiro - Divisão Ação Social e Saúde – SO Habitação Social (junho e julho 2017)

Os múltiplos desafios económicos, funcionais, ambientais e sociais que se colocam à política de
habitação e à reabilitação têm evidenciado ao longo dos anos, a premência de uma abordagem integrada
flexível e dinâmica, adaptada às reais necessidades das famílias e às caraterísticas específicas do edificado,
territórios e comunidades.
A política pública de habitação em Portugal tem-se focado essencialmente na disponibilização de
habitação para grupos sociais mais vulneráveis e carenciados, verificando-se uma lacuna no apoio público
para aquelas pessoas que, apesar de terem rendimentos mais elevados, não conseguem aceder ao mercado regular de habitação, sem que isso represente uma sobrecarga no orçamento familiar, e por conseguinte na assunção das restantes despesas correntes.
Vários fatores têm vindo a contribuir para que este modelo de habitação esteja desajustado face às
atuais carências habitacionais, o que associado aos preços elevados praticados em determinadas zonas da
cidade, às variações dos rendimentos familiares face às situações laborais precárias, à alteração da compo-
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sição dos agregados familiares, se reflete na procura de alojamentos mais adequados à sua dimensão e
caraterísticas, entre outros.
O grupo de pessoas em situação ou risco de vulnerabilidade aumentou consideravelmente, em parte pelo envelhecimento populacional, mas também pelo aumento do índice de pobreza e exclusão social,
nomeadamente nas famílias monoparentais e/ou em situação de desemprego que deixaram de poder
cumprir com as suas obrigações relativas aos encargos mensais com a habitação. Os jovens são um dos
grupos mais afetados no acesso a uma habitação para se autonomizarem, seja pelo custo excessivo das
rendas, seja pela dificuldade em aceder a empréstimos para compra de casa.

É neste contexto que a Administração Central faz surgir, em maio de 2018, uma Nova Geração de
Políticas de Habitação (NGPH), tendo em vista a “construção de uma política de habitação mais ampla e
justa, que funcione efetivamente como um garante do direito à habitação.”
Nesta sequência, a Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio, veio estabelecer o sentido estratégico, objetivos e instrumentos de atuação para uma NGPH, “que visa a melhoria da
qualidade de vida das populações, a revitalização das cidades e a promoção da coesão social e territorial”.
São assim definidos os seguintes objetivos em matéria de política nacional de habitação e reabilitação:
 Dar resposta às necessidades mais graves e urgentes, de uma forma célere, eficaz e justa, das famílias que vivem em situação de grave carência habitacional através de uma bolsa dinâmica de alojamentos do parque habitacional público;
 Garantir o acesso à habitação às pessoas que não têm resposta por via do mercado, incentivando o
arrendamento a preços acessíveis;
 Criar as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano, passando de exceção a regra;
 Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais, através de
abordagens integradas e participativas no parque habitacional público e no reforço da informação,
encaminhamento e acompanhamento de proximidade à população.

São 7 os instrumentos específicos que apoiam esta NGPH, e que se apresentam de seguida de uma
forma resumida:
 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação: promove o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em situações habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para encontrar casa no mercado. O programa é definido em cada município, e através de candidaturas em nome individual ou através de associações moradores, podendo existir um apoio, que pode ir até
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60% a fundo perdido, e privilegiando-se os investimentos para arrendamento em reabilitação de imóveis
em detrimento da construção para aquisição.


Programa Porta de Entrada: aplica-se às situações de necessidade de alojamento urgente de pes-

soas que se vejam privadas, de forma temporária ou definitiva, da habitação ou local onde mantinham a
sua residência permanente, ou que estejam em risco iminente de ficar nessa situação, em resultado de
acontecimento imprevisível ou excecional.


Programa de Arrendamento Acessível: promove a oferta alargada de habitação para arrendamen-

to a preços reduzidos, de acordo com uma taxa de esforço comportável pelas pessoas e agregados. Pretende responder às necessidades de uma larga faixa da população com rendimentos intermédios, que têm
dificuldade em obter habitação adequada no mercado sem entrarem em sobrecarga de custos, mas cujos
rendimentos são superiores aos que permitiriam aceder a apoio habitacional público.


Chave na Mão - Programa de Mobilidade Habitacional para a Coesão Territorial: facilita a mobili-

dade habitacional das famílias atualmente residentes em áreas de forte pressão urbana e que queiram
fixar-se em territórios de baixa densidade. Favorece-se, ao mesmo tempo, a oferta de habitação para
arrendamento a custos acessíveis nas áreas de maior pressão da procura.


Da Habitação ao Habitat: promove a coesão e a integração socioterritorial dos bairros de arrenda-

mento público com visa à melhoria global das condições de vida dos seus moradores. O programa assenta
em intervenções piloto que terão como âncora, soluções inovadoras de gestão integrada e participada, de
concertação de objetivos e de articulação das atuações das diferentes áreas governativas e entidades presentes nos bairros em questão e de desenvolvimento de processos colaborativos de tomada de decisão e
de construção de compromissos para a ação.


Taxas autónomas diferenciadas para os arrendamentos habitacionais com contratos de longa

duração: estabelecimento de taxas de IRS reduzidas para contratos de arrendamento habitacional de longa
duração, abrangendo novos contratos e renovações contratuais.


Alterações legislativas ao arrendamento urbano: destinadas a promover a estabilidade e seguran-

ça do arrendamento e a proteção dos arrendatários mais vulneráveis.
(Fonte: https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/habitacao/npgh.html)

Em termos de resposta habitacional em equipamento, o Concelho dispõe de 2 centros de alojamento temporário (CAT), resposta social que visa o acolhimento, por um período de tempo limitado, de
pessoas adultas em situação de carência, tendo em vista o encaminhamento para a resposta social mais
adequada.
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O CAT da IPSS Fundação CESDA, situado na freguesia de Esgueira, tem capacidade para 16 utentes,
homens e mulheres e o CAT da IPSS Cáritas Diocesana de Aveiro, situado na União de Freguesias da Glória e
Vera Cruz tem capacidade para 10 utentes do sexo masculino. Disponibilizam ambos, para além do alojamento noturno, serviços de atendimento social e psicológico, alimentação, higiene pessoal, lavagem e tratamento de roupa, promoção do acesso aos serviços de saúde, apoio em medicação, apoio no tratamento
de documentação, incentivo e apoio na procura de emprego.

Apoio às Vítimas de Violência Doméstica
Enquadrada nas respostas sociais especializadas, o Concelho dispõe de um Núcleo de Atendimento
às Vítimas de Violência Doméstica (NAVVD) promovido pela Cáritas Diocesana de Aveiro, com uma intervenção especializada na área da violência doméstica.
O NAVVD surgiu da necessidade de se criar uma resposta organizada em rede, de prevenção e
combate à violência doméstica no distrito de Aveiro, tendo completado em outubro de 2018, 10 anos de
funcionamento. Os seus objetivos passam por assegurar o atendimento e acompanhamento psicológico,
social e jurídico às vítimas, desenvolver e valorizar as parcerias locais que permitam articular soluções de
atendimento, acolhimento e encaminhamento mais eficazes, recolher informação que permita produzir
diagnósticos de caraterização local das situações de violência doméstica, identificar e qualificar os principais problemas existentes e promover soluções adequadas às problemáticas aferidas, contribuindo para a
prevenção e combate da violência doméstica.
O NAVVD tem uma intervenção de âmbito distrital, existindo uma prevalência de casos provenientes do Concelho de Aveiro. Das 290 vítimas de violência doméstica acompanhadas em 2016, 43% eram provenientes do Concelho de Aveiro (125), subindo para 49% (147 de um total de 303) em 2017.
No decorrer do 1.º semestre de 2018, o NAVVD atendeu 142 vítimas de violência doméstica, das
quais 78 do Concelho. Destas, 54 recorreram ao serviço por sofrerem de violência psicológica e física.
Quadro n.º 23 – NAVVD: N.º de vítimas violência doméstica [2018 – 1.º semestre]
Violência Sofrida

N.º de utentes

Psicológica

14

Física

3

Psicológica e Física

54

Psicológica e Sexual

2

Psicológica, Física e Sexual

5

Fonte: Cáritas Diocesana Aveiro – NAVVD, 19.11.2018
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Todas as vítimas são do género feminino, situando-se a maioria das idades entre os 35 e os 64
anos. De referir que 9 vítimas são pessoas com mais de 65 anos.
A maior parte das vítimas encontrava-se a viver com a pessoa agressora (38) ou com familiares
(35), tendo a maioria habilitações entre o 1.º e o 3.º ciclo do ensino básico. De referir que 5 vítimas não
têm qualquer habilitação e que 13 detém o ensino superior, conforme apresentado no quadro n.º 25.
Quadro n.º 25 – NAVVD: Habilitações literárias [2018 – 1.º semestre]
Habilitações literárias

N.º de utentes

Sem habilitações

5

1º Ciclo Ensino Básico

15

2º Ciclo Ensino Básico

15

3º Ciclo Ensino Básico

16

Ensino Secundário

14

Ensino Superior

13

Fonte: Cáritas Diocesana Aveiro – NAVVD, 19.11.2018

Relativamente à situação profissional, 28 mulheres tinham atividade laboral, 22 encontravam-se
desempregadas, 12 em situação de reforma e 10 a frequentar a escola, conforme quadro n.º 26.
Quadro n.º 26 – NAVVD: Situação socioprofissional [2018 – 1.º semestre]
Situação socioprofissional

N.º de utentes

Frequência Escolar

10

Atividade laboral

28

Desemprego

22

Reforma

12

Outra

6

Fonte: Cáritas Diocesana Aveiro – NAVVD, 19.11.2018

Ainda no âmbito de uma candidatura da Cáritas Diocesana de Aveiro ao POISE (Portugal 2020), surgiu em dezembro de 2017, o Projeto NDESAFIOS que constitui um reforço do trabalho do NAVVD em matéria de intervenção/prevenção ao nível da igualdade de género e de combate à violência doméstica no distrito de Aveiro.
O projeto tem os seguintes objetivos:
 Prevenir a violência doméstica e de género, promovendo uma cultura de cidadania, de não-

violência e de não discriminação, através do aumento de informação e sensibilização, nomeadamente para grupos potencialmente vulneráveis;
 Formar e qualificar os/as profissionais de áreas-chave para novas áreas de intervenção através de

ações de sensibilização especializadas e disseminação de boas práticas;
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 Promover junto de crianças e jovens (vítimas vicariantes), a aquisição de competências pessoais e

sociais, bem como valores no âmbito da igualdade de género, cidadania e uma cultura de nãoviolência, através da implementação de programas de intervenção intensiva e grupal;
 Reforçar e consolidar as estratégias de proteção e de apoio às vítimas de violência doméstica;
 Alargar a intervenção em rede, reforçando a articulação das respostas existentes, numa lógica de

proximidade e complementaridade, envolvendo as entidades/instituições do distrito na prevenção da violência de género e promoção da igualdade de género.

Até fevereiro de 2019, o projeto desenvolverá as seguintes atividades:
 Programa Criar Alternativas Comportamentais (P.C.A.C) | programas psicoeducativos que inter-

vêm ao nível dos comportamentos, emoções e cognições associadas ao comportamento violento/anti-social, sob o formato de um programa multimodal destinados a crianças e jovens sinalizados (vítimas vicariantes);
 Formar + | ações de sensibilização especializadas com o objetivo de qualificar profissionais em

modelos de intervenção junto de agressores/as e de vítimas de violência doméstica;
 Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) | gabinete de atendimento e apoio à vítima, sediado na Comar-

ca de Aveiro, Ministério Público, D.I.A.P. 3.ª Secção;
 Capacitar + | seminários/conferências subordinados à temática da violência doméstica e de géne-

ro e das novas formas de violência, reforçando e ampliando o conhecimento existente nesta área;
 Avaliar + | avaliação da intervenção por inquirição de opinião, universal ou por amostragem, de

pessoas abrangidas pela intervenção no âmbito deste projeto.
(Fonte: https://www.caritasaveiro.pt/project/ndesafios/ consultado a 08.11.2018)

De referir que em maio de 2018, foi publicada a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação | Portugal + Igual (ENIND). A ENIND marca um novo ciclo programático que se inicia em 2018,
alinhado temporal e substantivamente com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Apoia-se em 3 Planos de Ação definindo orientações e medidas de política pública nos domínios da
igualdade entre mulheres e homens (PAIMH), da prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres, violência de género e violência doméstica (PAVMVD), e de combate à discriminação em
razão da orientação sexual, identidade de género e caraterísticas sexuais (PAOIEC).
A estratégia reforça o combate à segregação ocupacional, a promoção da igualdade salarial e da
conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, fomentando o diálogo com os parceiros sociais.
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É consolidada a política de prevenção e combate à violência contra as mulheres, através de uma
aposta na prevenção primária e secundária, na intervenção junto de grupos particularmente vulneráveis,
na autonomização das vítimas, na capacitação dos profissionais, na prevenção e no combate às práticas
tradicionais nefastas, nomeadamente a mutilação genital feminina e os casamentos infantis, precoces e
forçados.

Neste âmbito, foi assinado a 05 de fevereiro de 2019, um protocolo de cooperação entre a CIG e a
ANMP que tem como objetivo “…instituir uma cooperação municipal no âmbito do processo de autonomização e empoderamento das vítimas de violência doméstica, sinalizadas pelas respostas de acolhimento de
emergência e das casas abrigo integradas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica,
encontrando soluções que possam dar resposta às suas necessidades de habitação, aquando da sua saída e
retorno à vida na comunidade”.
Os municípios aderentes a este protocolo “devem envolver-se ativamente na implementação de
uma política pública de habitação, com expressão local e com respostas diferenciadas e articuladas com a
Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, designadamente:
a) Incluir as VVD sinalizadas pelas respostas de acolhimento de emergência e das casas abrigo nas
suas prioridades de atribuição de fogos de habitação social e ou da disponibilização de outros fogos que
detenham no seu património para arrendamento abaixo custo;
b) Na impossibilidade de estabelecer o previsto na alínea anterior, prestar apoio às VVD , através
dos seus serviços de ação social e no âmbito das suas competências, na procura de habitação no mercado
de arrendamento.
Importa referir que, já em 02.Julho.2014, a Câmara Municipal deliberou na sua Reunião, a adesão
ao 1º protocolo nesta matéria, o qual se considera renovado nesta nova medida.
De mencionar que, em 2018, a Câmara Municipal atribuiu 3 habitações sociais a mulheres com
estatuto de vitimas de violência doméstica, no âmbito do concurso público de atribuição.
Ao nível de respostas sociais especializadas nesta área, o Concelho dispõe de respostas sociais de
emergência e acompanhamento a situações de VVD, nomeadamente, um núcleo de atendimento às vítimas de violência doméstica, já anteriormente referido, 2 casas abrigo (resposta social desenvolvida em
equipamento, que permite o acolhimento temporário a mulheres vítimas de violência, acompanhadas ou
não de filhos menores, que não possam, por questões de segurança, permanecer nas suas residências habituais). Existem ainda outras respostas no âmbito mais criminal, que visam sobretudo, o atendimento, aconselhamento e encaminhamento para os núcleos de atendimento à vítima, nomeadamente, o policiamento
de proximidade da PSP e o NMUME – Núcleo Mulher e Menor da GNR.

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

50

Com os instrumentos existentes e que aqui referenciámos, e com outros que se venham a cadastrar como necessários, vamos desenvolver mais ações, mais trabalho, de educação, de sensibilização e de
combate, para que o fenómeno da violência doméstica regrida e possa acabar num processo que tem de
receber o contributo de todos, numa atitude de cidadania ativa, para uma comunidade saudável e construtora de paz.

Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos
No que diz respeito à intervenção com outro tipo de vítimas, neste caso de Tráfico de Seres Humanos (TSH), encontra-se constituída desde 2013, a Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas
de TSH (RRC APVTSH).
Esta é uma rede de cooperação e partilha de informação, com atuação na região centro, e tem
como finalidade a prevenção, proteção e reintegração das vítimas.
Atualmente é composta por 55 entidades governamentais e não-governamentais da região centro,
com intervenção direta ou indireta sobre o fenómeno do TSH. Da mesma fazem parte, para além da Câmara Municipal, a Cáritas Diocesana de Aveiro, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) e a
IPSS Florinhas do Vouga (esta última integra a Comissão de Acompanhamento da RRC APVTSH, juntamente
com mais 4 entidades da região centro).
Constituem objetivos da RRC APVTSH:
 Disponibilizar uma resposta de intervenção em rede, que integre as componentes de combate ao
TSH e de apoio às suas vítimas, no âmbito territorial da região centro;
 Articular diretamente com a RAPVT (Rede Nacional de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico),
adotando os instrumentos delineados para a sinalização e encaminhamento das vítimas;
 Adotar instrumentos e procedimentos comuns de trabalho interno da Rede;
 Prestar apoio especializado e multidisciplinar às vítimas de TSH;
 Prevenir as situações de revitimação, promovendo as capacidades e competências das vítimas;
 Apoiar o retorno assistido das vítimas estrangeiras aos seus países de origem, disponibilizando
informação sobre as possibilidades de assistência nos mesmos, caso o desejem e assim o declarem, ou muni-las dos respetivos documentos previstos na lei;
 Adotar estratégias conjuntas de sensibilização e formação de técnicos/as, operacionais das forças
de segurança e/ou outros elementos com intervenção direta ou indireta na área;
 Informar as vítimas de TSH dos seus direitos e deveres na permanência em Portugal.
Importa salientar que Portugal tem sido um dos países na vanguarda do combate ao TSH. No período temporal de 10 anos, entre 2007 e 2017, sob a coordenação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade
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de Género (CIG), foram implementados 3 Planos Nacionais de Prevenção e Combate ao TSH, numa estreita
colaboração entre as diversas entidades públicas e as organizações da sociedade civil.
O IV Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2018-2021 pretende reforçar o conhecimento sobre a temática do TSH, assegurar às vítimas um melhor acesso aos seus direitos, bem como qualificar a intervenção, e promover a luta contra as redes de crime organizado, nomeadamente desmantelando o modelo de negócio e desmontando a cadeia de tráfico.
Este plano refere que "O TSH assume formas cada vez mais diversificadas, complexas e sofisticadas
de atuação, o que implica a necessidade de uma orientação estratégica alinhada com os objetivos de
desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, respondendo aos principais riscos e
ameaças internas e externas e promovendo uma proteção integrada das vítimas".
Segundo os Relatórios Anuais de Segurança Interna (RASI) em conjugação com os Relatórios do
Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH), entre 2015 e 2017, foram sinalizadas em Portugal, cerca
de 633 vítimas.

Quadro n.º 27 – Vítimas TSH sinalizadas (presumíveis e confirmadas) [2015 – 2017]
Presumíveis vítimas

Ano

Vítimas confirmadas
N.º

2015
2016
2017
Total

197
261
175
633

32
118
4
154

Fonte: OTSH e RASI (relatórios consultados 05.11.2018)

A maioria dos registos de presumíveis vítimas encontra-se relacionada com a exploração laboral
(158), seguida da exploração sexual (52) e mendicidade (18).
Quadro n.º 28 – N.º de vítimas TSH sinalizadas por tipo de tráfico [2015 – 2017]
Tipo de exploração
Presumíveis vítimas

Ano

2015
2016
2017
Total

Vítimas confirmadas

Laboral

Sexual

Mendicidade

Laboral

Sexual

Mendicidade

82
29
47
158

28
0
24
52

4
0
14
18

20
9
*
29

5
0
*
5

0
0
*
0

Fonte: OTSH e RASI (relatórios consultados 05.11.2018)
* em investigação/aguarda julgamento
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Foram também detetadas situações de presumíveis vítimas menores oriundas de África e da
Roménia (89) utilizadas para os fins de exploração sexual, mendicidade, gravidez/coação para adoção ilegal,
prática de atividades criminosas e escravidão. As situações de presumíveis vítimas “adultos” foram em
número superior (413) e na sua maioria relacionados com a exploração laboral.
Quadro n.º 29 – N.º de presumíveis vítimas TSH sinalizadas [2015 – 2017]
Adultos

Ano

Menores
N.º

2015
2016
2017
Total

116
197
100
413

18
26
45
89

Fonte: OTSH e RASI (relatórios consultados 05.11.2018)

Examinados os relatórios ao nível da distribuição territorial das sinalizações confirmadas, apesar de
não existirem dados concelhios e indicadores referentes a todas as vítimas (devido a segredo estatístico),
podemos verificar no quadro seguinte que o distrito de Aveiro, entre 2015 e 2017, está presente em todos
os relatórios, como um dos distritos onde houve um maior número de ações/investigações que resultaram
na confirmação de vítimas.
No quadro seguinte são ainda identificados os distritos onde tem havido um maior número de
ações/investigações durante o período em análise.

Quadro n.º 30 – N.º ações/investigações com confirmação de vítimas TSH [2015 – 2017]
Ano
Distrito

2015

2016

Total
2017
N.º

Portalegre
Bragança
Lisboa
Aveiro
Santarém
Beja
Porto
…

9
7
3
3
---…

-14
-3
24
23
-…

--36
2
-24
22
…

9
21
39
8
24
47
22
…

Fonte: OSTH e RASI (consultados 07.11.2018)

Em 2016 (único ano com dados disponíveis), em diversos Concelhos do distrito de Aveiro, a GNR em
colaboração com diversas entidades, levou a cabo ações de fiscalização no âmbito do crime de TSH, num
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total de 63 ações (29 em explorações agrícolas, 6 em instalações industriais, 2 em estabelecimentos hoteleiros, 21 em locais de diversão noturna e 6 em locais não identificados.
A PSP realizou neste mesmo período 3 ações de fiscalização, em conjunto com o SEF – Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras.
Salienta-se que desde a criação da RRC APVTSH, é elaborado um plano de ação anual composto por
diversas atividades com vista à sensibilização e combate a este fenómeno.
Todos os anos é assinalado o Dia Internacional contra o TSH (30 de julho) e o Dia Europeu de Combate ao TSH (18 de outubro), nomeadamente através da divulgação de informação útil pelas redes sociais e
comunicação social.
Seguidamente descrevem-se algumas das atividades, com impacto relevante no Concelho desenvolvidas no decurso do presente ano.

Projeto de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos - Mercadoria Humana – MH3

A Exposição Mercadoria Humana esteve patente na Galeria do Edifício da Antiga Capitania do Porto
de Aveiro, entre os dias 7 e 27 de março.
Esta exposição encontrava-se integrada no Projeto de Sensibilização em TSH – MH3, promovido
pela ONGD/IPSS Saúde em Português (parceira da RRC APVTSH) que pretende prevenir, sensibilizar e
informar grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis no combate ao TSH, em particular para a exploração laboral, bem como responsabilizar e alertar os cidadãos para este fenómeno enquanto crime público.
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Paralelamente à exposição foram dinamizadas pela equipa da Saúde em Português várias ações
integradas, nomeadamente ações de sensibilização para técnicos e outros profissionais, bem como para
alunos do ensino secundário: 17 ações envolveram 219 alunos, 13 docentes e 11 técnicos da área social.
Campanha Dia da Criança – 1 de junho

Esta campanha consistiu em sensibilizar as crianças que frequentam o 4.º ano de todas as escolas
do Concelho do 1.º ciclo do ensino básico através da distribuição de cerca de 750 lápis com inscrição de
mensagens preventivas no âmbito dos Direitos Humanos – TSH, bem como a entrega de um jogo lúdico
pedagógico acompanhado do respetivo Guião Pedagógico destinado aos docentes que permitiu trabalhar
as questões associadas aos Direitos Humanos.
Dia Europeu do Combate ao Tráfico de Seres Humanos – 18 de outubro
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Esta ação visou a promoção de ações de rua, de proximidade aos cidadãos, de sensibilização e alerta para o fenómeno do TSH, em diversos locais da cidade, tendo havido a participação ativa das Escolas
Secundárias Homem Cristo e Mário Sacramento, Escola Profissional Aveiro e da Oficina de Musica (OMA),
envolvendo um total de 120 alunos e professores. Complementarmente, decorreu ainda uma ação de sensibilização no dia 12 de outubro para as escolas participantes, promovida pela APF – Delegação Centro,
onde estiveram presentes o total de 183 alunos.
Tendo em conta que todos os projetos, serviços e respostas sociais apresentados neste capítulo são
transversais aos 6 eixos de intervenção social considerados no presente documento, foi opção metodológica a sua análise neste capítulo dedicado à “intervenção social” concelhia.
Seguindo esta orientação, realiza-se de seguida um breve retrato da realidade concelhia na área da
saúde, dada a sua transversalidade e complementaridade a estes eixos de intervenção na área social, sendo
que este será um trabalho a aprofundar durante a operacionalização do PDS 2019-2021, através da concretização dos seus planos de ação anuais dinamizados pelas entidades parceiras dos Grupos de Trabalho do
CLASA.
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SAÚDE
Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a Declaração Universal dos Direitos
Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela
educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto
entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição. (Preâmbulo, DUDH, 1048).
Assim, prevê o artigo 25.° da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na salvaguarda dos Direitos Sociais e, em especial, no que respeita ao Direito à Saúde que, “Toda a pessoa tem direito a um nível de
vida suficiente para lhe assegurar, e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e
tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de
perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade”. Não obstante a responsabilidade acometida às entidades públicas na garantia do direito à saúde, todos têm o dever de a defender
e promover. Para tal, é necessário garantir, entre outros fatores, o aumento da literacia na saúde de modo
a que todos possam contribuir para o bem-estar individual e coletivo e para a redução de custos associados
à prestação de cuidados de saúde.
A proteção da saúde constitui um direito dos indivíduos e da comunidade, que se efetiva pela responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado, em liberdade de procura e de prestação de
cuidados, nos termos da Constituição e da Lei (Princípios Gerais da Lei de Bases da Saúde).
Atualmente, a área da saúde é transversal à área social e a todas as áreas de uma sociedade. Exige
envolvimento de todos os cidadãos e de toda a comunidade, assumindo, assim, uma dimensão cada vez
mais presente na esfera política, o que conduzirá a uma estratégia mais centrada na promoção da saúde e
estilos de vida saudáveis.
A prestação de cuidados de saúde na Região Centro é coordenada pela ARS Centro - Instituto Público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e de
património próprio, detendo, no âmbito da sua área geográfica de atuação, as atribuições elencadas no
Decreto-Lei n.º 22/2012 de 30 de janeiro (ARS Centro - Relatório de Atividades, 2012).
A ARS Centro tem influência territorial na NUTS II, e encontra-se subdividida nas seguintes unidades
territoriais: Baixo Vouga, Dão Lafões, Beira Interior Norte, Baixo Mondego, Pinhal Interior Norte, Serra da
Estrela, Pinhal Litoral, Cova da Beira, Pinhal Interior Sul, Beira Interior Sul.
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Atendendo à abrangência da intervenção do município e à prospeção da situação da saúde ao nível
concelhio, na análise abaixo descrita serão considerados dados estatísticos respeitantes, preferencialmente
às regiões do Centro, de Aveiro e do Concelho.
De uma forma geral, a média do número de profissionais de saúde – médicos/as do Concelho é
superior à média nacional e mesmo à Região de Aveiro, conforme se pode observar no quadro seguinte.
Quadro n.º 31- Médicos/as por 1000 habitantes [2017]
Local de residência

Médicas/os por 1000 habitantes
N.º
2017

Portugal

5

Região de Aveiro

3,3

Aveiro

5,9

Fonte: INE, Informação extraída a 19.11.2018

No que respeita à rede de Farmácias, em 2017, o Concelho possuía 21 em funcionamento, o que
corresponde a uma proporção de 0,3 farmácias por cada 1.000 habitantes.
Quadro n.º 32 – N.º de Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes [2017]
Farmácias e postos farmacêuticos
móveis
Localização geográfica
Tipo de unidade local de farmácia
Portugal
Região de Aveiro
Aveiro

Total

Farmácias

3.118
110
21

2.925
109
21

Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes
(N.º)
0,3
0,3
0,3

Fonte: INE, Informação extraída a 19.11.2018

O Concelho dispõe de um Centro de Saúde cuja missão consiste na promoção e melhoria dos níveis
da saúde da população; na prevenção da doença e dos comportamentos de risco; na sensibilização e educação para a saúde alimentar, desportiva, escolar; na colaboração com profissionais de medicina geral e
familiar articulando-se com diversas entidades. Presta serviços nas seguintes áreas:
-

Consultas médicas, essencialmente respeitantes a Clínica Geral/Medicina Familiar;

-

Serviços de Saúde Pública, promovendo a vigilância sanitária das águas de abastecimento, a saúde, higiene e segurança dos locais de atendimento público e dos locais de trabalho;

-

Serviços de Enfermagem, Serviço Social e Serviço de Vacinação.

Dispõe, ainda, de um Serviço de Atendimento Complementar destinado ao atendimento de utentes
em situação de urgência e seu encaminhamento para cuidados de saúde secundários, quando necessário.

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

58

O Plano Local de Saúde (PLS ACeS BV) do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga
2016-2020 constitui-se como orientação para a política de saúde local, no sentido de reforçar o Plano
Nacional de Saúde, através do seu alinhamento com os objetivos nacionais e regionais assentes em quatro
eixos estratégicos: Cidadania em Saúde, Equidade e Acesso adequado aos Cuidados de Saúde; Qualidade
em Saúde e Políticas Saudáveis. Pretende ainda, assegurar a adequabilidade do planeamento e tomada de
decisão em relação aos principais problemas e necessidades de saúde específicas da população.
“O PLS é uma proposta para a construção da visão estratégica do ACeS, baseada na participação da
comunidade, onde todos, quer “saúde”, quer parceiros, assumem um papel e um compromisso, enquanto
partes interessadas, numa estratégia de promoção da cooperação intersectorial para as mudanças que,
desejavelmente, deverão ocorrer, em termos da melhoria do estado de saúde da população da área de
influência do ACeS BV.”
O PLS apresenta como missão:
 Identificar problemas e necessidades de saúde da população;
 Constituir-se como uma referência para as políticas de saúde locais;
 Promover a melhoria da saúde da comunidade, através das projeções pretendidas, operacionalizadas em metas a alcançar;
 Ser um instrumento de gestão com vista à tomada de decisão dos líderes de saúde locais;
 Promover um trabalho em rede com as diferentes entidades de saúde locais, outros setores de
atividade e sociedade;
 Integrar, articular e potenciar esforços dos parceiros, numa abordagem intersectorial e de Saúde
em todas as políticas;
 Comunicar o estado de saúde da população, quer a nível interno quer com a comunidade;
 Promover uma maior participação e capacitação dos cidadãos no desenvolvimento do seu capital
individual e social de saúde, na coprodução de políticas de saúde;
 Servir de guia para a operacionalização das estratégias nacionais, regionais e locais propostas;
 Permitir a monitorização e avaliação do desempenho.
Segundo dados de fevereiro de 2019, o ACeS BV é constituído por 55 unidades funcionais (19 UCSP,
23 USF, 11 UCC, 1 USP e 1 URAP) e 1 UAG, distribuídas pelos 11 Centros de Saúde e sede do ACeS. Existem,
igualmente, 11 Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), uma em cada Concelho, num total de
120 camas e 3 Equipas Coordenadoras Locais (ECL) sediadas nos Centros de Saúde de Águeda, Ílhavo e
Ovar.
O Centro de Saúde de Aveiro - ACeS Baixo Vouga contempla as Unidades Funcionais abaixo descritas, especificamente, número de utentes inscritos, distribuição por género e idade, assim como a intervenção com grupos específicos.

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

59

Quadro n.º 33 - Unidades de Saúde Familiar ACeS Baixo Vouga [julho 2018]

Com
Sem
Nº total
Sem Médico
Médico Médico
Utentes
de Família
de
de
Inscritos
por opção
Família Família

Género masculino

Género feminino

Grupos específicos

0-6
anos

7-64
anos

65-74
anos

> 75
anos

TT

0-6
anos

7-64
anos

65-74
anos

> 75
anos

TT

Crianças
no 1º ano
vida

Exames vacinação (10-13
anos)

Vacinação
(15-17
anos)

USF Aveiro/Aradas

13117

13030

37

57

437

4616

601

505

6159

398

5092

689

779

6958

145

502

400

USF Esgueira Mais

8219

8214

4

1

255

3033

390

244

3922

241

3190

465

401

4297

76

248

236

USF Flor de Sal

13640

13637

3

518

4478

552

499

6047

445

5575

753

620

7393

114

579

442

USF Moliceiro

14348

443

4984

695

589

6711

403

5495

870

869

7637

108

558

426

USF Salinas

7044

7035

7

198

2566

351

301

3416

185

2644

394

620

3843

114

579

442

USF Santa Joana

11823

11819

4

458

4237

530

399

5624

393

4603

625

578

6199

103

455

369

USF Viva Saúde

8383

8382

1

254

2926

435

338

3953

229

3228

466

507

4430

70

303

266

UCSP Aveiro 1 – Pólo S.
Jacinto

7043

6456

3

584

26

349

71

43

489

12

328

75

54

469

6

28

27

UCSP Aveiro 2- Pólo Eixo,
Requeixo, Nª Sr.ª de Fátima

7043

6456

3

584

150

2610

359

342

3461

173

2553

386

470

3582

70

303

266

Fonte: https://bicsp.min-saude.pt/pt/Paginas/default.aspx
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Cuidados de Saúde Primários - O Serviço Social
Nos Cuidados de Saúde Primários, os profissionais de Serviço Social integram a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) criada pelo Decreto – Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro. No âmbito
deste normativo, os profissionais da URAP do ACeS BV e, especificamente, o Serviço Social presta serviços
de consultoria e assistenciais a todas as outras Unidades Funcionais criadas pelo referido Diploma e estabelecem ligações funcionais aos Serviços Hospitalares. Para a prossecução dos seus objetivos, o Serviço
Social vai mais além, articulando com diversas instituições públicas e IPSS no encaminhamento e/ou resolução dos problemas que lhe são colocados.
No Centro de Saúde de Aveiro estão alocados dois assistentes sociais, sendo que um está a tempo
parcial. No âmbito do atendimento realizado pelo Gabinete de Serviço Social no ano de 2017, registou-se
um total de 505 utentes a procurar este serviço. Nesse atendimento, os motivos apresentados pelos utentes e, também, pelos profissionais das equipas de saúde são diversos, sendo de realçar como os mais frequentes i) a procura por questões relacionadas com a não isenção de taxas moderadoras, ii) questões
relacionadas com eventuais benefícios a requerer noutros organismos e para os quais os utentes pedem
orientação e apoio para os procedimentos a realizar, ou iii) integração na Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI).
No âmbito da referenciação de utentes na RNCCI, o Serviço Social, em colaboração com as equipas de saúde, procede à respetiva referenciação para as diferentes tipologias daquela Rede.
Em 2017, foram referenciados os seguintes utentes pelos diversos serviços de saúde, com competências para a referenciação.
Quadro n.º 34 – Instituições referenciadoras de utentes na RNCCI
Instituição referenciadora

2017

Jan-Mai.2018

Centro de Saúde de Aveiro (USF, Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados
(UCSP) e equipas de referenciação

63

22

Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV)

123

64

Instituto Português de Oncologia (IPO)

9

4

Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)

10

3

Outros Hospitais

3

2

Referenciações por Transferência (de outras Unidades da RNCCI)

29

11

237

106

Total

Fonte: Gabinete de Serviço Social do Centro de Saúde de Aveiro do ACeS BV, outubro 2018

Em paralelo, o Serviço Social nos Cuidados de Saúde Primários integra outras equipas e projetos
existentes nos serviços locais de saúde, a saber:
Nos cuidados de saúde primários:


Equipa de Cuidados Continuados Integrados de Aveiro, acompanhando os utentes integrados nesta resposta através da visitação domiciliária, do atendimento de familiares e
cuidadores
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Núcleo de Apoio de Crianças e Jovens em Risco com 20 crianças acompanhadas em 2016
e 12 em 2017



Gabinete do Cidadão

Nos cuidados hospitalares:


Equipa das Unidades Coordenadoras Funcionais da Saúde da Mulher, da Criança e do
Adolescente do CHBV



Banco de Ajudas Técnicas

Nos serviços locais da Administração Central:


Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro - Núcleo Local de Inserção de Aveiro.

A Equipa de Saúde Escolar (ESE), integrada na Unidade de Saúde Pública, é a interface entre a
escola e os serviços de saúde, sendo os seus profissionais capazes de apoiar, não apenas o desenvolvimento do processo de promoção da saúde da comunidade educativa, como também da comunidade
envolvente. No Concelho, a ESE é constituída por três enfermeiras da Unidade de Saúde Pública e três
enfermeiros da Unidade de Cuidados na Comunidade, estando estes elementos distribuídos pela comunidade escolar do respetivo Concelho, designadamente: sete agrupamentos escola, quatro escolas não
agrupadas e duas escolas profissionais.
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) presta cuidados de saúde e apoio psicológico e
social de âmbito domiciliário e comunitário, essencialmente a pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis
em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento
próximo e atua na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação
de unidades móveis de intervenção.
Ao longo do ano de 2017, a equipa da UCC acompanhou 122 utentes no âmbito do Projeto SaudavelMente, que se destina à monitorização da adesão terapêutica do utente do foro mental na comunidade, mediante uma filosofia de participação do utente e família, de forma a permitir a prestação de cuidados, a promoção da cidadania pela deteção de necessidade e, ainda, pelo planeamento de medidas e
avaliação das mesmas.
O Minutos Zen na Comunidade é um projeto que, através de um protocolo com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Aveiro (APPACDM), realiza sessões de mindfulness/meditação aos utentes de forma bimensal, sendo que ocasionalmente são envolvidos os funcionários da instituição, num total de cerca de 60 pessoas.
O Projeto Construir Pontes enquadra-se no âmbito do Programa de “Literacia em Saúde e integração de cuidados”, que assume como principal finalidade contribuir para a melhoria da educação para a
saúde, literacia e autocuidados da população, promovendo desta forma a cidadania em saúde, tornando
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as pessoas mais autónomas e responsáveis em relação à sua saúde, bem como à saúde dos que delas
dependem (DGS, 2016). Visa contribuir para respostas integradas no que concerne à saúde e bem-estar
dos utentes apoiados pelas IPSS’s do Concelho. Durante o ano de 2017, contou com 158 participantes nas
diferentes ações de educação para a saúde realizadas.

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)
A RNCCI foi criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de junho, no âmbito dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Solidariedade Social, sendo constituída por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde e/ou apoio social e de cuidados e ações paliativas, com origem nos serviços comunitários de proximidade, abrangendo hospitais, centros de saúde, serviços distritais e locais da segurança
social, a rede solidária e as autarquias locais.
De acordo com o referido normativo, os Cuidados Continuados são definidos como “o conjunto de
intervenções sequenciais de saúde e ou de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, centrado na
recuperação global entendida como o processo terapêutico e de apoio social, ativo e continuo, que visa
promover a autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da
sua reabilitação e reinserção familiar e social.”
Desta forma, constitui objetivo geral da RNCCI, a prestação de cuidados continuados integrados a
pessoas que independentemente da idade se encontrem em situação de dependência, sendo a mesma
assegurada por unidades de internamento, unidades de ambulatório, equipas hospitalares e equipas
domiciliárias.
A Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) é uma equipa multidisciplinar que presta
cuidados domiciliários decorrentes da avaliação integral, cuidados médicos, enfermagem, de reabilitação
e de apoio social, centrados na reabilitação, readaptação, manutenção e conforto, a pessoas em situação
de dependência, doença terminal, ou em processo de convalescença, cuja situação não requer internamento, mas que não podem deslocar-se de forma autónoma (Portaria n.º 50/2017, 2 de fevereiro).
Os cuidados prestados são decorrentes da avaliação integral, de cuidados médicos, enfermagem,
reabilitação e apoio social ou outros, cuja situação não exija internamento e em que a pessoa não possa
deslocar-se de forma autónoma, sendo fundamental o envolvimento dos familiares ou dos cuidadores
informais. Estes, também, são alvo de atenção da ECCI, a qual promove a sua participação ativa, desenvolve dinâmicas de educação para a saúde e capacita os cuidadores informais para o desempenho dos
cuidados necessários à pessoa dependente. Promove, ainda, a personalização dos cuidados prestados
mediante a identificação de um profissional, preferencialmente, enfermeiro, designado de “Gestor de
Caso”, responsável direto pelo acompanhamento do processo individual e que garante a comunicação
com os demais intervenientes na prestação de cuidados.
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Em termos de recursos, a equipa apoia-se nos recursos locais disponíveis, no âmbito de cada centro de saúde, conjugados com os serviços comunitários, como são exemplo das autarquias.
A ECCI de Aveiro presta apoio a utentes de todo o Concelho. Durante o ano de 2017 apoiaram 43
utentes, dos quais 5 transitaram para o ano de 2018.

Cuidados de Saúde Hospitalares
No Concelho os cuidados de saúde hospitalares são assegurados, subsidiariamente aos cuidados
de saúde primários, pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE - CHBV, que assume como missão “prestar, em tempo útil e com um elevado nível de qualidade, efetividade, eficiência e custos socialmente
comportáveis, cuidados de saúde diferenciados, articulando-se com outros Serviços de Saúde e Sociais da
comunidade que serve, bem como com a Rede de Cuidados de Saúde Primários e com a RNCCI, apostando na motivação e satisfação dos seus profissionais e colaboradores.
O CHBV pretende ser reconhecido, na comunidade que serve, pela excelência clínica, eficácia e
eficiência, assumindo-se como um Centro Hospitalar de referência e com a missiva de alcançar um forte
compromisso com a investigação, a inovação e o desenvolvimento tecnológico e terapêutico e, constituise, igualmente, numa referência ao nível da formação pré-graduada e contínua (http://www.chbv.minsaude.pt/conselho-de-administracao/missao-e-visao/).

Saúde Mental
Ao longo de décadas, a problemática da saúde mental foi perspetivada de formas muito diversas,
reconhecendo-se, hoje, que não se esgota na ansiedade nem na depressão e respeita não somente à prevenção e ao tratamento da doença mental como, também, às implicações dos comportamentos aditivos
relativos à toxicodependência e ao alcoolismo, assim como as diversas formas de demência nas várias
idades. Neste contexto, envolve todos os setores da sociedade que afetam o bem-estar social, a todos os
níveis etários.
Portugal é o país da Europa com maior prevalência de doenças mentais na população adulta.
Segundo o Plano Nacional para a Saúde Mental 2017, 1 em cada 5 portugueses sofria de uma doença psiquiátrica, sendo que uma relevante percentagem de pessoas com doenças mentais graves permanecia
sem acesso a cuidados de saúde mental (dados 2016).
Importa, ainda, referir que Aveiro segue a tendência nacional, especificamente à existência de um
desfasamento entre as necessidades de cuidados aos indivíduos portadores de doença mental e a oferta
de respostas por parte dos serviços locais, destacando-se uma carência de respostas adequadas para pessoas com doença psiquiátrica grave.
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Unidade de Saúde Mental e Comunitária
A Unidade de Saúde Mental Comunitária foi constituída em 2010, inicialmente apenas com uma
equipa de intervenção, no âmbito do Projeto “Intervenção Comunitária no Baixo Vouga: Novos Caminhos
para a Saúde Mental”, financiado pela ACSS ao abrigo dos Programas Inovadores na Área da Saúde Mental. http://www.chbv.min-saude.pt/servicos-clinicos/psiquiatria-e-saude-mental/
Atualmente a unidade designa-se UIC – Unidade de Intervenção Comunitária e é formada por três
equipas de intervenção, divididas por 3 setores:


Setor 0 – para os Concelhos de Águeda, Sever do Vouga e Ovar;



Setor 1 – para aos Concelhos de Aveiro, Estarreja, Murtosa e Albergaria;



Setor 2 – para os Concelhos de Ílhavo, Oliveira do Bairro, Vagos e Anadia.

A UIC realiza consultas multidisciplinares na instituição, na comunidade e ainda trabalho de consultadoria nos ACeS.
Relativamente ao Setor 1, encontram-se em acompanhamento 144 utentes, sendo 53 do género
feminino e 91 do género masculino, com uma média de 44 anos de idade. No Concelho são acompanhados 88 utentes, estando os restantes distribuídos pelos restantes Concelhos deste setor, Estarreja (35
utentes), Albergaria (16 utentes) e Murtosa (5 utentes).

Comportamentos aditivos e dependências
No que diz respeito à intervenção na área dos comportamentos aditivos e dependências são de
salientar os 3 Programas de Respostas Integradas (PRI) existentes no Concelho, dado que Aveiro foi considerado território prioritário para as áreas da prevenção, redução de riscos e minimização de danos e reinserção. Os PRI’s são planos de intervenção específicos que integram respostas interdisciplinares e multissetoriais, com alguns ou todos os tipos de intervenção (prevenção, dissuasão, redução de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção), e que decorre dos resultados do diagnóstico de um território
identificado como prioritário.
Quadro n.º 35 – Programas Respostas Integradas (PRI)
Área de intervenção

Nome Projeto

Instituição promotora

Prevenção

Alternativas

Centro Social e Paroquial da Vera Cruz

Redução de Riscos e Minimização de Danos

GIROS

Florinhas do Vouga

Reinserção Social

RIS

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Aveiro

Os PRI’s surgem integrados no Plano Operacional de Repostas Integradas (PORI) desenvolvido
pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). O PORI é uma
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medida estruturante de âmbito nacional ao nível da intervenção integrada na área dos comportamentos
aditivos e dependências, que procura potenciar as sinergias disponíveis no território nacional, quer através do desenvolvimento e implementação de metodologias que permitam a realização de diagnósticos
que fundamentem a intervenção, quer através implementação de PRI’s.

De acordo com os dados disponibilizados pelo CRI de Aveiro (06.11.2018), o Projeto Giros, através
da sua Equipa de Rua (ER) encontra-se a intervir no terreno desde setembro de 2008. As equipas de rua
existem em Portugal desde 1991, contudo, no Concelho apenas em 2007 foi sentida essa necessidade,
expressa através de um diagnóstico social, onde estavam identificados bairros e locais de tráfico e consumo de substâncias psicoativas, bem como as zonas de prostituição prioritárias de intervenção.
A Equipa de Rua intervém junto de indivíduos com comportamentos aditivos e dependências
(CAD), em risco de exclusão sobretudo em zonas identificadas como problemáticas, associadas ao consumo, tráfico e prostituição. Esta intervenção é considerada uma mais valia pela comunidade local e assenta
num conjunto diversificado de ações: troca de material assético, distribuição de preservativos, cuidados
de enfermagem, administração de metadona, educação para a saúde, apoio psicossocial, satisfação de
necessidades básicas, encaminhamentos para estruturas de saúde e sociais adequadas, entre outras.
No mês de junho de 2018 estavam a ser apoiados 86 indivíduos, 76 do Concelho e 10 do Concelho
de Ílhavo. Este apoio consistiu nas seguintes ações:


Apoio psicossocial e satisfação das necessidades básicas: apoio psicossocial, apoio
psicológico, avaliação psicossocial, aconselhamento, educação para a saúde, apoio alimentar,
encaminhamento, acompanhamento/mediação ao local, intervenção em situação de crise,
cuidados de higiene pessoal e lavandaria;



Cuidados de saúde: cuidados de enfermagem, rastreios (teste rápido do VIH), terapêutica
medicamentosa, administração tutorial de metadona no âmbito do PTAO (Programa de
Tratamento com Agonista Opiáceo), vacinação, intervenção em situação de urgência e
primeiros socorros;



Troca/distribuição de material: Programa Troca de Seringas (PTS), preservativos,
lubrificantes, pratas, material de higiene e roupas;



Informação e formação: distribuição de materiais informativos de Redução de Riscos e
Minimização de Danos (RRMD), divulgação de informação e serviços, ações de informação e
sensibilização e formação de pares.

A população abrangida, maioritariamente do género masculino, é oriunda sobretudo de meios
socioeconómicos desfavorecidos, possui baixa escolaridade, encontra-se em situação de desemprego,
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fraco suporte familiar, défice de competências, patologia psiquiátrica e comportamentos de risco, como
partilha de material de injeção e relações sexuais desprotegidas. Quanto aos consumos, a maioria tem
como substância principal de consumo a heroína, seguido pelo álcool e cocaína.
Dos indivíduos identificados, 14 têm consumos endovenosos, estando integrados no Programa
Troca de Seringas, tendo sido distribuídos 105 kits de material asséptico, no período em referência.
Quanto aos cuidados de higiene, foram apoiados 24 indivíduos através de encaminhamento para
o espaço de balneário, lavandaria e rouparia a cargo do Projeto Giros.
A equipa apoiou ainda, 2 trabalhadores do sexo e 1 proxeneta no Rossio, zona identificada como
local de prostituição. Importa referir que este número nos últimos meses tem vindo a diminuir, verificando-se cada vez mais a prostituição de interior (população que é trabalhada pela EID).
Dos 76 indivíduos apoiados no Concelho pela ER, 39 têm processo ativo na Equipa de Intervenção
Direta (EID) da IPSS Florinhas do Vouga.
O projeto intervém igualmente em contexto recreativo noturno, designadamente em contexto
académico (integração ao caloiro, enterro e festas no bar do estudante da Associação Académica da Universidade de Aveiro), incidindo junto de população mais jovem, sobretudo ao nível da sensibilização para
os efeitos e riscos associados ao consumo de SPAs, realização de testes de alcoolemia, disponibilização de
material informativo e acesso a meios preventivos de infeções sexualmente transmissíveis, para além de
encaminhamentos para estruturas de saúde. Em abril de 2018 (Enterro Académico), a ER contactou com
10.317 frequentadores de festas académicas, distribuiu 10.100 preservativos e realizou 217 testes de
alcoolemia (160 com resultados abaixo dos 0,50g/l e 57 com resultados acima dos 0,50g/l).
Presentemente, o SICAD avalia a possibilidade de continuidade do projeto após dezembro de
2018, tendo em conta as necessidades identificadas no diagnóstico na área dos comportamentos aditivos
e dependências realizado pelo Centro de Respostas Integradas de Aveiro em julho de 2017, bem como a
análise qualitativa realizada pelos vários interlocutores locais com intervenção no território concelhio, no
âmbito do trabalho concertado que é desenvolvido no Núcleo Territorial do PRI do Concelho.

Complementarmente a esta intervenção, o Projeto + Abraço Aveiro, através do recurso a uma
unidade móvel de apoio médico, tem vindo a desenvolver ações de sensibilização, auxílio médico (testes
rápidos para a deteção precoce do VIH), apoio psicológico e jurídico, junto de grupos/indivíduos que se
encontram em maior risco de VIH e IST (infeções sexualmente transmissíveis), tais como pessoas em
situação de sem abrigo, trabalhadores do sexo, imigrantes, minorias étnicas e consumidores de substâncias psicoativas por via intravenosa.
No quadro n.º 36 é apresentada a intervenção desenvolvida pelo projeto durante os anos 2016 e
2017, sendo de referir que foram abrangidas um total de 3.485 pessoas na realização de testes (VIH/Sida,
Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

67

sífilis, hepatite B e C), distribuição de material de prevenção sexual (preservativos, gel lubrificante e folhetos informativos), acompanhamento a serviços de saúde e em sessões psicoeducativas sobre IST.

Quadro n.º 36 – Projeto + Abraço Aveiro [2016 – 2017]
Tipologia de intervenção
VIH/Sida
Sífilis
Testes
Hepatite B
Hepatite C
Preservativos
Material Prevenção Sexual
Gel lubrificante
Folhetos Informativos
Acompanhamento a serviços de saúde
Sessões psicoeducativas sobre IST
N.º total pessoas abrangidas

Período intervenção
2016
274
188
39
71
2.240
620
1.224
12
16
1.830

2017
198
191
11
39
1.960
470
940
7
9
1.655

Fonte: Câmara Municipal Aveiro - Divisão Ação Social e Saúde - SO Saúde. 26.10.2018

Na área da reinserção social, está em curso no Concelho o Projeto RIS – Projeto Individual de
Reinserção Social promovido pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aveiro, que visa a reinserção
social de indivíduos com comportamentos aditivos e dependências através de um conjunto de ações, que
têm como finalidade aumentar as competências pessoais, sociais e profissionais desta população, bem
como satisfazer necessidades básicas, promover a autonomia, a definição de projetos de vida em linha
com as suas capacidades/potencialidades visando facilitar a inserção laboral, familiar e social.
No período compreendido entre fevereiro de 2016 e maio de 2018 foram abrangidos 93 indivíduos, maioritariamente do género masculino, com baixa escolaridade, baixos rendimentos e com idades
compreendidas entre os 35-44 anos, sobretudo consumidores de substâncias ilícitas e oriundos das freguesias mais urbanas (Glória e Vera Cruz, Santa Joana, Esgueira e Cacia).
No mesmo período foram abrangidos 63 familiares, predominando igualmente baixos níveis de
escolaridade, fracos recursos económicos (alguns beneficiários de RSI ou outras medidas sociais), com
problemas de saúde e consumos de SPA´s associados.
Este projeto teve recentemente a sua candidatura aprovada pelo SICAD para uma nova fase de
intervenção que se iniciou em julho de 2018 e que terá o seu términus em dezembro de 2019.

Ainda na área dos comportamentos aditivos e dependências, o Concelho dispõe de uma Equipa
de Intervenção Direta (EID), “resposta social desenvolvida através de um serviço constituído por unidades de intervenção junto da população toxicodependente, suas famílias e comunidades afetadas por este
fenómeno” (in http://www.seg-social.pt/toxicodependentes) promovida pela IPSS Florinhas do Vouga.
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Constitui objetivo das Equipas de Intervenção Direta alcançar um nível elevado de proteção de
saúde, de bem-estar social e de coesão social, complementando a ação de diversas instituições/serviços
em matéria de prevenção e redução do consumo de droga, da dependência e das consequências nefastas
da droga em termos sociais e de saúde.
Esta equipa apresenta um modelo integrado, dinâmico e evolutivo, assente no conhecimento
global da realidade (diagnóstico social), na integração (abordagem integrada dos problemas sociais), parceria (interação e complementaridade das estruturas oficiais e particulares a nível local) e corresponsabilização (responsabilidade coletiva da comunidade envolvida, especialmente daqueles a quem se dirige).
A intervenção da EID é desenvolvida através dos seguintes apoios:


Atendimento de 1.ª linha



Atendimento/acompanhamento psicossocial



Prestação básica de informação



Articulação com os serviços de justiça



Procura de alojamento



Alimentação e cuidados de higiene



Tratamento de documentação



Acompanhamento de psicologia



Marcação de consultas



Integração profissional e/ou formativa

 Acompanhamento aos serviços de saúde (centro de saúde, unidade de alcoologia, unidade de desabituação e comunidades terapêuticas)

Segundo dados de junho 2018, a EID acompanha 118 pessoas, 57 indivíduos do sexo masculino e
62 do sexo feminino. Destes 118, 68 têm acompanhamento em gabinete, 10 em contexto de rua e 40 são
trabalhadoras de sexo.
A EID tem vindo a manter a sua intervenção junto das “trabalhadoras do sexo de rua e interior”,
desenvolvida ao nível dos cuidados de saúde, apoio psicossocial, educação para a saúde, prevenção de
doenças, bem como diagnóstico da infeção por VIH. Em 2017, não foi diagnosticado nenhum caso novo
de infeções sexualmente transmissíveis, sendo que nesse mesmo ano, a equipa acompanhou 19 trabalhadoras do sexo, 10 em contexto de rua (freguesia de Esgueira e zonas limítrofes do Concelho) e 9 em contexto de interior (zona da cidade), constatando-se um aumento na procura dos serviços por parte das trabalhadoras do sexo de interior.
Dos utentes com comportamentos aditivos destacam-se os com policonsumos, seguidos dos consumidores de álcool e consumidores de haxixe. Os crimes ligados a estes indivíduos são essencialmente:
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crime de furtos, de tráfico de SPAs, de participação em esquemas enganosos, de falsidade de testemunho
e de ofensa à integridade física. Trata-se de uma população com baixos níveis de escolaridade, ausência
de rotinas e práticas de trabalho, dificuldade no cumprimento de regras e imagem física degradada que
inviabiliza a sua reinserção profissional. Apresentam ao nível psicológico, baixos índices de competências
pessoais (como a autorrealização, enquanto capacidade de conceber objetivos a longo prazo) e sociais, a
que está associado, frequentemente, o diagnóstico de ansiedade, depressão e/ou traços psicóticos.
Do diagnóstico realizado pelo NPISAA – Núcleo Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Aveiro
em junho de 2018, das pessoas em situação de sem abrigo, 12 são arrumadores de carros.
É de referir que a equipa, também, se mantém atenta ao crime de tráfico de seres humanos
(TSH), muitas vezes associado a trabalhadoras do sexo (de rua e de interior), pelo que foi entregue a
todas, o cartão de sinalização do Observatório de TSH, onde consta informação diversa, bem como os
contactos telefónicos de apoio às vítimas.

Por forma a garantir a integração das intervenções que constituem o PRI, encontra-se constituído
desde 2008, o Núcleo Territorial de Aveiro (NT), do qual fazem parte os seguintes parceiros: os 3 PRI’s
(Alternativas, GIROS e RIS), Câmara Municipal, Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro
(CARDA), Centro de Saúde, Comissão Dissuasão da Toxicodependência (CDT), Comissão Proteção Crianças
e Jovens (CPCJ), Cáritas Diocesana Aveiro, Equipa Intervenção Direta (EID), Escola Profissional de Aveiro,
Segurança Social e o Centro Respostas Integradas (CRI) que coordena o mesmo.
O NT de Aveiro tem como objetivos definidos:
 Assegurar a integração das intervenções que constituem o PRI;
 Dinamizar e promover a implementação das intervenções previstas, garantindo o cumprimento dos objetivos previstos no Modelo de planeamento do PRI;
 Garantir a adequação das intervenções às necessidades dos grupos-alvo;
 Monitorizar a evolução dos resultados através de instrumentos adequados (semestralmente é
apresentada em reunião de parceiros do NT, o ponto de situação em relação às intervenções em
curso);
 Avaliar o PRI no seu todo, relativamente à territorialidade, à integração, à parceria e à participação, através de instrumentos de avaliação.

De acordo com o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências - PNRCAD 2013-2020, as respostas de intervenção no âmbito da presente problemática deverão
ser equacionadas numa lógica de envolvimento e articulação das diversas entidades locais e supramunicipais, apresentando como objetivos:
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 Prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os problemas relacionados com o consumo de substâncias psicoativas, os comportamentos aditivos e as dependências através de uma intervenção integrada, baseada em mecanismos de prevenção, dissuasão, redução de riscos, minimização de danos, tratamento e reinserção, utilizados em consonância com a etapa do ciclo de vida
do cidadão e o contexto em que este se encontra e estruturados numa rede de referenciação e
articulação de cuidados.
 Reduzir a disponibilidade das drogas ilícitas e das novas substâncias psicoativas no mercado
através da prevenção, dissuasão e do desmantelamento das redes de tráfico de substâncias ilícitas, em especial do crime organizado, intensificando, a nível interno e internacional, a cooperação judiciária, policial e aduaneira, bem como a gestão das fronteiras.
 Garantir que a disponibilização, venda e consumo de substâncias psicoativas lícitas no mercado, seja feita de forma segura e não indutora de uso/consumo nocivo através de legislação,
regulamentação e fiscalização adequadas.
 Proporcionar oportunidades de jogo legal e seguro, e não indutor de comportamento aditivo
através de legislação, regulamentação e fiscalização adequadas.
 Assegurar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e a sustentabilidade das políticas e
intervenções através da criação de conhecimento, da capacitação dos profissionais, da comunicação.
Relativamente aos comportamentos aditivos e dependências sem substâncias pisocativas, o destaque recaí sobre o fenómeno do jogo, problemática recente ao nível das políticas de saúde, pelo que se
torna pertinente efetuar um enquadramento relativamente ao fenómeno do gambling.
É definido como “apostar um determinado valor material num evento com resultado incerto, reunidas as seguintes caraterísticas: i) estão envolvidas duas ou mais partes (em que uma pode ser uma
organização); ii) o resultado é determinado apenas por ou predominantemente pelo acaso e não pela
competência e iii) o termo inclui todas as formas, seja de base territorial ou interativa/online, lotarias,
apostas ou jogos (roleta, poker, etc.)” (pág. 36 do PNRCAD 2013-2020).
Os jogadores podem ser classificados em três níveis: um referente à ausência de problemas e os
outros dois identificados de acordo com os níveis de severidade relacionados.
Considera-se que a probabilidade de um indivíduo desenvolver problemas relacionados com o
jogo resulta da conjugação de fatores individuais (posição no ciclo de vida, designadamente jovens, sexo
masculino, caraterísticas neurocognitivas, emocionais, de personalidade, abuso de substancias), familiares (existência de membros da família com problemas de jogo e/ou substâncias, relações familiares frágeis, educação parental permissiva ou inconsistente), do grupo de pares (atitude positiva e práticas de
grupo favoráveis ao jogo) e ambientais (disponibilidade e acesso a jogos, fracas condições sociais, atitude
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positiva da sociedade relativamente ao jogo, estruturas de apoio social e de saúde inadequadas, regulamentação inconsistente ou inexistente relativamente à promoção do jogo ou o controlo e repressão do
jogo ilegal).
Assim, a estratégia de prevenção e tratamento deste problema deve ser multidimensional.
De acordo com o PNRCAD e, apesar do défice de conhecimento em Portugal relativamente aos
fenómenos de dependência de jogo a dinheiro (particularmente entre os novos focos de preocupação,
como sejam os jovens com idades compreendidas entre os 14-18 anos ou os 12-18 anos e grupos de
doentes), em 2012, a prevalência de jogadores a dinheiro na população portuguesa, entre os 15 e 74 anos
era de 66%, sendo esta superior entre os homens (74%) do que nas mulheres (58%). De entre um conjunto alargado de jogos realizados no país (totobola, totoloto, lotarias, jogos de cartas, raspadinha, Euromilhões), o Euromilhões é o mais jogado (62%), seguido do totobola ou totoloto (32%) e outras lotarias
(18,3%).
No que diz respeito à avaliação da dependência de jogos a dinheiro, 0,6% da população portuguesa (15-74 anos) pode ter problemas com o jogo, sendo que metade (0,3%) apresenta uma probabilidade
de ser jogador patológico, sendo esta prevalência superior nos homens (0,9% / 0,5%) (mulheres 0,3% /
0,1%).
Relativamente ao jogo online, dados de 2008 revelam que as prevalências de jogadores de apostas online (bwin) e de outros jogos online são ambas inferiores a 2,5%. No entanto, entre os jogadores, a
percentagem de dependentes é superior a 15%.
No seguimento de estudos efetuados, considera-se que existe um risco de danos superior nos
jogadores patológicos online, relacionado com os resultados mais elevados nos fatores de risco das caraterísticas situacionais e estruturais nestes jogadores.
Em termos das caraterísticas individuais, destaca-se a idade como um dos principais fatores diferenciadores entre estes tipos de jogadores patológicos. Na realidade, a maioria destes jogadores online
(53,8%) tem idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, enquanto a maioria dos jogadores patológicos offline tem idades superiores a 35 anos (56,1%). É significativamente superior o peso dos jogadores
patológicos online nos grupos etários dos 16-20 anos (17%, face a 2,3% dos jogadores patológicos offline)
e 21-25 anos (19,3%, face a 9,9% dos jogadores patológicos offline). Em contrapartida, é significativamente superior o peso dos jogadores patológicos offline nos grupos acima dos 45 anos (29,8%, face a 9,3% nos
online). Na faixa etária dos 31-35 anos as percentagens são muito semelhantes entre os dois tipos de
jogadores.
De acordo com o referido Plano, é igualmente destacada a importância da associação entre os
dependentes de jogo e outras dependências, designadamente de bebidas alcoólicas, assim como outros
problemas de saúde mental, como a depressão e suicídio.
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Álcool
O Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro (CARDA) foi criado em 1999, quando
um grupo de alcoólicos recuperados se juntou com o propósito de lutar contra a problemática do alcoolismo, ajudando assim alcoólicos e suas famílias. Desde 2000 é uma IPSS, com intervenção de âmbito distrital, detendo acordo de atendimento/acompanhamento social com a Segurança Social para 975 utentes.
Foi criado com a finalidade de apoiar a resolução de problemas sociais ligados a uma população
muito específica, o doente alcoólico e sua família. É uma estrutura polivalente que desenvolve serviços e
atividades diversas, de forma a promover a integração social dos indivíduos. Apresenta como missão:
 Promover a prevenção do alcoolismo e dos problemas ligados ao álcool;
 Dinamizar e sensibilizar o tratamento de alcoólicos em articulação com os serviços de saúde oficiais. Funções de acolhimento, atendimento, encaminhamento e acompanhamento do doente
alcoólico e suas famílias;
 Assistir e amparar os alcoólicos tratados e seus familiares.
As ações de sensibilização que desenvolvem consistem numa abordagem bidirecional: uma focada na comunidade, baseada na realização de atividades em várias entidades, tais como, empresas, instituições e escolas, de modo a consciencializar a sociedade para o alcoolismo e outra centrada no indivíduo
e seus familiares, através de contatos diretos (visitas domiciliárias), de forma a motivar para o tratamento
e manutenção da abstinência.
Nos atendimentos/consultas é dada continuidade à implicação ativa do indivíduo no seu projeto
de vida, com a finalidade de evitar uma recaída mantendo, a longo prazo, a abstinência.
Os convívios entre utentes e suas famílias e as reuniões de interajuda são benéficos porque facilitam a criação de laços afetivos que permitem a troca de experiências, contribuindo para ultrapassar as
diferentes fases vivenciadas no decorrer do tratamento.
Além dos utentes que se mantêm em acompanhamento por períodos mais longos, até junho de
2018 foram integrados 33 novos utentes, sendo que 17 são trabalhadores, 7 desempregados, 3 domésticas, 2 sem rendimentos e 4 reformados. Destes 33 novos utentes, 25 são do género masculino, sendo o
escalão etário predominante o dos 40-49 anos, logo seguido dos 50-59 anos.
Gráfico n.º 4 – CARDA | Novos utentes [junho 2018]

8

masculino
25
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Gráfico n.º 5 – CARDA | Utentes - Escalão etário [junho 2018]

Desafios e progressos a alcançar na promoção da Saúde
Progressivamente e considerando os princípios da descentralização do sistema nacional de saúde
(SNS), da subsidiariedade organizacional e funcional do Estado Português e da autonomia das autarquias
locais, tem sido observado um aumento de atribuições dadas aos Municípios na promoção e salvaguarda
dos interesses próprios das respetivas populações, nos domínios de intervenção da saúde.
Face ao exposto, as autarquias locais, “sem prejuízo de eventuais transferências de competências,
participam na ação comum a favor da saúde coletiva e dos indivíduos, intervêm na definição das linhas de
atuação em que estejam diretamente interessadas e contribuem para a sua efetivação dentro das suas
atribuições e responsabilidades (Lei de Bases da Saúde).
A Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vem assim reiterar esta intervenção dos municípios ao nível
da saúde, designadamente através do apoio a atividades que contribuam para a promoção da saúde e
prevenção das doenças (alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º e alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º). Já em 2015, é
publicado o Decreto-Lei n.º 30/2015 de 12 de fevereiro, e no qual a são atribuídas competências no
domínio das políticas de saúde e administração da unidade de saúde (artigo 9.º).
Compete, assim, à autarquia apoiar atividades que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, dando especial atenção aos grupos populacionais que apresentam maiores vulnerabilidades, em parceria com outras entidades da Administração Central, instituições particulares de solidariedade social pelos meios adequados e necessários. Não obstante a evidente e insubstituível ingerência
dos serviços públicos, privados e da economia social na criação e prestação de cuidados de saúde, o
sucesso da sua intervenção está intrinsecamente ligado, também, ao papel dos cidadãos na criação de
condições que permitam o exercício do direito à proteção da saúde e a adoção de estilos de vida saudáveis
(LBS, Base IV, n.º 3).
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É, também, nesta premissa e face à progressiva urbanização e consequentes desafios sociodemográficos que as comunidades enfrentam, que as estratégias para a saúde apontam para a necessidade de
resposta a problemas específicos ao nível local, suscitando o crescente aumento da descentralização de
programas e medidas, mediante o reforço das competências e recursos do poder local.
Nesse sentido, o reforço das capacidades de intervenção no domínio da saúde pública resulta,
assim, de um sério comprometimento dos governos e da sociedade civil reconhecendo a necessidade de
um pacto para a justiça social, com vista à redução das assimetrias sociais e do impacto que as mesmas
acarretam no bem-estar dos indivíduos.
É neste contexto que, progressivamente, vêm sendo atribuídas diversas competências no domínio
da saúde aos órgãos dos municípios e entidades intermunicipais, sendo disso exemplo a mais recente Leiquadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto e na qual, na área da Saúde são identificadas as seguintes atribuições:
1 - É da competência dos órgãos municipais participar no planeamento, na gestão e na realização
de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários,
nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção.
2 - Compete igualmente aos órgãos municipais:
a) Gerir, manter e conservar outros equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários;
b) Gerir os trabalhadores, inseridos na carreira de assistentes operacionais, das unidades
funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) que integram o Serviço Nacional
de Saúde;
c) Gerir os serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos ACES que integram o Serviço Nacional de Saúde;
d) Participar nos programas de promoção de saúde pública, comunitária e vida saudável e de
envelhecimento ativo.

Em matéria de saúde e na senda destas competências, o Município prevê na sua Estrutura
Nuclear da Organização dos Serviços Municipais (n.º 5 do artigo 16.º) as seguintes atribuições:
a)

Gerir e cooperar na organização de iniciativas promotoras de hábitos de vida saudável;

b)

Participar na prestação de cuidados de saúde continuados no quadro de apoio social à
dependência, assegurando as parcerias com a administração central e outras instituições
locais;

c)

Participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde municipal, nomeadamente, a
nível dos cuidados de saúde primários e hospitalares;

d)

Acompanhar o trabalho da autoridade de saúde, no que respeita à Saúde Pública;

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

75

e)

Apoiar as entidades e associações que desenvolvem ações no âmbito da promoção da saúde.

De forma a dar cumprimento às atribuições que lhe estão acometidas no domínio da Saúde, o
Município pretende desenvolver, uma proposta de Plano Municipal para a Saúde, particularmente vocacionado para a capacitação da comunidade/indivíduos e dos grupos, através do aumento da literacia em
saúde e investindo nas potencialidades dos recursos existentes. Espera-se assim, aumentar a capacidade
individual e coletiva de enfrentamento das mudanças sociais e económicas através da procura de soluções para os processos adaptativos necessários e, consequentemente, a melhoria do estado de saúde da
comunidade e uma gestão sustentável do SNS.
Nesse sentido, considerar-se-á prioritária a intervenção com grupos considerados mais vulneráveis e afetados pelos efeitos da crise, atendendo à incidência e prevalência dos problemas de saúde que
enfrentam e cuja intervenção deverá assentar numa abordagem mais personalizada. A este respeito,
importa salientar o especial contributo das entidades públicas e da economia social, cuja atuação permitirá completar a análise já iniciada, no âmbito do anterior Diagnóstico Social (maio 2015) quanto aos principais problemas de saúde que afetam os munícipes residentes no Concelho.
A título de exemplo, a obesidade infantil e a saúde oral deficitária identificados como principais
problemas de saúde que afetam crianças e jovens associados a uma alimentação insegura do ponto de
vista nutricional, sobretudo nas populações mais desfavorecidas e, insuficientes condições de acesso à
saúde. Na origem de tais constrangimentos, foram identificadas as dificuldades financeiras das famílias no
acesso a bens de primeira necessidade, a cuidados de saúde na rede privada e uma insuficiente capacidade de resposta por parte do SNS. Tais problemas reiteram a importância da promoção da literacia na área
da saúde, bem como uma aposta forte nos cuidados de saúde primários e em medidas preventivas, sendo
esta uma das dimensões a que se pretende dar maior atenção.
Neste contexto, é importante desenvolver, ao nível da saúde pública, um conjunto de estratégias
de informação, prevenção, de estudo dos hábitos de saúde das comunidades e respetivo impacto no
bem-estar dos indivíduos, em particular das crianças e jovens e nas famílias em situação/risco de pobreza
ou exclusão social.

Programa SAUD´Aveiro
Entre outras ações e, tal como já foi referido neste capítulo, compete ao Município, no âmbito do
planeamento e desenvolvimento do território concelhio, colaborar no apoio a programas e projetos de
interesse municipal de natureza social, educativa e cultural, mediante a prestação de serviços a estratos
sociais desfavorecidos ou dependentes em parceria com outras entidades da Administração Central, instituições particulares de solidariedade social pelos meios adequados e necessários.
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No que respeita à intervenção municipal na área da saúde, estão especialmente acometidas responsabilidades ao nível:
i) Do apoio e desenvolvimento de iniciativas que contribuam para a promoção da saúde;
ii) Da prevenção de doenças;
iii) Do aumento da satisfação dos munícipes relativamente à comunidade onde habitam e
tomam parte.
Neste sentido, o Programa que aqui se apresenta - Programa SAUD´Aveiro - procura dar cumprimento às premissas acima descritas, contribuindo, primeiramente, para o aumento da literacia em saúde,
designadamente, através da dinamização de iniciativas e dinâmicas comunitárias centradas nos Determinantes da Saúde, nos objetivos da Declaração para uma Vida Melhor, datas simbólicas estabelecidas pela
Comissão Europeia, por órgãos de tutela, instituições e associações cuja intervenção partilha responsabilidades e interesses na área da saúde.
No âmbito do referido programa são estabelecidos como princípios de atuação do desenvolvimento das referidas iniciativas, os seguintes:
 A concertação social com os parceiros que, na área da saúde e noutros domínios do saber,
acrescentem valor ao programa pelos conhecimentos técnicos e experiência profissional;
 A participação dos parceiros na definição das estratégias de atuação/implementação do
programa e medidas;
 Promover a participação dos beneficiários das ações no planeamento das mesmas;
 A gestão de recursos humanos e materiais numa lógica de sustentabilidade
socioeconómica;
 A valorização de soluções que revelem utilidade na resolução dos problemas detetados.

Pese embora a importância da dinamização de ações de sensibilização/informação dirigidas à
comunidade em geral, considera-se que as mesmas terão maior impacto na mudança comportamental
dos indivíduos caso seja previamente apresentado um retrato do Estado de Saúde dos munícipes residentes no Concelho, partindo da análise estatística dos respetivos determinantes da saúde e dos resultados
apresentados pelos vários estabelecimentos de saúde relativamente à caraterização dos seus utentes.

Assim, no que respeita à realização de ações de âmbito comemorativo e informativo na área da
saúde, prevê-se a realização das seguintes de iniciativas:
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Quadro n.º 37 – Programa SAUD´Aveiro
DESIGNAÇÃO

Dia Mundial Contra o Cancro

PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

Contribuir para a prevenção do cancro através de hábitos de vida saudáveis que contribuem para
a redução do risco. Cerca de 90% dos cancros estão relacionados com o ambiente e hábitos pouco
saudáveis, e não com causas genéticas como se pensa
Liga Portuguesa Contra o Cancro; Instituto Português de Oncologia
Comunidade em geral
4 de fevereiro

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Saúde Oral

OBJETIVO

PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

As doenças orais estão entre as doenças crónicas mais comuns. No mundo, 90% da população está
em risco de algum tipo de distúrbio, desde lesões de cárie a doenças periodontais e cancro oral
ACeS Baixo Vouga
Crianças e jovens, outros grupos de risco e comunidade em geral
20 de março

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Consciencialização do Autismo

OBJETIVO

DESTINATÁRIOS
DATA

Promover a defesa e o exercício dos direitos das pessoas com Perturbação de Espectro do Autismo
em colaboração com instituições locais e nacionais
Agrupamentos de Escolas, Associação Pais em Rede, Associação Convivência, Universidade de
Aveiro, HABILITAR
Comunidade em geral
2 de abril

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Saúde

OBJETIVO
PARCERIAS

PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

Fomentar a consciência sobre alguns temas chave relacionados com a saúde pública a nível mundial
Serviços de saúde, instituições, associações e comunidade
Comunidade em geral
7 de abril

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Hipertensão Arterial

OBJETIVO
PARCERIAS

OBJETIVO

Sensibilizar e encorajar a população para a prevenção e controle do desenvolvimento da epidemia
Centro Hospitalar do Baixo Vouga e outros serviços de saúde, instituições, associações e comunidade
Grupos de risco e comunidade em geral
17 de maio
Dia Mundial da Doença Alzheimer – Passeio da Memória
Sensibilizar a comunidade para a problemática da demência

PARCERIAS

Núcleo Alzheimer Portugal, Câmara Municipal, Centro de Saúde

DESTINATÁRIOS
DATA

Comunidade em geral
21 de setembro

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial do Coração

OBJETIVO

DESTINATÁRIOS
DATA
DESIGNAÇÃO

OBJETIVO
PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

Mobilizar a população portuguesa para a participação em atividades físicas e desportivas e consciencializar para a importância de hábitos saudáveis a bem da saúde do coração
Fundação Portuguesa de Cardiologia, serviços de saúde, instituições, associações e comunidade
Grupos de risco e comunidade em geral
29 de setembro
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DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Saúde Mental

DESTINATÁRIOS
DATA

Promover a saúde mental através da sua integração em todas as políticas e de cooperação de
vários setores
Centro Hospitalar do Baixo Vouga e outros serviços de saúde, instituições, associações e comunidade
Grupos de risco e comunidade em geral
10 de outubro

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Obesidade

OBJETIVO
PARCERIAS

PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

Aumentar o conhecimento sobre os consumos alimentares da população, determinantes e consequências
Serviços de saúde, instituições, associações e comunidade
Grupos de risco e comunidade em geral
11 de outubro

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Alimentação

OBJETIVO
PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

Promover ações que incentivem o consumo de alimentos de boa qualidade nutricional
Serviços de saúde, instituições, entidades públicas e privadas
Grupos de risco e comunidade em geral
16 de outubro

DESIGNAÇÃO

World Restar a Heart - WRAH

OBJETIVO

PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

Promover a adoção de conhecimentos mínimos de suporte básico de vida, enquanto estratégia
para o aumento do número de vidas salvas, por paragem cardiorrespiratória
CHBV, Escolas
Grupos específicos (alunos do ensino secundário) e comunidade em geral
16 de outubro

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Diabetes – Protocolo “Compromisso 365 Azul”

OBJETIVO

DESTINATÁRIOS
DATA

Chamar a atenção das para a problemática da Diabetes Mellitus
Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Centro Hospital do Baixo Vouga, Universidade de Aveiro,
Glicínias, comunicação social
Grupos de risco e comunidade em geral
14 de novembro

DESIGNAÇÃO

Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica

OBJETIVO
PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

Sensibilizar a sociedade para os direitos das pessoas com necessidades especiais
APPACDM, CERCIAV, Agrupamentos de Escolas, ACAPO
Comunidade em geral
18 de novembro

DESIGNAÇÃO

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

OBJETIVO
PARCERIAS
DESTINATÁRIOS
DATA

Sensibilizar a sociedade para os direitos das pessoas com necessidades especiais
APPACDM, CERCIAV, Agrupamentos de Escolas, ACAPO
Comunidade em geral
3 de dezembro

OBJETIVO

PARCERIAS
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Infância e Juventude
O bem-estar das crianças constitui o indicador por excelência da existência de um habitat são e de uma boa gestão
dos assuntos da cidade - Assembleia Geral da ONU, 1996

Considerando o princípio acima citado e o pressuposto da otimização de recursos destinados a
satisfazer as necessidades da população infantil e juvenil é aqui apresentado, um conjunto de indicadores
que retratam a área da Infância e Juventude no Concelho, em particular no que respeita à intervenção
desenvolvida por equipas e serviços especializados na promoção dos direitos das crianças e na proteção
das que se encontram em especial situação de vulnerabilidade.
Assim, procurou-se analisar a situação no Concelho, bem como os principais problemas que as
instituições e profissionais detetam no decurso da sua intervenção, privilegiando a identificação dos grupos que apresentam maior exposição a fatores de risco e, consequentemente, necessidades específicas
ao nível da sua proteção e capacitação, para além da identificação dos recursos locais a implementar e
respostas de apoio adequadas à referida proteção.
Segundo as estimativas relativas à população residente no Concelho em 2017, a distribuição
segundo o grupo etário indica-nos que a população com idade até aos 24 anos representa 24,4% (18.958),
no total dos 77.630 habitantes. Contudo, a população residente com mais de 65 anos de idade representa
20%, o que representa um diferencial de 4% entre o total da população infantil e jovem adulta e a população idosa (15.145).
Quadro n.º 38 - População residente por grupos etários [2013-2017]
Grupo etário
(ciclos de vida)

Anos
2013

2014

2015

2016

2017

N.º

Total

77.229

76.935

76.882

77.241

77.630

0 - 14 anos

11.219

11.048

10.833

10.856

10.902

15 - 24 anos

7.962

7.955

8.090

8.054

8.056

25 - 64 anos

44.231

43.768

43.473

43.534

43.527

65 e mais anos

13.817

14.164

14.486

14.797

15.145

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, www.ine.pt (informação extraída 25.07.2018)
Última atualização destes dados: 15.06.2018

No que respeita à evolução demográfica da população jovem, verifica-se que a sua evolução tem
sido negativa, constatando-se, designadamente, que entre 2013-2017 existe um decréscimo de 317, contra o aumento do número de pessoas com mais de 65 anos de idade, mais 1.328 situações para o mesmo
período de tempo.
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Sobre a priorização dos territórios na definição das políticas públicas locais, e considerando as
caraterísticas sociodemográficas dos mesmos, alguns pontos de reflexão poderão ser considerados,
designadamente, o princípio de que a melhoria da qualidade de vida é transversal a todos os grupos etários e que, a criação de melhores condições de acesso a serviços básicos aos grupos mais jovens trará,
também, melhor satisfação da população idosa relativamente à comunidade onde habitam. Assim, antevê-se a necessidade de um maior investimento em respostas sociais dirigidas à promoção do bem-estar e
da saúde, e a distribuição dos recursos institucionais, financeiros e técnicos segundo os grupos etários
predominantes.
No que respeita à condição económica das crianças e jovens residentes no Concelho, e em particular das que se encontram em situação de pobreza extrema, salienta-se o apoio fundamental da medida
de política social Rendimento Social de Inserção (RSI), enquanto prestação em dinheiro que se destina a
proteger e a assegurar a satisfação das suas necessidades mínimas. A este respeito, verifica-se que, entre
2016 e julho de 2018, do total de beneficiários da medida supra indicada 4.919, 32% (1.581) são crianças e
jovens. No que respeita à distribuição da medida de RSI segundo a área geográfica, constata-se que a
maioria dos respetivos beneficiários reside nas freguesias de Esgueira, Glória e Vera Cruz e Santa Joana,
com 1.390, 1.297 e 709 situações, respetivamente.

Quadro n.º 39 – Beneficiários RSI por área geográfica e escalão etário [2016 - julho 2018]
Grupo etário
Total

Freguesia de residência
<18 anos

> 18 anos

Aradas

57

245

302

Cacia

73

181

254

Eixo e Eirol

111

247

358

Esgueira

591

799

1390

Glória e Vera Cruz

266

1031

1297

Oliveirinha
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz

60
64

80
153

140
217

Santa Joana
São Bernardo

222
94

487
93

709
187

São Jacinto

29

22

51

1.581

3.338

4.919

Total

Fonte: ISS, I.P. – Gabinete de Planeamento e Estratégia, Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/RSI) em 13.07.2018

De referir que, o número total de beneficiários de RSI com menos de 18 anos de idade, no ano de
2018 (até julho) e por freguesia, corresponde à quase totalidade do número existente em anos anteriores
inteiros podendo ser, assim, inferida a possibilidade de, até dezembro de 2018, se vir a verificar um
aumento no número total de beneficiários daquele grupo etário. No que respeita ainda, à distribuição
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desses beneficiários por freguesia, constata-se que a freguesia de Santa Joana é a que melhor evidencia
essa previsão de aumento, sendo na freguesia de Esgueira que se expressa o mesmo fenómeno, contudo
em oposição, ou seja, um maior decréscimo previsível.

Quadro n.º 40 – Beneficiários de RSI com idade < a 18 anos por freguesia
[2016- julho 2018]
Freguesia de residência
Aradas
Cacia
Eixo e Eirol
Esgueira
Glória e Vera Cruz
Oliveirinha
Requeixo, N.ª Sr.ª Fátima e Nariz
Santa Joana
São Bernardo
São Jacinto
Sub-Total
Total

2016

2017

2018 (jul)

Grupo etário < 18 anos
33
27
31
205
89
30
27
98
30
7
577

14
22
38
208
94
18
24
53
44
19
548
1.581

10
24
42
178
83
12
13
71
20
3
456

Fonte: ISS, I.P. – Gabinete de Planeamento e Estratégia, Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/RSI) em 13.07.2018

Para além da atividade, em matéria de infância e juventude, desenvolvida pelas instituições de 1.ª
linha e nas quais se inserem as IPSS, os estabelecimentos de ensino, os serviços de saúde, forças policiais,
entre outros serviços de base comunitária, salienta-se nesta matéria, a intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro (CPCJ de Aveiro).
De abrangência concelhia e atuação nacional, através da Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, esta instituição oficial não judiciária representa, pela sua orgânica funcional e especificidade de intervenção, a estrutura local de grande relevância no que respeita à
promoção dos Direitos da Criança. Trata-se da instituição que, por ter primazia nessa atuação, é subsidiária às entidades/serviços que na base piramidal do sistema de proteção se revelaram insuficientes para a
remoção do perigo em que as crianças e jovens se encontram, designadamente, situações suscetíveis de
afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
No que concerne à proteção das crianças e jovens em perigo residentes no Concelho é ilustrada
de seguida, a evolução processual da CPCJ nos últimos dez anos.
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Gráfico n.º 6 - Evolução Processual CPCJ Aveiro [2008 – 2018]

Fonte: CPCJ de Aveiro, Relatórios Anuais [2008 - 2018]

Conforme se observa no gráfico n.º 6, entre 2008 e 2018, a CPCJ instaurou um total de 2.200 processos, o que perfaz uma média de 220 novos processos/ano, número que inclui processos reabertos,
transitados e remetidos por outras CPCJ´s.
Durante o ano de 2018 foram instaurados 210 novos processos, 43 foram reabertos, transitando
do ano anterior 124 processos. No que respeita às problemáticas que deram origem à abertura de processos de promoção e proteção, entre 2016 e 2018, os dados disponíveis apresentam os seguintes resultados:

Quadro n.º 41 - Problemáticas sinalizadas na CPCJ de Aveiro [2016 – 2018]
Problemáticas

2016

2017

2018

Total

Abuso sexual ou aliciamento sexual

3

5

1

9

Abandono/entregue a si própria

7

3

2

12

Negligência (saúde, afetiva, educativa) e falta supervisão

51

38

31

120

Abandono escolar, absentismo escolar e insucesso escolar

23

14

37

74

Exposição a modelos de comportamento que possam comprometer o desenvolvimento

29

12

22

63

Violência doméstica

59

60

84

203

Ofensa física

1

0

1

2

Mau trato psicológico

6

3

4

13

Mau trato físico/Castigo

18

15

9

42

Assume comportamentos que a põem em perigo
/comportamentos anti-sociais

31

28

38

97

Depreciação/humilhação

0

0

1

1

Bullying

1

2

1

4

Privação de relações afetivas e contactos sociais

3

0

0

3

Está aos cuidados de terceiros e não exercício dos pais das
funções parentais

5

7

6

18

Ausência temporária de suporte familiar

0

1

3

4

Outras situações

1

0

0

1

238

188

240

666

Total

Fonte: CPCJ de Aveiro, Relatórios Anuais [2016 - 2018]
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Tal como se observa no quadro n.º 41, entre 2016 e 2018, a violência doméstica é a problemática
que mais origina a abertura de processos de promoção e proteção com um total de 203, seguida da negligência (120) abrangendo diversas dimensões, designadamente, ao nível da saúde, da prestação de cuidados afetivos, supervisão e acompanhamento socioeducativo. Ainda, entre 2016 e 2018, verifica-se que
processos instaurados na sequência da assunção de comportamentos por parte da própria criança/jovem
que a/o colocam em perigo mantêm o terceiro lugar de maior relevância, representando no total 97
situações. Com significativa expressividade constam, ainda, os processos instaurados, respeitantes às
problemáticas do abandono, absentismo e insucesso escolares, assumindo estes um total de 74 situações.
No que concerne à área de residência das crianças e jovens com processos ativos, entre 2016 e
2018, o quadro n.º 42 indica que a maioria reside nas freguesias de Esgueira, Glória e Vera Cruz, Cacia e
Santa Joana com 186, 142, 95 e 92 casos, respetivamente.
Quadro n.º 42 - Área de residência das crianças/jovens sinalizadas [2016 – 2018]
Freguesia de Residência

2016

2017

2018

Total

Aradas
Cacia
Eixo e Eirol
Esgueira
Glória e Vera Cruz
N.ª Srª de Fátima
Oliveirinha
S. Bernardo
S. Jacinto
Santa Joana
Desconhecido

26
40
28
66
48
18
17
23
11
24
4

21
24
15
65
43
10
19
16
10
25
2

26
31
16
55
51
10
8
12
1
43
0

73
95
59
186
142
38
44
51
22
92
6

305

250

253

808

Total

Fonte: CPCJ de Aveiro, Relatórios Anuais [2016 – 2018]

Ainda no que concerne a intervenções especializadas, designadamente as destinadas à prevenção
de consumos de substâncias lícitas e ilícitas junto da população mais jovem, salienta-se o trabalho desenvolvido pelo Centro de Respostas Integradas de Aveiro – CRI de Aveiro, pela Comissão para a Dissuasão da
Toxicodependência - CDT e pelo Projeto Alternativas.
Nesta intervenção, designadamente do CRI de Aveiro, salienta-se a consulta para Jovens e Famílias, que surge numa perspetiva de retardar ou inibir o início dos consumos de substâncias psicoativas ou
reduzir a frequência de utilização e ainda, promover a adoção de comportamentos saudáveis, consubstanciando-se numa resposta ao nível da prevenção indicada. Tem como objetivos específicos: disponibilizar informação sobre os efeitos das substâncias psicoativas e riscos associados, proporcionar um espaço
de reflexão sobre a problemática, clarificar mitos e preconceitos, reforçar os fatores de proteção e inibir
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os fatores de risco, reforçar a vinculação escolar e familiar e diminuir os comportamentos antissociais.
Trata-se de uma resposta de atendimento, aconselhamento, acompanhamento e encaminhamento a funcionar nas instalações do IPDJ de Aveiro às quartas, quintas e sextas-feiras, entre as 9h30 e as 13h00 e as
14h00 e as 16h00. Dirige-se a adolescentes, jovens utilizadores (não dependentes) de substâncias psicoativas (lícitas e/ou ilícitas) ou com comportamentos de risco potenciadores desse consumo e respetivas
famílias.
Esta consulta tem como principais entidades sinalizadoras a Comissão para a Dissuasão de
Toxicodependência (CDT Aveiro), a CPCJ Aveiro, entidades judiciais, Segurança Social, familiares ou
amigos, entre outros.
Importa referir que as principais problemáticas referenciadas respeitam a suspeita ou consumo
de substâncias psicoativas, sobretudo cannabis, às quais estão, por vezes, associados outros
comportamentos de risco como absentismo, insucesso e abandono escolar, agressividade, delinquência,
entre outras. Relativamente ao contexto familiar das crianças e jovens sinalizados, constata-se que os
mesmos provêm, maioritariamente, de famílias com fracas competências parentais (défices ao nível da
comunicação intrafamiliar, ausência de regras e limites, práticas educativas desajustadas, fraco
acompanhamento da vida dos filhos, dificuldade em transmitir afetividade).
Da análise ao quadro n.º 43, constata-se que, no ano de 2016, os 16 casos sinalizados ao CRI de
Aveiro para consulta de prevenção e referentes a jovens até aos 20 anos de idade (16), representam 67%
da totalidade de casos em acompanhamento (24). Em 2017, verifica-se que, relativamente à mesma consulta e escalão etário, houve uma redução de casos, em 44%, face ao decréscimo de 9 casos. Em 2016, e
no que respeita à intervenção de nível secundário, foi sinalizado um utente para a Equipa de tratamento,
situação que, no ano seguinte e relativo ao mesmo escalão etário, não teve qualquer expressividade.
Quadro n.º 43 - Intervenção do CRI no Concelho [2016 - 2017]
Tipo de resposta

2016

2017

[10-20]

[10-20]

Consulta de Prevenção

16

7

Alcoologia (CRAC)

0

1

Tratamento

1

0

Fonte: CRI, Relatórios de Atividades, 2016-2017

Para operacionalizar a Lei n.º 30/2000 de 29 de novembro, foram criadas as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), que funcionam em cada capital de distrito de Portugal Continental
(18 CDT) e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. A organização, processo e regime de funcionamento das CDT, foram determinados pelo Decreto-Lei n.º de 131-A/2001 de 23 de abril, o qual vem
reforçar a perspetiva de priorizar a promoção da saúde inerente àquela Lei.
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Assente no princípio “antes tratar que punir”, este modelo preconiza que o ato de consumir não
deve permanecer impune. A manutenção da proibição e punição do consumo é sustentada e defendida,
disponibilizando ao sujeito a possibilidade de optar por um estilo de vida mais saudável. As CDT são constituídas por três membros a quem compete proferir decisões e aplicar a lei , observando os princípios da
promoção da saúde e da dissuasão do consumo. A apoiar estes membros existe uma equipa técnica, também ela multidisciplinar, que pode ser composta por psicólogos clínicos, técnicos de serviço social, juristas
e administrativos, aos quais compete proceder a todas as diligências preparatórias da decisão, ao diagnóstico psicossocial, à motivação para acompanhamento especializado, facilitando as ligações às estruturas de apoio.
Assim, considerando a intervenção desenvolvida pela CDT de Aveiro, no ano de 2017, junto da
população mais jovem, constata-se que a percentagem mais elevada (36%) dos indivíduos acompanhados
respeita a jovens adultos com idades compreendidas entre os 20 e 24 anos, precedida de 25% respeitantes a jovens até aos 20 anos. Constata-se que a maioria dos casos que deu origem à intervenção da CDT,
num total de 686, teve como principais entidades sinalizadoras as forças de segurança, designadamente,
a GNR, a PSP e o Tribunal Judicial, com 56%, 28% e 16%, respetivamente.
No ano de 2018, designadamente, entre janeiro e outubro, 76% dos indiciados registados na CDT
têm idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos, sendo que, em qualquer um destes escalões etários,
predominam os indivíduos do género masculino, situação igualmente verificada no ano transato.
Quadro n.º 44 – CDT: Caraterização dos indiciados por escalão etário [2017]

Fonte: Relatório de Atividades 2017 - CDT Aveiro

No âmbito da intervenção formativa desenvolvida pela CDT no 1.º semestre de 2018, salientamse as ações de sensibilização/formação "A Descriminalização e as CDT" e "Teia de Soluções", tendo estas
abrangido um total de 83 jovens até aos 16 anos de idade.
Ainda, no período em análise, a CDT desenvolveu 4 ações de "Informação Preventiva" envolvendo
um total de 28 jovens indiciados de consumos de substâncias psicoativas.
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O Projeto Alternativas, resultante de candidatura apresentada pelo Centro Social e Paroquial da
Vera Cruz ao PRI - Eixo da Prevenção, em contexto comunitário, atua, igualmente, na prevenção de comportamentos aditivos e dependências junto de crianças e adolescentes oriundos de famílias multidesafiadas. Este é um projeto de continuidade, sendo que este é o 3.º projeto no terreno, tendo iniciado em
junho de 2018, com términus previsto para dezembro de 2019.
A sua atividade decorre em todo o Concelho, com especial incidência nas freguesias onde esta
problemática é mais evidente, designadamente, Cacia, Glória e Vera Cruz, Esgueira e Santa Joana. A aposta deste projeto centra-se na aquisição e/ou reforço de competências pessoais e sociais nas crianças/adolescentes na expetativa de uma maior capacidade de resistência ao consumo de substâncias psicoativas. O projeto investe ainda, na promoção de competências parentais e familiares que permitam aos
cuidadores diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção, quando confrontados no
acompanhamento das crianças e jovens a seu cargo, acerca desta problemática.
Os dados mais recentes sobre a atividade do Projeto Alternativas, apresentados no próximo quadro, demonstram o trabalho desenvolvido entre fevereiro de 2016 e maio de 2018, sendo possível constatar que, em programas de treino de competências, o projeto abrangeu um total de 226 crianças e jovens,
224 em atividades lúdico-recreativas e 66 em acompanhamento psicossocial.
No que diz respeito à intervenção com pais/famílias, as oficinas de treino de competências parentais dinamizadas pelo projeto abrangeram um total de 58 pais/família, sendo que além dessa intervenção,
80 beneficiaram de acompanhamento psicossocial.

Quadro n.º 45 - Projeto Alternativas [fevereiro 2016 – maio 2018]
Atividades

Crianças e
jovens

Treino de competências

226

Atividades Lúdico Recreativas

224

Oficina de treino de competências parentais
Acompanhamento psicossocial

Pais/
Famílias

Docentes

Assistentes
Operacionais

71

16

58
66

80

Oficinas de [in]Formação

Fonte: Centro de Respostas Integradas de Aveiro - Projeto Alternativas, Relatórios de Atividades

Em termos de respostas sociais, existentes no Concelho, dirigidas à infância e juventude salientam-se ainda o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), o Centro de Acolhimento
Infantil, as creches e os centros de atividades de tempos livres (CATL).

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

87

O CAFAP “Entre Laços”, promovido pelo Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, é um serviço de
apoio especializado às famílias com crianças e/ou jovens em risco psicossocial6 residentes no Concelho,
que visa a qualificação familiar mediante a aquisição e o fortalecimento de competências parentais, pessoais e sociais das famílias, nos termos da Portaria n.º 139/2013, de 2 de abril. Tem acordo de cooperação
com o Centro Distrital de Aveiro do ISS, e abrange 11 famílias na modalidade de reunificação familiar e 9
na modalidade de preservação familiar. A reunificação familiar visa a intervenção com famílias cujas
crianças e/ou jovens estejam em situação de acolhimento institucional ou em família de acolhimento,
com vista ao seu regresso ao seio familiar. A preservação familiar destina-se a prevenir a retirada da
criança e/ou jovem do seu meio natural de vida e podem dela beneficiar as famílias em risco psicossocial
moderado/alto, cujas crianças estão a seu cargo. As principais atividades são a formação parental (intervenção focalizada exclusivamente no treino de competências parentais) e o apoio psicopedagógico e
social (intervenção psicossocial de natureza psicológica, pedagógica e social com famílias multidesafiadas).
Entre 2016 e 2017, o CAFAP acompanhou um total de 57 famílias, com 27 e 30 situações, respetivamente. No que concerne aos motivos que estiveram na origem das sinalizações e acompanhamento
efetuados, e conforme indicado no quadro n.º 46 verifica-se que, entre 2016 e 2017, a maioria das situações respeita a negligência, problemas de comportamento e, com o mesmo número, conflito de parentalidade e parentalidade desadequada, com 35, 8 e 4 situações, respetivamente.
Quadro n.º 46 – CAFAP: Principais motivos/problemas que determinaram o acompanhamento
[2016 - 2017]
Problemáticas

2016

2017

Total

Negligência Parental
Parentalidade Desadequada
Problemas Comportamento

16
4
3

N.º
19
0
5

35
4
8

Precariedade socioeconómica grave

2

1

3

Maus-tratos físicos e psicológicos

1

1

2

Gravidez na adolescência

0

1

1

Conflito parental

1

3

4

Total

27

30

57

Fonte: CAFAP – Relatório atividades 2016-2017

No que respeita ao escalão etário das crianças e jovens em acompanhamento, em 2016 e 2017,
verifica-se que a maioria se situa entre os 6 e os 10 anos e os 14 e os 18 anos, com 25 e 26 situações, res-

6

Consideram-se em risco psicossocial as famílias, em que por ação de diversos fatores (pessoais, relacionais ou ambientais), ajam
de forma inadequada no desempenho da sua função parental, prejudicando ou pondo em perigo o desenvolvimento integral da
criança/jovem.
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petivamente. De referir também o elevado número de crianças acompanhadas com idade inferior a 6
anos, num total de 31 situações.
Gráfico n.º 7 – Crianças/jovens acompanhados pelo CAFAP [2016 - 2017]

Fonte: CAFAP – Relatório atividades 2016-2017 (disponibilizados em 15.11.2018)

No que concerne à tipologia familiar das crianças acompanhadas, verifica-se que, no período em
análise, a maioria integra famílias nucleares e monoparentais, com 19 e 17 situações, respetivamente.

Gráfico n.º 8 - Tipologia de família das crianças sinalizadas ao CAFAP [2016 - 2017]

Fonte: CAFAP – Relatório atividades 2016-2017 (disponibilizados em 15.11.2018)

Relativamente às entidades que sinalizaram o maior número de crianças e jovens para acompanhamento pelo CAFAP, as Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais e a CPCJ de Aveiro foram
as que encaminharam o maior número, com 26 e 15 situações, respetivamente.

Gráfico n.º 9 - Entidades sinalizadoras ao CAFAP [2016 - 2017]
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Fonte: CAFAP – Relatório atividades 2016-2017 (disponibilizados em 15.11.2018)

No decurso da intervenção desenvolvida pelo CAFAP, a mesma pressupôs a articulação com
diversas entidades e serviços, sendo de destacar a ativação de apoios através do Serviço Transversal de
Apoio às Famílias do Centro Social Paroquial da Vera Cruz (apoio alimentar e equipamentos domésticos),
com o Serviço de Apoio Técnico aos Tribunais e com os serviços de saúde, e que se traduz em 141, 106 e
57 situações, respetivamente.
Quadro n.º 47 - Articulação do CAFAP com outros serviços e respostas ativadas [2016 - 2018]
Serviços e respostas ativadas

2016

2017

2018

STAF - Serviço Transversal de Apoio às Famílias do CSPVC

80

61

141

Serviço de Apoio Técnico aos Tribunais

54

52

106

Educação

21

32

53

TFM Aveiro

5

32

37

Saúde

29

28

57

CPCJ

26

26

52

Profissionais de Direito

5

7

12

6

6

RLIS - Rede Local de Intervenção Social
Prestações e Apoios Sociais

12

17

29

Centros de Acolhimento Temporário

10

17

27

Núcleo de Apoio à Vítima de Violência

6

3

9

Emprego/Formação

4

3

7

Alternativas

-

2

2

CLAIM - Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes

-

2
2

2
2

ELI - Intervenção Precoce
Fonte: CAFAP – Relatório atividades 2016-2017 (disponibilizados em 15.11.2018)
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O Centro de Acolhimento Infantil foi criado com a celebração de Acordo de Cooperação entre o
Centro Regional de Segurança Social de Aveiro e a Cáritas Diocesana de Aveiro, em 27 de setembro de
1989. Tem como principal objetivo garantir o acolhimento transitório de crianças em situação de perigo,
proporcionando-lhes um ambiente, tanto quanto possível, idêntico ao meio familiar.
Funciona 24 horas/dia durante todo o ano e tem capacidade para acolher 18 crianças, tendo
como tempo de referência para o acolhimento institucional, 6 meses. Acolhe crianças dos 0 aos 12 anos
de idade, com necessidade de substituição urgente e transitória do meio familiar e relativamente às quais
é aplicada a medida de Promoção e Proteção “Acolhimento em instituição."
Em 2016, estiveram integradas 27 crianças, das quais 18 transitaram do ano anterior e 9
corresponderam a novas admissões, sendo que, no ano de 2017, estavam acolhidas 19 crianças,
respeitantes a 2 novas admissões e 17 que transitaram. Nesse período de tempo, o grupo de crianças
acolhidas era constituído por 17 do género masculino e 10 do género feminino, com idades
compreendidas entre 1 mês e os 10 anos. Relativamente à configuração etária, verificou-se que a maioria
se situa no escalão etário dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 12 anos, com 19 e 12 situações, respetivamente.
Gráfico n.º 10 - Crianças integradas por escalão etário [2016 - 2017]

Fonte: Cáritas Diocesana de Aveiro, Relatórios de Atividades 2016/2017 (disponibilizados a 23.10.2018)

As situações de perigo que estiveram na origem/manutenção do acolhimento residencial das
crianças, entre 2016 e 2017, foram a negligência, a exposição a comportamentos desviantes e maus tratos
físicos, com 13, 5 e 1 situações, respetivamente. É de referir que nas situações acolhidas por exposição a
comportamentos desviantes também se verificou a problemática negligência. Verificamos que as
situações de perigo que motivaram o acolhimento estão associadas à carência económica, alcoolismo,
falta de competências parentais e doença mental dos progenitores.
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Relativamente ao projeto de vida das crianças acolhidas, constata-se que, no ano de 2016, foi
alcançado um maior número de medidas não institucionais, tais como adoção, reintegração na família
nuclear e na família alargada, com 4, 3 e 2 situações respetivamente.

Gráfico n.º 11 - Projeto de Vida das crianças no CAT [2016 - 2017]

Fonte: Cáritas Diocesana de Aveiro, Relatórios de Atividades 2016/2017 (disponibilizados a 23.10.2018)

O Concelho dispõe ainda de um projeto social que tem intervenção na área da infância e juventude, e que se encontra enquadrado no programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS),
financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE). Os CLDS têm por finalidade
promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multisetorial e integrada, através de ações a executar
em parceria, para combater a pobreza persistente e a exclusão social em territórios deprimidos.
(http://www.seg-social.pt/contratos-locais-de-desenvolvimento-social-clds)
A intervenção do CLDS 3G Aveiro estrutura-se em 3 eixos de intervenção:
Eixo 1. Emprego, Formação e Qualificação
Eixo 2. Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Pobreza Infantil
Eixo 3. Capacitação da Comunidade e das Instituições
Este projeto tem como entidade coordenadora da parceria local, a Cáritas Diocesana de Aveiro e,
como entidades executoras: a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e a Associação de Melhoramentos de
Eixo.
No âmbito da sua intervenção no Eixo 2, e tendo em conta a análise ao quadro n.º 48 é possível
perceber que as várias atividades promovidas centram-se no desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento de competências parentais, de respostas de apoio psicológico, no desenvolvimento de programas de ocupação de tempos livres e de atividades promotoras do desenvolvimento pessoal e social das
crianças e jovens, tais como:
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- “Espaços de Partilha” – espaços de aprendizagem não formal e de partilha (crianças, jovens, pais
e ou cuidadores) - estratégias facilitadoras de alteração comportamental, em situações como
negligência parental, insucesso e abandono escolar
- “Interculturalidades” – partilha da perceção da escola e sua valorização por parte e crianças e
jovens tendo em vista a integração de uma visão intercultural
- “On Radio” - dinamização de programas de rádio

Entre 2016 e junho de 2018, o CLDS 3G Aveiro abrangeu um total de 1.597 crianças e 258 famílias,
sendo na Resposta Psicoeducativa (apoio psicológico individualizado e dinâmicas de pares sobre temáticas como a comunicação assertiva, auto estima e desenvolvimento emocional, bullying, sexualidade e
afetos) e nos Programas de Ocupação de Tempos Livres (para crianças e jovens dos 9 aos 16 anos de idade), que se observa um maior número de beneficiários com 644 e 356 casos, respetivamente.
Quadro n.º 48 – CLDS 3G Aveiro: Eixo 2. Intervenção Familiar e Parental [2016 – junho 2018]
2016
Descrição

Crianças
Jovens

2017

2018 (junho)

Famílias

Crianças
Jovens

Famílias

Crianças
Jovens

Famílias

25

105

32

Espaços de Partilha

9

-

105

Programa de Ocupação de Tempos Livres

76

-

116

-

164

-

-

106

48

119

41

Interculturalidades
On Radio

25

-

120

-

120

-

Resposta psicoeducativa

45

18

231

44

256

50

155

18

678

117

764

123

Total

Fonte: CLDS 3G Aveiro, Relatórios anuais e semestral (2016 a junho de 2018)

Ainda no que respeita a programas de Ocupação de Tempos Livres é de salientar as atividades
realizadas pelo Serviço de Cidadania da Divisão de Educação, Desporto e Cidadania da Câmara Municipal,
durantes os períodos de férias escolares da Páscoa, Verão e Natal, designadamente, “Dias na Casa” e
“Campos de Férias”.
Da análise ao quadro n.º 49 verifica-se que, entre 2016 e agosto de 2018, o referido serviço
desenvolveu um total de 12 programas de ocupação de tempos livres, abrangendo um total de 818
crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 20 anos. Em 3 anos, verifica-se um aumento gradual
do número de participantes, situação que ilustra a elevada procura de programas de ocupação de tempos
livres, sendo que nos referidos campos de férias, as famílias em situação de carência económica
beneficiam de critérios de acesso diferenciados, designadamente, no que respeita ao pagamento.
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Quadro n.º 49 – Câmara Municipal: Programas de Ocupação de Tempos Livres [2016 – agosto 2018]
<10

2016
11-20

Total

Clube da Páscoa 2016 – Dias na CASA
Clube da Páscoa 2016 – Campos de férias
Clube de Verão - Dias na casa "Férias até ao fim"
Clube de Natal - Mensagens de Natal

30
18
19
27

8
1
15
14

34
41

Clube de Natal - Campo de Férias

21

8

29

OTL’s

Clube de Carnaval de 2017 - Dias na CASA
Clube da Páscoa 2017 - Dias na CASA
Clube da Páscoa 2017 - Campo de Férias
Clube de Verão 2017 - Campos de Férias
Clube de Natal - Dias na CASA
Clube da Páscoa 2018 – Campo de Férias
Clube de Verão 2018 – Campo de Férias

<10

2017
11-20

Total

44
21
21
135
33

0
5
5
65
15

44
26
26
200
48

<10

2018
11-20

Total

54
16
70
181
119
300
Total 115
46
104
254
358
344
235
135
370
Fonte: Câmara Municipal Aveiro – Divisão Educação, Desporto e Cidadania – SO Cidadania (29.10.2018)

No que diz respeito à resposta social de creche e considerando as instituições da rede privada
sem fins lucrativos, existem no Concelho 24 creches a funcionar, apoiando um total de 1.308 crianças.
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Quadro n.º 50 – Creches da Rede privada sem fins lucrativos [março 2018]
Freguesia
Aradas
Cacia
Eixo e Eirol

Esgueira

Glória e Vera Cruz

Oliveirinha
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e
Nariz
S. Bernardo
S. Jacinto
Santa Joana

Instituição

Capacidade

Acordo

Crianças a
frequentar

Centro Comunitário S. Pedro de Aradas

84

70

73

Fundação Casa Pessoal da Segurança Social

38

33

33

Centro Social Paroquial Cacia

30

30

30

Associação Assistência Eixo

42

35

42

Centro Social Azurva

42

37

42

Cáritas Diocesana Aveiro

35

35

34

Centro Social Esgueira

94

64

93

Centro Social Paroquial St. André Esgueira

66

56

66

Santa Casa Misericórdia Aveiro

58

46

57

Associação Solidariedade Social Casa Mãe Aradas

40

32

39

Centro Infância Arte e Qualidade

96

84

96

Centro Social e Paroquial Vera Cruz (VC)

78

66

78

Centro Social e Paroquial Vera Cruz (PF)

80

66

80

Florinhas do Vouga

58

53

58

Fundação Casa Pessoal da Segurança Social

33

33

32

Patronato N. Sr.ª Fátima

84

84

82

Santa Casa Misericórdia Aveiro
Centro Infantil Casa Povo Oliveirinha

50
42

50
42

50
40

Centro Social e Paroquial S. Pedro Nariz

41

30

34

Centro Social e Paroquial N. Sr.ª Fátima
Centro Paroquial S. Bernardo
Centro Social e Paroquial S. Jacinto
ASAS*

30
75
20
66

30
75
20
66

30
75
20
66

Centro Social Santa Joana Princesa

58

45

58

Total: 24 Creches
1.340
1.182
Fonte: Câmara Municipal - Rede Social Aveiro | informação recolhida junto das IPSS (março 2018)
* IPSS ASAS não disponibilizou dados, retirados da carta social online (atualização a 04.02.2016)

1.308

De referir ainda, que ao nível da rede privada com fins lucrativos, o Concelho dispõe de 5 creches
com uma capacidade para 151 utentes, prestando esta resposta a um total de 82 crianças (dados disponibilizados pelo Núcleo de Respostas Sociais do Centro Distrital de Aveiro do ISS, IP. a 17.09.2018, complementada pela carta social online consultada a 05.11.2018).
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Quadro n.º 51 – Creches da Rede privada com fins lucrativos
Freguesia

Instituição

Aradas
Esgueira
Glória e Vera Cruz

Capacidade Crianças a frequentar

Escola Pequeno Cidadão (1)

33

25

Escolinha Travessa Capitão Lebre (2)

33

21

Colégio Português (3)

16

8

Quinta dos Pequenotes (4)

37

23

Trá-lá-lá, Educação para a Criança Lda. (5)

32

5

Total: 5 Creches
151
82
Fonte: Carta social online consultada a 05.11.2018
Última atualização dos dados: (1) 07.03.17, (2) 12.12.17, (3) 29.11.18, (4) 29.11.18, (5) 09.01.18

Das 24 creches existentes na rede privada sem fins lucrativos, 22 creches apresentaram lista de
espera num total de 693 crianças. Após cruzamento das listas de espera e de utentes de 23 creches (a
IPSS ASAS não enviou informação solicitada), a eliminação de duplicações e a retirada de crianças da lista
de espera dado terem entrado numa creche de outra instituição, a lista de espera reduziu para 268 crianças. É de salientar o aumento do n.º de crianças em lista de espera do ano de 2015 para este ano, de 146
para 268, após um decréscimo a que se assistiu de 2010 a 2015 (2010: 470; 2013: 215; 2015; 146).
Gráfico n.º 12 - Lista de espera em Creche [março 2018]

Fonte: Câmara Municipal - Rede Social Aveiro | informação recolhida junto das IPSS (março 2018)

No que respeita à resposta social de CATL – Centro de Atividades Tempos Livres, destinada a
crianças a partir dos 6 anos de idade, existem no Concelho 14 equipamentos, 12 na rede privada sem fins
lucrativos e 2 na rede privada com fins lucrativos, que possibilitavam, à data do levantamento destes
dados, a integração de um total de 696 crianças.
A lista de espera nesta resposta social é pouco expressiva, cerca de 58 crianças em fevereiro de
2017, número que em 2015 era de 55 crianças. De referir ainda a existência de 28 vagas nesta resposta
social, número que se apresenta como meramente indicativo, dado que à data atual já se encontrará
desatualizado.
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Quadro n.º 52 – Centros Atividades Tempos Livres (CATL)
Freguesia

Instituição

Capacidade

Acordo

Frequência

Cacia

Centro Social Paroquial Cacia

40

40

40

Esgueira

Centro Social Esgueira

100

80

69

Glória e Vera Cruz

Oliveirinha
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz

Centro Infância Arte e Qualidade

100

90

83

Centro Social e Paroquial Vera Cruz

118

91

93

Florinhas do Vouga

60

39

58

Quadro Mágico**

40

---

40

Centro Infantil Casa Povo Oliveirinha

20

20

20

Centro Social e Paroquial N. Sr.ª Fátima

25

15

15

Centro Social e Paroquial S. Pedro Nariz

20

15

23

ASAS (Caião) *

20

20

20

ASAS (Grinelândia) *

40

20

20

Santa Joana
S. Bernardo
S. Jacinto

Assinatura Infantil**

38

---

30

Centro Paroquial S. Bernardo

165

165

165

Centro Social e Paroquial S. Jacinto

20

20

20

806

615

696

Total: 14 CATL

Fonte: Câmara Municipal - Rede Social Aveiro | informação recolhida junto das IPSS (fevereiro 2017)
*IPSS ASAS não disponibilizou dados, retirados da carta social online (atualização a 04.02.2016)
**Rede privada com fins lucrativos (carta social online consultada a 05.11.2018)
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PDS 2019-2021 | Eixo 1 – Infância e Juventude
Os contributos recolhidos junto dos parceiros do CLASA resultaram na identificação de problemas,
consequências e respetiva origem (causas) em diferentes domínios de intervenção na área da infância e
juventude, como a saúde, proteção social, cultura e lazer, educação, habitação, e recursos locais a privilegiar na resolução desses problemas.
No que respeitam aos principais problemas, consequências e causas identificados, salientam-se:
1. Modelos educativos e de parentalidade desajustados às necessidades das crianças e jovens;
2. Aumento de casos de insucesso e abandono escolares associados à situação económica e psicossocial das famílias;
3. Modelos de ensino/académicos desajustados aos perfis e expectativas das crianças e jovens;
4. Assunção de comportamentos aditivos e dependências em idades mais precoces;
5. Conciliação entre a vida profissional e a vida familiar - exigências parentais não correspondidas
em função das obrigações/imposições laborais.

Como consequências desses problemas, foram identificadas várias fragilidades nos cuidadores de
crianças e jovens, destacando-se as seguintes:
. Fraco entendimento/definição dos papéis parentais - obrigações, direitos, fatores de risco e de
proteção;
. Assunção de comportamentos conflituantes com o dever de proteção - contextos de violência
familiar, maus tratos físicos e psicológicos;
. Priorização de necessidades desordenada/deficitária - designadamente, ao nível da prestação
de cuidados básicos, nomeadamente saúde infantil, hábitos alimentares, acompanhamento escolar e
socioeducativo e gestão do orçamento familiar;
. Fraca capacitação das próprias crianças para o exercício dos seus direitos.

Da consulta efetuada aos diversos relatórios de atividades desenvolvidas pelas instituições com
intervenção em matéria de infância e juventude, e da experiência relatada por vários profissionais que
integram essas instituições e que intervém junto de grupos mais vulneráveis, são identificadas como principais causas dos problemas acima descritos, as seguintes:
. Situações de desemprego na família;
. Baixos/ausência de rendimentos necessários à liquidação de despesas mensais inadiáveis (consumos de água, eletricidade, gás, alimentação); ao acesso a cuidados de saúde, à habitação
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. Baixa literacia literária dos cuidadores;
. Baixas expectativas dos cuidadores relativamente à importância da escolarização das crianças
e jovens enquanto estratégia para a redução da condição de pobreza;
. Escassez de equipamentos com resposta de apoio psicoeducativo e psicossocial para famílias
com baixos rendimentos;
. Melhorar a estratégia para a mobilidade, considerando que muitas famílias dependem de
transportes públicos para poder ir trabalhar (horários por turnos e ao fim de semana);
. Melhorar a capacidade de resposta local relativamente às necessidades habitacionais, face à
inexistência de habitações para arrendamento a preços compatíveis com a capacidade financeira das
famílias com baixos rendimentos.

Neste contexto, são apontadas estratégias de intervenção a atuar na raiz (causas) dos problemas,
nomeadamente:
i. Potenciar as capacidades educativas e parentais dos responsáveis pelas crianças e jovens, dando
especial enfoque aos grupos mais vulneráveis;
ii. Apostar na prevenção mediante o desenvolvimento de atividades formativas e ocupacionais destinadas a crianças e jovens, sustentadas em modelos colaborativos e participativos que favoreçam
a sua resiliência;
iii. Desenvolver e melhorar as respostas de apoio às famílias - maior acesso a respostas de apoio psicossocial e a serviços de saúde; maior acesso a transportes públicos, melhorar o acesso à habitação e a programas de ocupação de tempos livres (sem ou com custos reduzidos);
iv. Aumentar a concertação institucional, tendo em vista a emergência e fortalecimento de redes de
suporte de base comunitária, através das quais possam ser assegurados apoios às famílias, crianças e jovens que contrariem os problemas acima identificados.

Assim, considera-se primordial o desenvolvimento de programas, projetos e serviços sociais dirigidos a grupos específicos, a participação da comunidade na gestão dos recursos locais, de projetos e ações
que promovam a melhoria dos serviços prestados em prol da ação educativa e associativa, a cooperação
interinstitucional, o desenvolvimento da participação infanto-juvenil, sendo expectável que esta intercessão resulte numa efetiva melhoria da qualidade de vida das crianças e jovens residentes no Concelho. Esta
complementaridade entre recursos concelhios reforça-se nos fins a que se destinam, mas, também, no
modo como se operacionaliza a necessária concertação.
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Potenciar a concertação de recursos disponíveis na Infância e Juventude
Prioridade 1

(Problema: Fraca concertação de recursos disponíveis na área da infância e juventude -referida
ausência de respostas de ocupação de tempos livres em período letivo especialmente a partir do 2.º
ciclo e em período de férias escolares em todos os níveis de ensino nos meios rurais

 Criar uma plataforma onde constem todos os recursos disponíveis na área da infância e
juventude
Objetivos
Ações

 Elaborar proposta para criação de Observatório Municipal nesta área
Dar continuidade aos programas de “ocupação tempos livres” para crianças/jovens
entre os 8 e os 16 anos da periferia
Promover o desenvolvimento de medidas que assegurem o pleno exercício dos direitos
das crianças


Prioridade 2

Objetivos
Ações

Prioridade 3

Objetivos
Ações

Problemas: Modelos educativos e de parentalidade desajustados às necessidades das crianças e
jovens (negligência parental e familiar);
Aumento do insucesso e abandono escolar associado à situação social, económica e cultural das
famílias, caraterísticas e perfis das crianças/jovens e da comunidade escolar


Reforçar ações de desenvolvimento das competências parentais, para um
maior/melhor acompanhamento aos jovens



Dinamizar espaços de partilha, ações de sensibilização/informação sobre os Direitos da
Criança (ex. assembleia de jovens, orçamento participativo infantil…)



Envolver os Agrupamentos Escolas e as Unidades de Saúde na dinamização de ações de
sensibilização/informação sobre cuidados de saúde primários na infância, adolescência
e idade adulta



Dinamizar ações de formação para profissionais (sociais/educação) na área do desenvolvimento da criança dos 0-6 anos de idade

Contribuir para o desenvolvimento de competências sociais e pessoais, diminuindo os
comportamentos de risco (Programas de competências parentais dirigido a pais/EE e
competências pessoais e sociais para crianças/jovens)
Problemas: Assunção de Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) em idades cada vez mais
precoces; Modelos educativos/parentais desajustados e conducentes à emergência de negligência
parental/educativa, ao insucesso e abandono escolar, à adoção de comportamentos aditivos e
dependências


Reforçar/aumentar o n.º de sessões de treino de competências dirigidas a pais/EE das
crianças sobre fatores de proteção associados aos CAD Ações de formação dirigidas a
pessoal docente e não docente no âmbito dos CAD



Continuar a intervenção em contexto recreativo, festas académicas (por exemplo)
sobre riscos associados aos CAD

 Continuar a promover uma intervenção integrada e articulada entre entidades que
intervém no âmbito dos CAD (IPSS, forças de segurança, CRI, CDT, Câmara Municipal,
Segurança Social)
Observações

Esta prioridade é comum à prioridade 2 do Eixo 6 – Educação, Formação e Emprego
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Idosos
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o envelhecimento é um processo complexo em
que intervém fatores biológicos, sociais, económicos, culturais, ambientais e históricos, podendo ser definido como um processo progressivo de mudança biopsicossocial da pessoa durante todo o ciclo de vida.
Embora a categorização da população em grupos de acordo com a idade seja necessária para
determinados fins, é importante ter em conta que existem variações consideráveis no estado de saúde,
nos níveis de independência, na autonomia e na participação social entre as pessoas idosas com a mesma
idade. É fundamental que esta variação seja considerada na elaboração de políticas e programas orientadores para o processo de envelhecimento (OMS, 2002).
A nível coletivo, o envelhecimento populacional é definido com base na proporção da população
de pessoas idosas na população total. A classificação demográfica de uma população, como jovem ou
envelhecida, depende da proporção de pessoas nas faixas etárias extremas. Em Portugal, considera-se
pessoa idosa, a pessoa com 65 ou mais anos de idade (PORDATA, 2016).
Portugal é o 6.º país mais envelhecido do mundo e o 4.º mais envelhecido da União Europeia (27).
Em 40 anos, passou de um país com a maior taxa de natalidade da Europa, para detentor da taxa de natalidade mais baixa. “Nascer em Portugal, é nascer num país envelhecido.” (Anália Torres e Maria João
Valente Rosa, 2013). Em 1970, Portugal era o país menos envelhecido da Europa e em 2011, era um dos
mais velhos do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas com 65 e mais anos (quase 20% do total da
população).
Segundo projeções do INE realizadas em 2017, em 2080 as pessoas com 65 ou mais anos serão
2,8 milhões. O índice de envelhecimento mais do que duplicará, passando de 147 para 317 idosos por
cada 100 jovens, e só deverá estabilizar em 2060, quando as gerações nascidas num contexto de níveis de
fecundidade abaixo do limiar de substituição de gerações (2,1 filhos por mulher) já se encontrarem no
grupo etário dos 65 ou mais anos.
Para além do aumento do número de pessoas com 65 ou mais anos, também o número de anos
que se vive, irá continuar a aumentar. Até 2080, o número de portugueses com 100 ou mais anos vai
aumentar cinco vezes, devendo atingir quase os 22 mil. A esperança média de vida nos homens será de 87
anos e nas mulheres de 92 anos, pelo que “viver um século será mais normal.”
Em 2080, serão 7 milhões e meio de portugueses com mais 10 anos, de esperança média de vida,
pelo que “seremos menos e mais velhos”.
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Portugal, à semelhança de outros países europeus, tem vindo a registar nas últimas décadas profundas transformações demográficas caraterizadas, entre outros aspetos, pelo aumento da longevidade e
da população idosa e pela redução da natalidade e da população jovem, verificando-se uma tendência
para a inversão da pirâmide etária.
Em 2016, as pessoas com 65 ou mais anos representavam cerca de 21% de toda a população residente em Portugal. Neste mesmo ano, a esperança de vida atingiu os 77,7 anos para homens e 83,4 anos
para as mulheres (dados PORDATA).
O índice de envelhecimento em Portugal passou de 27,5% em 1961 para 153,2% em 2017 (dados
PORDATA), o que naturalmente exerce um forte impacto na sociedade como um todo e exige adaptações
e respostas a vários níveis, nomeadamente por parte dos sistemas de saúde, segurança social, educação,
justiça e transportes. Há a necessidade de desenvolvimento de políticas de envelhecimento ativo, de
modo a que os idosos “possam viver mais anos, com mais saúde”.
A maior longevidade nem sempre significa qualidade de vida, pois em muitos casos, os idosos
perdem a sua autonomia, tornando-se dependentes de terceiros, pelo que o papel dos cuidadores
(informais e formais) assume um papel cada vez mais preponderante, que deve ser valorizado pela sociedade e pelo estado.
No Concelho, o número de pessoas com 65 e mais anos tem vindo a crescer de forma sistemática,
atingindo segundo estimativas anuais da população residente em 2017, 15.145 indivíduos, correspondendo a cerca de 20% da população idosa residente, conforme se verifica no quadro n.º 53. Entre 2001 e
2017, registou-se um aumento de cerca de 5% do número de pessoas idosas no Concelho.

Quadro n.º 53 - População residente com 65 e mais anos [2014 – 2017]
Grupo etário
Período de
referência dos
dados

Total
N.º

65 e mais anos 65 - 69 anos

70 - 74 anos

75 - 79 anos

80 - 84 anos

85 e mais anos

N.º

%

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

2014

76.935

14.164

18,4

4.226

3.304

2.764

2.196

1.674

2015

76.882

14.486

18,8

4.322

3.454

2.722

2.249

1.739

2016

77.241

14.797

19,2

4.315

3.594

2.738

2.299

1.851

2017

77.630

15.145

19,5

4.456

3.694

2.799

2.274

1.922

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, www.ine.pt (informação extraída 16.10.2018)
Última atualização destes dados: 15.06.2018
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Tal como já referido na caraterização demográfica do Concelho e tal como observado no quadro
n.º4 constante na mesma, o índice de envelhecimento da população situava-se em 2017 nos 138,9 %, o
que corresponde a cerca de 139 pessoas idosas para cada 100 jovens, número que tem vindo a registar
um contínuo aumento desde 2011, data do último recenseamento geral da população (nesse ano era de
116,2 cerca de 116 pessoas idosas para cada 100 jovens).
Recuperando a análise em função da variável idade, regista-se que a proporção das pessoas mais
idosas, ou seja, com 80 e mais anos tem vindo a aumentar desde 2011, situando-se em 2017, segundo as
estimativas, em 4.196 pessoas, cerca de 28 % do total da população idosa do Concelho.
Quanto ao índice de longevidade, que correlaciona a população mais idosa e a idosa (quociente
entre o n.º de pessoas com 75 ou mais anos e o n.º de pessoas com 65 ou mais anos), entre 2013 e 2017
sofreu um ligeiro decréscimo, de 47 para 46,2 %.
Relativamente ao índice de dependência de idosos (que relaciona o n.º de pessoas com 65 ou
mais anos e o n.º de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) tem vindo a registar
um contínuo aumento, situando-se em 2017 nos 29,4%, representando um aumento de 4,6 % se comparado com 2011.
O papel desempenhado pelas entidades da economia social, nomeadamente IPSS, bem como
pelo Serviço Nacional de Saúde e pela Segurança Social é fundamental para a promoção da qualidade de
vida da população idosa.
Em termos de respostas sociais de apoio à população idosa no Concelho disponibilizadas, encontram-se as estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), os centros de dia, os serviços de apoio
domiciliário e os centros de convívio. Quanto a prestações sociais existem as Pensões (invalidez, velhice e
sobrevivência), o Complemento Solidário para Idosos (CSI), o RSI e os restantes apoios económicos ao
nível do atendimento/acompanhamento social.
Segundo dados disponibilizados pelo Gabinete de Planeamento e Estratégia do ISS, I.P., em 2017,
existiam no Concelho 19.350 pensionistas ativos, sendo 13.637 pensões de velhice, 4.614 de sobrevivência e 1.099 de invalidez. O valor médio anual da pensão de velhice era de €6.542 no regime contributivo7
e de €3.345 no regime não contributivo8. A pensão de invalidez apresentava valores mais baixos, de
€5.358 no regime contributivo e de €3.502 do regime não contributivo, sendo a pensão de sobrevivência
aquela que apresentava o valor médio anual mais baixo, com €3.379 no regime contributivo e €1.709 no
não contributivo.

7
8

Regime contributivo agrega o regime geral e o regime rural regulamentar.
Regime não contributivo agrega o regime da pensão social e o regime rural transitório.
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Quadro n.º 54 – N.º de pensionistas ativos [2016 – 2017]
Invalidez

Regime

Velhice

Sobrevivência

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Contributivo

851

795

13.453

13.479

4.590

4.596

Não contributivo

291

304

144

158

20

18

1.142

1.099

13.597

13.637

4.610

4.614

Total

Fonte: ISS, I.P. – Gabinete de Planeamento e Estratégia, Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS/RSI) em 13.07.2018
(situação da base de dados a 31 de dezembro de 2016 e 2017)

Relativamente ao Complemento Solidário para Idosos (CSI)9, o Concelho contabilizava em 2016,
um total de 1.016 beneficiários, número que diminuiu, se comparado com o ano de 2013, que era de
1.281 beneficiários (dados do último diagnóstico social do Concelho).
Em 2016 e 2017, esta prestação social deu resposta a cerca de 7% do n.º total de pessoas idosas
residentes no Concelho. Salienta-se que no 1.º semestre deste ano, o número de beneficiários desta prestação (1.024) era já superior ao n.º total verificado no ano anterior.

Quadro n.º 55 - CSI | n.º de beneficiários por freguesia [2016 – 2017]
Freguesia de residência
Aradas
Cacia
Eixo e Eirol
Esgueira
Glória e Vera Cruz
Oliveirinha
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz
Santa Joana
São Bernardo
São Jacinto
Total

2016

2017

2018
(1.º semestre)

119
76
91
137
209
99
116
111
50
8

113
73
100
149
226
98
127
115
51
6*

109
68
97
146
224
96
122
111
51
6*

1.016

1.052

1.024

* totalidade de dados não pode ser divulgada (possibilidade de violação segredo estatístico
Fonte: ISS, I.P. – Gabinete de Planeamento e Estratégia (disponibilizado em 13.07.2018)
INE, Censos 2011

No que diz respeito às respostas sociais disponibilizadas pela rede privada sem fins lucrativos,
importa referir que o Concelho conta com 11 ERPI, 15 centros de dia, 16 serviços de apoio domiciliário e 1
centro de convívio, conforme quadros que a seguir se apresentam.

9

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, ou seja, 66 anos e 4 meses e residentes em Portugal.
(http://www.seg-social.pt/complemento-solidario-para-idosos)
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Quadro n.º 56 – Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) por freguesia
Rede privada sem fins lucrativos
Freguesia
Aradas
Esgueira
Glória e Vera
Cruz

Instituição

Capacidade

Acordo

Frequência

Centro Comunitário S. Pedro de Aradas

36

28

34

Fundação Casa do Pessoal da Segurança Social
Fundação CESDA
Centro Comunitário Vera Cruz

80

62

70

45

45

45

43

36

43

Florinhas do Vouga **

26

20

26

Patronato N. Sr.ª Fátima

13

13

13

Centro Paroquial S. Bernardo

16

12

16

Centro Social Sta. Joana Princesa

29

29

29

ASAS *

26

26

26

S. Bernardo
Santa Joana
Oliveirinha

Centro Formação e Cultura Costa do Valado

32

32

32

Santa Casa Misericórdia Aveiro

120

120

120

466

423

454

Total: 11 ERPI

Fonte: Câmara Municipal - Rede Social Aveiro, 13.06.2017 | informação recolhida junto das instituições (maio a junho de 2017)
* IPSS não disponibilizou dados, pelo que foram retirados da Carta Social online (última atualização da IPSS - 17.11.2015)
** ERPI só iniciou em julho de 2018

Salienta-se que as freguesias de Cacia, Eixo e Eirol, Requeixo, N. Sr.ª de Fátima e Nariz e S. Jacinto
não dispõem de qualquer ERPI. De acordo com dados dos Censos 2011 (últimos dados disponíveis ao nível
das freguesias), cerca de 24% da população com mais de 65 anos residia nestas freguesias.
Segundo dados recolhidos junto das instituições, em junho de 2017, dos 10 ERPI existentes na
altura, 9 apresentavam listas de espera10 num total 569 idosos. Após cruzamento das listas de espera das
várias ERPI, este número reduziu para 462 idosos e, após cruzamento das listas de utentes a frequentar as
várias ERPI, verificou-se que 32 idosos já tinham integrado esta resposta numa instituição diferente
daquela em que estavam inscritos na lista de espera.
Após sistematização de todos estes dados, o número final de idosos em lista de espera era de
379, o que vem reiterar a necessidade existente ao nível da resposta de ERPI no Concelho.
De salientar ainda que, dos 379 idosos em lista de espera, 77 são provenientes de outros Concelhos e os restantes 302 encontram-se distribuídos pelas várias freguesias do Concelho, conforme gráfico
que a seguir se apresenta.

10

A IPSS ASAS não enviou a informação solicitada, pelo que, a existir lista de espera, não foi possível contabilizar os números
desta instituição.
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Gráfico n.º 13 – ERPI | n.º idosos em lista de espera por freguesia

Fonte: Câmara Municipal - Rede Social Aveiro, 13.06.2017
Informação recolhida junto das instituições (maio a junho 2017)

Realizando uma caraterização etária dos idosos inscritos em lista de espera, é de salientar que
63% possuem idade acima dos 80 anos (191 idosos entre os 81 -90 anos, e 46 entre os 91-100 anos). Com
idades compreendidas entre os 71-80 anos encontram-se 98 idosos e 28 têm entre os 65-70 anos.
Gráfico n.º 14 – ERPI | idosos em lista de espera - caraterização etária

Fonte: Câmara Municipal - Rede Social Aveiro, 13.06.2017
Informação recolhida junto das instituições (maio a junho 2017)

Quanto às respostas sociais de centro de dia, a situação no Concelho difere da existente ao nível
da ERPI, uma vez que esta é uma resposta social que apresenta várias vagas. Do levantamento efetuado
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no corrente mês (novembro 2018) junto das instituições da rede privada sem fins lucrativos, constatou-se
a existência de 69 vagas por preencher em 9 dos 15 centros de dia do Concelho11.
De referir que a freguesia de Requeixo, N. Sr.ª de Fátima e Nariz não dispõe de nenhuma resposta
de centro de dia.
Quadro n.º 57 – Centros de Dia por freguesia [outubro 2018]
Freguesia

Instituição

Capacidade Acordo

Frequência

Centro Comunitário S. Pedro de Aradas

15

8

9

Fundação Casa Pessoal da Segurança Social

60

20

20

Centro Social Paroquial Cacia

25

15

16

Associação Melhoramentos Eixo

30

21

23

Centro Social Paroquial Sta. Eulália Eirol

30

30

26

Centro Social Paroquial St. André Esgueira

30

30

25

Centro Comunitário Vera Cruz

50

40

25

Florinhas do Vouga

20

20

14

Patronato N. Sr.º Fátima

25

25

25

Centro Formação e Cultura Costa do Valado

30

27

26

Santa Casa Misericórdia Aveiro

40

32

32

S. Bernardo

Centro Paroquial S. Bernardo

20

20

20

S. Jacinto

Centro Social e Paroquial S. Jacinto

20

20

20

ASAS**

54

54

54

Centro Social Santa Joana Princesa

21

21

14

470

383

349

Aradas
Cacia
Eixo e Eirol
Esgueira
Glória e Vera Cruz

Oliveirinha

Santa Joana

Total: 15 Centros de Dia

Fonte: Câmara Municipal - Rede Social Aveiro, 08.11.2018 | informação recolhida junto instituições (outubro/novembro 2018)
** IPSS não disponibilizou dados, pelo que foram retirados da Carta Social online (última atualização da IPSS - 19.11.2014)

Os centros de dia são uma resposta social que presta um conjunto de serviços que contribuem
para a manutenção da pessoa idosa no seu meio social e familiar. Têm como objetivos:


Assegurar a prestação de cuidados e serviços adequados à satisfação das suas necessidades e
expectativas



Prevenir situações de dependência e promover a autonomia



Promover as relações pessoais e entre as gerações



Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida



Contribuir para retardar ou evitar ao máximo o internamento em instituições



Promover estratégias de desenvolvimento da sua autoestima, da autonomia, da funcionalidade e da independência pessoal e social.

11

Não foi disponibilizada informação pela IPSS ASAS, pelo que não foi possível apurar a situação atual deste centro de dia.
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Segundo informação constante na Carta social online, existe ainda um centro de convívio da Associação de Melhoramentos de Eixo na freguesia de Eixo e Eirol, com capacidade para 25 utentes, tendo 10
a frequentar (dados 23.01.2018). O centro de convívio é uma “resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação
ativa das pessoas idosas, residentes numa determinada comunidade. Tem como objetivos: prevenir a
solidão e o isolamento, incentivar a participação e inclusão dos idosos na vida social local, fomentar as
relações interpessoais e entre as gerações, e contribuir para retardar ou evitar ao máximo o internamento
em instituições.” (Fonte: http://www.seg-social.pt/idosos)
Relativamente à resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), o Concelho dispõe de 16
equipamentos na rede privada sem fins lucrativos, com uma capacidade total de 526 lugares, encontrando-se a frequentar as mesmas 484 utentes (dados de março de 2018).
Esta é uma resposta social com uma lista de espera pouco expressiva (31 pessoas à data da recolha dos dados), sendo a mesma, por norma, rapidamente colmatada pelos SAD existentes (em alguns
casos, as respostas existentes não se encontram completamente adequadas à procura, nomeadamente
ao nível de cuidados de saúde).
Sendo o SAD uma resposta que contribui para retardar a institucionalização do idoso, permitindo
maior tempo de permanência na sua residência, salienta-se a necessidade identificada pelos parceiros
com intervenção nesta área, de maior adequação e inovação desta resposta às necessidades dos utentes,
para que esta resposta seja uma efetiva alternativa à integração em ERPI.
Quadro n.º 58 – Serviços Apoio Domiciliário (SAD) por freguesia [março 2018]
Rede privada sem fins lucrativos
Freguesia

Instituição
Capacidade Acordo
Centro Comunitário S. Pedro de Aradas
20
8
Aradas
Fundação Casa do Pessoal da Segurança Social
40
40
Cacia
Centro Social Paroquial Cacia
30
15
Associação Melhoramentos Eixo
35
31
Eixo e Eirol
Centro Social Azurva
30
30
Centro Social Paroquial Sta. Eulália Eirol
34
34
Centro Social Paroquial St. André Esgueira
25
15
Esgueira
Fundação CESDA
30
30
Centro Comunitário Vera Cruz
80
54
Glória e Vera Cruz
Florinhas do Vouga
18
18
ASAS**
36
36
Santa Joana
Centro Social Sta. Joana Princesa
20
20
S. Bernardo
Centro Paroquial S. Bernardo
50
49
Oliveirinha
Santa Casa Misericórdia Aveiro
50
50
Centro Social Paroquial N. Sr.ª Fátima
18
18
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz
Centro Social Paroquial S. Pedro Nariz
25
25
Total: 16 SAD
541
473

Frequência
12
40
19
35
30
33
18
29
51
18
36
20
50
50
18
25
484

Fonte: Câmara Municipal - Rede Social Aveiro, 23.03.2018 | informação recolhida junto das instituições (março 2018)
** IPSS não disponibilizou dados, foram retirados da Carta Social online (última atualização da IPSS - 30.11.2015)
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No que diz respeito à rede privada com fins lucrativos, o Concelho dispõe de 4 ERPI e 4 SAD, conforme quadros n.º 58 e 59.
Os 4 ERPI têm uma capacidade para 154 utentes, prestando resposta a um total de 109 (dados
disponibilizados pelo Núcleo de Respostas Sociais do Centro Distrital de Aveiro do ISS, IP. a 18.09.2018,
complementada pela carta social online).
Quadro n.º 59 – ERPI por freguesia - Rede privada com fins lucrativos
Freguesia

Instituição

Capacidade

Frequência

Eixo e Eirol

Lar Ilda Carvalho (1)

20

20

Casa do Professor de Aveiro (2)

30

27

Residência Bella Vida (3)

40

11

Casa do Sol Poente (4)

64

51

154

109

Glória e Vera Cruz
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz

Total: 4 ERPI

Fonte: Carta social online | última atualização dos dados: (1) 25.01.2018, (2) 29.01.2018, (3) 31.01.2018, (4) 31.01.2018

Os 4 SAD existentes na rede privada com fins lucrativos têm uma capacidade para 150 utentes,
prestando esta resposta a um total de 70 idosos (dados disponibilizados pelo Núcleo de Respostas Sociais
do Centro Distrital de Aveiro do ISS, IP. a 18.09.2018, complementada pela carta social online).
Quadro n.º 60 – SAD por freguesia - Rede privada com fins lucrativos
Freguesia

Instituição

Esgueira

Activa (1)

Glória e Vera Cruz
S. Bernardo

Capacidade Frequência

Cuidado e Companhia (2)

40
40

12
20

Habicuidados (3)

40

32

Zelar (4)

30

6

Total: 4 SAD
150
70
Fonte: Informação disponibilizada pelo Centro Distrital de Aveiro, ISS, I.P enviada a 17.09.2018
Carta social online |última atualização dos dados: (1) 24.01.18, (2) 22.01.2018, (3) 11.01.2018, (4) 08.01.2018

Segundo dados dos Censos 2011, 7.853 pessoas com 65 ou mais anos residiam em alojamentos
familiares sem outras pessoas, o que equivalia a cerca de 58% do total desta população (não existem
dados referentes a esta variável mais recentes disponíveis). A questão do isolamento e/ou solidão da
população idosa é um dos problemas identificados recorrentemente pelos atores sociais com intervenção
junto desta população.
Decorrente desta necessidade, importa referir também o apoio que é prestado pela Guarda
Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia Segurança Pública (PSP) através dos programas e projetos de
proximidade que dinamizam junto desta população.
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A Operação “Censos Sénior 2017”, que é levada a cabo pela GNR desde 2011, sinalizou, a nível
nacional, um total de 45.516 idosos “a residir sozinhos e/ou isolados”, dos quais metade viviam sozinhos,
situação que também se verifica no distrito de Aveiro onde, dos 1.320 idosos identificados, cerca de 70%
vivem sozinhos (não foi possível obter os dados ao nível concelhio). De referir que dos restantes 391, 71
vivem isolados, 98 vivem sozinhos e isolados e 224 em situação de vulnerabilidade fruto de limitações
físicas e/ou psicológica (situações que não se enquadram em nenhum dos motivos de apoio anteriormente apresentados).
As situações acompanhadas pela GNR são essencialmente de pessoas idosas isoladas geograficamente, em freguesias mais rurais e afastadas do centro da cidade, sendo que as que são identificadas
como de maior vulnerabilidade são encaminhadas para outras entidades, sobretudo de apoio social.
Durante a operação Censos Sénior, a GNR realiza ações de sensibilização junto destes idosos para
que os mesmos adotem comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem
vítimas de crimes, divulgando conselhos de segurança, nomeadamente ao nível de possíveis situações de
burla, furto em residências e ainda, prevenindo comportamentos de risco associados ao consumo de
álcool.
As freguesias de Aradas, Esgueira, Glória e Vera Cruz, Santa Joana e S. Bernardo são acompanhadas pela PSP através do seu Programa Integrado de Policiamento de Proximidade (PIPP), neste caso pelo
Programa “Apoio 65 - Idosos em Segurança”12.
No âmbito deste programa, a PSP acompanha 131 idosos, verificando-se um aumento considerável no número de idosos em acompanhamento em outubro de 2014 (dados constantes no último diagnóstico social), em que eram acompanhados 76 idosos.
Infra apresenta-se quadro referente aos “idosos em acompanhamento” em cada uma destas freguesias, bem como os motivos pelos quais os mesmos são acompanhados, destacando-se as situações de
violência doméstica, saúde mental dos próprios e/ou de outros elementos do agregado familiar, atividades ilícitas de elementos do agregado familiar e conflito nas relações de vizinhança (identificadas no quadro como “outros motivos”) e ainda as situações de solidão.

12

Programa que visa garantir as condições de segurança, tranquilidade e prevenção de situações de risco associados às pessoas
idosas, dada a vulnerabilidade que torna esta população mais propensa a ser vítima de crimes contra a integridade física, contra a
liberdade pessoal e contra o património.
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Quadro n.º 61 - Programa “Apoio 65 - Idosos em Segurança: n. º idosos em acompanhamento
Motivo de apoio
Violência Doméstica
Burla
Furto/Roubo
Agressão
Outros motivos
Solidão
Total

Aradas
H
0
0
1
0
0
0
1

M
2
2
2
0
1
1
8

HM
2
2
3
0
1
1
9

Esgueira

Freguesias
Glória e Vera Cruz

H
4
0
0
1
2
5
12

Santa Joana

M HM H
M
HM
H
M HM
9
13
3
9
12
4
6
10
2
2
3
9
12
0
0
0
2
2
1
6
7
0
1
1
0
1
3
2
5
0
0
0
7
9
2
18
20
1
1
2
5
10
3
6
9
0
1
1
25 37 15 50
65
5
9
14
Fonte: PSP Aveiro, informação atualizada e disponibilizada em 31.10.2018

S. Bernardo
H
1
0
0
0
0
0
1

M
2
0
1
0
2
0
5

Total

HM
3
0
1
0
2
0
6

40
16
14
6
34
21
131

As freguesias com maior número de idosos em acompanhamento são as freguesias da Glória e
Vera Cruz e de Esgueira, com um total de 102 idosos, perfazendo 78% do número total de idosos em
acompanhamento.
De modo complementar, outras entidades públicas e da economia social do Concelho desenvolvem respostas, serviços e projetos de apoio à população idosa.
A Junta de Freguesia de Esgueira dinamiza os projetos “Sorrir a Ajudar Idosos” e a “Academia dos
Velhotes Ativos”.
O projeto “Sorrir a Ajudar Idosos” é um projeto de voluntariado de proximidade que pretende
combater a solidão e/ou isolamento social dos idosos da freguesia (visitas ao domicílio 1 a 2h por semana
realizadas por voluntários) através do desenvolvimento de várias atividades como sejam: companhia e
convívio, apoio na higiene e cuidados pessoais, ajuda nas atividades domésticas e pequenas reparações
em casa, acompanhamento a consultas médicas, idas à farmácia, supermercado, entre outras. Segundo
dados disponibilizados pela Junta de Freguesia, o projeto encontra-se a acompanhar cerca de 20 idosos
com dificuldades de mobilidade e a viver sozinhos.
A “Academia Velhotes Ativos” é um espaço de partilha e convívio entre os mais idosos (“que ainda possuem todas as faculdades”), através da dinamização de diversas atividades ao longo do ano como
ateliers, passeios, informática, leitura, música, entre outras. Participam neste projeto cerca de 20 idosos.
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PDS 2019-2021 | Eixo 2 - Idosos
O isolamento social e/ou solidão da população idosa continua a manter-se como um dos problemas sobre o qual as entidades com intervenção nesta área consideram ser imprescindível manter e
reforçar o acompanhamento. A ausência de retaguarda/suporte familiar, o abandono/negligência por
parte dos filhos/família, o facto de os familiares estarem ocupados profissionalmente e não terem capacidade para acompanhar os seus idosos, continuam a ser causas apresentadas pelos mesmos para a identificação desta problemática.
Outras causas possíveis e que poderão surgir associadas às anteriores, dizem respeito aos baixos
rendimentos deste grupo (como condicionante no acesso aos recursos, instituições e serviços existentes),
as dificuldades de mobilidade, as redes de vizinhança locais débeis (situação que parece verificar-se mais
nas freguesias urbanas / centro da cidade), a fraca dinamização de atividades que promovam um envelhecimento ativo, bem como a pouca sensibilização da comunidade para esta problemática do isolamento
e/ou solidão.
Nesta área, os parceiros observam a dificuldade que persiste na identificação/diagnóstico dos
idosos isolados e/ou sós do Concelho, acrescentando ainda a importância de identificar também a crescente situação de dependência desta população, nomeadamente dos idosos dependentes a viver no
domicílio e a ser cuidados por outros idosos.
O centro da cidade e o meio rural do Concelho são identificados como territórios de maior incidência deste problema, revestindo-se da maior importância o trabalho de proximidade desenvolvido
pelas instituições e associações locais, bem como pelos programas e projetos de proximidade desenvolvidos pelas forças de segurança (GNR e PSP).
Um maior envolvimento das instituições existentes no terreno na identificação/diagnóstico destes
idosos, bem como a existência de uma plataforma partilhada entre as várias entidades (autarquia, forças
de segurança, IPSS e saúde) com o diagnóstico dessas situações, é considerada pelos parceiros, como uma
das estratégias a seguir para obter um melhor conhecimento das necessidades, e assim dar uma resposta
mais adequada e com uma maior taxa de sucesso a esta população.

Prioridade 1

Objetivos
Ações

Garantir o apoio às pessoas idosas identificadas em situação de isolamento social
e/ou solidão
Problema: Isolamento social e solidão


Identificar e realizar diagnóstico dos idosos isolados e/ou sós e dos idosos dependentes em domicílio, a serem cuidados por outros idosos



Apoiar os idosos identificados em situação de isolamento social e/ou solidão, pro-
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movendo uma intervenção integrada e de maior proximidade entre as entidades
locais: juntas de freguesia, PSP/GNR (programas especiais de apoio a idosos), saúde,
RLIS e IPSS


Consolidar a Plataforma do Aveiro em Rede https://aveiroemrede.pt/
(plataforma web, gratuita e de acesso universal, de informação e partilha de recursos
e respostas sociais do Concelho, criada no âmbito do projeto CLDS 3G Aveiro e que
tem como objetivo facilitar o acesso da comunidade aos serviços públicos, ao mesmo
tempo que promove a sustentabilidade das instituições)

 Desenvolver instrumentos facilitadores do acesso das pessoas a serviços públicos
de utilidade pública, a nível local, reduzindo o isolamento e a exclusão social, no
âmbito do projeto que venha a ser definido no Programa CLDS 4ª Geração (artigos 4º
e 9º da Portaria n.º 229/2018 de 14 de agosto)
A questão do envelhecimento da população, nomeadamente associada às áreas da saúde e da
intervenção social, continua a ser uma área premente para a intervenção neste eixo. Os parceiros identificam a “falta de recursos na comunidade que promovam um envelhecimento ativo” como um dos problemas sobre o qual importa continuar a trabalhar em conjunto.
Consideram que, no período avaliado, a criação da RAS – Rede Aveiro Sénior surge como uma
boa prática interinstitucional, que importa continuar a reforçar no futuro.
De referir que a RAS é constituída por um grupo informal de instituições com intervenção na área
dos idosos, que através de atividades de animação, culturais, intergeracionais, pretende promover a
socialização, intercâmbio institucional, partilha de saberes e proporcionar atividades diversificadas e que
sejam adequadas à dependência/patologia (quando exista) desta população. Este grupo informal surgiu
em março de 2018, depois de ter sido identificada a “necessidade coletiva de partilhar recursos e boas
práticas” e resulta numa parceria entre 14 instituições da rede privada com e sem fins lucrativos do
Concelho com respostas sociais para idosos, que já permitiu a participação de muitos idosos destas
instituições em diversas atividades de animação dinamizadas mensalmente à 4.ª ou 5.ª feiras à tarde,
conforme quadro n.º 62.
Quadro n.º 62 – Rede Aveiro Sénior [atividade de abril a novembro 2018]
Atividade

Local e Dia

Participantes

Chá dançante

Salão Bombeiros Velhos, 19.abril

186

Visita ao museu e atelier de pintura

Museu de Aveiro 30.maio

69

Hora do conto

Residência Bella Vida, 25.junho

100

Mega Picnic

Parque da Balsa, 19.setembro

250

Desfolhada

Florinhas do Vouga, 19.outubro

200

Magusto

Salão Paroquial Aradas, 07.novembro

220

Fonte: Informação disponibilizada pelo Centro Social e Paroquial N. Sr.ª de Fátima, enviada a 09.11.2018
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Existem ainda outros recursos disponíveis no território que procuram contribuir para a promoção
de um envelhecimento ativo e que importa aqui identificar, como:
 Clube Veritas – dinamizado pela IPSS Centro Social Paroquial da Vera Cruz, destina-se à
população com mais de 55 anos. Tem como objetivos o envelhecimento ativo, saudável e produtivo, o
convívio e solidariedade intergeracional, o combate à solidão e isolamento social, a promoção/manutenção da saúde e a prevenção da doença. Promove diversas atividades e oficinas durante todo
ao ano, nos dias úteis e em horário diurno, nomeadamente oficinas de lazer, cultura, animação, estimulação física e cognitiva, manutenção da saúde.
 Academia de Saberes de Aveiro (ADSA) – associação que promove palestras temáticas,
visitas de estudo e outras atividades de natureza cultural, social e lúdica, procurando promover o espírito
de cooperação, apoio mútuo e solidariedade entre os mais velhos, evitando o seu envelhecimento precoce e canalizando os seus saberes em prole da comunidade onde estão inseridos (várias áreas/disciplinas:
música, dança, teatro, inglês, história, saúde e nutrição, informática, chi-kung, pintura, etc.)
 Universidade Sénior de Cacia (USIDEC) – dinamizada pelo Instituto para o Desenvolvimento e Estudos de Cacia (IDEC), é um espaço de convívio e de partilha de conhecimentos, valores e
experiências, destinados a pessoas com mais de 50 anos de idade, (embora também esteja aberta a maiores de 18 anos), independentemente do seu nível de instrução. “O seu lema é «permutar saberes», já que
aprender não tem idade e todos temos algo para ensinar.” O funcionamento é garantido por voluntários e
algumas das disciplinas disponíveis são Português, Inglês, Francês, Património local (Laboratório da
Memória), iniciação à Informática, Comunicação, Saúde e bem-estar, Exercício físico, Teatro, Animação e
expressões, Introdução ao Direito e Cidadania, entre outras.
 Casa Municipal da Cidadania – espaço intergeracional com atividades para todas as idades, promovidas mensalmente e ao longo do ano, tais como: Cidadania Digital (ações de formação na
área das TIC), Cidadania (ações de sensibilização, conversas, debates para promoção de cidadania e participação ativa), Espaço Oficina (ações de formação teórico-práticas, curta ou média duração, na área das
artes plásticas e manualidades, música, primeiros socorros, saúde, jardinagem - estimular capacidades
cognitivas e criativas), Projete-S (disponibilização do espaço e dos equipamentos existentes para desenvolvimento de atividades propostas por grupos informais de seniores, associações e outras instituições) e
Dias Intergeracionais (programa de atividades com caráter lúdico, pedagógico e cultural, para contacto e a
partilha de experiências entre diferentes gerações).
A concertação entre entidades parceiras para dinamização das respostas existentes e para criação
de novas respostas, surge como a área em que os parceiros com intervenção nesta área “fariam diferente” ao nível das estratégias a desenvolver no plano de desenvolvimento social concelhio, pelo que importa promover no seio da rede social concelhia, o reforço desta dinâmica de parceria.
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Prioridade 2

Promover o envelhecimento ativo
Problema: Falta de recursos na comunidade que promovam um envelhecimento ativo
 Criar estratégias e ações para um maior envolvimento de todas as entidades
(autarquia, emprego, saúde, ipss, …) e comunidade nas várias questões associadas
ao envelhecimento da população
 Intensificar a dinamização da RAS

Objetivos
Ações

 Elaborar plano de atividades que promovam o Município como cidade amiga dos
idosos (plano anual conjunto de atividades para promoção da qualidade de vida e
autonomia da população idosa, que inclua atividades sociais, culturais/recreativas, de
bem-estar, desportivas, eventos comemorativos, oficinas temáticas, etc.):
- Dinamizar grupos temáticos dentro da área do envelhecimento
- Criar focus group constituídos por pessoas idosas para auscultação dos mesmos
quanto a ações/atividades a dinamizar, indo ao encontro dos seus interesses
 Criar uma rede de mentores sénior (constituída por idosos do Concelho, que sejam
ainda “ativos“ e se encontrem disponíveis para partilhar os seus saberes, know-how e
experiências profissionais, com jovens, potenciais empreendedores)

O aumento da dependência da população idosa e o défice de respostas adequadas para pessoas
idosas com demência constituem problemas sobre os quais continua a ser premente um reforço da intervenção concertada entre as áreas social e da saúde. Constata-se grande dificuldade de resposta em tempo útil do Serviço Nacional de Saúde, ao pedido de consultas de especialidades como neurologia e psiquiatria por exemplo.
O índice de dependência de idosos no Concelho passou de 21,1% em 2001 para 29% em 2017
(PORDATA – número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas em idade ativa, com 15 a 64
anos). Com o envelhecimento da população portuguesa, aumentaram também as situações de dependência, bem como a taxa de prevalência das demências, sendo a doença de Alzheimer a mais prevalente.
A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo, existam 47,5 milhões de pessoas
com demência, número que pode atingir os 75,6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para os 135,5
milhões. A doença de Alzheimer representa cerca de 60 a 70% de todos os casos de demência (World
Health Organization, 2015).
No Relatório “Health at a Glance 2017” (“Uma visão da saúde”) da OCDE publicado a 10 de
novembro de 2017, são apresentados novos dados sobre a prevalência da demência, colocando Portugal
como o 4.º país com mais casos por cada 1.000 habitantes. A média da OCDE é de 14,8 casos por cada
1.000 habitantes, sendo que para Portugal a estimativa é de 19,9. De acordo com este relatório, a estimativa do número de casos com demência para Portugal sobe para mais de 205 mil pessoas, número que
subirá para os 322 mil casos até 2037.
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Anualmente, 1,4 milhões de cidadãos europeus desenvolvem algum tipo de demência, sendo
diagnosticado um novo caso a cada 24 segundos. Cerca de 1 em cada 20 pessoas acima dos 65 anos, e 1
em cada 5 pessoas acima dos 80 anos sofrem de demência, sendo a doença de Alzheimer responsável por
cerca de metade destes casos.
O principal fator de risco da demência é a idade, aumentando a taxa de prevalência com o avanço
da mesma. Entre os 65 e os 69 anos a taxa de prevalência é de 2%, subindo para 4% entre os 70 e os 74,
para 7% entre os 75 e os 79, para os 12% entre os 80 e os 84 e para 20% entre os 85 e os 89. Para as pessoas com mais de 90 anos, a taxa de prevalência é de 41%.
Portugal, para além de ser o 4.º país da OCDE com maior número de casos de demência, está
entre os países com pior resposta para este grave problema de saúde mental. Segundo o relatório "Cuidados necessários: Melhorar a vida das pessoas com demência" da OCDE, faltam médicos especialistas
para seguir estes doentes (o país é o segundo com menos especialistas para seguir doentes com demência, dispõe de 12 psiquiatras e cinco neurologistas por cada 100 mil habitantes), orientações clínicas e
formação para o diagnóstico nos cuidados de saúde primários, falta articulação entre os cuidados de saúde e sociais e faltam respostas da comunidade para que estes doentes sejam independente o maior tempo possível.
Este relatório da OCDE, que é o primeiro a efetuar um retrato e comparação dos países na área da
demência, revela que falta investimento, há milhões de pessoas por diagnosticar, as respostas são fragmentadas e há dificuldades e desigualdades no acesso aos cuidados existentes.
Os recursos nas áreas social e da saúde não têm sido suficientes para colmatar todas as necessidades existentes, sendo que muitas delas são colmatadas por cuidadores informais, que acabam por se
substituir ao Estado. Segundo a Associação Nacional de Cuidadores Informais, em Portugal existem cerca
de 827 mil cuidadores informais (não só de pessoas idosas, mas também de pessoas dependentes e com
incapacidades diversas).
O “cuidador” é toda a pessoa que assume como função, a assistência a uma outra pessoa que, por
razões tipologicamente diferenciadas, foi atingida por uma incapacidade, de grau variável, que não lhe
permite cumprir, sem ajuda de outro (s), todos os atos necessários à sua existência, enquanto ser humano
(Oliveira et al., 2007). Contudo, o conceito de cuidador informal é muito mais complexo do que o simples
cuidar, pois este dá resposta às necessidades de vida de uma pessoa de alguma forma dependente, o que
requer e exige um esforço, não só físico, como emocional e cognitivo.
O cuidador informal, quando assume a responsabilidade de cuidar de alguém, sabe que tal exigirá
uma readaptação e articulação das suas atividades sociais e profissionais, exigindo de si um esforço
suplementar. Por isso, cada vez mais existe a preocupação com o bem-estar físico e psicológico dos cuidadores informais, que são o elemento-chave de apoio à pessoa dependente, sendo que através deles é
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possível cuidar os dependentes em contexto familiar. (Fonte: http://assocnacionalcuidadoresinformaisph.pt/).
No entanto, há uma insuficiente resposta de apoio para com os cuidadores informais, que sofrem
cada vez mais de stress, de ansiedade e de depressão, em resultado do enorme esforço físico que fazem
diariamente e da ausência de períodos de descanso. Ser cuidador informal implica uma significativa
sobrecarga a nível físico, psíquico, social e financeiro. Apesar dos parceiros do GT desta área considerarem que a capacitação dos cuidadores formais e informais das pessoas com demência foi algo que correu
bem durante o período de atuação do último PDS concelhio, continuam a considerar imprescindível o
contínuo investimento na (in)formação dos mesmos.
No Concelho, para além dos serviços públicos de saúde e instituições sociais, existem alguns
recursos que vão permitindo colmatar algumas das necessidades existentes, nomeadamente:
 Projeto Construir Pontes da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC Aveiro) – que tem como
objetivo a capacitação dos cuidadores formais e informais, através do desenvolvimento de várias ações
no âmbito da educação para a saúde (estimulação cognitiva no idoso, cuidados à pessoa com demência,
relações interpessoais, entre outras). Este projeto trabalha em parceria com as instituições com respostas
na área dos idosos, com os seus utentes e familiares.
 Núcleo de Aveiro da Associação Portuguesa de Alzheimer (Santa Casa da Misericórdia de Aveiro) – que desenvolve diversas ações de sensibilização, informação/formação na área das demências, tais
como os Grupos de suporte, que consiste no encontro de familiares e amigos de pessoas com demência,
cuidadores que vivem problemas idênticos e que, em comum, os podem analisar, trocando impressões e
experiências, dando e recebendo sugestões. Estes encontros acontecem na 1.ª 6.ª feira de cada mês na
Casa da Comunidade Sustentável.

Prioridade 3

Garantir uma melhor qualidade de vida às pessoas idosas em situação de dependência
Problemas: Aumento da dependência da população idosa; Ausência de respostas sociais
para a população com demência; Défice de respostas destinadas a idosos com problemas
de foro psiquiátrico


Continuar a desenvolver as ações de capacitação dos cuidadores formais e informais
das pessoas com demência, mas de modo descentralizado, agrupando por ex. as
mesmas por unidade territorial/instituições existentes no meio, de modo a tornar as
mesmas mais acessíveis a todos (ações promovidas pelo Núcleo de Aveiro da Alzheimer
Portugal da Santa Casa Misericórdia de Aveiro, pelo Projeto Construir Pontes da UCC
de Aveiro, …)



Realizar o levantamento do n.º de pessoas com demência (com e sem retaguarda de
apoio), através da colaboração de todas entidades com intervenção junto desta população (área social e saúde, com apoio a UA – Escola Superior de Saúde)



Criar projeto vocacionado para as demências, tendo em vista o descanso do cuidador

Objetivos
Ações
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Deficiência
Na generalidade dos países da UE, tem-se verificado uma preocupação crescente com a
problemática da exclusão social. A globalidade das políticas dirigidas à população em geral tem vindo a
privilegiar uma maior adequação da sociedade à diversidade e à não discriminação, não podendo os
governos ignorar a existência de necessidades individuais e específicas das pessoas, decorrentes das
deficiências e incapacidades que carecem de medidas, meios e ações individuais e acesso a serviços e
medidas de diferentes níveis de especialização, bem como compensação na perspetiva da justiça social e
dos direitos humanos.
Diversos grupos de trabalho têm-se empenhado em determinar quais as condições de vida
particularmente desfavoráveis que exigem medidas de proteção social ativas, quer ao nível da proteção
financeira, quer ao nível da disponibilização de apoios sociais que promovam a capacitação, a qualidade
de vida e autonomia das pessoas alvo de exclusão, a saber:
• Perda de rendimentos;
• Situações de deficiência ou de incapacidade;
• Marginalização face aos serviços e atividades coletivas.

Um em cada seis cidadãos da União Europeia (UE) é portador de uma deficiência, mais ou menos
profunda, representando cerca de 80 milhões de pessoas que se encontram impedidas de participar
plenamente na sociedade e na economia devido a barreiras físicas e comportamentais. A taxa de pobreza
das pessoas com deficiência é 70% superior à média, devido, em parte, a limitações no acesso ao
emprego.
Mais de um terço das pessoas com mais de 75 anos tem deficiências mais ou menos limitativas e
mais de 20% são consideravelmente afetadas, sendo expectável o aumento destes números, à medida
que a população envelhece.
Tais fatores reforçam a necessidade da UE e os Estados Membros implementarem políticas para
melhorar a situação social e económica das pessoas com deficiência.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo opcional, adoptada
na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em 13.12.2006, ratificada por Portugal, em 2009,
reconhece que a deficiência é um conceito em evolução e que resulta da interação entre pessoas,
incapacidades, barreiras comportamentais e ambientais que impedem a sua participação plena e efetiva
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na sociedade em condições de igualdade com as outras pessoas. Sendo o primeiro instrumento de
direitos humanos juridicamente vinculativo a nível internacional, do qual a UE e os Estados Membros são
partes, vincula os Estados Partes a proteger e a salvaguardar os direitos humanos e as liberdades
fundamentais das pessoas com deficiência.
Define, como princípios gerais, o respeito pela dignidade, a autonomia individual, incluindo a
liberdade de fazerem as suas próprias escolhas, a não discriminação, a participação plena e efetiva na
sociedade, o respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade
humana; a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre homens e mulheres e ainda o
respeito pelas capacidades de desenvolvimento e respeito pelo direito das crianças com deficiência a
preservarem as suas identidades. Para tal, vincula os Estados a comprometerem-se a adotar medidas
legislativas e administrativas, tendo em vista a implementação dos direitos reconhecidos na Convenção,
incluindo legislação para modificar ou revogar as leis, normas, costumes e práticas existentes que
constituam discriminação contra pessoas com deficiência.
No contexto europeu, destaca-se, ainda a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, em 2000, que
no artigo 1.º, afirma que a "Dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida". No
artigo 26.º estabelece que "A União reconhece e respeita o direito das pessoas com deficiência a
beneficiarem de medidas destinadas a assegurar a sua autonomia, a sua integração social e profissional e
a sua participação na vida da comunidade", proibindo qualquer discriminação em razão da deficiência.

A Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020, compromisso renovado a favor de uma
Europa sem barreiras, apresenta como objetivos: capacitar as pessoas com deficiência para que possam
usufruir de todos os seus direitos e beneficiar plenamente da sua participação, na sociedade e na
economia europeia.
Evidencia a necessidade de eliminação das barreiras que se colocam às pessoas com deficiência,
identificando oito áreas de ação prioritárias: acessibilidade, participação, igualdade, emprego, educação e
formação, proteção social, saúde e ação externa. Determina mecanismos essenciais à aplicação da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, através do desenvolvimento de ações ao nível
da UE, para complementar medidas nacionais dos diversos Estados e identifica os apoios necessários em
matéria de financiamento, investigação sensibilização, estatísticas e recolha de dados indispensáveis à
implementação da mesma.
A acessibilidade é uma condição prévia da participação na sociedade e na economia, o que
significa que as pessoas com deficiência têm acesso, em condições de igualdade com os demais cidadãos,
ao ambiente físico, aos transportes, aos sistemas e tecnologias de informação e comunicação (TIC), a
outras instalações e serviços. Reconhece-se ainda a existência de um longo caminho a percorrer para
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alcançar o objetivo de garantir às pessoas com deficiência, a acessibilidade a bens e serviços, incluindo os
serviços públicos e de assistência, dada a subsistência de entraves em todas estas áreas. Por exemplo,
apenas 5% dos sítios web públicos na UE cumprem as normas de acessibilidade definidas e os organismos
de radiodifusão televisiva transmitem poucos programas legendados e com audiodescrição.
Quanto à participação são muitos os obstáculos que impedem as pessoas com deficiência de
exercerem plenamente os seus direitos fundamentais, incluindo os direitos de cidadania e que limitam a
sua participação na sociedade, em igualdade de circunstâncias com os demais cidadãos. O direito por
exemplo de circularem livremente, de escolherem onde e como viver, acederem a atividades culturais,
recreativas e desportivas.
Mais de metade dos europeus considera a discriminação em razão de uma deficiência ou da idade
um fenómeno generalizado. A igualdade de tratamento das pessoas com deficiência requer uma dupla
abordagem ao nível da legislação para garantir a proteção contra a discriminação e a implementação de
uma política ativa de combate à discriminação e promoção da igualdade de oportunidades nas políticas. O
objetivo de erradicar a discriminação em razão da deficiência deverá ter em consideração o impacto
cumulativo das discriminações, de que possam ser vítimas as pessoas com deficiência por outros motivos,
tais como, a nacionalidade, a idade, a raça ou etnia, o sexo, a religião ou crença ou a orientação sexual.
O emprego é um garante de independência económica, favorece a realização pessoal e
proporciona maior proteção contra a pobreza. A taxa de emprego das pessoas com deficiência atinge
50%, sendo o acesso ao emprego, meio imprescindível para que possam garantir a sua subsistência.
Na educação e formação, no grupo etário dos 16-19 anos, verifica-se que a taxa de não
participação na educação é de 37% para as pessoas consideravelmente limitadas por uma deficiência,
25% para as que são de algum modo limitadas e 17% para as que não apresentam limitações. O acesso ao
ensino regular das crianças com deficiência profunda é, ainda, difícil e segregado, pelo que é
imprecindível que sejam integradas no sistema geral de ensino e beneficiem de apoio individual, tendo
em vista uma educação inclusiva.
Em termos de proteção social, a reduzida participação no sistema geral de ensino e no mercado
de trabalho induzem desigualdades de rendimento e pobreza para as pessoas com deficiência, assim
como exclusão social e isolamento. Neste contexto, é fundamental garantir às pessoas com deficiência
condições de vida dignas.
Na saúde, as pessoas com deficiência nem sempre têm acesso aos serviços, incluindo tratamentos
médicos, serviços de saúde preventivos e de reabilitação de qualidade e a preços que tenham em conta as
suas necessidades, o que conduz a desigualdades e não acesso equitativo à saúde. Favorecer a igualdade
de acesso aos serviços de saúde e aos estabelecimentos que os prestam deve ser uma prioridade.
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A nível nacional e, reconhecendo a importância social desta temática específica, foi aprovada a
Lei n.º 38/2004, de 18 de agosto, enquanto Lei de Bases da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e
Participação das Pessoas com Deficiência. Constitui a mesma, um instrumento legal que enquadra as
políticas de promoção da igualdade de oportunidades respeitantes às pessoas com deficiência ou
incapacidade em Portugal, nomeadamente em matéria de acessibilidades, comunicação, cultura,
desporto e lazer, educação e formação, trabalho e participação cívica.
Em termos de instrumentos de política pública e planeamento estratégico, salienta-se a
aprovação do 1.º Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade, (20062009) cujos principais objetivos se centraram na:
 Promoção dos direitos humanos e do exercício da cidadania;
 Integração das questões da deficiência e da incapacidade nas políticas setoriais;
 Acessibilidade a serviços, equipamentos e produtos;
 Qualificação, formação e emprego das pessoas com deficiência ou incapacidade;
 Qualificação dos recursos humanos/formação dos profissionais e conhecimento estratégico.

Dadas as taxas de urbanização do país e a proporção de população residente em zonas urbanas
ou semiurbanas, a questão das acessibilidades em contextos urbanos surge como domínio fundamental
nesta área de intervenção.
Neste sentido, o Governo promoveu a elaboração do Plano Nacional de Promoção da
Acessibilidade (2007-2010), que constitui um instrumento estruturante de medidas que visam a
construção de uma malha global, coerente e consequente, em matéria de acessibilidades, de modo a
proporcionar às pessoas com mobilidade, orientação e comunicação condicionadas, uma utilização plena
de todos os espaços públicos, mas também dos transportes e das TIC, eliminando por esta via muitas das
atuais formas de exclusão social.
Reconhecendo que as pessoas com deficiência ou incapacidade não são um grupo homogéneo, é
incontornável que, no todo, são dos grupos populacionais que mais tem sofrido os efeitos da exclusão.
Decorrente

da

implementação

e

avaliação

dos

anteriores

instrumentos

nacionais,

designadamente, Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiência 2006-2009 e Plano
Nacional de Promoção da Acessibilidade 2007-2010, foi inferida a necessidade de uma política orientada
para as pessoas com deficiência, operacionalizável numa estratégia nacional plurianual, através do
desenvolvimento de medidas, relacionadas com a criação de espaços, equipamentos e ambientes
acessíveis, visando a promoção da autonomia e da qualidade de vida. Foi sendo destacada a

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

121

acessibilidade como condição essencial para a concretização dos direitos dos cidadãos, de forma
abrangente e transversal, incluindo a informação, a cultura e o lazer, entre outros.

Em termos concelhios, no âmbito do Programa RAMPA – Regime de Apoio aos Municípios para a
Promoção da Acessibilidade (Eixo Prioritário VI – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social do POPH
QREN 2007-2013) foram aprovadas duas candidaturas do Município de Aveiro.
De salientar que, à semelhança de outros municípios portugueses, os planos desenvolvidos no
âmbito do Programa RAMPA visaram o diagnóstico dos problemas ao nível das acessibilidades físicas, no
sentido de permitir a construção de um meio urbano acessível a todos.
O Programa Municipal de Promoção de Acessibilidade teve como objetivo a promoção da acessibilidade nas áreas centrais dos territórios de 12 freguesias (na altura eram ainda 14 freguesias, não tendo sido incluídas as freguesias da Glória e Vera Cruz, por nelas se inscreverem o maior número de equipamentos e serviços, o espaço público mais emblemático nas sociabilidades locais e os modos de transportes
mais específicos).
A área de intervenção proposta correspondeu ao conjunto dos aglomerados urbanos centrais,
que coincide com os centros cívicos das freguesia e eixos de ligação aos equipamentos utilizados pelo
maior número de pessoas. Por outro lado, foram objeto de análise alguns dos equipamentos essenciais à
vivência urbana, a rede de transportes e a maior multiplicidade de modos de comunicação, nomeadamente, infoacessibilidade.
O Programa Local de Promoção de Acessibilidade consistiu na elaboração de medidas de planeamento estratégico e físico para a sede de Concelho, incorporando o espaço urbano de maior densidade residencial e sociabilidades, os principais equipamentos públicos, rede de transportes e a maior multiplicidade de modos de comunicação, emprego e conhecimento.
A área proposta para estudo foi composta pelo território central da cidade, que agrupa mais
equipamentos/serviços de importância para os munícipes, nomeadamente autárquicos, culturais, estabelecimentos de ensino, e importantes eixos de comércio e lazer. A área proposta repartia-se pela atual
União de Freguesias de Glória e Vera Cruz, desenvolvendo-se para ambos os lados do Canal Central da Ria
de Aveiro, integrando vias estruturantes como sejam a Avenida Dr. Lourenço Peixinho, Avenida 5 de
Outubro e Avenida 25 de Abril, que permitem a entrada na cidade, quer pela A25, EN 109 ou ainda por
quem se desloque através de transporte ferroviário.
No desenvolvimento dos projetos, estes Planos detetaram problemas e propuseram soluções,
priorizando ações, definindo orçamentos, envolvendo atores, promovendo conhecimento, integrando os
agentes alvo, criando modelos temáticos de governância, antecipando o futuro nas escolas e estimulando
a participação pública. Interviram em diferentes áreas setoriais: espaço público, edificado, transportes,
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comunicação, infoacessibilidade e novas tecnologias facilitadoras do uso da cidade, mobilidade e equipamentos para os cidadãos com deficiência.
A fase de diagnóstico deu ênfase à análise das barreiras urbanísticas e arquitetónicas, tendo sido
posteriormente definidas medidas corretivas, propondo percursos totalmente acessíveis. Os documentos
finais foram constituídos por plantas de acessibilidade com percursos acessíveis e relatórios contendo
orientações/medidas corretivas, prioridades de execução, calendarização e orçamentação relativas às
cinco áreas temáticas.
O Programa RAMPA contemplou, ainda formação/sensibilização, tendo sido desenvolvidas inúmeras ações com vista a abranger o maior número e diversidade de agentes, tais como:
 Ações de informação/sensibilização nas escolas – ações diretas de sensibilização, Concursos
sobre a temática, destinados aos diversos níveis de ensino e ações de formação para professores; ações de formação para técnicos municipais, presidentes de juntas de freguesia, Técnicos de
Gabinetes de Arquitetura e outros com intervenção no meio urbano;
 Ações de formação no âmbito dos sistemas de informação geográfica;
 Ações de formação/sensibilização para o comércio, serviços e turismo;
 Elaboração do Plano de ação e respetivas brochuras de divulgação;
 Seminário de arranque do programa e Conferência de conclusão "o Peão e a Cidade", integrada
na atividade "todos cá fora";
 Boas Práticas Internacionais - com vista a uma maior interiorização de boas práticas por parte
dos decisores e dos técnicos com intervenção no meio urbano organizaram-se visitas a cidades
exemplares, no âmbito da promoção da acessibilidade universal (Pontevedra e Guimarães) destinada aos Autarcas Locais, que foi também acompanhada por Técnicos Municipais; Participação
na Conferência sobre acessibilidade universal: Urbaccess 2013 – Paris; Visita e partilha de
conhecimento com o Senate Departmente for Urban Development and the Environnment of
Berlim, a Berlim cidade premiada pelo desempenho ao nível da acessibilidade universal;
 Promoção da leitura - edição de livro infantil (original sobre a acessibilidade universal - "O Barco
de Papel" de Eugénio da Roda e André da Loba:
 TODOS CÁ FORA - Ações e instalações de Arte Urbana: durante um mês esta iniciativa levou o
tema das acessibilidades às ruas, praças, varandas janelas e autocarros da cidade, com uma multiplicidade de ações de comunicações de sensibilização promovendo as boas práticas de partilha
e respeito pelas diferenças e necessidades dos cidadãos no espaço público;
 Ações de Sensibilização durante a Feira de Março;
 Outras ações: Um bairro para todos, A casa do Adriano, A Praceta, Teatro Inclusivo - Uma Casinha de Chocolate, Exposição de Tecnologias Digitais Inclusivas, e a Passeata por Aveiro.
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De salientar, a articulação e participação dos diversos parceiros do CLASA, no conjunto de ações
de sensibilização desenvolvidas, tendo como objetivo principal contribuir para a integração das pessoas
com deficiência na sociedade.

Deste modo, a Estratégia Nacional para a Deficiência (2011-2013) surge com os pressupostos de
que cabe ao Estado adotar medidas necessárias ao exercício dos direitos das pessoas com deficiência,
promovendo uma abordagem da deficiência assente na promoção dos direitos humanos e do exercício da
cidadania, valorizando a integração das questões da deficiência nas políticas setoriais. Centra-se nas
competências e na funcionalidade das pessoas com deficiência, percecionando a funcionalidade e
incapacidade como uma relação entre estados de saúde e fatores contextuais (ambientais e pessoais).
A estratégia estabeleceu como objetivos, a consolidação de um investimento político transversal
e intersectorial, em consonância com a legislação nacional e europeia aprovada, e as determinações da
UE e da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Estruturada em cinco eixos estratégicos, conforme apresentado no quadro n.º 63, preconizou o
desenvolvimento de 133 medidas promotoras dos direitos das pessoas com deficiência, de forma
transversal e em vários contextos. Determinou a constituição de um Grupo Interdepartamental,
responsável pela concertação transversal e pluridisciplinar com organismos da Administração Pública, os
representantes das pessoas com deficiências e suas famílias, a sociedade civil e o movimento associativo
na construção e disponibilização dos apoios, benefícios e atividades para a autonomia e qualidade de vida
das pessoas com deficiência.
Quadro n.º 63 – Eixos Estratégia Nacional para a Deficiência (2011-2013)
Eixos Estratégicos
Deficiência e Multidiscriminação: medidas de combate a duplas e múltiplas desigualdades e discriminações de que
são alvo grupos de pessoas com deficiência, mulheres, crianças, imigrantes e desempregados
Justiça e Exercício de Direitos: produção de novos diplomas legislativos em diversas áreas de promoção dos
direitos das pessoas com deficiência ou incapacidades com o objetivo de disseminar os princípios da convenção,
através da definição ou criação de condições que facilitem o seu acesso às instituições jurídicas, acautelando a
defesa dos seus direitos fundamentais
Autonomia e Qualidade de Vida: medidas destinadas à prossecução de investimento nos processos de habilitação
e respostas de apoio social às pessoas e suas famílias, visando a conciliação da vida familiar e profissional e o
aumento dos níveis de participação social. E medidas de prevenção, de atuação precoce junto das famílias, de
habilitação integrada e regular de alunos com necessidades educativas especiais
Acessibilidade e Design para todos: conjunto de medidas diversificadas que visam o planeamento e a promoção da
acessibilidade e a aplicação do design universal, para todos ou inclusivo, transversais a matérias e domínios, com
destaque para a acessibilidade física, ao meio edificado ou a remoção de obstáculos e barreiras, bem como a
acessibilidade tecnológica, na promoção do acesso à comunicação

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

124

Modernização Administrativa e Sistemas de Informação: medidas destinadas a promover uma relação de
qualidade entre os serviços da administração pública e as pessoas com deficiência ou incapacidade através de
Programa Simplex - desmaterialização de processos burocráticos; garantia de acessibilidade em sites de
organismos públicos; produção de informação em formatos acessíveis e promoção de mais conhecimento sobre a
deficiência que potencie o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis
Fonte: Estratégia Nacional para a Deficiência (2011-2013)

De acordo com o Relatório Final de Execução da Estratégia Nacional para a Deficiência do
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR, I.P), a avaliação da "implementação da Estratégia
Nacional para a Deficiência 2011-2013 demonstrou a relevância dos objetivos e medidas, enquanto a sua
monitorização se revelou um importante instrumento de diagnóstico, no desenvolvimento de iniciativas e
projetos que implicaram a sensibilização para a mudança, e constituiu-se uma referência nacional
estratégica, como motor de crescimento de inclusão social, contribuindo para a promoção de políticas
transversais de melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência".
O diagnóstico da avaliação da execução global da Estratégia permitiu identificar a necessidade de
medidas centradas na promoção da autonomia, acessibilidade, participação e qualidade de vida das
pessoas com deficiência, promovendo princípios de justiça e equidade para todos os cidadãos, com vista
ao desenvolvimento de uma cidadania ativa.
Considerando os objetivos globais da Estratégia de assegurar uma política global e transversal de
promoção de direitos das pessoas com deficiência, a percentagem de execução global apurada de cerca
de 76% demonstra a responsabilização e envolvimento dos serviços, organismos da administração
central, regional e local, bem como das diversas entidades e organizações da sociedade civil, para a sua
operacionalização e execução.
Sendo a escassez de informação estatística na área da deficiência em Portugal um problema
reconhecido por diversas entidades, foi criado em 2013, no Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade de Lisboa, o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, que visa
acompanhar a implementação de políticas para a deficiência em Portugal e nos PALOP, e promover
processos participativos de monitorização e desenvolvimento dos direitos humanos das pessoas com
deficiência.
Neste contexto, o estudo "Monitorização dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal"
(julho 2014), segue uma abordagem holística e assentou na recolha de informação em três áreas chave:
experiências individuais de pessoas com deficiência, análise de leis, políticas, programas e atitudes sociais
medidas pelas representações mediáticas da deficiência. O estudo recorre à metodologia desenvolvida
pelo projeto Disability Rights Promotion International (DRPI-International) que inclui um conjunto de
instrumentos concebidos para documentar formas de discriminação com base na deficiência, à luz da
Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência.
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Na síntese dos resultados apresentados, e da análise dos relatos recolhidos junto de 60 pessoas
(>12 anos, homens e mulheres com deficiências e incapacidades diversas: deficiência na mobilidade,
surdos ou baixa audição, cegos ou baixa visão, intelectual, psicossocial e multideficiência), salientam-se
como áreas em que as experiências de negação ou violação de direitos são mais frequentes, os domínios
da participação social, do acesso aos serviços de apoio e do acesso ao mercado de trabalho.
Os principais obstáculos identificados nestes três domínios foram:

Participação Social
 Inacessibilidade ao meio edificado, via pública, sistemas de transporte e sistemas de
informação e comunicação
 Persistência de estereótipos e rótulos - "coitadinho" e atitudes negativas
 Sentimentos de desvalorização e inferiorização nas interações sociais

Segurança económica e serviços de apoio
 Falta de serviços de transporte especializado acessível (serviço de transporte não urgente,
táxis adaptados, etc)
 Inexistência de serviço de apoio personalizado (inexistência de intérprete de língua gestual)
 Prevalência de modelos assistencialistas no atendimento em serviços públicos
 Ausência de cultura de respeito pelos direitos humanos das pessoas com deficiência por parte
de outros utilizadores

Trabalho
 Sentimentos de frustração/desvalorização/humilhação (pelo não reconhecimento de
competências no acesso ao emprego e progressão da carreira)
 Rejeição com base na deficiência
 Inacessibilidade ao local e posto de trabalho
 Assédio e abuso nas relações laborais (colegas e chefias)
 Desigualdade de tratamento nas condições de trabalho
 Utilização inadequada pelos empregadores dos apoios à contratação

Destacam-se, ainda, um conjunto de recomendações em várias áreas, que indiciam o caminho
ainda a percorrer no sentido da consolidação dos direitos humanos das pessoas com deficiência,
nomeadamente:
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Acessibilidade
 Dar continuidade ao processo de revisão da lei da acessibilidade (Decreto Lei 163/06 de 8 de
agosto), aprovar o Plano Nacional Promoção da Acessibilidade II e a Estratégia Nacional para a
Deficiência (ENDEF) II
 Fazer cumprir a acessibilidade ao sistema de transportes e infraestruturas de acolhimento de
serviços de transporte (gares, estações, paragens)
 Reforçar as exigências às operadoras televisivas privadas quanto ao número de horas de
emissão em formato acessível
 Incluir a temática da acessibilidade e desenho universal nos programas de formação inicial de
engenheiros e urbanistas
 Desenvolver regulamentos específicos para garantir a acessibilidade ao nível das assembleias de
voto, incluindo formas alternativas de voto (voto eletrónico, boletins em Braille, entre outros)
Apoios Sociais
 Formar e sensibilizar os profissionais dos serviços da segurança social e outros para o
atendimento à pessoa com deficiência numa perspetiva de direitos humanos
 Promover ações de formação e apoio ao cuidador, para que este possa desempenhar o seu
papel com segurança e no respeito dos direitos humanos da pessoa com deficiência
 Atualizar os valores das prestações pecuniárias, bem como rever os critérios de elegibilidade no
acesso às mesmas
Mecanismos de Apoio à Vida Independente
 Criar a figura do Assistente Pessoal e a implementação do projeto-piloto da Assistência Pessoal
previsto na ENDEF I que inclua também serviços de interpretação em Língua Gestual
 Ampliar a oferta de serviços de apoio domiciliário, ajustados às necessidades das pessoas com
deficiência
 Agilizar e simplificar os processos de atribuição de produtos de apoio, de modo a garantir uma
efetiva gratuitidade e universalidade do sistema; reforçar igualmente os apoios para a
manutenção dos produtos
 Ampliar as respostas sociais residenciais, nomeadamente atarvés da criação de residências
autónomas
Emprego e Formação
 Reforçar as medidas e incentivos ao emprego, em termos de contratações, bolsa de emprego,
produtos de apoio e adaptações do posto de trabalho, estabelecendo um quadro de obrigações
por parte da entidade empregadora depois de findos os apoios
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 Cumprir as quotas de emprego para as pessoas com deficiência na Administração Pública
 Promover a responsabilidade social das grandes empresas na contratação de pessoas com
deficiência
 Reforçar a oferta de formação profissional para as pessoas com deficiência, flexibilizando os
percursos (em termos de horas de formação), de acordo com as necessidades e caraterísticas
dos formandos
 Promover a sensibilização das empresas para a temática da deficiência
 Melhorar os mecanismos de controlo e fiscalização de práticas discriminatórias com base na
deficiência no local de trabalho
Violência e Deficiência
 Reforçar a investigação e intervenção no combate à violência sobre pessoas com deficiência,
nomeadamente no que se refere à violência doméstica
 Promover a formação das forças de segurança para a temática da violência e deficiência
 Reforçar mecanismos de denúncia e proteção contra as situações de violência no local de
trabalho e sensibilizar as estruturas de apoio ao trabalhador para a temática da deficiência
(exemplos provedor, sindicatos, comissão de trabalhadores)
Sensibilização
 Promover a sensibilização da sociedade portuguesa para a temática da deficiência, de modo a
desmistificar preconceitos e estereótipos, dando a conhecer a pessoa com deficiência como um
ser humano com direitos iguais
 Sensibilizar a população em relação à saúde mental e informar sobre os direitos humanos das
pessoas com doença mental
 Desmistificar representações sociais negativas face à intimidade e sexualidade das pessoas com
deficiência
 Promover a formação dos trabalhadores dos serviços públicos para o atendimento adequado às
pessoas com deficiência
 Incluir a temática da deficiência no programa de formação inicial de profissionais de
comunicação social
Saúde e Reabilitação
 Garantir a gratuitidade do processo de obtenção do Atestado Multiusos
 Repor a isenção das taxas moderadoras e o acesso a transporte não urgente de utentes
 Garantir a acessibilidade em hospitais e centros de saúde, bem como prever especificações de
acessibilidade para o equipamento médico
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 Criar protocolos de prestação de serviços de interpretação gestual para o acompanhamento de
pessoas surdas na área da saúde, à semelhança do que existe para o Ministério da Justiça e
Segurança Social do Porto e de Lisboa
 Eliminar as desigualdades entre pessoas com deficiência de vários subsistemas de saúde, no
acesso ao sistema de reabilitação e produtos de apoio
Educação
 Aumentar o número de escolas de referência para educação de alunos cegos e com baixa visão,
e escolas de ensino bilingue de alunos surdos e intervenção precoce
 Reforçar suportes materiais e humanos para a Escola Inclusiva e a formação dos professores e
outro pessoal escolar sobre esta matéria
 Reforçar a dotação orçamental para os apoios à educação e intervenção precoce de crianças
com deficiência
 Desenvolver projetos para as pessoas com deficiência a frequentar o ensino superior e remover
barreiras arquitetónicas nas universidades
 Sensibilizar e informar os pais, alunos e demais profissionais das escolas para a temática da
deficiência
 Incluir com caráter obrigatório a temática da deficiência na formação inicial de todos os
professores
 Promover a admissão de pessoas com deficiência como profissionais na escola de modo a
facilitar a socialização para a deficiência
Justiça
 Rever a legislação nacional referente aos regimes de interdição e inabilitação, de modo a tornála consonante com o articulado do artigo12.º da Convenção
 Sensibilizar e formar profissionais da justiça (juízes, juristas, policiamento de proximidade, entre
outros profissionais) para a temática da deficiência.

Decorrente da atividade do Observatório da Deficiência e Direitos humanos, a publicação do
Relatório Pessoas Com Deficiência - Indicadores de Direitos Humanos - 2017, assinalou o 11.º aniversário
da assinatura da Convenção sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência na Assembleia Geral da ONU,
em 13 de dezembro de 2006, pretendendo "sistematizar informação sobre a situação das pessoas com
deficiência em Portugal e extrair um conjunto de indicadores que possam ser atualizados periodicamente,
de forma a aferir os progressos na realização dos direitos humanos das pessoas com deficiência em
Portugal". Estruturado em cinco capítulos, apresenta no primeiro, uma breve caraterização
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sociodemográfica da população com deficiência em Portugal (a partir de dados recolhidos nos Censos de
2011); seguida da análise de indicadores sobre a dimensão e contornos da discriminação com base na
deficiência em Portugal; abordando-se áreas fundamentais para o exercício de direitos humanos e para a
conquista da plena cidadania pelas pessoas com deficiência em Portugal — educação, emprego e
proteção social nos três capítulos seguintes, respetivamente.
Em relação à discriminação com base na deficiência em Portugal, o atual enquadramento legal e
político proíbe expressamente a discriminação, garantindo-se às pessoas com deficiência igual e efetiva
proteção contra a discriminação. O direito à não discriminação encontra-se consagrado na Constituição
da República Portuguesa de 1976 e nas suas revisões. O Regime Jurídico da Prevenção, Habilitação,
Reabilitação e Participação da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 38/2014 de 18 de agosto) e a Lei que Proíbe
e Pune a Discriminação em Razão da Deficiência e da Existência de Risco Agravado de Saúde (Lei n.º
46/2006 de 28 de agosto) proíbem formas diretas e indiretas de discriminação com base na deficiência.
Porém, na atual legislação, como o ónus da prova recai sobre o queixoso/a, deverá o mesmo/a
oferecer evidências da situação de discriminação. De referir que nenhum instrumento jurídico nacional
reconhece o risco de discriminação múltipla para as mulheres com deficiência ou para as crianças com
deficiência, apesar da vulnerabilidade acrescida.

Quadro n.º 64 - Processos relativos a discriminação com base na deficiência [2012 -2016]
Entidades
INR
Provedoria de Justiça
Outra
Total

2012

2013

2014

2015

2016

17
40
74
131

16
273
77
366

16
265
72
353

12
357
133
502

14
199
71
284

Fonte: Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, Indicadores de Direitos Humanos 2017

De acordo com o INR, entidade responsável a nível nacional pela análise das queixas relativas a
discriminação com base na deficiência e o reencaminhamento das mesmas para a entidade competente
para a instrução de procedimento de contraordenação e publicação de relatório anual com a
sistematização dos dados, de acordo com a aplicação da Lei n.º 46/2006, verifica-se que, entre 2012 e
2015, se registou um aumento do número de queixas por práticas discriminatórias contra pessoas com
deficiência, tendo decrescido em 2016.
Observa-se que o número de queixas recebido pelo INR é residual face ao número de queixas
processadas diretamente pela Provedoria de Justiça e por outras entidades.
Relativamente ao seguimento dado às queixas, verifica-se que a maioria dos processos foi
arquivada. Na análise dos fundamentos que justificam o arquivamento, em 2016, constata-se que, dos
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154 processos arquivados, o motivo mais invocado diz respeito à resolução dos mesmos (92), seguido da
falta de indícios de prática discriminatória (58), desistência (2) e inadmissibilidade legal do procedimento
(2).
Na análise sobre as queixas, constata-se que a acessibilidade é o domínio que regista maior
número com uma média de 53 queixas registadas entre 2011 e 2016, seguida da educação e da saúde
com 40 e 30, respetivamente.

Quadro n.º 65 - Queixas relativas a discriminação com base na deficiência [2012 -2016]
Domínios

2012

2013

2014

2015

2016

Acessibilidade

60

51

47

37

70

Educação

9

78

26

45

44

Emprego

10

15

20

25

13

Saúde

14

17

14

69

34

Seguros e banca

9

6

11

10

7

Outras limitações no exercício de direitos
12
180
219
304
102
Fonte: Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, Indicadores de Direitos Humanos 2017

Os pedidos de apoio recebidos pela Provedoria de Justiça, rececionados através da Linha do
Cidadão com Deficiência (linha gratuita que visa apoiar estes cidadãos, prestando informações sobre os
direitos e os apoios), têm-se mantido relativamente estáveis desde 2013, com cerca de 600 chamadas
anuais (2012 - 180; 2013-645; 2014-586; 2015-622 e 2016-607).
A análise do tipo de provimento aos pedidos pela Provedoria de Justiça (2012-2016) revela que,
na maioria dos casos, os procedimentos realizados passaram pela prestação de informações e
encaminhamento para outras entidades (302) ou apenas pela prestação de informações (207). A
intermediação, acompanhamento e abertura de procedimentos assumiram uma dimensão mais residual
(39). Relativamente aos assuntos que motivaram o contacto, constata-se que a maioria dos pedidos dizia
respeito à atribuição de apoios e prestações sociais, a que se seguiam pedidos relacionados com
legislação, obrigações familiares e benefícios fiscais, questões relacionadas com reabilitação, cuidados de
saúde e atribuição de produtos de apoio, acessibilidade e estacionamento e educação.
Quanto ao perfil de utilizadores da Linha de Apoio, verifica-se que são as pessoas com deficiência
que mais utilizam este serviço, logo seguidas pelos seus familiares (pais, cônjuges, filhos ou outros) por
vizinhos/amigos, serviços e por organizações da comunidade.
Referem-se dados do European Health and Social Integration Survey (EHSIS, 2012) que salientam
a dimensão transversal de discriminação relacionando os obstáculos à participação social, reportados por
cidadãos portugueses com deficiência. As principais barreiras mencionadas incluem mobilidade (48%),
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acesso ao meio edificado (36%), acesso ao emprego (38%) e a serviços de transporte (34%). Em
comparação com a média da UE, revela que as barreiras de acesso a atividades de lazer, sendo muito
mencionadas (42%), mantêm-se, ainda assim, abaixo da média europeia (61%). O domínio em que se
verifica maior desfasamento entre a realidade nacional e da UE, diz respeito a dificuldades em pagar bens
essenciais (36%) de pessoas com deficiência em Portugal, contra apenas 23% na média dos países da UE,
o que parece indiciar uma vulnerabilidade económica acrescida por parte das pessoas com deficiência em
Portugal.
Dados do Eurobarómetro, que analisou atitudes face a grupos em risco de discriminação, entre os
quais as pessoas com deficiência, mostram que 2% das pessoas inquiridas em Portugal considera ter sido
vítima de discriminação com base na deficiência, o que se situa ligeiramente abaixo da média da UE (3%).
Porém, quando inquiridos sobre a sua perceção relativamente a vários fatores de discriminação, os
portugueses apontaram a deficiência como o segundo principal motivo de discriminação no país (65%), a
par com a identidade de género transexual ou transgénero, sendo este também o resultado onde se
registou maior discrepância face à média da UE (+15 pp). Menos de metade das pessoas inquiridas, em
Portugal, considera que "está a ser feito o suficiente para promover a participação de determinados
grupos em risco de exclusão no mercado de trabalho".
Os valores situam-se abaixo da média europeia, independentemente do tipo de discriminação
considerado. A deficiência registou um dos piores valores em Portugal, dado que apenas 22% das pessoas
inquiridas "considerou estar a ser feito o suficiente para promover a inclusão das pessoas com deficiência
no mercado de trabalho", um valor que coloca o país muito abaixo da média da UE.
Quando questionados diretamente sobre os grupos que consideravam estar em maior
desvantagem no acesso ao mercado laboral, possuindo os mesmos níveis de competência e qualificações
que os outros candidatos, a deficiência foi novamente um dos motivos mais evocados (49% face a uma
média na UE de 46%), apenas superado pela idade (+55anos), aparência e apresentação da(o)
candidata(o).
As pessoas inquiridas em Portugal revelaram uma atitude mais favorável à implementação de
medidas de ação positiva e outras iniciativas de correção de desigualdades do que a média europeia, 85%
afirmaram concordar com a introdução de formações sobre diversidade para trabalhadores e
empregadores (+5pp que a média UE), 84% com a monitorização dos processos de recrutamento para
assegurar que os candidatos em risco de discriminação têm as mesmas oportunidades que outras pessoas
com as mesmas competências e qualificações (+7 pp que a média da UE) e 81% com a introdução de
procedimentos de monitorização da força laboral para aferir a representação de grupos de risco de
discriminação (+12 pp que a média da UE). Por outro lado, quando questionadas se concordavam com a
necessidade de introdução de medidas de reforço da proteção de diversos grupos em risco de
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discriminação, no que se refere a acesso a bens e serviços, proteção social e educação, 76% das pessoas
inquiridas responderam favoravelmente, contra 62% na média da UE.

Educação
Na Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o direito à educação é consagrado no
artigo 24.º onde se promove "um sistema de educação inclusiva a todos os níveis e uma aprendizagem ao
longo da vida" que permita o desenvolvimento do potencial humano, dos talentos e criatividade de todas
as pessoas com deficiência, de modo a permitir-lhes uma participação efetiva e plena na sociedade.
Na legislação nacional, o direito à educação das pessoas com deficiência é enquadrado pela Lei de
Bases da Educação (Lei nº 46/86 de 14 de outubro), pelo Decreto-lei n.º 35/90, de 25 de janeiro, pelo
Decreto-lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, atualmente em revisão. Outros instrumentos legislativos relativos
ao período de escolaridade obrigatória incluem o Despacho Normativo n.º I-H/2016, de 14 de abril, que
prevê uma redução do tamanho das turmas, desde que os alunos com necessidades educativas especiais
aí passem pelo menos 60% do seu tempo livre e a Portaria n.º 201-C/2015 que regula a criação dos Planos
Individuais de transição (PIT), visando apoiar alunos com currículo específico individual (CEI) na sua
transição para a vida pós-escolar.
O apoio a crianças com deficiência em idade pré-escolar é prestado no âmbito do Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), que prevê um conjunto de apoios a estas crianças e
famílias, incluindo cuidados de prevenção e reabilitação relacionados com a educação, saúde e proteção
social.
No ensino superior, a Portaria n.º 197-B/2015 estabelece um contingente especial de acesso ao
ensino superior para estudantes com deficiência física e sensorial de 2% ou 2 vagas por cada
instituição/curso (artigo 10.º, alínea e). A Lei n.º 37/2003 de 22 de agosto, que estabelece as bases do
financiamento do ensino superior, afirma que devem ser considerados apoios específicos a conceder a
estudantes com deficiência (artigo 20.º).
De acordo com o Despacho do Diretor Geral do Ensino Superior, de 14 de setembro de 2018
(Despacho n.º 8584), todos os estudantes do ensino superior com incapacidade igual ou superior a 60%
podem beneficiar de bolsa de estudo equivalente ao valor da propina efetivamente paga. Para o efeito,
apenas necessitam de reunir três requisitos:


Estar matriculados e inscritos em instituição de ensino superior



Comprovar a incapacidade através de atestado multiusos



Ter a situação tributária e contributiva regularizada
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Esta bolsa de estudo, atribuída por incapacidade, é cumulativa com a bolsa de estudo atribuída no
âmbito da ação social, por carência económica.
De acordo com as estatísticas disponibilizadas pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e
Ciência (DGEEC), Portugal tem dado alguns passos importantes para a concretização do paradigma da
escola inclusiva no decurso da escolaridade obrigatória. No ano letivo 2016/2017, 99% do total de
estudantes com deficiência frequentava o ensino regular, 86% dos quais em estabelecimentos da rede
pública.
Na análise comparativa de dados relativos à frequência de estabelecimento de ensino públicos e
privados, considerando todos os ciclos do ensino obrigatório, verifica-se que a proporção de estudantes
em cada um destes tipos de escolas se tem mantido estável. No entanto, quando se comparam apenas os
dados dos alunos abrangidos simultaneamente pelo SNIPI e DL n.º 3/2018, observa-se uma tendência
para o recurso crescente a estabelecimentos privados.
Verifica-se igualmente, a tendência para um aumento progressivo do número de estudantes com
necessidades educativas especiais a frequentar o 3.º ciclo do ensino secundário, o que se poderá explicar,
pela implementação da legislação e pelo prolongamento da escolaridade obrigatória para 12 anos.
É de referir que persiste uma grande discrepância de género na população estudantil com
necessidades educativas especiais, com sub-representação feminina: 38% de alunas para 62% de alunos.
57% dos alunos com Currículos Específicos Individuais (CEI) ou que frequentam uma Unidade
Especializada, passa menos de 40% do tempo letivo com a turma, revelando que a maioria destes
continua a não beneficiar de uma educação verdadeiramente inclusiva.
Registou-se um corte acentuado no número de horas mensais de apoio terapêutico prestado
pelos Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) que passou para quase metade a partir do ano letivo
2015-2016. Este dado vai ao encontro de uma das críticas mais frequentemente apontadas ao atual
modelo de educação inclusiva - a carência de recursos técnicos e humanos que permitam assegurar o
adequado acompanhamento de todos os alunos com necessidades educativas especiais e,
particularmente, de quem necessita de apoios especializados, designadamente, intérpretes de língua
gestual, terapeutas da fala, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e outros apoios técnicos.

Emprego
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece o direito ao trabalho no
artigo 27.º, estipulando que se deve incluir "o direito à oportunidade de ganhar a vida através de um
trabalho livremente escolhido ou aceite num mercado e ambiente de trabalho aberto, inclusivo e
acessível". Assim, proíbe-se a discriminação com base na deficiência nas matérias relacionadas com o
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emprego e instam-se os Estados Parte a tomar medidas para que as adaptações razoáveis e necessárias
sejam realizadas no local de trabalho.
O Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, salvaguarda o princípio da
não discriminação no emprego de pessoas com deficiência garantindo, a qualquer trabalhador ou a
candidato a emprego, o direito de não ser direta ou indiretamente discriminado com base em várias
caraterísticas pessoais, incluindo a deficiência, a capacidade reduzida de trabalho ou doença crónica. O
artigo 85.º - 2 do Código de Trabalho prevê que o Estado deve estimular e apoiar a ação do empregador
na contratação de trabalhador com deficiência ou doença crónica e na sua readaptação profissional.
Nas políticas públicas, dando seguimento a anteriores iniciativas, o DL n.º 290/2009 criou o
Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidades,
implementado com o apoio financeiro e técnico do IEFP, através de Centros de Reabilitação Profissional
de Gestão participada e de outras entidades de reabilitação de natureza não lucrativa.
Atualmente, o quadro de apoio à qualificação e inserção profissional de pessoas com deficiência
abrange o acesso a medidas específicas de apoio e medidas gerais.
As medidas específicas, designadas de medidas de reabilitação profissional, incluem quatro
eixos de apoio:
 Apoios à Integração, Manutenção e Reintegração no Mercado de Trabalho, que integram
quatro modalidades específicas de apoio: i) informação, avaliação e orientação para a
qualificação e o emprego; ii) apoio à colocação; iii) acompanhamento pós colocação; iV)
adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas
 Emprego Apoiado, que integra as seguintes modalidades de apoio i) estágios de inserção; ii)
contratos emprego-inserção; iii) emprego protegido; emprego apoiado em mercado aberto
 Marca Entidade Empregadora Inclusiva, que visa premiar entidades empregadoras que se
caraterizem por práticas inclusivas em relação às pessoas com deficiência
 Financiamento de apoio à aquisição, adaptação ou reparação de produtos de apoio que sejam
indispensáveis para o acesso e frequência da formação profissional ou a obtenção e
manutenção do emprego e progressão na carreira (apoio integrado no Sistema de Atribuição
de Produtos de Apoio - SAPA).

As medidas gerais incluem iniciativas de promoção do emprego e formação profissional que,
embora sejam abertas a outros públicos, podem conter bonificações de financiamento, ser majoradas ou
prever outras formas de discriminação positiva, tendo em vista o reforço da qualificação e
empregabilidade das pessoas com deficiência. Uma destas medidas, criada em 2017, foi o ContratoEmprego (Portaria n.º 34/2017 de 18 de janeiro), um incentivo à contratação que consiste na concessão
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de um apoio financeiro às entidades empregadoras que celebrem contratos de trabalho sem termo a
inscritos no IEFP há pelo menos seis meses.
No caso de públicos desfavorecidos, onde se incluem as pessoas com deficiência, esta medida
aplica-se independentemente do tempo de inscrição no IEFP. Também o Programa de Estágios
Profissionais (Portaria n.º 131/2017 de 7 de abril) continua a prever uma majoração da comparticipação
financeira às entidades que integrem estagiários/as com deficiência (artigo 3.º-I).
Complementarmente, a fim de promover a integração profissional de pessoas com deficiência na
Administração Pública, o DL n.º 29/2001 de 3 de fevereiro estabeleceu uma quota obrigatória para
admissão, que estipula que: i) 5% das vagas devem ser reservadas para pessoas com deficiência quando o
concurso envolver 10 ou mais lugares; ii) deve ser reservado pelo menos um lugar para pessoas com
deficiência em concursos de 3-9 vagas; iii) no caso de um concurso público que envolva 1-2 vagas, deve
ser dada a preferência à pessoa com deficiência sempre que as ou os candidatos obtenham a mesma
classificação.
De referir que, apesar da Lei n.º 38/2004 de 18 de agosto (Bases Gerais do regime jurídico da
prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência) prever no artigo 28.º, a
possibilidade de introdução de quotas para a contratação de trabalhadores com deficiência, no setor
privado, nunca foram alvo de regulamentação, pelo que não existe obrigatoriedade de contratação de
pessoas com deficiência neste setor.
Os dados gerais sobre emprego de pessoas com deficiência referem que:
 O desemprego registado desceu 18,8% entre 2011-2016 para a população em geral, mas
aumentou 26,7% na população com deficiência;
 O desemprego de curta duração entre pessoas com deficiência desceu 6,7% entre 2011-2016,
mas o emprego de longa duração subiu 63,8%;
 As pessoas com deficiência inseridas em empresas privadas com mais de 10 trabalhadores/as
representam menos de 1% do total de trabalhadores;
 As pessoas com deficiência representam apenas 2,3% do total de trabalhadores da
Administração Pública.

Condições de Vida e Proteção Social
O direito a um nível de vida e proteção adequados, tal como o disposto no artigo 28.º da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, inclui, para as pessoas com deficiência e suas
famílias, o acesso a "alimentação vestuário e habitação adequados e uma melhoria contínua das
condições de vida... sem qualquer discriminação com base na deficiência".
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O sistema de proteção social das pessoas com deficiência em Portugal assenta num conjunto de
prestações sociais atribuídas pelos subsistemas da Segurança Social, complementadas por outras
respostas sociais geridas diretamente pela Segurança Social ou em articulação com outras estruturas, tais
como IPSS, numa perspetiva de subsidiariedade.
As prestações sociais são apoios financeiros que visam "compensar o acréscimo de despesas e
eventual redução de rendimentos do beneficiário ou do seu agregado familiar devido à situação de
deficiência". No quadro n.º 66 são apresentadas as prestações sociais existentes, bem como as condições
de acesso às mesmas.
Quadro n.º 66 - Prestações sociais e condições de acesso (área da deficiência)
Prestações sociais

Condições

Prestação Social para a Inclusão (PSI), atribuída a pessoas
com deficiência com idade igual ou superior a 18 anos e
inferior à idade normal de acesso à pensão de velhice do
regime geral (66 anos e 3 meses de idade em 2017)

A componente base desta prestação entrou em vigor em outubro
de 2017. Esta prestação unifica alguns dos regimes anteriores.
Pessoas com um grau de incapacidade >80% recebem 264,32€
mensais (12meses), sem limite de acumulação de rendimentos,
nomeadamente de trabalho. No caso de pessoas com um grau de
incapacidade >60%<80%, o montante a receber está sujeito a
condição de recursos

Bonificação do abono de família para crianças e jovens
com deficiência com idade inferior a 24 anos. A partir de
outubro de 2017, passou a poder ser solicitada a transição
para a PSI

Entre os 61,57€ e os 162,05€ mensais, dependendo da idade da
criança e da estrutura do agregado (família monoparental /não
monoparental) sujeita a condição de recursos

Subsídio por frequência de estabelecimento de educação
especial para estudantes com idade inferior a 24 anos

Sujeito a condição de recursos

Subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença
crónica para fazer face a necessidades temporárias de
acompanhamento

Montante variável de acordo com a carreira contributiva.Atribuído
por período até 6 meses, que pode ser prolongado até ao limite
de 4 anos

Subsídio mensal vitalício para pessoas com deficiência a
partir dos 24 anos. A partir de outubro de 2017,
transitaram automaticamente para a PSI
Pensão de invalidez para situações de incapacidade
permanente para o trabalho

177,64€ (12 meses)
Montante variável de acordo com a carreira contributiva

Pensão social de invalidez para situações de incapacidade
permanente para o trabalho
(A partir de outubro 2017 transitaram automaticamente
para a PSI)

Atribuída a pessoas que não reúnam condições de acesso à
pensão de invalidez. 203,35€/mensais (14 meses) aos quais
acresce um Complemento Extraordinário de Solidariedade de
valor variável em função da idade do/a beneficiário/a

Subsídio por Assistência de 3.ª pessoa para pessoas com
deficiência que necessitem de acompanhamento
permanente de uma terceira pessoa

101,68€. Sujeito a condição de recursos

Complemento por Dependência para pensionistas de
O montante a receber depende do grau de dependência e do
invalidez, velhice ou sobrevivência e beneficiários da PSI
regime contributivo, podendo atingir um mínimo de 91,51€ e um
que necessitem da ajuda de terceiros para a satisfação de
máximo de 183,02€
necessidades básicas da vida quotidiana
Fonte: Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, Indicadores de Direitos Humanos 2017
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As respostas sociais integram um conjunto de medidas de apoio social para crianças, jovens e
adultos com deficiência, algumas das quais são apresentadas de seguida:
 Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA), só é elegível quem tenha um grau de
incapacidade de pelo menos 60%. É necessária prescrição médica e é avaliada a importância do
produto de apoio para a melhoria da qualidade de vida do beneficiário. Não está sujeito a
condição de recursos. No caso de aprovação do pedido, as despesas são integralmente
reembolsadas.
 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), visa apoiar o desenvolvimento de
crianças com idade >6 anos e 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", articula estruturas da Segurança Social, Saúde e Educação, família e
organizações da comunidade (Decreto Lei n.º 281/2009 de 6 de outubro).
 Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI), criado pelo Decreto Lei n.º 129/2017 de 9 de
outubro, o MAVI assenta na disponibilização de assistência pessoal a pessoas com deficiência ou
incapacidade, em contextos diversos, para a realização de atividades de vida diária e de
mediação, que estas, em virtude das limitações decorrentes da interação com as condições do
meio, não possam realizar por si próprias.
 Centros de Atividades Ocupacionais, resposta social destinada a promover atividades para
jovens e adultos, a partir dos 16 anos, com deficiência grave.
 Lar Residencial, resposta de alojamento coletivo, temporário ou permanente, para pessoas com
deficiência com idade igual ou superior a 16 anos.
 Residência Autónoma, estabelecimento de alojamento temporário ou permanente para
pessoas com deficiência com idade igual ou superior a 18 anos, que mediante apoio, têm
capacidade para viver de forma autónoma.
 Quartos adaptados em residência universitária, estudantes devem apresentar candidatura a
alojamento junto dos serviços de ação social da universidade, sendo a mesma avaliada de
acordo com a incapacidade, comprovada através de Atestado de Incapacidade Multiusos e as
vagas existentes.

Da análise dos dados relativos à população residente com 5 ou mais anos com algum tipo de deficiência ou incapacidade (Censos 2011), importa referir que a prevalência total da deficiência neste grupo
(medida através de limitações à atividade) se situa nos 18%.
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Através dos dados relativos a cada grupo etário, constata-se que a prevalência é de 5% entre a
população residente com idades compreendidas entre os 5-14, de 4% dos 15-24 anos, 11% entre os 25-64
e de 42% para a população à população residente com 65 ou mais anos.
As dificuldades mais frequentes relacionam-se com problemas de memória ou concentração
(10%) e mobilidade (andar ou subir degraus (9%). A prevalência da deficiência tende a ser mais elevada
entre o género feminino, sendo mais notório no caso das dificuldades de memória ou concentração ou da
dificuldade em andar ou subir degraus.
A análise da prevalência da deficiência por género e grupo etário revela que a principal diferença
é encontrada no escalão etário superior, população com 65 ou mais anos, com uma taxa de prevalência
de 42% entre a população do género masculino e de 55% entre a população do género feminino).
Quadro n.º 67 – População residente com algum tipo de deficiência ou incapacidade [2011]

Total

Taxa de prevalência %
H

M

5 ou mais anos

18

15

21

65 ou mais anos

50

42

55

População residente

Fonte: INE, Censos 2011 (informação extraída a 16.11.2018)

De salientar a intervenção da ANIP – Associação Nacional de Intervenção Precoce junto de crianças dos 0 aos 6 anos de idade, com necessidades educativas especiais e suas famílias, nas suas vertentes
de apoio social, formação e investigação.
Segundo os dados do último Relatório da ANIP, no ano 2017/2018 eram acompanhadas 79 crianças no Concelho, sendo o 2.º Concelho do distrito com maior número de crianças em acompanhamento.
Em julho de 2018, já se encontravam com apoio/acompanhamento pela ELI – Equipa Local de
Intervenção, 56 crianças. Destas, 37 eram do género masculino e 19 do género feminino. No Concelho, o
acompanhamento incide sobretudo em crianças com idades entre os 3 e os 5 anos (79% do total de crianças acompanhadas), que apresentam maioritariamente alterações nas funções e estruturas do corpo,
sendo transversal a todas elas, o risco de atraso de desenvolvimento.
No que respeita à área de residência destas 56 crianças em acompanhamento, observa-se que as
mesmas residem, maioritariamente, nas freguesias de Glória e Vera Cruz (15), Esgueira (10) e Cacia (9),
conforme o seguinte quadro.
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Quadro n.º 68 – Crianças em acompanhamento (ANIP) por área de residência [julho 2018]
Freguesias

N.º crianças

Aradas

2

Cacia

9

Eixo e Eirol

3

Esgueira

10

Glória e Vera Cruz

15

Oliveirinha

5

Requeixo, Nª. Srª. de Fátima e Nariz

2

Santa Joana

5

São Bernardo

4

São Jacinto

1

Total

56

Fonte: ANIP – Associação Nacional de Intervenção Precoce (disponibilizados a 02.11.2018)

De acordo com a definição da UNESCO (2009), a educação inclusiva constitui um processo que
visa responder à diversidade de necessidades dos alunos, através do aumento da participação de todos na
aprendizagem e na vida da comunidade escolar.
O Decreto Lei n.º 54/2018 de 6 de julho veio reforçar a aposta numa escola inclusiva onde todos
os alunos, independentemente da sua situação pessoal e social encontram respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras da sua plena inclusão social.
Esta prioridade vem concretizar o direito de cada aluno a uma educação inclusiva que responda
às suas potencialidades, expectativas e necessidades no âmbito de um projeto educativo comum e plural,
que proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em efetivas condições de equidade, contribuindo para maiores níveis de coesão social.
No centro da atividade da escola estão o currículo e as aprendizagens dos alunos, tendo o presente decreto lei como eixo central de orientação a necessidade de cada escola reconhecer a mais valia da
diversidade dos seus alunos, encontrando formas de lidar com a diferença, adequando os processos de
ensino às caraterísticas e condições individuais de cada aluno, mobilizando os meios de que dispõe para
que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa.
Assente no desenho universal para a aprendizagem e na abordagem multinível no acesso ao currículo, esta abordagem baseia-se em modelos curriculares flexíveis, no acompanhamento e monitorização
sistemáticas da eficácia do contínuo das intervenções implementadas, no diálogo dos docentes com os
pais ou encarregados de educação e na opção por medidas de apoio à aprendizagem, organizadas em
diferentes níveis de intervenção, de acordo com as respostas educativas necessárias para cada aluno
adquirir uma base comum de competências, valorizando as suas potencialidades e interesses.
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Preconiza a reorganização da escola e das estruturas de apoio para a identificação de medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão ao longo da escolaridade obrigatória.
Potencia o Centro de Apoio à Aprendizagem, aglutinando o anterior modelo de unidade especializada, transformando-se num espaço dinâmico, plural e agregador dos recursos humanos e materiais,
mobilizando para a inclusão os saberes e competências existentes na escola, valorizando, os saberes e as
experiências de todos.
Define as Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, organizando-as em 3 níveis de intervenção: Universais, Seletivas e Adicionais, de acordo com as necessidades identificada em cada um dos
alunos.
Reforça-se o papel dos pais ou encarregados de educação, conferindo-lhes um conjunto de direitos e deveres conducentes ao seu envolvimento em todo o processo educativo dos educandos.
Face à recente mudança de paradigma, constata-se que as escolhas concelhias, à semelhança de
outras no país, defrontam-se com o desafio da reorganização, encontrando-se no momento atual, sem
disponibilidade para a apresentação de dados referentes ao presente ano letivo 2018-2019, no que diz
respeito à caraterização dos Recursos Específicos de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão ao nível de
Recursos Humanos e organizacionais, ao número de alunos com Medidas Seletivas e Adicionais, ao número de alunos com Programa Educativo Individual por nível de ensino e demais atividades e projetos, tendentes à caraterização da atual situação dos alunos com necessidades educativas.

De referir que o Concelho dispõe de um Centro de Recursos para a Inclusão, resposta da IPSS
CERCIAV - Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro, que colabora
com os Agrupamentos de Escolas na promoção da inclusão e da aprendizagem dos alunos, identificando e
aplicando as medidas de suporte necessárias.
Esta resposta social começou a funcionar no ano letivo de 2001/2002, fruto da reconversão da
Escola de Educação Especial, prosseguindo uma filosofia de inclusão dos alunos numa Escola que se quer
de todos. Pretende ser uma resposta de parceria cooperativa com a comunidade escolar. Hoje, insere-se
no contexto dos Centros de Recursos para a Inclusão, enquadrados no DL n.º 54/2018 (6 de
julho). Estabelece parceria com todos os Agrupamentos de Escolas (AE) do Concelho, com o AE da Gafanha da Encarnação (Concelho de Ílhavo) e com o AE de Vagos.
Disponibiliza serviços de psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, psicomotricidade e transição para a vida pós-escolar, e ao nível de ações, colabora na identificação e implementação das medidas
de suporte à aprendizagem e inclusão, apoia na elaboração, implementação e monitorização dos Programas Individuais (PEI) e Planos Individuais de Transição (PIT), apoia as Equipas Multidisciplinares dos Agru-
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pamentos parceiros, proporciona à comunidade educativa o acesso à informação e formação especializada, disponibiliza materiais e recursos de apoio à comunidade educativa.
A avaliação e intervenção do Centro de Recursos para a Inclusão são realizadas preferencialmente
nos vários estabelecimentos de ensino, com o apoio técnico de uma equipa multidisciplinar composta por
Psicóloga, Educadora Social, Terapeutas da Fala, Técnica de Psicomotricidade e Terapeutas Ocupacionais.
A CERCIAV dispõe ainda de mais 2 respostas sociais que dão apoio à população com deficiência do
Concelho:
 Centro de Atividades Ocupacionais (CAO): apoia pessoas com deficiência intelectual grave e
profunda, multideficiência e com problemáticas do foro psiquiátrico, após a idade de escolaridade obrigatória. Desenvolve atividades de caráter laboral/ocupacional no Centro de Aradas
(Aveiro), da Gafanha da Nazaré (Ílhavo), atividades ocupacionais em ambiente normal de trabalho, atividades físicas adaptadas, diversas atividades culturais, recreativas e de lazer, entre
outras.
 Serviço Domiciliário de Apoio às Famílias (SDAF): apoia os indivíduos e suas famílias através da
prestação de cuidados individuais e personalizados no domicílio, dando resposta aos Concelhos
de Aveiro e Ílhavo.

Complementarmente existem ainda no Concelho, outro CAO e 3 Lares Residenciais, respostas
sociais disponibilizadas pela IPSS APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.
O CAO da APPACDM é uma estrutura de apoio a pessoas com idade superior a 18 anos, portadores de deficiência severa ou profunda ou cujas capacidades não lhes permitem a integração profissional.
Tem essencialmente fins terapêuticos e de bem-estar e pretende assegurar condições de equilíbrio físico
e psicológico dos seus utentes. Sempre que possível são desenvolvidas tarefas simples, de caráter produtivo, socialmente úteis, eventualmente desenvolvidas no exterior da associação (estas Atividades Socialmente Úteis - ASU são reguladas pela Portaria n.º 432/2006, de 3 de maio).
Algumas das atividades desenvolvidas no CAO são os Lavores, AVD, Atividades Desportivas, Teatro, Hipoterapia, Pintura, Dança, Socialização/atividades lúdicas, Teares, Psicomotricidade, Fisioterapia,
Cerâmica, Reciclagem e decoração de papel, entre outras.
Existem ainda 3 Lares Residenciais localizados em Santiago, S. Bernardo e na Costa do Valado.
O Lar Residencial é um estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou
permanente, de pessoas com deficiência e incapacidade, de idade igual ou superior a 16 anos, que se
encontrem impedidas de residir no seu meio familiar.
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A APPACDM de Aveiro é a única instituição do Concelho com esta resposta social. A 05.01.2018,
tinha cerca de 19 pessoas em lista de espera (dados fornecidos pela instituição). De referir também que,
todos os lares residenciais do distrito de Aveiro (22 equipamentos) se encontravam lotados em janeiro de
2018 (consulta da Carta social online a 21.03.2018). A oferta revela-se por isso insuficiente, não
permitindo dar resposta às necessidades existentes nestes territórios.

Quadro n.º 69 – N.º utentes das respostas sociais CAO, Lar Residencial e SDAF
Instituição
APPACDM

CAO

Lar Residencial

SDAF

18

16

--

30

10

--

12

12

--

CERCIAV
90
-Fonte: Carta social online (dados consultados a 30.10.2018)

25

O Concelho dispõe ainda do Programa “Significativo Azul”, desenvolvido pela PSP. Este é um programa de âmbito nacional, desenvolvido pela PSP desde setembro de 2013, juntamente com mais três
parceiros: FENACERCI, INR e CNIS.
No Concelho, este programa de policiamento de proximidade abrange as freguesias de Aradas,
Esgueira, Glória e Vera Cruz, Santa Joana e S. Bernardo e é dedicado a um grupo classificado como especialmente vulnerável pela PSP, as pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência. Atendendo à
especial vulnerabilidade que pode existir sobre estas pessoas, nomeadamente em relação ao risco de
serem vítimas de violência doméstica, exploração laboral ou de crimes de cariz sexual, entre outro tipo de
criminalidade, este programa apresenta-se, segundo a PSP, como um efetivo contributo para a prevenção
e eventual deteção destes crimes.
No âmbito deste programa, a PSP acompanha um total de 14 pessoas, conforme quadro n.º 70
apresentado. De referir que “os outros motivos” referidos são alguns “comportamentos desajustados”
que levam à sua sinalização, e que não são possíveis de enquadrar em nenhuma das outras categorias
referenciadas.
Quadro n.º 70 - Programa Significativo Azul: N.º de pessoas em acompanhamento por motivo do apoio
Motivo de apoio

Aradas
H

Vítima de crime
Sozinho
Outros motivos
Total

M
1

0

1

Esgueira
HM
0
1
0
1

H

2
2

M
1
1
2

HM
0
1
3
4

Freguesias
Glória e Vera Cruz
H
2
1
3

M
1

1

HM
1
2
1
4

Santa Joana

S. Bernardo

H

H

3
3

M

1
1

HM
0
0
4
4

M

1
1

Total

HM
0
0
1
1

Fonte: PSP Aveiro (dados disponibilizados a 31.10.2018)
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1
4
9
14

PDS 2019-2021 | Eixo 3 – Deficiência
A falta de articulação/comunicação entre as instituições indica a necessidade de sensibilização
geral da sociedade para os direitos de cidadania das pessoas com deficiência. A escassez de respostas
institucionais pós escola, transição para a vida adulta, integração sócio profissional e educativa das
pessoas com deficiência e de vagas em respostas sociais destinadas às pessoas deficientes e de apoio às
famílias determinam privação dos direitos e de participação destes cidadãos.
A mobilidade e acessibilidade deficitárias no Concelho continuam a ser identificadas pelos parceiros como problemas basilares e persistentes que requerem reforço de atenção e de priorização, dada a
sua importância na garantia dos direitos das pessoas com deficiências.
Apesar do reconhecimento pelos parceiros de maior preocupação, com a mobilidade e acessibilidade, consideram que é fundamental dar continuidade ao processo de eliminação das barreiras arquitetónicas existentes no espaço público e vias, através de requalificação de pavimentos, rebaixamento de
passeios, colocação de rampas como alternativa às escadas, e de acesso aos edifícios públicos e privados,
de WC adaptados e de locais de estacionamento reservados para pessoas com deficiência e incapacidades.
Os parceiros referenciaram a necessidade de haver uma maior vigilância, devido à existência de
obstáculos na via pública (passeios degradados, caixas de eletricidade e gás, contentores, papeleiras,
mupis, vasos decorativos das lojas, esplanadas e estacionamento abusivo de viaturas em zonas de peões),
sendo imprescindível uma maior atenção no processo de licenciamento e fiscalização destas situações.
Foi deixada ainda recomendação aos profissionais e responsáveis pelo planeamento e gestão
urbana para adoção do desenho universal nas fases de planeamento e execução de equipamentos, nas
diversas intervenções e requalificações urbanísticas de forma a tornar o espaço público acessível e inclusivo.
Constata-se a premência de melhorar o acesso aos transportes públicos, designadamente autocarros e comboios, equipando-os com plataformas que rebaixem e sistemas de identificação/sinalização
de paragens para utilização pelas pessoas com deficiência e incapacidades.
De acordo com os parceiros, torna-se essencial a realização das sessões de focus group de pessoas com deficiência, como meio de auscultar diretamente as entidades que trabalham diariamente com
este grupo da população mais vulnerável, por forma a definir e implementar medidas e estratégias locais
com elevado grau de qualidade, eficácia e pertinência para este grupo específico.
Em forma de desafios para o futuro, os parceiros identificaram a necessidade de continuar a
implementar medidas para melhoria da mobilidade e acessibilidade e de resolução de situações proble-
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máticas identificadas. Referenciaram ainda a importância da criação de um grupo "voz do cidadão", em
representação das pessoas com deficiência e incapacidades, e a realização de focus group de pessoas com
deficiência, enquanto contextos privilegiados de auscultação e participação desta população.

Prioridade 1

Objetivos
Ações

Contribuir para não discriminação e plena integração das pessoas com deficiência,
mediante o cumprimento das condições mínimas de acessibilidade (espaço público,
equipamentos de lazer, estabelecimentos comerciais, etc.)
Problema: Acessibilidades deficitárias a diversos níveis, tais como, nos transportes
públicos, edifícios habitacionais, estabelecimentos comerciais, no espaço público (passeios, semáforos, multibancos, sinalizações informativas…), nos equipamentos de lazer,
culturais e desportivos, associada a uma falta de cidadania.


Implementar medidas que melhorem a acessibilidade da cidade (para pessoas com
deficiência, incapacidades – cadeiras de rodas, invisuais/surdas, ou outras limitações
–carrinhos de criança), nomeadamente no espaço público, transportes, etc.



Dinamizar focus group de pessoas com deficiência para recolha de informação e
sugestões, tendo em conta as incapacidades diferenciadas das mesmas



Criar grupo “voz do cidadão”, representante das pessoas com deficiência e
incapacidades com um papel de mediação e interlocução organizada

As questões de fraca articulação e comunicação entre as instituições e informação deficitária e
dispersa relativa à temática da deficiência continua a ser uma área premente de intervenção para os parceiros.
Neste âmbito, consideraram relevantes (identificando no “O que correu bem”), as ações realizadas pela Associação Pais em Rede (desfile de moda inclusivo, concertos de sensibilização com a participação dos jovens, sessões de esclarecimento/informação sobre legislação, apoios sociais, sexualidade, cuidar de quem cuida), ACAPO e Associação Convivência (passeatas urbanas pela inclusão, feira da inclusão,
exposição dos trabalhos das crianças do pré escolar e sessões de experimentação ativa com crianças do
pré-escolar), no sentido de sensibilizar a população em geral para uma cidadania mais ativa como direito
fundamental.
Os parceiros reconheceram ainda a importância de outras iniciativas concelhias, tais como as
promovidas pela Associação Pais e Amigos Habilitar que mobilizaram a comunidade aveirense em torno
de "Caminhadas pelo Autismo", encontros temáticos e da ação À Conversa com... "Autismo o caminho...",
organizada pelo Agrupamento de Escolas de Esgueira, em colaboração com outros parceiros da Rede
Social, que envolveram profissionais, pais e encarregados de educação, constituindo contextos de sensibilização, partilha e debate sobre as dificuldades e desafios de desenvolvimento, aprendizagens de crianças
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e jovens com necessidades especiais, desde o pré-escolar até à conclusão da escolaridade obrigatória,
tendo em vista a inclusão dos mesmos na escola e na sociedade.
Os parceiros validaram a pertinência de continuar a realizar as passeatas/experimentação ativa
em relação à falta de acessibilidade em determinados percursos na cidade e continuar a promover também a realização de sessões de esclarecimento destinadas a técnicos e pais sobre (os apoios existentes,
alterações de legislação), de modo a garantir o acesso aos direitos de proteção social e saúde, no sentido
de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e familiares.
Reforçaram ainda a importância de iniciar a sensibilização das crianças desde o pré escolar para a
aceitação da diferença dos direitos de todos e da diversidade humana e dar continuidade a eventos criativos e mobilizadores da sociedade sobre a diferença e os direitos dos cidadãos com deficiência.
Os parceiros propõem a identificação de pessoas com deficiência isoladas socialmente como um
dos desafios para intervenção, levantamento este a realizar em conjunto com as escolas, IPSS, serviços de
ação social, segurança social (após a escolaridade obrigatória "perde-se o rasto destes jovens”). Referiram
como uma boa prática a elaboração do Guia de Recursos na área da deficiência, sendo uma forma de sistematizar a informação sobre as respostas, recursos e serviços de apoio existentes no Concelho de utilização para os munícipes e de otimização de recursos entre as instituições.

Prioridade 2

Objetivos
Ações

Sensibilizar a população em geral para uma cidadania mais ativa como direito
fundamental
Problema: Fraca articulação/comunicação entre as instituições e informação deficitária
e dispersa relativa à temática da deficiência


Ações de experimentação ativa da falta de acessibilidades, por parte da
comunidade em geral e públicos mais estratégicos (comunidade escolar, meios de
comunicação social, …), tendo em vista uma maior sensibilização da importância em
tornar a cidade acessível a todos



Campanhas de sensibilização sobre os direitos e cidadania das pessoas com
deficiência



Sessões de informação/esclarecimento para técnicos e pais/EE (informação sobre
os apoios existentes, alterações de legislação, etc.)



Promover a existência de serviços de informação e acompanhamento dirigido a
pessoas com deficiência ou incapacidades



Elaborar Guia de recursos na área da deficiência (inclusão de todas as respostas,
recursos e serviços de apoio existentes)



Identificar as pessoas com deficiência isoladas socialmente (incluir escolas neste
levantamento, quando acaba a escola, “perde-se o rasto”)
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Na abordagem à rede institucional, os parceiros reconhecem que prevalecem insuficientes as respostas em áreas específicas destinadas às pessoas com deficiência, em geral, os obstáculos à inserção
socioprofissional, bem como as iniciativas destinadas à ocupação de tempos livres pós escola.
De cariz diferenciado, valorizaram a importância das iniciativas desenvolvidas pelo Projeto
GAPRIC da Associação Pais em Rede, que apoia cerca de 30 jovens, promovendo aquisição de experiências
socioprofissionais, desportivas e de lazer e, o Encontro "Desafios e oportunidades de emprego das pessoas com deficiência", realizado em 3 de outubro no ano em curso, promovido pelo projeto CLDS 3G Aveiro, CASCI, APPACDM E CERCIAV.
No interface com as instituições e empresas foi destacada a importância das sessões de sensibilização para a integração de pessoas com deficiência mental, em formação prática em contexto de trabalho, dado que constituem iniciativas importantes que desafiam a sociedade e os empresários, a proporcionar oportunidades de realização socioprofissional e conquista dos direitos através da inserção profissional.
A inexistência de vagas em respostas específicas, designadamente, CAO e Lar Residencial constituem obstáculos à promoção de condições condignas às pessoas com deficiência e seus familiares, agravada pelo envelhecimento dos pais/familiares e pela necessidade de prestação de cuidados diários.
Por outro lado, os parceiros identificaram como impedimentos à concretização das ações previstas, a falta de resposta em tempo útil na admissão a formação profissional, candidaturas, projetos, a
morosidade nos processos de contratação através do IEFP (“empresas recetivas, mas o processo é burocrático e não avança em tempo útil à concretização do mesmo”), tornando indispensável melhorar os
canais de comunicação/informação aos técnicos do terreno sobre os procedimentos e respostas existentes (IEFP – Centro de Recursos – Encaminhamento).
Foi registada com expetativa a realização da Formação de Agentes Educativos, ação mediada pelo
Projeto CLD 3G Aveiro junto do IEFP, destinada aos agrupamentos de escolas e IPSS. Os parceiros mantiveram como necessidade premente a criação de respostas pós escola para jovens dos 11 aos 18 anos com
deficiência e/ou incapacidades.
Deste modo, o grupo de trabalho elegeu como desafios para a intervenção, o reforço das ações
de formação mais específicas por exemplo em braille, língua gestual, fundamentais para a melhoria da
comunicação e interação com pessoas invisuais e surdas/mudas, a importância de manter a estabilidade
do pessoal técnico e auxiliar das escolas para melhorar o acompanhamento das crianças nas atividades
extracurriculares, atendendo à valorização do conhecimento e da experiência no apoio às crianças e
jovens com necessidades especiais.
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Quanto à plataforma VoluntaRIA: bolsa de voluntariado (ação do projeto CLDS 3G Aveiro), os parceiros consideraram importante garantir a sua operacionalização/continuidade e inclusão se possível da
mesma no novo espaço municipal – Casa da Cidadania.
Outro desafios a manter para a intervenção futura nesta área é a sensibilização do tecido empresarial para a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e a divulgação de boas práticas
e casos de sucesso de entidades públicas e privadas inclusivas, de modo a contribuir para a eliminação de
preconceitos e estigmas associados à integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Os parceiros identificaram ainda como desafios futuros, a criação de estruturas residenciais que
acolham conjuntamente pais (idosos) e filhos (adultos), tendo em conta o envelhecimento de ambos e a
maior exigência nos cuidados, bem como a promoção de campos de férias inclusivas, no âmbito dos OTL
que organiza em período de férias escolares.

Prioridade 3

Promover a criação de respostas para as pessoas com deficiência, nomeadamente ao
nível da transição para o mercado de trabalho, apoio especializado, ocupação de
tempos livres e descanso do cuidador
Problema: Respostas institucionais insuficientes, tendo em vista a plena integração das
pessoas com deficiência e incapacidade, designadamente: alojamento, apoio especializado (educação), transporte para atividades extra-curriculares (natação adaptada,
hipoterapia, etc.), programas de ocupação de tempos livres em períodos pós-letivos e
férias, despiste vocacional, formação profissional e inserção no mercado de trabalho




Criar respostas pós escola para jovens dos 11 aos 18 anos
Promover a organização de campos de férias inclusivos
Dinamizar Bolsa de voluntários para acompanhamento de pessoas com deficiência



Realizar sessões de sensibilização/informação sobre os apoios e incentivos à contratação de pessoas com deficiência



Promover sessões de sensibilização com entidades empregadoras para integração
de pessoas com deficiência em formação prática em contexto de trabalho (por
exemplo através da divulgação de boas práticas e casos de sucesso de entidade
públicas e privadas inclusivas)



Melhorar canais de comunicação/informação aos técnicos do terreno sobre os
procedimentos e respostas existentes (IEFP – Centro de Recursos –
encaminhamentos)



Reforçar o número de ações de formação mais específicas: braille, língua gestual



Promover a criação de estruturas residenciais que acolham conjuntamente familiares (idosos) e pessoas com deficiência (filhos adultos)

Objetivos
Ações
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Migrações e Minorias Étnicas
Migrações
Ao introduzir o tema Migrações é importante, num primeiro momento, abordar as emigrações e
imigrações intermunicipais/regionais, por forma a efetuar uma análise mais completa ao nível das
entradas e saídas da população residente no Concelho.
Entende-se por saldo migratório, a diferença entre o número de pessoas que imigram e o número
de pessoas que emigram. Resulta da diferença entre a imigração (entrada) e a emigração (saída) numa
determinada região, durante o ano, sendo que o saldo migratório é negativo, quando o número de emigrantes excede o número de imigrantes.
Analisando o quadro seguinte, verifica-se que o Concelho tem apresentado, entre 2015 e 2017,
um saldo migratório positivo, ou seja, o número de imigrantes intermunicipais tem sido superior ao
número de emigrantes, pelo que o Concelho se apresenta como um território mais propício à entrada de
pessoas vindas de outros Concelhos da Região de Aveiro, do que à saída de população residente no Concelho.
Relativamente à entrada de imigrantes provenientes de outros Concelhos, a mesma surge por
vezes associada a questões de empregabilidade, ensino e formação.

Quadro n.º 71 - Saldo Migratório [2015 – 2017]
Ano
Território
Região de Aveiro
Águeda
Albergaria-a-Velha
Anadia
Aveiro
Estarreja
Ílhavo
Murtosa
Oliveira do Bairro
Ovar
Sever do Vouga
Vagos

2015

2016

2017

767

233

294

89
-19
41
56
44
119
49
231
36
2
119

-93
-50
-38
363
-7
59
-8
169
-92
-68
-2

-112
-59
-43
436
-8
72
-8
205
-106
-82
-1

Fonte: PORDATA – (dados atualizados a 14.05.2018 e extraídos a 15.11.2018)

Portugal foi, durante décadas, um país de elevada emigração. Um número significativo de
portugueses viu-se forçado a emigrar de forma a conseguir melhores condições de vida, tendo para o
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efeito optado por diversos países dentro e fora do espaço europeu: França, Venezuela, Estados Unidos da
América, entre outros. A manifestação deste fenómeno prolongou-se até aos dias de hoje, mas com
configurações e destinos distintos. Atualmente são os países africanos de língua oficial portuguesa que
parecem produzir um forte poder de atração para a mão-de-obra portuguesa, nomeadamente, a
altamente qualificada.
Dado que a análise que é realizada pelo INE e pelo Observatório da Emigração incide sobretudo
nos dados dos Institutos Nacionais de Estatística de cada país de destino, não existem dados disponíveis
referentes à emigração ao nível dos Concelhos.
Segundo as estimativas apuradas pelo Observatório da Emigração, até dezembro de 2017,
1.502.151 portugueses encontravam-se a residir na Europa, 592.642 nas Américas e 171.942 noutros
países terceiros, perfazendo um total de 2.266.735 portugueses espalhados pelo mundo.
Esta deslocação é comprovada pelos relatórios de 2015, 2016 e 2017 do Observatório da Emigração13, conforme registado no quadro n.º 72.
Quadro n.º 72 - Cidadãos portugueses residentes em países de destino [2015 - 2017]

País de destino
França
Suíça
Brasil
Canada
EUA
Reino Unido
Alemanha
Espanha

2015

Ano
2016
N.º

2017

621.777
216.714
169.069
154.909
163.768
140.000
133.929
107.226

---223.099
---143.160
148.208
131.000
136.080
100.027

-----220.904
169.069
161.055
----139.000
146.810
96.266

Fonte: Observatório da Emigração, Informação extraída a 14.11.2018

Quanto à imigração, entrada de pessoas com propósito permanente ou temporário de trabalho
e/ou residência, este fenómeno constitui uma realidade marcada pelo volume e proveniência dos
imigrantes. Portugal tem vindo a assumir-se no contexto europeu e internacional, como um país de
destino para pessoas oriundas dos mais diversos países e, mais recentemente, na integração de
refugiados/exilados políticos. Muitos destes “novos” imigrantes registam uma dificuldade real de inserção
social no país de acolhimento, nomeadamente, devido a fatores associados à ausência de redes familiares

13

O Observatório da Emigração foi criado em 2008, através de um protocolo entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das
Comunidades Portuguesas (DGACCP) e o CIES/ISCTE - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Tem como objetivos principais: produzir e disponibilizar informação sobre a evolução, caraterísticas da
emigração e das comunidades portuguesas, e contribuir para a definição de políticas públicas neste domínio.
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de suporte, à dificuldade no acesso à habitação (própria ou em regime de arrendamento), dificuldades na
aprendizagem da língua portuguesa (ainda que este seja um obstáculo que não afeta todos os imigrantes)
e ainda, devido às baixas qualificações ou dificuldades no reconhecimento das mesmas para efeitos de
acesso a determinadas profissões. Reconhecendo estes fatores e a consequência direta da sua
conjugação, o Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.), através de intervenção direta ou dos
Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), é responsável por garantir as políticas de
intervenção inerentes a esta área de intervenção. Tem como missão promover políticas públicas, que
privilegiem a inclusão social, a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade entre culturas,
etnias e religiões. Numa realidade migratória cada vez mais complexa e desafiante, têm vindo a ser
adotadas estratégias que privilegiam uma abordagem transversal e articulada, e que se apoiam numa
gestão integrada e consensual, que promova o necessário reforço da coesão social.
Salienta-se a este nível, o Plano Estratégico para as Migrações (PEM) 2015-2020, aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros, n.º 12-B/2015, de 20 de março, que visa procurar respostas multivetoriais no fomento de uma política migratória moderna. A intervenção ao nível das migrações passou
assim a estar definida e priorizada em 5 eixos de intervenção, a saber:


Eixo I – Políticas de integração de imigrantes: consolidação do trabalho de integração, capacitação e combate à discriminação dos imigrantes e grupos étnicos na sociedade portuguesa;



Eixo II – Políticas de promoção da inclusão dos novos nacionais: reforço de medidas de promoção da integração e inclusão dos novos nacionais, nomeadamente dos descendentes de imigrantes e de todos aqueles que entretanto, acederam à nacionalidade portuguesa;



Eixo III – Políticas de coordenação dos fluxos migratórios: valorização e promoção internacional
de Portugal enquanto destino de migrações, através de ações nacionais e internacionais de
identificação, captação e fixação de migrantes;



Eixo IV – Políticas de reforço da legalidade migratória e da qualidade dos serviços migratórios:
reforço da capacidade de intervenção transversal na execução da política migratória;



Eixo V – Políticas de reforço da ligação, acompanhamento e apoio ao regresso dos cidadãos
nacionais emigrantes: ações e programas, em articulação estreita com o Ministério dos Negócios
Estrangeiros, que promovam, acompanhem e apoiem o regresso de cidadãos nacionais emigrados no estrangeiro.
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No Concelho existe o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM)14 dirigido a todos
os migrantes de Países Terceiros, independentemente da sua nacionalidade, religião ou situação legal,
apoiando os seus processos de integração. O CLAIM presta informação sobre legalização, reagrupamento,
retorno voluntário, saúde, educação, equivalências escolares, nacionalidade, etc., atribui apoios sociais
urgentes (alimentos, vestuário), possibilita a frequência de aulas de Português e facilita encaminhamentos para apoio psicológico, enfermagem, microcrédito, apoio jurídico, entre outros.
Com o financiamento do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros
(FEINPT), o CLAIM teve em execução até final de 2015, as seguintes atividades:
 Gabinete de Apoio Geral Informação e Encaminhamento (GAGIE)
 Gabinete de Apoio Social (GASIN.PT)
 Ser Parte (sessões de esclarecimento)
 Incubadora Intercultural (eventos interculturais)

No quadro seguinte são apresentados os atendimentos realizados no GAGIE e no GASIN.PT:
Quadro n.º 73 – Atendimentos do GAGIE e do GASIN.PT [2015]
Ano
2015

Atividade
GAGIE
GASIN.PT
Total

665
561
1.226

Fonte: CLAIM, dados disponibilizados a 26.10.2018

Entre 2016 e 2017, o CLAIM disponibilizou informação, esclareceu dúvidas e questões sobre
direitos e deveres a 1.318 migrantes. Promoveu ainda a realização de 4 ações de Literacia para a Cidadania dirigidas a Nacionais de Países Terceiros, sobre os Direitos e Deveres do Imigrante, nomeadamente na
área da regularização em território português, finanças para não financeiros, Literacia informática e proteção social, tendo envolvido um total de 66 imigrantes.
O Concelho conta ainda com uma delegação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que
tem como função, o controlo da circulação de pessoas nas fronteiras e da permanência legal de estrangeiros em território nacional.
Segundo dados do SEF, no ano de 2015 residiam no Concelho, um total de 3.573 estrangeiros,
número que registou um aumento em 2016 e 2017. Em 2017, o número de estrangeiros a residir no

14

O CLAIM funciona desde abril de 2003 e resulta de um protocolo de colaboração entre a IPSS - Centro Social e Paroquial da
Vera Cruz e o ACIDI, I.P. (atual ACM, I.P.). Desde janeiro de 2015, é financiado pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais
de Países Terceiros (FEINPT).
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Concelho era de 3.894, o que corresponde a cerca de 31% do total da população estrangeira residente no
distrito de Aveiro.

Quadro n.º 74 - N.º de estrangeiros residentes no Concelho e distrito [2015 - 2017]
Ano

Distrito

Concelho

2015
2016
2017

11.700
11.798
12.487

3.573
3.640
3.894

Fonte: Serviço Estrangeiros e Fronteiras/SEFSTAT, informação extraída a 30.10.2018

Elaborando uma abordagem mais pormenorizada destes números referentes ao Concelho e dando relevo àqueles países com maior número de estrangeiros identificados, é possível concluir que os
pedidos de títulos de residência e vistos de longa duração são feitos por nacionais do Brasil, Ucrânia e
China. Contudo, é de realçar um aumento entre 2015 a 2017 da população vinda da Venezuela, fruto da
crise social do país, tendo-se fixado 72 pessoas no Concelho em 2015, número que aumentou para 120,
em 2017. Quanto ao género, é notório, nos anos em referência, um maior número de estrangeiros do
género feminino.
Quadro n.º 75 - Estrangeiros residentes que solicitaram títulos de residência e vistos de longa
duração [2015 a 2017]
2015

Nacionalidade
Brasil
Ucrânia
China
Angola
Cabo Verde
Guiné Bissau
S. T. Príncipe
Rússia
Venezuela
Outros
Total

2016

2017

M

F

M

F

M

F

444
203
141
91
72
70
57
40
35
1.741

572
197
170
80
77
59
57
64
37
1.832

400
200
131
85
64
79
58
39
39
1.758

553
202
186
75
77
68
62
57
56
1.882

513
194
127
96
50
74
55
32
48
1.883

686
203
156
86
72
66
55
50
72
2.011

3.573

3.640

3.894

Fonte: Serviço Estrangeiros e Fronteiras/SEFSTAT, informação extraída a 30.10.2018

Para além da emissão de títulos de residência e/ou vistos de longa duração, destinados sobretudo
ao nacionais de Países Terceiros, aos estrangeiros europeus que se deslocam entre os países da UE,
abrangidos pela Lei n.º 37/2006 que regula o exercício do direito de livre circulação e residência dos cidadãos da UE, também lhes é emitido o certificado de registo de cidadão da União, quando a sua permanência em território português é superior a três meses.
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O registo/emissão deste certificado pode ser efetuado nas Câmaras Municipais e/ou no SEF, cuja
emissão depende se estiverem reunidas as condições contempladas na lei e cumulativamente, a saber:
exercer uma atividade profissional em território português, dispor de recursos suficientes para si próprio
e para os seus familiares, estar inscrito num estabelecimento de ensino quando se trata de jovem até aos
18 anos, e ser familiar que acompanhe ou se reúna a um outro cidadão da UE.
No Concelho, a Câmara Municipal, através do Gabinete de Atendimento Integrado – GAI, é a entidade responsável pela emissão destes certificados, competindo ao SEF a emissão daqueles em que o
estrangeiro europeu já se encontra a residir em Portugal há mais de 5 anos.
É possível verificar pelo quadro seguinte, onde se faz referência aos países que têm uma maior
relevância estatística, que o número total de certificados emitidos aumentou consideravelmente de 2015
até 2017 em todos os países em referência, nomeadamente, Itália, Espanha, França e Bulgária. No total,
contemplando outros países da UE não identificados no quadro, foram emitidos pelo GAI, no período em
referência, um total de 440 certificados.
Quadro n.º 76 - Certificados emitidos pelo GAI e SEF [2015 - 2017]
2015

2016

2017

Nacionalidade
GAI(<5)

SEF(>5)

Total

GAI(<5)

SEF(>5)

Total

GAI(<5)

SEF(>5)

Total

23
10
9
4
6
2
4
1

42
90
42
49
13
19
30
58

65
100
51
53
19
21
34
59

34
56
20
10
2
5
9
20

48
65
42
46
15
9
27
33

82
121
62
56
17
14
36
53

50
33
22
14
10
10
10
3

63
93
74
50
13
10
29
56

113
126
96
64
23
20
39
59

Itália
Espanha
França
Alemanha
Holanda
Polonia
Reino Unido
Bulgária

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro – Gabinete Atendimento Integrado- dados disponibilizados a 25.10.2018

É de referir que esta entrada de estrangeiros no país pressupõe, no imediato, a procura de uma
melhoria nas suas condições de vida, o que se traduz na procura e integração no mercado de trabalho,
sendo por isso importante realçar os dados do emprego/formação da população migrante no Concelho.
Os dados que se apresentam de seguida foram obtidos junto do GIP UNIVERA da IPSS Centro
Social e Paroquial da Vera Cruz (CSPVC), destinado à população imigrante e referem-se ao período em
análise, de 2015 a 2017.
O GIP UNIVERA é protocolado com o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional (que
financia e estabelece objetivos) e o ACM – Alto Comissariado para as Migrações, integrando, assim, a
Rede Nacional de GIP’s e a Rede GIP Imigrante. Trata-se de 1 gabinete dos 10 existentes a nível nacional,
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dinamizados por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, e que contribuem para o desenvolvimento local, social, educacional, formativo e empresarial das comunidades onde se inserem.
O GIP Univera, a funcionar desde 2008, atende, apoia e acompanha na procura ativa de emprego,
no encaminhamento para ofertas de trabalho e/ou para formação profissional, para entidades de seleção
e recrutamento e para potenciais empregadores, para entidades formativas e do setor educativo, para
além de encaminhar para os vários serviços sociais internos da instituição e do Concelho.
De acordo com a informação disponibilizada pelo GIP, em 2015, registaram-se 1.090 atendimentos, entre os quais, 140 novos e 107 colocações em emprego. A nacionalidade de origem é maioritariamente portuguesa, com 81 pessoas (o que engloba, para além dos nascidos em Portugal, os que obtiveram a nacionalidade portuguesa, por inúmeras razões previstas na Lei), a que se segue a ucraniana com
16, brasileira com 8 e angolana com 7.
No ano de 2016, registou-se uma diminuição do número de atendimentos, para 983, dos quais
113 são novos, registando 99 colocações em emprego, 20 em ações de formação e 5 em estágio. A nacionalidade de origem é maioritariamente portuguesa, com 71 pessoas (o que engloba, para além dos nascidos em Portugal, os que obtiveram a nacionalidade portuguesa), a que se segue as pessoas provenientes
do Brasil e da Guiné Bissau, com 8 cada.
Em 2017, registaram-se 744 atendimentos, entre os quais 98 novos, havendo o registo de 66
colocações em emprego, 13 em ações de formação e 3 em estágio. Foram efetuados 1.425 encaminhamentos para emprego, 166 outros encaminhamentos e 49 encaminhamentos para o CLAIM. A nacionalidade dos novos utentes desempregados é maioritariamente portuguesa, com 64 pessoas, a que se segue
os nacionais de Angola, com 10 pessoas, os da Venezuela, com 7 pessoas. Não obstante, este último
número não reflete o notório aumento da vinda de população da Venezuela, maioritariamente portugueses e seus descendentes nacionalizados também portugueses, com dupla nacionalidade, afluência sentida
também no pedido de apoios sociais.

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

155

Minorias
O termo minoria diz respeito a um determinado grupo humano ou social que esteja em
inferioridade numérica ou em situação de subordinação socioeconómica, politica ou cultural em relação
ao outro grupo. Quando falamos no termo étnico, falamos de um grupo de pessoas que se identificam
umas com as outras, ou são identificadas como tal por terceiros, com base em semelhanças culturais ou
biológicas, ou ambas, reais ou presumidas.
Com esta definição de minoria, são consideradas para além das minorias étnicas, também os
refugiados e os requerentes/candidatos a asilo.
Refugiados e Candidatos a asilo
A partir de meados de 2015, a Europa assistiu à maior deslocação em massa de pessoas, sem precedentes desde a 2.ª Guerra Mundial, tendo mais de um milhão de pessoas pedido asilo na UE, a grande
maioria em fuga de conflitos armados, chegando à Europa através de arriscadas travessias do Mar Mediterrâneo.
De acordo com o Relatório de Avaliação da Política Portuguesa de Acolhimento de Pessoas
Refugiadas, elaborado pelo ACM, entende-se por refugiado “O estrangeiro ou apátrida que, receando com
razão ser perseguido em consequência de atividade exercida no Estado da sua nacionalidade ou da sua
residência habitual, em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da
liberdade e dos direitos da pessoa humana ou em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, convicções
políticas ou pertença a determinado grupo social, se encontre fora do país de que é nacional e não possa
ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção desse país ou o apátrida que, estando fora do
país em que tinha a sua residência habitual, pelas mesmas razões, não possa ou, em virtude do referido
receio, a ele não queira voltar.”
A Agenda Europeia para as Migrações (AEM), apresentada pela Comissão Europeia (CE) a 13 de
maio de 2015, refletiu esta preocupação, designadamente ao nível da resposta imediata, propondo a
implementação de um sistema de recolocação dentro da própria UE em resposta a este fluxo migratório.
Em maio de 2015, a CE propôs recolocar, durante os 2 anos seguintes, 40.000 pessoas a partir da
Grécia e Itália (países sob maior pressão migratória), para outros Estados Membros da UE. Em setembro
de 2015, foram adotadas duas decisões que estabeleceram um mecanismo excecional de recolocação de
mais 120.000 requerentes de proteção internacional para outros Estados Membros da UE até setembro
de 2017.
Em resposta a estas decisões, o Estado Português disponibilizou-se para o acolhimento de refugiados e, de acordo com o referido relatório, é atualmente, o 6.º país da UE com maior número de refugiados acolhidos no âmbito do Programa de Recolocação.
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Entre 2016 até novembro de 2017, chegaram a Portugal 1.520 cidadãos recolocados, 1.190 provenientes da Grécia e 330 de Itália. Destes, 261 são agregados familiares e 533 são menores. No que concerne à origem, destacam-se os recolocados sírios (833), iraquianos (338) e eritreus (311). A maior percentagem de pessoas que compõe estes fluxos é do género masculino (955), do género feminino são 565,
com uma forte presença de homens jovens e isolados, maioritariamente oriundos da Eritreia.
Fazendo uma análise territorial, é importante entender que, apesar de estarmos perante um novo
“desafio”, de âmbito mundial, Portugal desenhou uma estratégia nacional que visou a plena integração
das pessoas refugiadas, assumindo um papel de solidariedade ativa na Europa. Este modelo de acolhimento teve uma forte participação da sociedade civil e dos municípios, pelo que as 1.520 pessoas foram
acolhidas de forma descentralizada, em 98 municípios de norte a sul do país.
De acordo com o relatório em referência, no distrito de Aveiro foram integrados 116 refugiados,
quer por entidades públicas, IPSS, grupos informais da sociedade civil e religiosos. No Concelho, não se
verificou o acolhimento de nenhum refugiado no âmbito da PAR (Plataforma Apoio a Refugiados) , daí a
inexistência de dados relativos ao Concelho no quadro que a seguir se apresenta.
Ao nível do distrito são de destacar os Concelhos de Santa Maria da Feira e de Vagos que acolheram um total de 71 refugiados, a que corresponde 61% do total de refugiados integrados no distrito.
Quadro n.º 77 - N.º de refugiados integrados no distrito de Aveiro [2016 - 2017]
Concelhos

N.º

Águeda
Arouca
Castelo Paiva
Espinho
Ílhavo
Oliveira Azeméis
Oliveira Bairro
Santa Maria da Feira
S. João da Madeira
Vagos
Vale de Cambra
Total

7
3
3
7
6
5
4
51
8
20
2
116

Fonte: ACM,I.P. - Relatório de Avaliação da Politica Portuguesa de Acolhimento de Pessoas Refugiadas 2017
(informação extraída a 30.10.2018)

Muitas são as áreas de apoio na integração de refugiados, nomeadamente, a saúde, empregabilidade, cultura, educação, multiculturalidade, entre outras.
Abordando a área da educação, o ACM e a Associação Plataforma Global para Estudantes Sírios
(APGES) firmaram um Protocolo de Cooperação que visou a atribuição, no ano letivo 2017/2018, de bolsas de estudo a estudantes refugiados. Este protocolo determinou a implementação e execução do projeDiagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021
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to-piloto “Mecanismo de Resposta Rápida para a Educação Superior nas Emergências”, através do qual
foram aprovadas 29 bolsas ao abrigo do mesmo.
A Universidade de Aveiro (UA) foi uma das entidades exemplo no âmbito do reconhecimento na
integração desta população no ensino superior, nomeadamente, estudantes sírios, sendo que em novembro de 2018 se encontravam integrados 11 estudantes sírios. De acordo com o discurso proferido pelo Dr.
Jorge Sampaio, mentor desta plataforma, a 30.10.2018 “…para além da Universidade do Porto, a UA é a
instituição de ensino superior que mais estudantes sírios tem acolhido”. A estes estudantes é concedido
apoio ao nível da Ação Social indireta, nomeadamente no que diz respeito à concessão de alojamento em
Residência Universitária e apoio à alimentação, nas unidades alimentares da UA.

Para além dos refugiados deve também ser abordado, num outro conceito, aqueles que, por
questões de perseguição política, religiosa, racial e sexual no seu país de origem, podem ser protegidos
por outra autoridade soberana ou país, que se intitula de direito ao asilo, também conhecido por asilo
politico.
Em Portugal, o SEF é a entidade responsável pela decisão sobre aceitação de pedidos de proteção
internacional, bem como pela instrução dos processos de concessão deste tipo de proteção e determinação do Estado responsável pela análise dos pedidos e execução da transferência para outro Estado Membro. Os estatutos de proteção concedidos em Portugal vinculam-se principalmente à Convenção de Genebra de 1951, e ao acervo de instrumentos jurídicos da UE que integram o Sistema Europeu Comum de
Asilo (Diretivas sobre as condições a preencher para beneficiar do estatuto de proteção internacional,
sobre o procedimento de asilo, sobre as condições de acolhimento, e Regulamentos de Dublin e Eurodac)
e à Constituição da República Portuguesa.
Os relatórios de Imigração, Fronteira e Asilo elaborados pelo SEF, referentes a 2015, 2016 e 2017,
demonstram um aumento de pedidos oriundos dos mesmos continentes, o que se traduz no seguinte
quadro:
Quadro n.º 78 – N.º de pedidos de asilo por continente [2015 - 2017]
Ano
Continentes
Europa
Africa
Américas
Ásia
Outros
Total

2015

2016

2017

388
273
10
201
24
896

169
611
37
642
10
1.469

166
711
55
803
18
1.753

Fonte: SEFSTAT/SEF relatórios de Imigração, Fronteira e Asilo (2015/2016/2017)
Informação extraída a 30.10.2018.
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Com este aumento de pedidos de asilo, muito associado ao período temporal da chamada crise
dos refugiados, o Centro Distrital de Aveiro do ISS, através de um Protocolo de Cooperação em matéria de
apoio a refugiados e requerentes de asilo, assumido pelo Instituto de Segurança Social, passou, conjuntamente com outras entidades concelhias, a acolher requerentes de asilo, através da sua integração em
instituição com competência na matéria e ativação dos apoios necessários junto de outras entidades, com
vista à promoção de ações de cooperação conjuntas para a necessária integração social dos beneficiários
de proteção internacional, requerentes de asilo titulares de autorização de residência provisória e refugiados reinstalados.
De acordo com os dados obtidos junto do Centro Distrital de Aveiro do ISS, em 2016 foram efetuados 12 pedidos de apoio num valor total de €11.767,46. Quanto ao número de candidatos a asilo que
deram entrada por esta via, no período compreendido entre 2015 e 2017, foram integrados no Concelho
3 em 2015, 3 em 2016 e 4 em 2017.
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Minorias Étnicas
As comunidades ciganas estão identificadas como sendo uma minoria étnica, dadas as suas
caraterísticas grupais, culturais e sociais.
O Estado português, por solicitação da UE, elaborou uma Estratégia Nacional para a Integração
das Comunidades Ciganas, designada por ENICC. Esta Estratégia foi elaborada pelo ACIDI, I.P., sob coordenação do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro dos Assuntos Parlamentares, com execução no período de 2013 a 2020. Não obstante, no passado dia 8 de novembro, foi aprovada a sua revisão e alargamento até 2022 pelo Conselho de Ministros.
A ENICC surge, então, neste momento, com uma abordagem integrada e intersectorial, encontrando-se alinhada com outras estratégias nacionais como a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não
Discriminação 2018-2030 "Portugal + Igual", bem como com compromissos internacionais, tais como a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A ENICC contempla 5 Eixos – Transversal, Educação,
Habitação, Formação e Emprego e Saúde – sendo que o Eixo Transversal é composto pelas dimensões
“Conhecimento das comunidades ciganas e acompanhamento da Estratégia”, “Discriminação”, “Educação
para a Cidadania”, “História e cultura ciganas”, “Igualdade de género”, “Justiça e segurança”, “Mediação”
e “Segurança social”.
Com a ENICC surgiu o Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig) integrado também no ACM.
Este observatório tem como objetivo, a concretização das medidas previstas na ENICC.
Ao nível da intervenção com a comunidade cigana e, desde 2001, Portugal tem tido uma forte
presença no seu território de projetos financiados pelo Programa Escolhas. Este programa governamental
de âmbito nacional, promovido pela Presidência do Conselho de Ministros e integrado no ACM, apresenta
em todas as suas gerações como objetivo primordial a promoção para a inclusão social de crianças e
jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades, a não discriminação, e o reforço da coesão social, através de medidas que promovem a educação, formação e qualificação, o emprego e empreendedorismo, bem como a dinamização comunitária, a participação e a cidadania. Atualmente decorre a 6.ª geração deste programa, com términus a 31 de dezembro de 2018, estando
já prevista a existência da 7.ª geração, para o período de 2019 a 2020.
Numa vertente mais territorial, tendo como foco o Concelho, é de referir que a Cáritas Diocesana
de Aveiro esteve desde sempre ligada à intervenção com a comunidade cigana, da 1.ª geração do Programa Escolhas até à 5.ª geração, que terminou em dezembro de 2015.
Com o apoio deste projeto e de outras entidades com intervenção junto destas comunidades, foi
possível realizar um levantamento da comunidade cigana residente no Concelho em dezembro de 2015,
nomeadamente, nos acampamentos de maior dimensão/intervenção.
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Quanto à distribuição desta população tendo em conta a caraterística habitacional, Aveiro
apresenta-se como um Concelho onde existem 2 tipos de população:
- Famílias residentes em habitações construídas em forma de acampamento, onde os terrenos
foram adquiridos pela própria comunidade, mas de construção supostamente ilegal;
- Famílias residentes em casas arrendadas no mercado de arrendamento e em habitação
social;
Atualmente, o Concelho apresenta 8 acampamentos distribuídos por diferentes freguesias,
nomeadamente, Esgueira, S. Bernardo e Oliveirinha, sendo que uns são de cariz familiar e restrito e
outros, para além de apresentarem caraterísticas familiares, apresentam uma maior extensão de núcleos
familiares.
O último levantamento sociodemográfico efetuado à população de etnia cigana foi realizado em
dezembro de 2015, especificamente, nos 3 bairros existentes na zona dos Ervideiros, na freguesia de
Esgueira, designados por Bairros 1, 2 e 3 e, em 2016, no acampamento existente nas Agras do Norte,
implantado na mesma freguesia.
Importa ressalvar que, tendo em consideração a mobilidade territorial que carateriza esta população, os dados populacionais são alvo de recorrentes alterações, pelo que a caraterização aqui apresentada poderá já não se encontrar atualizada.

Caraterização dos acampamentos situados em Ervideiros
Bairro 1 - habitado exclusivamente por população de etnia cigana, cujos habitantes pertencem a
várias gerações com relações de consanguinidade. Os agregados familiares são caraterizados por famílias
nucleares com filhos. O bairro está construído numa linha vertical, encontrando-se as habitações em banda. A construção é, na sua maioria, do tipo precária, “abarracada”, composta por elementos em madeira,
alvenaria, sendo que algumas possuem as condições mínimas de habitabilidade, pelo facto de sofrerem
obras por parte dos seus moradores. Apresentava um total de 12 habitações, que contavam com um total
de 12 agregados familiares, constituídos por 15 adultos, 9 jovens e 5 crianças, perfazendo um total de 29
elementos, conforme quadro infra.
Bairro 2 - habitado exclusivamente por população de etnia cigana, cujos habitantes pertencem a
diferentes famílias com e sem relações de parentesco. Os agregados familiares são caraterizados por
famílias nucleares com filhos, com existência de situação de casamento precoce, gravidez na adolescência, consequente baixa de escolaridade e abandono escolar precoce, nomeadamente das jovens do género feminino. O bairro está construído numa linha vertical, encontrando-se as 13 habitações em banda,
sendo que a sua construção é, na maioria, do tipo precária, “abarracada”, composta por elementos em
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madeira, alvenaria, sendo que algumas possuem as condições mínimas de habitabilidade, mas outras nem
WC possuem.
Ao nível populacional apresenta um total de 12 agregados familiares, composto por 20 adultos,
13 jovens e 18 crianças, perfazendo um total de 51 elementos.
Bairro 3 - habitado exclusivamente por população de etnia cigana, cujos habitantes pertencem a
várias gerações com e sem relações de parentesco. Os agregados familiares são caraterizados por famílias
nucleares com filhos. O bairro está construído numa linha vertical, integrando 17 habitações em banda,
maioritariamente de construção precária, “abarracada”, composta por elementos em madeira, algumas
são de alvenaria, possuindo em alguns casos condições mínimas de habitabilidade.
Ao nível populacional apresenta um total de 17 agregados familiares, composto por 22 adultos,
22 jovens e 34 crianças, perfazendo um total de 78 elementos, conforme quadro que se segue.

Quadro n.º 79 – Levantamento populacional em Ervideiros [2015]
Identificação

N.º AF

Adultos (+22a)

Jovens (13-21)

Crianças (0-12)

Total elementos

Bairro 1
Bairro 2
Bairro 3

12
13
17
42

15
20
22
57

9
13
22
44

5
18
34
57

29
51
78
158

TOTAL

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro, Divisão Ação Social e Saúde – atualizado em dezembro 2015

Relativamente ao acampamento nas Agras do Norte, o seu surgimento teve origem há mais de
15 anos, com a atribuição de 3 pré-fabricados pela Câmara Municipal a 3 agregados de etnia cigana, com
a respetiva celebração de contrato de arrendamento apoiado. Não obstante, durante os últimos anos,
tem-se vindo a assistir ao aumento da construção abarracada, sendo que em dezembro de 2016, este
acampamento contemplava já um total de 10 agregados familiares.
Quadro n.º 80 – Levantamento populacional nas Agras do Norte [2015]
Identificação

N.º AF

Adultos (+22a)

Jovens (13-21)

Crianças (0-12)

Agras

10

22

9

16

Total elementos
47

Fonte: Câmara Municipal Aveiro – Divisão Ação Social e Saúde – SO Ação Social (março 2016)

Para além destes acampamentos, estão identificados ainda mais dois nas freguesias de Esgueira,
(zona de Taboeira), um em S. Bernardo e outro em Oliveirinha.

Nos últimos anos, o ACM tem promovido também uma intervenção em mediação intercultural,
nomeadamente através do projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos (MISP), que pretende
contribuir para a coesão social, a melhoria da qualidade de vida e a convivência cidadã intercultural, em
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municípios com diversidade cultural significativa, mediante uma gestão positiva e preventiva dessa mesma diversidade, através de uma intervenção mediadora e da participação dos protagonistas locais.
Dada a importância das Universidades/Instituições de ensino superior na produção de conhecimento em torno das questões e práticas de mediação, na qualificação de profissionais na área da mediação intercultural, bem como na monitorização e disseminação dos resultados obtidos a partir das referidas intervenções, torna-se fundamental apostar na congregação de interesses e esforços destas entidades, enquanto garante do aprofundamento, eficácia e da sustentabilidade da intervenção neste âmbito.
É com este propósito, que o ACM, em maio de 2015, e por ocasião do Dia Mundial da Diversidade
Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, constituiu a RESMI – Rede de Ensino Superior para a Mediação Intercultural com a assinatura da Carta de Compromisso pelos representantes de 23 entidades do
ensino superior, sendo a Universidade de Aveiro (UA) uma das assinantes.
Com esta adesão da UA à RESMI, outras entidades concelhias foram convidadas a integrar este
grupo de trabalho em mediação intercultural no ensino superior, de entre as quais a Câmara Municipal e
outras entidades integrantes do Grupo de Trabalho do CLASA na área das Migrações e Minorias. O trabalho da RESMI a nível local passa por ações de apoio e integração na comunidade e sociedade civil, dos
estudantes oriundos de países terceiros, com a colaboração e apoio de diversas instituições locais.
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PDS 2019-2021 | Eixo 4 – Migrações e Minorias Étnicas
Migrações
Os parceiros do CLASA com intervenção social e específica com a população migrante e minorias
identificaram um conjunto de problemas como mais prementes e de prioritária resolução, nas duas vertentes deste eixo.
No âmbito das migrações, incide, essencialmente, nas práticas ilegais junto da população imigrante com a agravante da falta de acesso à documentação, a dificuldade de aceitação desta população na
comunidade local, no acesso à habitação, saúde, escola/formação e emprego, considerando os parceiros
a necessidade de continuar apostar em ações formação/sensibilização que apoiem os migrantes em diferentes áreas, contribuindo assim para uma melhoria na sua integração e aceitação na sociedade/comunidade.
As práticas ilegais junto da população migrante continua a ser uma prioridade para o próximo
plano, considerando-se ser imprescindível manter as ações de sensibilização para técnicos, escolas e
públicos vulneráveis no âmbito do Tráfico de Seres Humanos, bem como as campanhas de sensibilização.
A criação de um grupo de trabalho para intervenção junto das comunidades migrantes torna-se
um desafio futuro, de modo a potenciar o estabelecimento de uma política de proximidade e de referência, trabalhando em diferentes áreas de intervenção e ao nível da sensibilização, educação, formação,
integração, interculturalidade social.

Prioridade 1

Objetivos
Ações

Intervir sobre práticas ilegais (Exploração sexual, laboral, TSH, prostituição)


Desenvolver mecanismos de interação entre as várias entidades que intervém junto das comunidades de migrantes, refugiados (SEF, CLAIM,…), de modo a otimizar
a articulação/partilha de informação, promovendo uma intervenção social integrada (dada a maior vulnerabilidade destas comunidades em serem alvo de exploração laboral e outras)



Disponibilizar informação sobre comportamentos de risco nos territórios onde se
verifica a prática de trabalho sexual



Realizar e manter atualizado o diagnóstico concelhio referente à intervenção na
área da prostituição



Realizar ações de sensibilização e informação no âmbito do TSH – Tráfico Seres
Humanos (para técnicos, comunidade escolar, moradores em habitação social, e
outros públicos mais vulneráveis…)



Manter a realização das campanhas de sensibilização da comunidade em geral no
âmbito do TSH
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Prioridade 2

Contribuir para melhorar a aceitação das comunidades migrantes pela comunidade
local


Dinamizar ações de sensibilização sobre o tema das migrações



Realizar ações de interculturalidade em contexto escolar e comunitário (por
exemplo ciclo de cinema/documentários, exposições, …)



Criar espaços de convivência intercultural (a Mostra Intercultural deverá ser inserida em contexto de convivência intercultural, em encontros improváveis e grupos
culturais / a agenda cultural municipal deveria contemplar iniciativas nesta área)

Objetivos
Ações

Prioridade 3
Objetivos
Ações

Prioridade 4

Objetivos
Ações

Contribuir para a diminuição das situações de ilegalidade/ falta de acesso a
documentação por parte da população migrante


Realizar ações de informação/formação (informais e práticas) sobre os recursos
existentes de apoio a esta população, Direitos e Deveres, etc.

Contribuir para a diminuição das dificuldades no acesso aos serviços/respostas
(habitação, saúde, emprego, escola/formação)


Aumentar a oferta de cursos de aprendizagem da língua portuguesa



Aderir ao programa de “Mentor Imigrante” – Programa do ACM, I.P



Criar uma plataforma de voluntários para o ensino da língua e acompanhamento
na integração na sociedade



Promover a atribuição de técnico de referência em cada serviço público, com formação específica na área da migração



Formar os técnicos de referência através das ações promovidas pelo ACM,I.P



Potencializar a ação da RESMI na incorporação da mediação intercultural nas
diversas práticas

Abordando as minorias étnicas, continuam a estar identificados como problemas nesta população
específica, a não valorização da escola, a falta de condições de habitação condignas, a pouca implicação
das comunidades para a integração no mercado de trabalho.
Foi, ainda, considerado de extrema importância o maior envolvimento dos parceiros e articulação
entre as entidades que intervém diretamente com as comunidades de etnia cigana, enquanto prioridade,
nomeadamente, nas áreas de educação, habitação, mediação municipal e empregabilidade.
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PDS 2019-2021 | Eixo 4 – Migrações e Minorias Étnicas
Minorias Étnicas

Prioridade 1

Objetivos
Ações

Prioridade 2

Objetivos
Ações

Promover o acompanhamento próximo da gravidez na adolescência e uniões precoces


Realizar o levantamento da realidade concelhia relativa às uniões precoces e gravidez na adolescência



Realização sessões de esclarecimento sobre planeamento familiar, alimentação,
segurança alimentar

Contribuir para a valorização da escola pela comunidade, melhorando o relacionamento entre esta e a comunidade escolar


Promover a realização de ações de sensibilização/informação para a escolarização



Realizar ações sobre percursos escolares existentes, ensino vocacional, profissional e
saídas profissionais



Realizar oficinas temáticas com profissionais de áreas de emprego distintas



Realizar oficinas juvenis de multiculturalidade



Reforçar redes/fluxos de comunicação e sensibilização dos professores



Maior envolvimento com os serviços de apoio social e com os pais, à luz do direito
das crianças



Reforçar ações de sensibilização junto da comunidade escolar sobre fatores de risco/perigo



Promover ações para pais/EE (ex.: Escola da Cidadania)



Divulgar a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC
2013-2020)



Analisar o encaminhamento das crianças de etnia cigana para a educação especial
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Prioridade 3

Contribuir para melhorar as condições habitacionais da comunidade cigana
 Elaborar estudos e projetos de investimento para criação de alternativa habitacional
para esta população envolvendo a comunidade

Objetivos
Ações

Prioridade 4

Objetivos
Ações



Criar programa de mediação municipal e intercultural com o intuito de mediar a
relação comunidade/serviços



Elaborar projeto com diferentes entidades com vista a criação de uma bolsa de
arrendamento, sensibilizando para as práticas de não discriminação



Efetuar e manter atualizado o levantamento/identificação de habitações (não
sociais) devolutas passíveis de reabilitação e utilização para arrendamento de baixo
valor

Promover uma maior implicação das comunidades de etnia cigana para integração no
mercado de trabalho


Promover ações de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais desta população para uma maior integração no mercado de trabalho



Realizar ações de sensibilização das entidades empregadoras para a integração em
mercado de trabalho do tecido empresarial



Desenvolver ações de planeamento e de integração, devidamente articulada na parceria da Rede Social, com os diversos serviços: saúde, educação, emprego, etc.
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Pessoas em situação de sem abrigo
A definição de uma estratégia nacional ao nível da população sem abrigo decorreu da tomada de
consciência da existência de um problema, da deficiente resposta existente a esse problema e da
necessidade de consensualizar um tipo de resposta que potencie os recursos existentes, públicos e
privados.
Foi assim publicada, no final de 2009, a ENIPSA – Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas
Sem-Abrigo (2009-2015), que colocou como prioridade nacional, a intervenção junto desta população e
que preconizou a Rede Social como a estrutura, que a nível local, deveria articular a intervenção dos
diferentes agentes para a sua implementação. Com esta estratégia foi definido o conceito de pessoa em
situação de sem abrigo (PSSA), como toda a pessoa que, independentemente da sua nacionalidade,
origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição socioeconómica e condição de
saúde física e mental, se encontre:
 sem teto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em

local precário;
 sem casa, encontrando -se em alojamento temporário destinado para o efeito.

Considerando este enquadramento, o CLASA procurou aprofundar a problemática das pessoas em
situação de sem abrigo no Concelho e em finais de 2009, realizou o primeiro diagnóstico nesta área, com
a participação ativa de várias entidades parceiras com intervenção no território. Este diagnóstico acabou
por ser agilizado, fruto da partilha e experiência de trabalho em conjunto destas instituições no âmbito do
Grupo de Trabalho na área dos sem abrigo, acabando por sair reforçado pelas parcerias existentes entre
estas entidades, enquanto elementos do Núcleo Territorial dos PRI de Aveiro.
Em abril de 2012 é formalmente constituído o NPISAA - Núcleo de Planeamento e Intervenção
Sem Abrigo de Aveiro, através de protocolo de colaboração entre 21 entidades. O NPISAA é um núcleo de
parceria interinstitucional composto por entidades públicas e privadas, com intervenção direta ou indireta
junto das pessoas em situação de sem abrigo que integram os Grupos Alargado (GA) e Operativo (GO).
Ao GA15 compete promover um trabalho integrado entre os vários parceiros, nomeadamente,
através da divulgação e sensibilização para o conceito único de pessoa em situação de sem abrigo (PSSA),

15

GA: ACeS Baixo Vouga (Unidade de Saúde Pública Aveiro), Associação Melhoramentos Eixo, Associação Solidariedade Social Casa Mãe Ara-

das (RSI), Centro Comunitário da Vera Cruz, Centro Social Paroquial Vera Cruz /Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAIM),
Cruz Vermelha Portuguesa – Aveiro, Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - Equipa do Baixo Vouga, EAPN Portugal - Núcleo Distrital de Aveiro, Equipas de Saúde Mental Comunitária e Serviço Social do Centro Hospitalar Baixo Vouga, Estabelecimento Prisional Regional de
Aveiro, Fundação CESDA (RSI e CAT), Fundação Padre Félix (AAS), GNR, PSP e Santa Casa Misericórdia de Aveiro (RSI)
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elaboração do diagnóstico social do Concelho, monitorização e avaliação do trabalho do NPISAA, entre
outras ações.
Ao GO16 compete designar, por acordo entre as entidades parceiras, o gestor de caso que será a
figura central da intervenção desenvolvida junto da PSSA e que funcionará como mediador e agente de
coordenação entre esta e todas as outras entidades e serviços.
O modelo de intervenção e acompanhamento utilizado pelo NPISAA, adota as metodologias preconizadas pela ENIPSA e implica uma abordagem multidimensional na elaboração do diagnóstico das
situações e no acompanhamento dos casos, com desenho de um projeto de vida com vista à inserção e
autonomização face aos serviços de apoio, sempre que possível, construído na relação entre o utente e o
gestor de caso, com o qual mantém uma relação privilegiada.
A nível nacional, da avaliação da ENIPSA 2009-2015 realizada em fevereiro de 2017, destaca-se,
como uma das principais conclusões o entendimento de que, pese embora se tenha verificado existir um
défice na operacionalização da mesma, os seus pressupostos deveriam manter-se na estratégia seguinte,
uma vez que tais premissas foram validadas por todas as entidades que integram o GIMAE (Grupo de
Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia), coordenado pelo Instituto da Segurança Social.
Nessa conformidade, os objetivos estratégicos adotados no âmbito da estratégia nacional atualmente em
vigor – Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo 2017-2023 –
ENIPSSA 2017-2023), espelham, na sua grande maioria, os objetivos perspetivados na anterior estratégia.
Assim sendo, a ENIPSSA 2017-2023 compreende três eixos de intervenção, que visam a promoção
do conhecimento do fenómeno das PSSA, informação, sensibilização e educação, o reforço de uma
intervenção promotora da integração das PSSA, bem como a coordenação, monitorização e avaliação da
própria estratégia.
De forma sucinta, o Eixo 1 do conhecimento do fenómeno das PSSA (informação, sensibilização
e educação), integra um conjunto de medidas que visam o conhecimento permanente do fenómeno a
vários níveis, permitindo a troca de informação, a planificação e a tomada de decisões políticas.
O Eixo 2, reforço de uma intervenção promotora da integração das PSSA pretende garantir a
qualidade, eficácia e eficiência quer da intervenção técnica, através da formação dos técnicos e dos dirigentes de respostas sociais e serviços de atendimento dos serviços públicos, quer o reconhecimento da
qualidade das respostas dirigidas a esta população.

16

GO: Florinhas do Vouga (Coordenação do NPISAA), Câmara Municipal Aveiro - Divisão de Ação Social e Saúde, Cáritas Diocesana Aveiro,

Centro Alcoólicos Recuperados Distrito de Aveiro (CARDA), Centro Distrital de Aveiro do Instituto Segurança Social e Centro de Respostas
Integradas de Aveiro
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As medidas incluídas no Eixo 3, coordenação, monitorização e avaliação da ENIPSA, visam
colmatar a complexidade inerente a esta matéria.
O modelo de intervenção definido na estratégia atual assenta na premissa de rentabilização de
recursos humanos e financeiros, bem como da necessidade de evitar a duplicação de respostas, qualificar
a intervenção ao nível da prevenção das situações de sem abrigo e acompanhamento junto dos utentes,
centrando-se no indivíduo, na família e na comunidade.
A nível concelhio, o NPISA de Aveiro continua a esboçar o seu trabalho a partir da estratégia
nacional em curso, mantendo localmente a rede interinstitucional que permite uma intervenção
concertada e orientada para a dignificação da condição humana destas PSSA. Anualmente, são elaborados
planos de ação decorrentes da monitorização, análise e avaliação das necessidades identificadas pelas
pessoas em situação de sem abrigo, e pelas equipas técnicas que com elas intervém. Desde janeiro de
2017, a coordenação do NPISAA, que é rotativa, foi assumida pela IPSS Florinhas do Vouga que, por
acordo entre todas entidades parceiras que constituem o GO, manteve o modelo de intervenção
implementado no início do NPISAA, promovendo reuniões mensais, atualizando o diagnóstico, realizando
assim a monitorização do fenómeno no Concelho.
O diagnóstico referente a junho de 2018 aponta para a existência de 61 PSSA no Concelho,
maioritariamente com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos, do sexo masculino (75%),
portugueses (99%), 60% oriundos do distrito de Aveiro e 40% de outros distritos do país. De referir que,
do total do distrito de Aveiro, 65% dos indivíduos são naturais do Concelho e 35% de outros Concelhos do
distrito. Comparando estes números com os do diagnóstico social de 2015 verifica-se um aumento do
número de indivíduos naturais do Concelho.

Gráfico n.º 15 – PSSA: Situação perante alojamento [junho 2018]

19%

Sem casa
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Sem teto
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Em matéria de alojamento, a maioria das 61 PSSA sinalizadas encontrava-se em situação de “sem
casa” (43%), o que engloba os indivíduos alojados em Centros de Acolhimento Temporário e os alojados
em pensões/quartos, cujos custos são assumidos pela Cáritas Diocesana de Aveiro (única instituição do
Concelho com acordo para “apoio a indivíduos/famílias em situação de emergência social), logo seguidas
das situações de “sem teto” (38%), número que se mantém igual comparativamente a 2013 e das
situações “em risco” (19%).
No que diz respeito às problemáticas apresentadas pelas 61 PSSA, as respostas foram bastante
diversificadas, o que traduz naturalmente a complexidade do fenómeno em questão. Não obstante, é
possível identificar as causas associadas a problemas/situações de consumo de substâncias ilícitas (34%),
consumo de substâncias lícitas (23%), seguida da existência de patologia mental (18%).
No que diz respeito às habilitações literárias, esta população apresenta baixas habilitações, na
medida em que 5% destas PSSA são analfabetas, 20% concluíram o 1.º ciclo, 32% detêm apenas o 2.º
ciclo, 20% concluíram o 3.º ciclo e 3% o ensino secundário.
No que concerne aos motivos que as PSSA apontam para se encontrarem na situação de sem
abrigo, destaca-se o consumo de substâncias ilícitas por parte de 34%, o consumo de álcool por parte de
23% das pessoas, 18% por apresentarem patologia mental e 11% por terem ficado numa situação
prolongada de desemprego.
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PDS 2019-2021 | Eixo 5 – Pessoas em situação de sem abrigo
Os parceiros da Rede Social / NPISAA consideram que a falta de respostas de alojamento acessível
e permanente continua a constituir um dos principais problemas que afetam esta população.
Os recursos locais que estão no terreno e que poderão ser otimizados no sentido de facilitar a
minimização deste problema são:
 Equipas de RSI (Associação Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas, Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro e Fundação CESDA)
 IPSS’s com Serviço de Acompanhamento e Atendimento Social (Cáritas Diocesana, ASAS, AME,
Florinhas Vouga, Fundação Padre Félix)
 RLIS (Centro Social e Paroquial da Vera Cruz)
 Centros Alojamento Temporário (Fundação CESDA e Cáritas Diocesana de Aveiro)
 Florinhas do Vouga (Equipa Intervenção Direta -EID, Projeto GIROS, Balneário e Cozinha Social)
 Cantinas sociais (Fundação CESDA, Santa Casa Misericórdia e Centro Comunitário Vera Cruz)
 Cáritas Diocesana Aveiro (resposta emergência Concelho)
 Centro Distrital de Aveiro do Instituto Segurança Social
 Câmara Municipal Aveiro – Serviço de Habitação Social
 Imobiliárias

Prioridade 1

Proporcionar alojamento acessível e permanente aos indivíduos em situação de sem
abrigo


Atualizar levantamento do mercado de arrendamento e proprietários privados
disponíveis para arrendamento e realizar ponte com os arrendatários



Elaborar proposta para criação de resposta de alojamento com projeto de vida
integrado para as PSSA que reúnam critérios definidos pela equipa de técnica de
acompanhamento



Efetuar e manter atualizado o levantamento/identificação de habitações (não
sociais) devolutas passíveis de reabilitação e utilização para arrendamento de
baixo valor

Objetivos
Ações

A desadequação entre as respostas existentes e as necessidades das PSSA continua a surgir como
um problema com necessidade prioritária de intervenção, uma vez que os parceiros continuam a sentir
dificuldade na articulação e na sensibilidade de alguns profissionais, apontando como possíveis razões: (i)
o desconhecimento do conceito de PSSA e sua aplicabilidade na intervenção e articulação
interinstitucional; (ii) a ausência de reuniões periódicas com as equipas técnicas dos CAT’s e de Protocolo
de RSI e (iii) a pouca priorização da problemática das PSSA.
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Os recursos locais já implantados no terreno são a EID e o Projeto GIROS (Florinhas do Vouga),
Centros Alojamento Temporário (Fundação CESDA e Cáritas Diocesana de Aveiro) e Equipas de RSI.
O GT assume como prioritário o trabalho a desenvolver junto dos parceiros que constituem o
grupo alargado do NPISAA e das IPSS’s com resposta de alojamento temporário, nomeadamente através
da realização de reuniões periódicas, da divulgação do trabalho desenvolvido pelo núcleo, e da
disseminação dos dados relativos ao diagnóstico realizado anualmente.
Consideram ainda que uma maior divulgação do NPISAA junto da comunidade local, das escolas e
de todos os parceiros sociais, privados e públicos, poderá contribuir para uma maior sensibilidade para a
problemática das PSSA. Aumentar a resiliência dos técnicos que trabalham diretamente com estas
pessoas é também um desafio identificado pelo GT.

Prioridade 2

Objetivos
Ações

Promover a adequação entre as respostas existentes e as necessidades das PSSA



Realizar reuniões do NPISAA nos 2 CATs (Centros Alojamento Temporário)



Promover ações de divulgação e informação sobre o NPISAA, de forma a rentabilizar a sua área de atuação (comunidade, meios de comunicação social, escolas…)

Um outro problema que continua a ser identificado diz respeito ao acompanhamento de
indivíduos com comportamentos aditivos, patologia mental e doenças infecto-contagiosas, sublinhandose: (i) a falta de recursos humanos para garantir um acompanhamento mais próximo e diário destas
pessoas; (ii) a dificuldade em desbloquear verbas que garantam uma integração imediata dos utentes em
comunidades terapêuticas; (iii) a inexistência de uma estrutura de acompanhamento e ocupação para
pessoas com patologia mental e (iv) as caraterísticas individuais de cada pessoa.
O grupo de parceiros considera que estão ativados no terreno vários recursos, e que importa
reforçar os canais de comunicação e parceria:
 Centro de Saúde (Unidade de Cuidados na Comunidade – UCC)
 SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências através do
Centro de Respostas Integradas de Aveiro (Equipa de Tratamento)
 Equipa Saúde Mental e Comunitária, Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Baixo
Vouga
 CARDA - Centro Alcoólicos Recuperados Distrito de Aveiro
As reuniões periódicas do grupo operativo e as reuniões de intervisão mensais são fundamentais
para um trabalho concertado e mais profícuo, devendo manter-se esta metodologia na intervenção
desenvolvida.
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É necessário o reforço da sensibilização dos decisores locais para a problemática das PSSA e o
fortalecimento das parcerias e articulação existente entre os diferentes parceiros com responsabilidades
na área, incluindo com as autoridades judiciais e policiais no cuidar da boa gestão da relação das PSSA,
tendo em conta a sua maior vulnerabilidade social a redes de exploração de tráfico seres humanos,
marginalidade e crime organizado.
Relativamente à área da saúde mental, é importante clarificar o circuito de sinalização e
acompanhamento das PSSA, bem como disponibilizar um espaço ocupacional onde possam adquirir e
desenvolver competências pessoais e sociais.

Prioridade 3

Objetivos
Ações

Proporcionar respostas adequadas aos indivíduos com comportamentos aditivos,
patologia mental e infecto-contagiosas


Promover ações de informação/sensibilização dos decisores a nível nacional e local
para criação de respostas sociais de capacitação das PSSA



Criar fórum ocupacional para as PSSA com vista à reabilitação das suas capacidades
e competências sociais, através do desenvolvimento de diversas atividades estruturadas e adaptadas à população alvo

De modo a concretizar a prioridade definida pelos parceiros, de assegurar o acesso de todas as
PSSA a respostas que permitam a manutenção da higiene básica diária, constitui objetivo/desafio para a
intervenção, garantir que as respostas existentes ao nível de higiene, alimentação e saúde sejam de
acesso universal às PSSA.
Outro dos problemas que continua a surgir como incontornável no contexto concelhio atual,
prende-se com a insuficiência de respostas na área da saúde oral para esta população, pelo que os
parceiros identificam como objetivo, implementar programas ao nível da saúde oral, tendo em conta que
a maioria das PSSA necessita de tratamentos dentários, incluindo próteses dentárias, que contribuam
para a melhoria da sua imagem, potenciando a sua reinserção social.

Prioridade 4

Assegurar o acesso de todas as PSSA a respostas que permitam a manutenção da
higiene básica diária


Garantir que as respostas existentes ao nível de higiene, alimentação e saúde são
de acesso universal às PSSA (balneários Florinhas, loja solidária ...)



Implementar programas ao nível da saúde oral

Objetivos
Ações
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Educação, Formação e Emprego
Educação / Formação
Um dos fatores essenciais para a inclusão plena numa sociedade é o acesso à educação, à
formação e à integração no mercado de trabalho.
No que se reporta a questões de educação, decreta o artigo 26.º da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço
dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a
amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das
atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
Estabelece, ainda, a Constituição da República Portuguesa, nos seus artigos 73.º a 77.º, a
educação, cultura e ensino como pilares estruturantes da vida dos indivíduos em sociedade e como
condição básica para a sua inclusão social. Surge, por isso, no contexto constitucional como um direito
universal, cabendo ao Estado a democratização da educação e as demais condições para que a educação,
realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a
superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do
espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso
social e para a participação democrática na vida coletiva.
Nesta perspetiva, a escola constitui um espaço único, a partir do qual se podem assinalar,
precocemente, prevenir e combater as situações de pobreza e de exclusão social. Porém, a escola tende a
reproduzir no seu funcionamento regular as desigualdades económicas e sociais que a envolvem, sendo
reflexo tradicional da incidência de níveis mais elevados de insucesso e abandono escolar precoce junto
das crianças e jovens originárias de grupos sociais mais desfavorecidos.
De facto, nos últimos anos, tem-se observado a implementação de medidas tendentes à maior
democratização do ensino e diminuição das desigualdades, sendo disso exemplo, medidas de apoio
diferenciado, ainda que tendencialmente de caráter universal e que respondam a necessidades
específicas dos cidadãos. O investimento feito junto de jovens em risco de abandono escolar, bem como
os apoios destinados a famílias e alunos através da Ação Social Escolar são outros exemplos da integração
de especificidades sociais e económicas nos percursos educativos e académicos das crianças e jovens
estudantes. Acrescem, ainda, as medidas que permitem processos de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências, os Cursos de Formação e Educação de Adultos e Formações Modulares e o
Ensino Profissionalizante.
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A par da educação básica, a componente de educação/formação, consubstanciada na aquisição
de qualificações profissionais iniciais, reveste-se de um valor acrescido de possibilidades de trajetórias
inclusivas, de acesso e permanência no mercado de trabalho, com todas as consequências que esse facto
acarreta em termos de melhoria de condições de vida das pessoas. A possibilidade de participação em
ações de educação e formação ao longo da vida constitui, de igual modo, um fator chave essencial para os
indivíduos com baixas qualificações, que estão inseridos no mercado de trabalho, ou que se encontram
afastados por diversas razões.
Neste eixo de intervenção, importa abordar todas as questões associadas às diferentes
modalidades de ensino, desde o ensino pré escolar ao ensino superior, respostas e políticas públicas de
educação e de combate ao absentismo e ao abandono escolar.

É de destacar que, a Câmara Municipal se encontra em fase de revisão da Carta Educativa que, de
acordo com o artigo 10.º do Decreto Lei n.º7/2003 de 15 de janeiro, define este instrumento a nível
municipal "como o instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de edifícios e equipamentos
educativos a localizar no Concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário
satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento
demográfico e socioeconómico de cada município". Tem como objetivos:
a) Assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré escolar e de ensino
básico e secundário, para que, em cada momento, as ofertas educativas disponíveis a nível
municipal respondam à procura efetiva que ao mesmo nível se manifestar;
b) Promover o desenvolvimento do processo de agrupamento de escolas, com vista à criação
nestas das condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de excelência e de
competências educativas, bem como as condições para a gestão eficiente e eficaz dos recursos
educativos disponíveis;
c) Incluir uma análise prospetiva, fixando objetivos de ordenamento progressivo, a médio e longo
prazos;
d) Garantir a coerência da rede educativa com a política urbana do município.

A revisão da Carta Educativa é uma oportunidade para dimensionar e reestruturar a oferta de
ensino em todo o território municipal, bem como definir as principais linhas de orientação estratégica
para os próximos dez anos, e acontece no momento em que também se encontra em revisão o Plano
Diretor Municipal (PDM).
As prioridades em debate na elaboração da nova Carta Educativa são:
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1.º definir a Rede Escolar tendo como referência a localização territorial da oferta de cada um dos
níveis de ensino, a rede existente e os princípios acordados;
2.º definir as linhas estratégicas e os objetivos dos Projetos Educativos;
3.º definir a sustentabilidade da oferta do parque escolar, com abordagem ao modelo de
organização da gestão das escolas e do desenho territorial dos Agrupamentos de Escolas (AE).

Ao nível da rede escolar foram consensualizados nos debates do Conselho Municipal de Educação
e tidos em consideração os seguintes princípios / fatores:
a) Dimensão mínima de estabelecimento de ensino: 4 salas de 1.º ciclo e 1 de Pré escolar (as
restantes tipologias deverão ser múltiplas, ou seja, 8 ou 12 salas de 1.º Ciclo);
b) Concertar a oferta e o desenho dos agrupamentos à escala geográfica das respetivas
freguesias;
c) Promover um desenvolvimento equilibrado da Rede Escolar, mantendo lógicas de proximidade
dos estabelecimentos de ensino às áreas residenciais ao nível do Pré escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, e
cuidando da sua articulação com os circuitos casa-trabalho dos Encarregados de Educação e com a Rede
de Transportes Escolares.

A proposta que é apresentada assume cinco grandes áreas que carecem de discussão das várias
hipóteses alternativas apresentadas, para posterior decisão, nomeadamente:
a) Novo cenário da rede escolar do AE Mário Sacramento: apresentação de quatro cenários para a
Freguesia de Aradas, tendo como objetivo redefinir a oferta ao nível do Pré escolar e 1.º ciclo;
b) Novo cenário da rede escolar do AE Esgueira: apresentação de três cenários com especial
enfoque na concentração de recursos junto à escola sede, com a integração do 1.º ciclo na EB 2,3;
c) Novo cenário da rede escolar do AE Oliveirinha: apresentação de dois cenários com o objetivo
de redefinir a oferta ao nível do Pré escolar e 1.º ciclo, destacando-se a proposta de construção de um
Centro Escolar em Nossa Senhora de Fátima, de modo a congregar os alunos das escolas de Mamodeiro,
Nariz e Requeixo;
d) Novo cenário da rede escolar do AE Eixo: para além da ampliação e remodelação da Escola de
Azurva e a integração das crianças de Requeixo num novo Centro Escolar em N. Sr.ª de Fátima (com
transporte dedicado agregado), propõe-se a reflexão sobre a integração do 1.º ciclo na EB 2,3 com um
edifício que integre os três ciclos, tendo como base o edifício da EB 2,3 a ser ampliado, de modo a
rentabilizar as infraestruturas de apoio, tal como já acontece em Esgueira e Oliveirinha;
e) Sustentabilidade das atuais EB 2,3 e dos atuais sete AE e a oferta do ensino secundário:
relativamente às EB 2,3 que apresentam taxas de ocupação reduzida, para a dimensão da escola e que
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devido à tendência de redução de alunos no 1.º ciclo (número de crianças da educação Pré escolar
apresentam diminuição), são propostos dois cenários que incluem a integração de alunos do 1.º ciclo nos
mesmos e/ou a retirada progressiva do 3.º ciclo das escolas secundárias e a sua manutenção nas escolas
do 2.º e 3.º ciclos, tendo por base a área de residência dos alunos.

Ao nível da sustentabilidade dos Agrupamentos e da sua organização, entendemos pertinente
aproveitar este âmbito da elaboração da nova Carta Educativa, para analisar e debater o desenho
geográfico dos Agrupamentos. É apresentado o cenário de diminuição de 7 para 4 AE no Município, sendo
que cada um teria a sede numa Escola Secundária (Aveiro, José Estevão, Mário Sacramento e Esgueira), e
com a respetiva agregação dos atuais 3 Agrupamentos sem oferta de ensino secundário, o que
promoveria uma maior eficácia e eficiência na gestão da oferta educativa e, consequentemente, da
respetiva procura por parte dos Encarregados de Educação. São 3 os cenários em discussão atualmente:
juntar os AE de Eixo e Rio Novo do Príncipe ao AE de Esgueira; juntar o AE de Oliveirinha ao AE José
Estêvão; juntar o AE de Oliveirinha ao AE Mário Sacramento.
As propostas que se encontram no documento da revisão da Carta Educativa elaborado e
consensualizado no Conselho Municipal de Educação, foi sujeito a discussão pública até ao dia 12 de
dezembro de 2018, recebendo contributos adicionais, seguindo-se uma fase em que será aprovado em
sede de Conselho Municipal de Educação, culminando com a aprovação formal pelos Órgãos Autárquicos
Municipais após a devida concertação com o Ministério da Educação.
Os eixos estruturantes da Carta Educativa vão assumir as apostas tradicionais que a cada
momento temos de atualizar, nomeadamente as que respeitam à permanente promoção da qualidade,
ao combate ao abandono escolar, à promoção do sucesso educativo, à real inclusão social vivida em cada
unidade escolar, à aposta em projetos educativos que promovam e cuidem dos valores ambientais e
culturais do Município de Aveiro, assim como à formação dos Cidadãos ao longo da vida e à formação
permanente dos Profissionais.
Os eixos estruturantes da Carta Educativa vão também integrar apostas novas que estamos a
assumir, destacando-se nomeadamente as ações ancoradas no Projeto “Aveiro STEAM City” no âmbito
do programa da União Europeia “Urban Inovative Action”, que permitirá ajudar as empresas a repensar os
recursos que necessitam para inovar, crescer e estabelecer meios para atrair novos talentos – nas áreas
artísticas, criativas e de ciências sociais e humanas – às novas oportunidades digitais, numa abordagem
conhecida internacionalmente como STEAM – Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. A
sensibilização e a capacitação para a cidadania ativa é outro importante eixo que assumimos como
estruturante.
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Para uma melhor análise do sistema de ensino nos diferentes ciclos, e no que diz respeito ao
Concelho, importa abordar a taxa bruta dos alunos matriculados no pré escolar, ensino básico, secundário
e superior face à população em idade normal de frequência desses ciclos.
Quanto à taxa bruta de pré-escolarização, crianças com idades compreendidas entre os 3 e 5
anos, verifica-se no quadro seguinte, que entre os anos letivos 2012/2013 e 2016/2017, a taxa bruta era
mais elevada no Concelho, quando comparada com a que se regista em todo o território nacional e na
Região de Aveiro, atingindo os 106,6% no ano letivo 2016/2017.

Quadro n.º 81 – Taxa bruta de pré-escolarização [2012/2013 – 2016/2017]
Ano letivo
Localização geográfica
Portugal
Região de Aveiro
Concelho Aveiro

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
%
90,6
89,8
90,9
91,1
94,5
92,8
102

94,2
101,2

96,5
102

95,6
100,4

99,3
106,6

Fonte: INE | Informação extraída em 18.10.2018.Última atualização destes dados: 26.09.2018

No que diz respeito à taxa bruta de escolarização no ensino básico, respeitante a alunos com
idades compreendidas entre 6 a 14 anos, a mesma apresenta, tal como no pré escolar, o valor mais
elevado quando comparado com Portugal e as Regiões Centro e de Aveiro, em todos os anos letivos em
análise, situando-se a mesma nos 126,5% no ano letivo 2016/2017.
Quadro n.º 82 – Taxa bruta de escolarização no ensino básico [2012/2013 – 2016/2017]
Ano letivo
Localização geográfica

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Portugal
Centro
Região de Aveiro
Concelho Aveiro

%
110,3
108,7
110,4
128,3

112,6
110,2
111,4
124,1

110,3
108,5
110,6
127,5

109,6
108,3
109,8
126,5

108,9
107,9
109,4
126,5

Fonte: INE | Informação extraída em 18.10.2018. Última atualização destes dados: 26.09.2018

Relativamente à taxa bruta de escolarização no ensino secundário, entre os anos letivos
2012/2013 e 2014/2015, regista-se uma tendência crescente no Concelho, que acompanhou a tendência
a nível nacional. No ano letivo 2015/2016 sofreu uma ligeira diminuição, sendo que no ano letivo seguinte
verificou novo crescimento. De referir que o Concelho apresenta uma taxa bruta de escolarização muito
acima da verificada no país e nas regiões Centro e Aveiro, em qualquer dos anos letivos em referência.
No ano letivo 2016/2017 o Concelho apresentava uma taxa de 207,2%, sendo em Portugal de
118,4%, e nas Regiões Centro e de Aveiro, de 116,4% e 115,4% respetivamente.
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Quadro n.º 83 – Taxa bruta de escolarização no ensino secundário [2012/2013 – 2016/2017]
Ano letivo
Localização geográfica

2012/2013 2013/2014 2014/2015

2015/2016

2016/2017

%
Portugal
Centro
Região de Aveiro
Concelho Aveiro

121

116,3

117,4

114,7

118,4

118,8

114,2

115,2

112,7

116,4

109,8

111,5

116,4

111,6

115,4

180,2

193,4

210,6

203,2

207,2

Fonte: INE | Informação extraída em 18.10.2018. Última atualização destes dados: 26.09.2018

Por fim, no que respeita à taxa de escolarização no ensino superior, no período em análise
2012/2013 a 2017/2018, regista-se uma tendência crescente no Concelho, com valores manifestamente
superiores aos verificados para o país e para as sub-regiões sob análise comparativa. No ano letivo
2016/2017 regista-se um ligeiro decréscimo, sendo que no ano letivo 2017/2018 volta a aumentar situando-se nos 162,7%. Neste mesmo ano letivo em Portugal era de 37,2% e nas Regiões Centro e de Aveiro de
41% e 26,7% respetivamente.
Quadro n.º 84 – Taxa bruta de escolarização no ensino superior [2012/2013 – 2016/2017]
Ano letivo
Localização geográfica

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
%

Portugal
Centro
Região de Aveiro
Concelho Aveiro

31,3
35
31,3
145

31,3
34,5
31,9
149,7

31,4
34,1
32
151,1

33,1
36
33,1
154,1

34,3
37,6
33,9
152,8

37,2
41
36,7
162,7

Fonte: INE | Informação extraída em 18.10.2018. Última atualização destes dados: 11.10.2018

Da análise genérica às taxas brutas de escolarização nos diferentes níveis de ensino, pode
concluir-se que o Concelho apresenta valores mais elevados face aos restantes territórios em análise, o
que poderá evidenciar um maior reconhecimento da escolarização por parte da comunidade e a melhoria
do sistema de ensino.
Importa, igualmente, analisar os dados referentes às situações de retenção e desistência,
nomeadamente no ensino básico regular, dividido em 1.º ciclo (1.), 2.º ciclo (2.) e 3.º ciclo (3.). A este
nível, o desempenho do Concelho tende a melhorar no ensino básico, com uma diminuição da taxa, que
de 7,8% no ano letivo 2012/2013 desce para 3,1% no ano letivo 2016/2017. No ensino básico, o 3.º ciclo é
o que apresenta uma maior taxa de retenção, atingindo o valor de 5,1% no ano letivo de 2016/2017,
acompanhando a tendência crescente a nível regional e nacional. É de referir que a taxa de retenção
neste nível de ensino apresenta valores abaixo dos registados para as Regiões Centro, Aveiro e para
Portugal.
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Quadro n.º 85 – Taxa de retenção e desistência no ensino básico regular [2012/2013 – 2016/2017]
Ano letivo
2014/2015
Nível de ensino
EB 1.
2.
3.
EB 1.
2.
3. EB 1. 2.
3.
%
Portugal
10,4 4,9 12,5 15,9 10 5 11,4 15,1 7,9 4,1 8,6 12,3
Centro
9,3 4,3 11,1 14,2 8,8 4,4 9,9 13,2 7 3,8 7,2 10,7
Região Aveiro
9,8 4,6 12 14,6 8,7 4,7 9,2 13 6,9 4 6,6 10,6
Concelho Aveiro 7,8 3,3 9,5 11,9 7,3 3,4 9 10,8 5,4 3,1 5,8 7,8

Localização
geográfica

2012/2013

2013/2014

2015/2016

2016/2017

EB

1.

2.

3.

EB

1.

2.

3.

6,6
5,6
5
3,2

3,7
3,5
3,4
2,3

6,7
5,5
4,6
3,1

10
8,2
7,4
4,4

5,5 3 5,8 8,5
4,8 2,7 4,7 7,4
4,5 2,4 3,9 7,5
3,1 1,2 3,6 5,1

Fonte: INE |Informação extraída em 18.10.2018. Última atualização destes dados: 04.07.2018

Relativamente à taxa de transição/conclusão no ensino secundário regular, o desempenho do
Concelho regista, tendencialmente, um crescimento positivo, nomeadamente, entre os anos letivos
2012/2013 a 2015/2016, sendo que no ano letivo 2016/2017 sofreu uma ligeira descida, situando-se nos
87,6%.

Quadro n.º 86 – Taxa de transição/conclusão no ensino secundário regular [2012/2013- 2016/2017]
Ano letivo
Localização geográfica

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
%

Portugal
Centro
Região de Aveiro
Concelho Aveiro

81
82,2
81,8
81,2

81,5
82,6
82,9
85,3

83,4
84,7
85,6
87,5

84,3
86
86,9
88,5

84,9
86,5
86,6
87,6

Fonte: INE | Informação extraída em 18.10.2018. Última atualização destes dados 04.07.2018

Ainda no que se refere ao ensino secundário, mas na vertente profissional de dupla certificação, a
taxa de participação em cursos profissionais apresenta algumas oscilações entre 2012/2013 e 2016/2017.
Não obstante, o Concelho apresenta a taxa mais elevada, se comparado com a taxa de participação das
restantes unidades territoriais sob análise, situando-se nos 48,5% no ano letivo 2016/2017.
Quadro n.º 87 – Taxa de participação em cursos profissionais no ensino secundário regular
[2012/2013 – 2016/2017]
Ano letivo
Localização geográfica

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
%

Portugal
Centro
Região de Aveiro
Concelho Aveiro

44,4
43,4
43,7
48,9

44,6
43,7
46,4
53,1

43,4
42,5
46,7
52,3

42,1
41,9
46,3
51,1

41,9
42,1
45,7
48,5

Fonte: INE |Informação extraída em 18.10.2018. Última atualização destes dados: 04.07.2018
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Analisando a evolução do n.º de alunos no pré escolar da rede pública no período compreendido
entre os anos letivos 2012/2013 e 2018/2019 verifica-se, de uma forma geral, uma diminuição na
frequência desta resposta, nomeadamente nos agrupamentos escolares situados na periferia urbana,
conforme se pode verificar no quadro seguinte.
Quadro n.º 88 – Pré escolar: evolução do n.º de crianças da rede pública [2012/2013 – 2018/2019]
Agrupamentos
Escolas

2012/2013

Aveiro
Dr. Mário Sacramento
Eixo
Esgueira
José Estevão
Oliveirinha
Rio Novo Príncipe

198
128
103
107
141
104
158
939

Total

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

195
104
54
105
122
82
125
787

193
109
49
113
111
66
110
751

189
108
54
96
119
66
96
728

N.º crianças
192
118
104
105
140
114
135
908

189
105
93
103
134
119
128
871

193
85
68
93
123
101
105
768

Fonte: Carta Educativa do Município de Aveiro (Revisão 2018, 08.nov.2018) |CMA - Divisão de Educação, Desporto e Cidadania (DEDC)

Ainda no que concerne à rede de equipamentos de educação pré escolar, no ano letivo
2018/2019, o Concelho conta com um total de 52 equipamentos, sendo 25 da rede pública, 21 da rede
privada sem fins lucrativos e 6 da rede privada com fins lucrativos, os quais acolhem um total de 2.188
alunos.

Quadro n.º 89 – Pré escolar: n.º equipamentos e crianças das redes pública e privada [2018/2019]
N.º equipamentos

Freguesia
São Jacinto
Glória e Vera Cruz
Aradas
São Bernardo
Santa Joana
Cacia
Esgueira
Eixo e Eirol
Requeixo, N.ª Sr.ª de Fátima e Nariz
Oliveirinha

1
10
7
2
6
4
11
4
4
4

Rede
pública
0
2
4
1
3
3
5
2
2
3

Total

53

25

Total

Rede privada s/
fins lucrativos
1
6
1
1
2
1
4
2
2
1

Rede Privada c/
fins lucrativos
0
2
2
0
0
0
2
0
0
0

21

6

Fonte: Carta Educativa do Município de Aveiro (Revisão 2018, 08.nov.2018) |CMA - DEDC

A rede privada sem fins lucrativos é a que integra um maior número de crianças num total de
1.298. Na rede pública, encontram-se a frequentar esta resposta 728 crianças no ano letivo 2018/2019, e
na rede privada com fins lucrativos, 162 crianças.
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De acordo com os dados disponibilizados pelas IPSS, entre junho e setembro de 2017, das 21 respostas de pré escolar existentes, 10 apresentavam lista de espera num total de 103 crianças (após cruzamento das listas de espera e de utentes a frequentar). Este número tem vindo a oscilar, tendo nos anos
2010, 2013 e 2015, 125, 51 e 64 crianças, respetivamente. De referir, ainda, a existência de 34 vagas distribuídas por 9 IPSS’s, facto que poderá resultar da preferência dos pais por determinada instituição e/ou
localização do equipamento.
De acordo com os dados disponibilizados pela DEDC na rede pública regista-se um decréscimo no
número de crianças a frequentar o pré escolar, sendo de registar no ano letivo 2012/2013 939 crianças,
768 em 2015/2016, 751 em 2017/2018 e, no presente ano letivo 2018/2019, 728 crianças.
Os pré escolar dos agrupamentos de escolas de Aveiro (Santiago e Barrocas situados na UF Glória
e Vera Cruz), José Estêvão (Solposto, Presa, Griné e S. Bernardo situados nas freguesias de St.ª Joana e S.
Bernardo) e Dr. Mário Sacramento (Verdemilho, Quinta do Picado, Leirinha e Bonsucesso – todos situados
na freguesia de Aradas) são os que apresentam um maior n.º de crianças a frequentar, no atual ano letivo, com um total de 189, 119 e 108 crianças, respetivamente.
Quadro n.º 90 – Pré escolar: n.º de crianças por sala e por agrupamento de escolas da rede pública
[2017/2018 - 2018/2019]
Agrupamento de escolas

Aveiro

Dr. Mário Sacramento

José Estevão

Rio Novo do Príncipe

Esgueira

Eixo

Equipamentos
JI S. Jacinto
JI Santiago
JI Barrocas
JI Bonsucesso
JI Verdemilho
JI Quinta do Picado
JI Leirinhas
JI S. Bernardo
JI Solposto
JI Presa
JI Griné
JI Sarrazola
JI Póvoa do Paço
JI Taboeira
JI Quintã do Loureiro
JI Esgueira
JI Quinta do Simão
JI Cabo Luís
JI Alumieira
JI Eixo
JI Azurva
JI Requeixo

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

N.º salas
1
4
4
Total
2
2
1
1
Total
2
2
1
1
Total
1
2
1
2
Total
2
1
1
1
Total
2
1
1
Total

2017/2018 2018/2019
N.º crianças
3
0
95
94
95
95
193
189
34
26
48
50
11
12
16
20
109
108
47
50
42
47
16
17
6
5
111
119
22
19
28
21
23
18
37
38
110
96
50
45
22
12
16
16
25
23
113
96
22
27
17
16
10
11
49
54
183

Oliveirinha

JI Póvoa do Valado
JI Oliveirinha
JI Costa do Valado
JI Quintãs
Total

1
2
1
1
Total
41

14
24
18
10
66
751

12
26
14
14
66
728

Fonte: Carta Educativa Município Aveiro (Revisão 2018, 08.nov.2018) |CMA - DEDC

De referir que em 2018 fechou o pré escolar de S. Jacinto, no ano letivo 2017/2018 frequentam o
mesmo apenas 3 crianças.
À exceção do pré escolar das Barrocas (AE Aveiro), de Verdemilho (AE Dr. Mário Sacramento) e de
S. Bernardo (AE José Estêvão), todos os outros apresentavam vagas, totalizando 245 lugares por
preencher no atual ano letivo e à data de recolha destes dados. Os equipamentos dos AE de Oliveirinha e
de Rio Novo do Príncipe são os que apresentam um maior n.º de vagas, com 54 em ambos.
De acordo com os dados apresentados salienta-se também a existência de um aumento
significativo de vagas nos pré escolar da Quinta do Simão em Esgueira (10), do Bonsucesso em Aradas (8)
e da Póvoa do Paço em Cacia (7).
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Quadro n.º 91 – Pré escolar: n.º de vagas na rede pública [2017/2018 - 2018/2019]
Agrupamento Escolas

Aveiro

Dr. Mário Sacramento

José Estêvão

Rio Novo do Príncipe

Esgueira

Eixo

Oliveirinha

Equipamentos
JI S. Jacinto
JI Santiago
JI Barrocas
Total
JI Bonsucesso
JI Verdemilho
JI Quinta do Picado
JI Leirinhas
Total
JI S. Bernardo
JI Solposto
JI Presa
JI Griné
Total
JI Sarrazola
JI Taboeira
JI Póvoa do Paço
JI Quintã do Loureiro
Total
JI Esgueira
JI Quinta do Simão
JI Cabo Luís
JI Alumieira
Total
JI Eixo
JI Azurva
JI Requeixo
Total
JI Póvoa do Valado
JI Oliveirinha
JI Costa do Valado
JI Quintãs
Total

Total

N.º de vagas
2017/2018

2018/2019

22
0
0
22
16
2
14
9
41
3
8
9
19
39
3
2
22
13
40
0
3
9
0
12
28
8
15
51
11
26
7
15
59

1
0
1
24
0
13
5
42
0
3
8
20
31
6
7
29
12
54
3
13
9
2
27
13
9
14
36
13
19
11
11
54

264

245

Fonte: CMA - Divisão de Educação, Desporto e Cidadania (dados disponibilizados a 25.09.2018)

Apesar de possuir 34 vagas em setembro de 2017, a rede privada sem fins lucrativos também
apresentava nesta data, algumas situações de lotação, sobretudo em equipamentos situados no centro da
cidade e em freguesias semi-urbanas, de maior proximidade e rápido acesso à cidade.
De referir que a rede privada sem fins lucrativos continua a ser a resposta mais procurada pelas
famílias, com uma frequência de 1.296 crianças.
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Quadro n.º 92 – Pré escolar: rede privada sem fins lucrativos [setembro 2017]
Instituição

Capacidade

Centro Comunitário S. Pedro de Aradas
Centro Social Paroquial de Cacia
Centro Social de Azurva
Associação Assistência de Eixo
Cáritas Diocesana de Aveiro
Centro Social de Esgueira *
Santa Casa Misericórdia
Centro Social Paroquial St.º André Esgueira
Assoc. Solid. Social Casa Mãe de Aradas
Centro Social Paroquial Vera Cruz
Centro Infância Arte e Qualidade
Patronato N.ª Sr.ª Fátima
Florinhas do Vouga
Santa Casa Misericórdia
Centro Infantil Casa do Povo de Oliveirinha
ASAS **
Centro Social Santa Joana Princesa
Centro Paroquial S. Bernardo
Centro Social Paroquial Nossa Sr.ª Fátima
Centro Social Paroquial S. Pedro Nariz
Centro Social Paroquial S. Jacinto

88
44
50
44
40
135
50
25
22
148
112
110
80
70
50
25
66
108
37
20
20

Crianças
a
frequentar
86
41
50
44
34
135
50
20
22
148
115
106
73
70
48
12
66
108
35
16
17

1.344

1.296

Freguesia
Aradas
Cacia
Eixo e Eirol

Esgueira

Glória Vera Cruz

Oliveirinha
Santa Joana
S. Bernardo
Requeixo, N. Sr.ª Fátima e Nariz
S. Jacinto

Total

Vagas
2
3
0
0
6
0
0
5
0
0
0
4
7
0
2
13
0
0
2
4
3

34

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro – Rede Social Aveiro | informação recolhida junto das IPSS (setembro 2017)
* Centro Social Esgueira - dados retirados da carta social online (atualizados a 14.02.2017)
** IPSS ASAS – disponibilizados dados por telefone (setembro 2017)

No que diz respeito ao 1.º CEB, o Concelho regista, no ano letivo 2018/2019, um total de 3.062
alunos a frequentar este ciclo de ensino, distribuídos por 33 estabelecimentos de ensino da rede pública.
Ao longo dos anos em análise verificam-se oscilações no número de alunos, de 2012/2013 a
2014/2015 houve um decréscimo de 3.063 para 2.926 alunos, sendo que no ano letivo 2015/2016 e até
2017/2018 o número de alunos aumentou de 2.952 para 3.107, voltando a diminuir no atual ano letivo
onde se encontram a frequentar 3.062 alunos. Apenas os AE de Esgueira e Dr. Mário Sacramento tiveram
um crescimento no seu número de alunos.

Quadro n.º 93 – 1.º CEB: evolução da rede pública [2012/2013 – 2018/2019]
Agrupamento
Escolas

2012/2013

Aveiro
Dr. Mário Sacramento
Eixo
Esgueira
José Estevão
Oliveirinha
Rio Novo Príncipe

986
305
245
378
614
238
297

3.063

TOTAL

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

952
287
215
344
613
247
293

905
287
223
350
627
242
292

N.º alunos
879
303
221
382
625
245
297

879
305
236
406
631
241
266

921
308
245
426
638
295
274

918
311
233
444
629
273
254

2.951

2.926

2.952

2.964

3.107

3.062

Fonte: CMA - Divisão de Educação, Desporto e Cidadania (dados disponibilizados a 23.10.2018)
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Existem, ainda, 3 estabelecimentos da rede privada com fins lucrativos onde é ministrado o 1.º
CEB e onde se encontram 247 alunos em frequência no atual ano letivo. De referir que o número de
alunos a frequentar desceu de 2017/2018 para 2018/2019, registando-se uma diminuição de 25 alunos no
Colégio D. José I e 3 no Colégio Português, mantendo-se o mesmo número de alunos no Estabelecimento
de Ensino Santa Joana.
Quadro n.º 94 – 1.º CEB: evolução da rede privada [2012/2013 – 2018/2019]
Estabelecimento
Ensino

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Colégio D. José I
Colégio Português
Estab. Ensino St.ª Joana

85
86
75

97
81
70

130
76
66

N.º alunos
128
85
60

128
93
40

130
101
44

105
98
44

246

248

272

273

261

275

247

Total

Fonte: Câmara Municipal Aveiro - Divisão de Educação, Desporto e Cidadania (disponibilizados a 23.10.2018)

Importa, ainda, referir neste diagnóstico que, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo,
“são desenvolvidos no âmbito da educação pré-escolar e da educação escolar, serviços de ação social
escolar, concretizados através da aplicação de critérios de descriminação positiva que visem a
compensação social e educativa dos alunos economicamente mais carenciados”.
Neste âmbito e, conforme disposto na Lei n.º 159/99 de 14 de setembro, as principais
competências dos Municípios respeitam à comparticipação em refeições e transportes escolares,
subsídios para aquisição de manuais escolares, material didático e implementação de serviços de
prolongamento de horário. Estes subsídios destinam-se a prestar apoio às crianças a frequentar o pré
escolar e o 1.º ciclo do ensino básico e são definidos de acordo com um escalão, A ou B, ou pela não
concessão do respetivo apoio económico.
Sendo assim, ao nível da Ação Social Escolar (ASE) e, de acordo com o PAEMA - Programa de Ação
Educativa do Município de Aveiro, anualmente, a Câmara Municipal “(…) procede à análise das
candidaturas a subsídio, para crianças a frequentar estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, e que são rececionadas pelos Agrupamentos de Escolas e enviadas aos Serviços de
Educação da CMA”.
O acesso aos apoios da ASE, nomeadamente o seu caráter integral ou parcial, gratuito ou
comparticipado, é determinado em função da situação socioeconómica do agregado familiar do aluno, o
que se traduz no seu posicionamento num escalão de rendimentos específico e no correspondente
escalão de apoio, mediante indexação ao abono de família. Nos casos em que o serviço de Educação da
Câmara Municipal considera existir uma maior necessidade económica e/ou de acompanhamento social
do agregado familiar, é solicitado apoio e parecer técnico ao serviço de Ação Social no sentido de
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validar/verificar o(s) apoio(s) a atribuir através da elaboração de uma informação social do agregado
familiar.
Para uma melhor análise dos valores em que se traduz o apoio concedido, apresenta-se no
quadro n.º 95 o número de alunos beneficiários por escalão, bem como os montantes comparticipados
por referência aos agrupamentos de escolas.
De referir que cerca 30% dos alunos a frequentar o 1.º CEB no ano letivo 2017/2018 é beneficiária
de apoio ao nível da ASE, sendo 17% do escalão A e 13% do escalão B. Os AE de Esgueira, Eixo e
Oliveirinha são os que apresentam uma maior percentagem de alunos com escalão de apoio atribuído,
com 42% de alunos em Esgueira e 40% em Eixo e Oliveirinha.
No ano letivo 2017/2018 foi atribuído pela Câmara Municipal um montante total de €19.440,00
em subsídios para fichas de trabalho e material didático a alunos com escalão A e B (922 alunos). No ano
letivo atual (2018/2019) e na sequência da continuidade da distribuição gratuita de manuais escolares,
previsto no artigo 170.º do Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro), aos
alunos subsidiados do 1.º CEB, a Câmara Municipal atribui comparticipações para aquisição das fichas de
trabalho, material didático e visitas de estudo (€36 ao escalão A e €18 ao escalão B).
Quadro n.º 95 – 1.º CEB: n.º de alunos por escalão e montantes comparticipados [2017/2018]
N.º de Alunos beneficiários
Agrupamento Escolas

Subsídio fichas trabalho/material didático

Escalão
A
102
48
49
105

Escalão
B
67
43
49
76

Escalão
Normal
574
171
139
72

Total

José Estevão

104

76

Oliveirinha

63

55

Rio Novo Príncipe

50

521

Aveiro
Dr. Mário Sacramento
Eixo
Esgueira

Total

Escalão A

Escalão B

Total

743
262
237
253

2.6100,00€
1.320,00€
1.350,00€
2.820,00€

885,00€
465,00€
600,00€
1.065,00€

3.495,00€
1.785,00€
1,950,00€
3.885,00€

258

438

2.940,00€

1.020,00€

3.960,00€

108

226

1.680,00€

765,00€

2.445,00€

35

117

202

1.410,00€

510,00€

1.920,00€

401

1.439

2.361

14.130,00€

5.310,00€

19.440,00€

Fonte: PAEMA – Programa Ação Educativa Município Aveiro 2018/2019 | CMA - Divisão Educação, Desporto e Cidadania, 09.11.2018

No que diz respeito aos 2.º e 3.º CEB, no ano letivo 2018/2019, frequentam os 10
estabelecimentos de ensino da rede pública 4.168 alunos, 1.555 no 2.º ciclo e 2.613 no 3.º ciclo,
verificando-se uma ligeira diminuição no 2.º ciclo (menos 7 alunos) e um crescimento no 3.º ciclo (mais
156 alunos) em relação ao ano letivo anterior.
De referir também que o Orçamento de Estado para 2018, no artigo 170.º refere que “É
prosseguido o regime de gratuitidade dos manuais escolares previsto no artigo 127.º da Lei n.º 7-A/2016,
de 30 de março, e no artigo 156.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, com o alargamento da
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distribuição gratuita dos manuais escolares, no início do ano letivo de 2018-2019, a todos os alunos do 2.º
ciclo do ensino básico.”, pelo que terão possibilidade de acesso a manuais gratuitos 1.555 alunos.

Quadro n.º 96 – 2.º e 3.º CEB: rede pública [2017/2018 - 2018/2019]
Ano letivo
Agrupamento Escolas

2017/2018
2.º CEB

2018/2019

3.º CEB
2.º CEB
N.º alunos

3.º CEB

Aveiro

537

282

491

258

Dr. Mário Sacramento

149

611

163

578

José Estêvão

243

579

273

775

Rio Novo do Príncipe

164

181

144

191

Esgueira

255

482

260

482

Eixo
Oliveirinha

86
128

146
176

103
121

147
182

1.562

2.457

1.555

2.613

Total

Fonte: CMA - Divisão de Educação, Desporto e Cidadania (dados disponibilizados a 23.10.2018)

Na rede privada do 2.º e 3.º CEB encontram-se a frequentar os 5 estabelecimentos de ensino
existentes no Concelho um total de 495 alunos, 146 no 2.º ciclo e 349 no 3.º ciclo. O Colégio D. José I
situado na freguesia de Santa Joana é o que tem mais alunos no 2.º ciclo, tendo aumentado este número
do ano letivo passado para este (62 para 78). No 3.º ciclo a EPA é o estabelecimento de ensino com o
meio número de alunos, 277, número que também aumentou de 2017/2018 para 2018/2019 (255 para
277 alunos).
Quadro n.º 97 – 2.º e 3.º CEB: rede privada [2018/2019]
Freguesia
Esgueira

N.º de alunos

Estabelecimento ensino

2.º CEB
42

3.º CEB
30

Total
72

-

277

277

Estabelecimento Ensino de Santa Joana

26

15

41

Colégio D. José I

78

27

105

146

349

495

Colégio Português

Glória e Vera Cruz
Santa Joana

Escola Profissional de Aveiro (EPA)

Total

Fonte: Fonte: CMA - Divisão de Educação, Desporto e Cidadania (dados disponibilizados a 23.10.2018)

No ano letivo atual frequentam as 4 escolas do ensino secundário regular 2.911 alunos e o ensino
profissional 1.103 alunos, distribuídos por 3 escolas.
A Escola Secundária José Estêvão é a que integra o maior número de alunos (1.014), sendo ao
nível do ensino profissional, a EPA aquela que tem também o maior número de alunos em
frequência(747).
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Quadro n.º 98 – Ensinos secundário e profissional: n.º de alunos [2018/2019]
N.º de alunos ensino secundário

Escolas

Regular

Profissional

634
698
1.014
565
2.911

51
305
747
1.103

AE Aveiro (Escola Secundária Homem Cristo)
AE Dr. Mário Sacramento (Escola Secundária Dr. Mário Sacramento)
AE José Estêvão (Escola Secundária José Estêvão)
AE Esgueira (Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima)
Colégio D. José I
Escola de Formação em Turismo de Aveiro (EFTA)
Escola Profissional de Aveiro (EPA)

Total

Fonte: Carta Educativa Município Aveiro (Revisão 2018, 08.nov.2018) |CMA - DEDC

Para o ano letivo 2018/2019, a oferta de cursos científico-humanísticos no ensino secundário
regular do Concelho é a que se apresenta no quadro n.º 98, sendo de referir que as 4 escolas secundárias
disponibilizam cursos nas áreas das Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades, 2 escolas cursos de
Ciências Socioeconómicas (Escolas secundárias Dr. Mário Sacramento e Dr. Jaime Magalhães Lima) e apenas uma (Escola Secundária José Estêvão) curso na área das Artes Visuais.

Quadro n.º 99 – Ensino secundário: oferta de cursos científico-humanísticos [2018/2019]
Cursos Científico-humanísticos

Escola Secundária
Ciências e Tecnologias
Homem Cristo
Dr. Mário Sacramento
Dr. Jaime Magalhães Lima
José Estêvão

Ciências Socioeconómicas

Línguas e Humanidades

Artes Visuais

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

Fonte: Carta Educativa Município Aveiro (Revisão 2018, 08.nov.2018) |CMA - DEDC

Ainda ao nível do ensino secundário são vários os estabelecimentos de ensino que apresentam
Cursos Profissionais em diferentes áreas, conforme se pode verificar pela oferta educativa para o ano letivo 2018/2019 que se apresenta no quadro n.º 100.

Quadro n.º 100 - Ensino secundário: oferta de cursos profissionais [2018/2019]
Estabelecimento de Ensino
Escola Secundária Homem Cristo
Escola Secundária Dr. Mário Sacramento
Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães
Lima

Denominação do Curso
Técnico(a) Auxiliar de Saúde
Técnico(a) de Apoio Psicossocial
Técnico(a) em Animação de Turismo
Técnico(a) de Manutenção Industrial - Eletromecânica
Técnico(a) Comercial
Técnico(a) de Juventude
Técnico(a) de Gestão de Equipamentos Informáticos
Técnico(a) Comercial
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Escola Secundária José Estêvão

Colégio D. José I
EFTA

Cursos Profissionais

Ensino Básico Diferenciado
(Percursos diferenciados
no Ensino Básico)

Cursos Profissionais
EPA

Cursos de Aprendizagem

Escola Artística do
Conservatório de
Música Calouste
Gulbenkian

Música

Dança

Técnico(a) de Multimédia
Técnico(a) de Apoio à Gestão Desportiva
Técnico(a) de Desenho Mobiliário
Técnico(a) de Fotografia
Técnico(a) de Informática, Instalação e Gestão de Redes
Técnico(a) de Desporto
Técnico(a) de Comunicação e Serviço Digital
Técnico(a) de Mecatrónica Automóvel
Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria
Técnico(a) de Padaria e Pastelaria
Técnico(a) de Restaurante e Bar
Técnico(a) de Turismo
Cuidado de Crianças (Tipo2 e Tipo 3)
Eletromecânico(a) de Manutenção Industrial (Tipo 2)
Eletricista de Instalações (Tipo 2)
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade (Tipo 2)
Manutenção Industrial - Eletromecânica
Técnico(a) de Higiene e Segurança do Trabalho
Animador Sociocultural
Apoio à Infância
Técnico(a) de Instalações Elétricas
Instalador de Sistemas Solares Térmicos de Energias Renováveis
Técnico(a) Eletrónica e Telecomunicações
Eletrónica, Automação e Comando
Organização de Eventos
Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade
Técnico(a) de Manutenção Industrial, de Metalurgia e
Metalomecânica
Técnico(a) de Informática - Instalação e Gestão de Redes
Técnico(a) de Química Industrial
Técnico(a) de Informática - Sistemas
Técnico(a) Auxiliar de Saúde
Técnico(a) de Multimédia
Técnico(a) de Turismo Ambiental e Rural
Técnico(a) de Eletrónica, Automação e Comando
Instrumentos Musicais ministrados nos Cursos de Iniciação, Básico
e Secundário
Instrumentos Musicais ministrados apenas no Curso Secundário
Curso Básico e Secundário de Canto
Técnica Vocal, Italiano, Alemão e Arte de Representar
Curso Secundário de Formação Musical
Curso Secundário de Composição
Curso de Iniciação e Básico de Dança

Fonte: Carta Educativa Município Aveiro (Revisão 2018, 08.nov.2018) |CMA - DEDC

Ainda ao nível da oferta concelhia é de referir o Centro de Emprego e Formação Profissional que
promove também a qualificação escolar e profissional de jovens e adultos, através da oferta formativa
ajustada aos percursos individuais que na sua maioria confere dupla certificação, nas modalidades de
Aprendizagem, Educação e Formação de Adultos (níveis básico e secundário), bem como Cursos de Especialização Tecnológica (CET), conforme exposto no quadro n.º 101.
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Quadro n.º 101 - Centro de Emprego e Formação Profissional: cursos profissionais [2018 e 2019]
Tipologia

Aprendizagem
- Habilitações de ingresso: 9.º ano
- Habilitações de saída: 12.º ano

EFA B1
- Sem Habilitações de ingresso
- Habilitações de saída: 4.º ano

EFA B2
- Habilitações de ingresso: 4.º ano
- Habilitações de saída: 6.º ano

EFA B3
- Habilitações de ingresso: 6.º ano
- Habilitações de saída: 9.º ano

EFA Nível Secundário
- Habilitações de ingresso: 9.º ano
- Habilitações de saída: 12.º ano

Cursos de Especialização Tecnológica

Denominação do Curso
Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria
Técnico(a) de Restaurante/Bar
Técnico(a) Auxiliar de Saúde
Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes
Técnico/a de Informática - Sistemas
Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital
Técnico(a) de Mecatrónica
Técnico/a de Maquinação CNC
Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva
Técnico/a de Logística
Técnico/a de Informação e Animação Turística
Técnico/a de Ação Educativa
Operador/a de Manutenção Hoteleira
Operador/a de Jardinagem
Canalizador(a)
Serralheiro(a) Civil
Operador(a) de Jardinagem
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
Pintor(a) de Construção Civil
Eletricista de Instalações
Agente de Geriatria
Empregado(a) de Andares
Serralheiro(a) Mecânico(a) de Manutenção
Operador(a) de Máquinas Ferramentas
Operador(a) de Máquinas - Ferramenta CNC
Assistente de Apoio Familiar e Apoio à Comunidade
Acompanhante de Crianças
Operador(a) de Logística
Cabeleireiro(a) Unisexo
Manicura/Pedicura
Eletricista de Instalações
Eletromecânico(a) de Manutenção Industrial
Técnico(a) de Maquinação CNC
Técnico(a) Auxiliar de Saúde
Técnico(a) Comercial
Rececionista de Hotel
Técnico(a) de Logística
Técnico(a) de Secretariado
Esteticista
Técnico(a) de Manutenção Industrial de Metalurgia e Metalomecânica
Técnico(a) de Eletrónica, Automação e Instrumentação
Técnico(a) de Informação e Animação Turística
Técnico(a) de Instalações Elétricas
Técnico(a) de Ação Educativa
Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria
Técnico(a) de Restaurante/Bar
Técno(a) de Apoio à Gestão
Técnico(a) de Organização de Eventos
Técnico(a) Especialista em Automação, Robótica e Controlo
Industrial

Fonte: Carta Educativa Município Aveiro (Revisão 2018, 08.nov.2018) |CMA - DEDC
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No âmbito ainda da qualificação/formação, é importante referir o Programa Qualifica, vocacionado para a qualificação de adultos e que tem por objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos
adultos, contribuindo para a melhoria dos níveis de qualificação da população e a melhoria da empregabilidade dos indivíduos. O referido programa assenta numa estratégia de qualificação que integra respostas
educativas e formativas e instrumentos diversos que promovem a efetiva qualificação de adultos, envolvendo uma rede alargada de operadores. É desenvolvido nos denominados “Centros Qualifica”.
No Concelho existem 5 Centros Qualifica, conforme quadro que se apresenta de seguida.

Quadro n.º 102 – Centros Qualifica
Entidade

Morada

Contactos

AEVA - Associação para a Educação e Valorização dos
Recursos Humanos da Região de Aveiro

Rua Francisco Ferreira Neves, Apartado 567 - Barrocas
3800-351 Aveiro

96 4000846
aeva@centroqualifica.gov.pt

Agrupamento de Escolas José Estêvão

Avenida 25 de abril, 3811-901 Aveiro

CEFOSAP - Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional

Rua da Boavista, Zona Industrial de
Taboeira, 3800-115 Aveiro
Rua Combatentes da Grande Guerra,
81 – 2.º Fração P, 3810-087 Aveiro

Centro de Emprego e Formação Profissional

Cais da Fonte Nova, 3810-200 Aveiro

AIDA - Associação Industrial de Aveiro

234 340220
aejoseestevao@centroqualifica.gov.pt
234 302140
aida@centroqualifica.gov.pt
234 425714
cefosapaveiro@centroqualifica.gov.pt
234 370450
cefpaveiro@centroqualifica.gov.pt

Fonte: www.qualifica.gov.pt | informação recolhida a 15.11.2018

Entre outras atribuições, os Centros Qualifica têm como missão qualificar adultos pelo processo
de validação e certificação de competências escolares e profissionais, possuindo ainda competências na
área da informação, na orientação e encaminhamento de jovens e adultos, na integração de pessoas com
deficiência e incapacidade e, ainda, na definição de uma rede de oferta qualificante promotora do
emprego.

No que diz respeito ao ensino superior é de destacar a Universidade de Aveiro (UA), criada em
1973, constituída como Fundação Pública e com regime de direito privado, que rapidamente se transformou numa das mais dinâmicas e inovadoras universidades portuguesas. No panorama universitário destaca-se pela qualidade das infraestruturas que oferece, pela qualidade da sua investigação, pela excelência do seu corpo docente, bem como pela transferência de conhecimento para a sociedade.
Atualmente é constituída por 16 departamentos, 4 escolas, 18 centros de investigação, 365 pósdocs (bolsas), 57 cursos de graduação e 127 cursos de pós-graduação. Frequentam a mesma
13.675 estudantes, 970 docentes, 125 investigadores e 630 recursos humanos ao nível do pessoal técnico,
administrativo e de gestão.
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Sistematizando a oferta educativa/formativa disponível, o Concelho tem disponível grande parte
das respostas educativas/formativas existentes, ao nível do ensino básico, secundário, profissional e
superior. Apresenta-se, para o efeito, quadro n.º 102 síntese da oferta concelhia disponível.

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

Superior

X
X
X

Centro Qualifica

X
X
X
X
X
X
X

Educação de adultos

X
X
X
X
X
X
X

Cursos de Aprendizagem

X
X
X
X
X
X
X

Ensino Profissional

3.º CEB

X
X
X
X
X
X
X

Ensino Secundário

2.º CEB

AE Aveiro
AE Dr. Mário Sacramento
AE Esgueira
AE Eixo
AE José Estêvão
AE Oliveirinha
AE Rio Novo do Príncipe
Escola Profissional de Aveiro
EFTA
Colégio D. José I
Estabel. Ensino Santa Joana
Colégio Português
Conservatório Música
Calouste Gulbenkian
Centro Emprego e Formação
Profissional de Aveiro (IEFP)
Universidade de Aveiro

1.º CEB

Agrupamento Escolas
Estabelecimentos Ensino /
Formação

Pré Escolar

Quadro n.º 103 - Quadro síntese da oferta educativa/formativa do Concelho [2018/2019]

X

X
X

X
X

Fonte: Fonte: Carta Educativa Município Aveiro (Revisão 2018, 08.nov.2018) |CMA - DEDC

Importa ainda referir nesta área da educação/formação, o Projeto Stay Tuned.
Este projeto iniciou a sua 1.ª fase em outubro de 2016, e insere-se no Programa Europeu URBACT
III, sendo liderado pela cidade de Ghent, em parceria com os Municípios de Aveiro (Portugal), Tallinn
(Estónia), Sofia (Bulgária), Ampelokipi – Menemeni (Grécia), Berlim (Alemanha), Nantes (França), Ghotenburg (Suécia) e Barcelona (Espanha). É objetivo destas cidades parceiras, procurar diminuir ou mesmo
erradicar o absentismo e insucesso escolar, envolvendo os vários parceiros que atuam ao nível da situação social e económica das famílias e da comunidade escolar.
O Município tem como entidades parceiras do projeto, instituições particulares de solidariedade
social, associações e serviços públicos. Foram selecionados como alvos prioritários de intervenção, os
Agrupamentos de Escolas de Esgueira e de Eixo, tendo sido considerados os seguintes critérios:
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a) Tipologia geográfica (área urbana versus área rural);
b) Elevada densidade populacional das respetivas freguesias;
c) Existência substantiva de crianças e jovens pertencentes a minorias étnicas e em risco de abandono/absentismo e insucesso escolar.
Elaborado o diagnóstico dos projetos educativos dos referidos agrupamentos de escolas, no contexto de várias reuniões do Grupo de Ação Local (GAL), definiu-se o Plano de Ação do Projeto. Este integra
quatro ações principais que se listam e descrevem sinteticamente no quando seguinte, tendo por base o
seu objetivo e dinâmica.
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Quadro n.º 104 - Quadro síntese do Plano de Ação – Projeto Stay Tuned [2016 - 2019]
Ações

Formação de docentes

Objetivo

Adequar modelos de ensino aos desafios atuais do
desenvolvimento global das crianças e jovens

Contribuir para uma maior valorização do acompanhamento socioeducativo das crianças e jovens
Intervenção junto de Responsáveis/Cuidadores de
crianças e jovens

Apoio técnico à Tutoria

Capacitação das Instituições

Pretende-se que esta linha de trabalho ganhe maior
dinamismo no ano letivo 2018-2019, sendo decisiva a
disponibilização de recursos humanos (multidisciplinares) que de forma articulada atuem a esse nível (e.g.
intervenção social e comunitária, psicólogos, agentes
culturais, …)
Aumentar o interesse e motivação escolar nas crianças
e jovens e, consequentemente, o sucesso académico
Em parte, mobilizado pela formação disponibilizada a
docentes de ambos os agrupamentos, este campo de
ação também requer a existência de equipas multidisciplinares de apoio ao projeto e a articulação com
recursos da comunidade
Desenvolver respostas de apoio às necessidades de
articulação interinstitucional apresentadas pelos agrupamentos de escola envolvidos e às necessidades
detetadas de cariz mais social e familiar que se situam
fora do campo de ação das escolas

Dinâmica









Favorecer a implementação de novas dinâmicas/modelos de aprendizagem
Abordar temáticas como: compreensão da temática e impacto do abandono escolar
Relações interpessoais e comunicação
Dinâmicas motivacionais
Estratégias educativas diferenciadas
Gestão de conflitos em sala de aula
Trabalho de equipa
Relação com famílias








Realizar ações de sensibilização com vista a maior aproximação família-escola
Estabelecimento de um clima de comunicação, confiança e cooperação
Incentivo a participação em tomadas de decisão;
Oferta de oportunidades para qualificação parental
Criação de mecanismos de monitorização dos apoios atribuídos aos alunos
Criação de projetos com a participação de encarregados de educação, crianças e
jovens para promoção do sucesso escolar
Criação de redes informais de apoio ao sucesso educativo; Implementação de atividades de promoção intercultural
Desenvolvimento de abordagens pedagógicas mobilizadoras e interessantes
Criação de um ambiente seguro e de bem-estar (e.g. deteção de situações de bullying, vitimização, violência ou abuso)
Deteção precoce de situações de risco, dificuldades de aprendizagem e viabilização
de apoios
Criação de espaços para envolvimento em tomadas de decisão, escuta de alunos,
participação em projetos agregadores
Acompanhamento psicológico e vocacional
atividades extracurriculares









 Dinamização de espaços de partilha com outros agrupamentos de escola para procura conjunta de soluções às necessidades apresentadas
 Criação de grupos/equipas de trabalho multidisciplinares de suporte à intervenção
educativa e social

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro – Divisão de Ação Social e Saúde e Divisão de Educação, Desporto e Cidadania. Informação extraída a 22.11.2018
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Emprego
Espera-se que o trabalho aqui apresentado favoreça uma reflexão sobre as principais intervenções desenvolvidas e a realizar no Concelho na área do emprego, tendo como pressuposto o inalienável
direito ao trabalho, postulado no artigo 58.º da Constituição da República Portuguesa, no qual são
metas a atingir: a execução de políticas de pleno emprego, a igualdade de oportunidades na escolha da
profissão ou género de trabalho, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais e as
condições para que o mesmo não seja vedado ou limitado, em função do género. Assim, é expectável
que os dados expressos se constituam como um instrumento orientador na definição de medidas e políticas locais de apoio à inserção profissional no mercado de trabalho, diferenciando positivamente os
grupos mais vulneráveis e expostos a condições de pobreza e de exclusão social resultantes da incapacidade e/ou dificuldade de acesso ao mesmo.
Entre 2001 e 2011, os dados censitários apontam uma distribuição do emprego, segundo o
género, contraposta, dado que na população feminina verifica-se um aumento de 6%, e na população
masculina um decréscimo de 5%. Em 1991, a população feminina empregada no Concelho representava
42% do total da população empregada, em 2001, 46% e, em 2011, 49%.
Gráfico n.º 16 – Evolução da população residente empregada no Concelho [1991 – 2001 – 2011]

Fonte: INE: Censos 1991, 2001 e 2011

No que respeita ao nível de instrução da população residente empregada no Concelho em 2011,
19.311 indivíduos possuíam o ensino básico, correspondendo em termos absolutos a 54% do total,
seguido do ensino médio e superior com uma taxa de incidência de 23% e do ensino secundário com
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22%. O ensino básico e secundário assumem os valores predominantes na escolaridade da população
empregada do Concelho.

Gráfico n.º 17 – População residente empregada segundo o grupo etário e por nível de instrução
[2011]

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, www.ine.pt. Informação extraída 10.10.2014)
Última atualização destes dados: 20.11.2012

No que respeita ao ganho médio mensal no Concelho, entre 2014 e 2016, verifica-se um ligeiro
aumento de €2,40 mensais. Comparando com a Região Centro e de Aveiro, o Concelho é o que apresenta o ganho médio mensal mais baixo, sendo a Região de Aveiro aquela que regista o maior aumento,
correspondendo a €21,5, entre 2012 e 2016.

Quadro n.º 105 - Ganho médio mensal por localização geográfica [2012 - 2016]
Período referência dos dados
Localização geográfica

2012

2013

2014
€

2015

2016

Portugal
Região Centro
Região de Aveiro
Concelho Aveiro

x
941,5
987,8
1.114,4

x
940,4
985,3
1.099,3

x
945,6
996,2
1.122,4

1.094,1
950,5
1.007,6
1.124,1

1.105,6
966,3
1.017,7
1.124,8

Fonte: INE, Ganho médio mensal por Localização geográfica. MTSSS/GEP, Quadros de pessoal
Última atualização destes dados: 28.09.2018
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No que respeita à disparidade no ganho médio mensal da população empregada por conta de
outrem, entre 2012 e 2016 regista-se uma ligeira diminuição em todas as unidades territoriais sob
análise, registando-se em 2016, no Concelho e no país a maior percentagem da mesma, com 30,2 e
34,2% respetivamente. As Regiões do Centro e de Aveiro apresentam as percentagens mais baixas, com
23,5% e 27,7% respetivamente.

Quadro n.º 106 - Disparidade no ganho médio mensal [2012 - 2016]
Período de referência dos dados
Localização geográfica
Portugal
Região Centro
Região de Aveiro
Concelho Aveiro

2012
x
26,7
29,3
30,1

2013

2014

2015

2016

x
26,2
29,2
30,1

%
x
25,1
29
30,4

34,9
24,3
28,4
30,4

34,2
23,5
27,7
30,2

Fonte: INE, Disparidade do ganho médio mensal. MTSSS/GEP, Quadros de pessoal
Última atualização destes dados a 28.09.2018

Quanto ao poder de compra per capita, é possível inferir que o Concelho apresentava em 2015,
um poder de compra bastante superior à média nacional (100), à média da Região Centro (88,75) e da
Região de Aveiro (91,90).
Verifica-se que este indicador no Concelho até 2009 registava sempre um aumento, sendo que
após este período diminuiu tendo em conta a conjuntura económica verificada na altura, voltando a
aumentar de 2013 para 2015 (o estudo sobre o poder de compra concelhio 2015 apresenta dados bienais).
Quadro n.º 107 - Poder de compra per capita [2005 - 2015]
Período de referência dos dados
Localização geográfica
Região Centro
Região Aveiro
Concelho Aveiro

2005

2007

2009

2011

2013

2015

83,89
86,37
125,28

83,76
87,36
134,02

84,41
87,26
134,76

87,49
91,26
126,68

89,21
92,10
123,50

88,75
91,90
125,13

Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio - 2015 | última atualização destes dados a 31.10.2017

Em 2015, de entre todos os Concelhos da Região de Aveiro, o Concelho apresentava um valor
muito mais elevado ao nível do poder de compra (125,13), do que os restantes Concelhos, sendo o Concelho de Ovar aquele que tem o valor mais próximo do Concelho de Aveiro (89,63). Os restantes Concelhos apresentavam em 2015 os seguintes valores: Ílhavo – 88,24; Águeda – 86,13; Albergaria-a-Velha –
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83,72; Estarreja – 82,49; Oliveira do Bairro – 80,99; Anadia – 79,58; Sever do Vouga – 74,08; Murtosa –
69,40 e Vagos – 68,96.
Relativamente à população empregada por atividade no Concelho, os últimos dados disponíveis
indicam que o setor terciário empregava o maior número de pessoas (71%), seguido do setor secundário
(29%) e do setor primário que empregava apenas 1% da população empregada.
Comparativamente a 2001 e, seguindo a mesma tendência registada em 1991, a qual dava conta
do crescimento significativo do setor terciário, em detrimento do setor secundário e primário, o setor
terciário empregava cerca de 63% da população ativa, o setor secundário cerca de 32% e o primário
apenas 2%.
Quadro n.º 108 – População empregada por setor de atividade económica [2011]

Local de residência

Total

Setor primário

Setor secundário

Setor terciário
(social)

Setor terciário
(económico)

N.º

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

4.361.187

133.386

3,06

1.154.709

26,48

1.2542.73

28,76

1.818.819

41,70

940.211

35018

3,72

282.800

30,08

272.878

29,02

349.515

37,17

168.834

4398

2,60

63.596

37,67

40.820

24,18

60.020

35,55

35.791
383
1,07
10.189
28,47
11.103
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, www.ine.pt (informação extraída 10.10.2014)
Última atualização destes dados: 20.11.2012

31,02

14.116

39,44

Portugal
Região Centro
Região Baixo Vouga
Concelho Aveiro

De referir o assinalável peso do setor social no Concelho, 31% do total de pessoas empregadas
no setor terciário, percentagem essa superior a qualquer das outras unidades territoriais sob análise. As
atividades que mais empregavam pessoas correspondem a atividades relacionadas com educação,
saúde e apoio social (20,7%), seguidas das atividades associadas ao comércio por grosso e a retalho e/ou
reparação de veículos automóveis e motociclos (18,1%) e, posteriormente, as atividades financeiras,
imobiliárias, científicas e serviços (10,7%).
No que refere ao setor secundário, as atividades associadas à indústria extrativa e
transformadora, mas também aquelas que estão associadas à energia, água e gás representam as
atividades que mais empregam pessoas, registando 23,6%, face a valores de 4,9% para atividades
inerentes à construção.

Em matéria de desemprego e, tendo em consideração os dados disponíveis, entre dezembro de
2016 e agosto de 2018, o total de desempregados no Concelho variou entre 320 a 440 inscritos /mês,
mantendo-se o desemprego feminino mais elevado nesse intervalo de tempo. São também as mulheres
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que, ao longo desses quase dois anos, apresentam a menor taxa de colocação do mercado de trabalho,
traduzindo-se, em agosto de 2018, em 33 colocações.
Na transição de dezembro de 2016 para dezembro de 2017, e no que respeita aos respetivos
dados mensais, regista-se uma diminuição do número total de desempregados inscritos (14), número
que em agosto de 2018 aumenta em 134 novas pessoas desempregadas, 107 mulheres e 27 homens,
seguindo a tendência de um nível de desemprego feminino mais elevado.

Gráfico n.º 18 – Desempregados inscritos e colocações em mercado de trabalho
[dezembro 2016 – agosto 2018]

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por Concelho, www.iefp.pt/estatisticas.Informação extraída 19.10.2018

Entre janeiro e agosto de 2018, estavam inscritos no Centro de Emprego de Aveiro, um total de
19.396 indivíduos. Do total de indivíduos desempregados inscritos em janeiro de 2018 (2.638), 1.489
eram mulheres, diminuindo este número em agosto de 2018 para 1.338, sendo ainda mais elevado que
o número de homens desempregados nessa mesma dada, 993. Apesar de, no período em análise, se
verificar uma evolução decrescente no número de indivíduos desempregados inscritos, a prevalência de
mulheres desempregadas é transversal.

Quadro n.º 109 - População residente desempregada [janeiro a agosto 2018]
Género

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

Total

Homens

1.149

1.145

1.323

1.035

966

964

963

998

8.543

Mulheres

1.489

1.469

1.534

1.362

1.219

1.231

1.211

1.338

10.853

2.638

2.614

2.857

2.397

2.185

2.195

2.174

2.336

19.396

Total

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por Concelho, www.iefp.pt/estatisticas |Informação extraída 19.10.2018.
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Gráfico n.º 19 – Evolução do desemprego registado segundo o género [dezembro 2016 – agosto 2018]

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por Concelho, www.iefp.pt/estatisticas | Informação extraída 19.10.2018

Os dados relativos ao tempo de inscrição revelam que, do total de inscritos em dezembro de
2016 (3.121), 50% correspondem a indivíduos inscritos há menos de um ano com um total de 1.573
situações, situação que em dezembro de 2017 se traduz numa redução de 0,2%, totalizando 1.324,
inscritos. É de assinalar a percentagem de indivíduos que, quer num período quer no outro, se encontra
numa situação de desemprego de longa duração, com 1.548 e 1.220 casos, respetivamente.
A tendência verificada em dezembro de 2017, de redução do número de desempregados
inscritos há menos de um ano mantém-se em agosto de 2018, o que se traduz em 1.237 situações. No
mesmo período, observa-se uma redução no número de desempregados inscritos, em particular, nos
inscritos há mais de um ano, traduzindo-se em 1.099 situações, o que em dezembro de 2017,
correspondia a mais 121 casos.

Gráfico n.º 20 – Desemprego registado segundo o tempo de inscrição [janeiro a agosto 2018]

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por Concelho, www.iefp.pt/estatisticas; 19.10.2018.

No que diz respeito à situação de procura de trabalho, em dezembro de 2016, a grande maioria
das pessoas desempregadas (87%) encontra-se à procura de novo emprego, enquanto que 11% estão à
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procura do primeiro emprego, tendência que se repete em igual período de 2017, com 88% e 12%
respetivamente.

Gráfico n.º 21 – Desempregados inscritos segundo a situação de procura de trabalho
[dezembro 2016 – dezembro 2017]

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por Concelho, www.iefp.pt/estatisticas | Informação extraída 19.10.2018

Ainda quanto à situação de procura de trabalho - à procura de novo emprego e à procura do
primeiro emprego, a tendência já evidenciada nos anos anteriores, assume maior evidência entre
janeiro e agosto deste ano, traduzindo-se, neste último mês, em 90% e 10%, respetivamente.
Gráfico n.º 22 – Desempregados inscritos segundo a situação de procura de trabalho
[janeiro a agosto2018]

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por Concelho, www.iefp.pt/estatisticas | Informação extraída 19.10.2018

Entre dezembro de 2016 e janeiro de 2018 e, conforme já referido anteriormente, verifica-se
uma redução do número total de desempregados inscritos. Porém, no que concerne à distribuição da
população desempregada segundo o escalão etário, destaca-se, no período em análise, a predominância
de inscritos em idade ativa, com idades compreendidas entre os 35 e os 54 anos, correspondendo em
agosto de 2018, a 1.144 indivíduos.
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Gráfico n.º 23 – Desemprego registado segundo o grupo etário [dezembro 2016 – agosto 2018]

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por Concelho, www.iefp.pt/estatisticas |Informação extraída a 19.10.2018

Relativamente ao nível de escolaridade verificava-se que no período em análise, o maior
número de pessoas desempregadas detém o ensino secundário, sendo que 10% tem uma escolaridade
inferior ao 1.º CEB.

Quadro n.º 110 – Desemprego registado segundo o nível de escolaridade
[dezembro 2016 – agosto 2018]

Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais por Concelho, www.iefp.pt/estatisticas. Informação extraída a 19.10.2018

No que respeita à intervenção na problemática do desemprego, o IEFP disponibiliza um conjunto de medidas de apoio ao emprego, designadamente:
a. Incentivo à aceitação de ofertas;
b. Programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego, que engloba as
medidas de:
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Apoios à criação de empresas



Programa Nacional de Microcrédito



Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de desemprego

c. Investe Jovem: programa destinado a promover a criação de empresas por jovens desempregados;
d. Social Investe: medida desenvolvida em parceria com a Cooperativa António Sérgio para a
Economia Social;
e. Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+;
f. Estágios:


Programa de Estágios Profissionais na Administração Central (PEPAC)



INOV Contacto



PEJENE - Programa de Estágios de Jovens do Ensino Superior nas Empresas

g. Apoio à mobilidade temporário e permanente

Para além destas medidas de apoio ao emprego, existem, ainda, outras instituições e serviços
com intervenção na área que poderão constituir uma base de apoio à entrada no mercado de trabalho,
especificamente:


Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI)



Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)



Portugal Empreendedor – O portal do Empreendedorismo e da Incubação



Empreender – Plataforma do Empreendedor



Beta-i Associação para a Promoção da Inovação e Empreendedorismo



IFDEP – Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal

O IEFP oferece, ainda, medidas que visam apoiar a qualificação e o emprego das pessoas com
deficiência e incapacidade que apresentam dificuldades no acesso, manutenção e progressão no
emprego, designadamente:
a. Reabilitação Profissional:


Apoios à integração;



Medida Emprego apoiado;



Financiamento de produtos de apoio.
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Uma das respostas ao nível do emprego refere-se aos Gabinetes de Inserção Profissional (GIP),
criados ao abrigo da Portaria n.º 127/09 de 30 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria
n.º 298/2010 de 01 de junho.
Os GIP contemplam a realização de sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego,
de qualificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de competências; sessões de
apoio à procura de emprego; receção e registo de ofertas de emprego; apresentação de desempregados
a ofertas de emprego; colocação de desempregados em ofertas de emprego; integração em ações de
formação em entidades externas (Cursos CEF, Cursos EFA, Cursos de Formação Modelar Certificada, que
contemplam bolsas de apoio); controlo da apresentação periódica dos beneficiários das prestações de
desemprego; encaminhamento de candidatos para ações de formação profissional do Centro de
Formação Profissional de Aveiro.
No Concelho existem atualmente 2 GIP a saber:

Quadro n.º 111 – Gabinetes Inserção Profissional (GIP)
UNIVERA
Avenida Dr. Lourenço Peixinho
Edifício 15, 1.º andar, sala C - 3800-129 Aveiro
234 188 302 | 934 000175 gip.univera@cspveracruz.pt
2.ª a 6.ª feira - 14h00 às 17h00
Integra Rede GIP Imigrante
Protocolo de Cooperação entre CSPVC, o ACM e IEFP

Câmara Municipal de Aveiro
Parque de Exposições de Aveiro
Rua Dr. Manuel Almeida Trindade, 3810 - 488 Aveiro
234 340523 - gip@cm-aveiro.pt
3.ª f, 4.ª f e 6.ª feira | 10h00 às 12h30
(com marcação prévia)
Fonte: https://www.iefp.pt/gabinetes-de-insercao-profissional | Informação recolhida a 04.07.2017

Da análise ao quadro n.º 112, destacam-se como atividades com maior índice de execução por
parte do GIP da Câmara Municipal, entre 2015 e julho de 2018, as respeitantes à

“Apresenta-

ção/encaminhamentos de desempregados a ofertas de emprego”, as “Ações de informação sobre
medidas ativas de emprego/formação (…)” e as “Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora” com registo de 3559, 2107 e 1758 situações, respetivamente.
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Quadro n.º 112 - GIP da Câmara Municipal de Aveiro: atividade desenvolvida [2015 – julho 2018]
Atividades desenvolvidas
Ações de informação sobre medidas ativas de emprego/formação, oportunidades de emprego, divulgação de ofertas e planos formativos, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou formação
Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora
Encaminhamento para ações de formação e/ou medidas de emprego
Receção e registo de ofertas de emprego
Apresentação / encaminhamentos de desempregados a ofertas de emprego
Colocação de desempregados em ofertas de emprego

2015

2016

2017

2018
julho

Total

390

837

687

193

2.107

390

927

331

110

1.758

312

502

26

7

847

0

45

56

82

183

178

1.366

1.110

905

3.559

0

24

86

74

184

0

146

Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desem0
146
0
prego
Outras atividades (Atendimentos + Elaboração de Boletins de Oportunidades de
800
3.446 3.992
Emprego)
Fonte: GIP CMA - Relatórios de Atividades, informação disponibilizada a 17.12.2018

0

8238

De salientar, ainda, a intervenção desenvolvida pelo CLDS 3G Aveiro, designadamente no Eixo 1.
Educação, Formação e Qualificação, através da qual foram desenvolvidas diversas ações de capacitação
para indivíduos no ativo e em situação de desemprego, ações potenciadoras da criação do próprio
emprego e ações para a valorização dos produtos locais junto de empresários e promotores locais. Estas
ações privilegiaram a inclusão de indivíduos em situação de desemprego de longa duração e em
situação de maior vulnerabilidade social.
Conforme ilustra o quadro infra, na vigência do CLDS 3G Aveiro foi-se assistindo,
progressivamente, a um aumento dos beneficiários, entidades e instituições envolvidas, o que poderá
evidenciar a pertinência das ações desenvolvidas aquando da definição de estratégias futuras
promotoras da inserção profissional e laboral de pessoas em situação de desemprego e/ou com baixas
qualificações.
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Quadro n.º 113 - CLDS 3G Aveiro: Eixo1. Educação, Formação e Qualificação [2016 – junho 2018]
2016

Beneficiários

2017

2018 (até junho)

N.º
Emprego +
Desenvolvimento de competências na procura
ativa de emprego
Dinamização de sessões de esclarecimento e
de(in)formação descentralizadas – proximidade
+ Empreendedorismo
Ações de capacitação/ formação na área do
empreendedorismo
Apoio ao enquadramento de projetos de
autoemprego e de empreendedorismo nos
diferentes programas e instrumentos de apoio
Formar +
Diagnóstico de necessidades de certificação
profissional
Encaminhamento pra processos
ou respostas formativas,
Regularização perante o Sistema Nacional de
Certificação Profissional
Empregar +
Balanço de competências
Ajuste de perfil (procura, oferta)
Participação de entidades de economia social,
“speed recruitment”
Análise de medidas de contratação do IEFP
Aqui se produz
Dinamização de 5 eventos de promoção dos
Produtos de Aveiro, ao longo dos 3 anos, c om
o envolvimento de produtores loca + Implementação de projeto piloto de Economia de
Proximidade

139 pessoas

216 destinatários

254 pessoas

13 sessões

51 sessões

62 sessões

6 freguesias

9 freguesias

11 freguesias
54 pessoas certificadas

13 pessoas certificadas

45 pessoas certificadas

2 ideias encaminhadas

8 ideias encaminhadas

11 situações criação
próprio negócio
4 ações de formação
2 diagnósticos

2 diagnósticos
Reuniões preparatórias

20 pessoas ativas
encaminhadas » sistema
nacional de certificação

10 pessoas colocadas

10 pessoas colocadas

25 pessoas desempregadas capacitadas

41 pessoas desempregadas capacitadas

11 instituições envolvidas

11 instituições envolvidas

20 pessoas ativas
encaminhadas » sistema nacional de certificação
12 pessoas colocadas
73 pessoas desempregadas capacitadas
11 instituições envolvidas
33 produtores locais

3 promotores locais

23 promotores locais

5 empreendedores

4 eventos

5 eventos
1 projeto

Fonte: CLDS 3G Aveiro – Relatórios de Gestão

De referir que o Município de Aveiro foi considerado elegível no programa CLDS 4G (territórios
elegíveis constantes do Anexo II da Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2018, publicada no DR 1.ª
série n.º 7 a 10 de janeiro de 2018), tendo em conta que parte do território foi atingido pelos incêndios
do ano passado, nomeadamente as freguesias de Requeixo, N. Sr.ª de Fátima e Nariz, Oliveirinha, Eixo e
Eirol. O Concelho enquadra-se na categoria IV de financiamento do Programa CLDS 4G, sendo que o
projeto de intervenção social que vier a ser implementado, terá de desenvolver todas as ações
obrigatórias definidas no Eixo 4 – Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em
territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento comunitários:
a) Desenvolvimento de ações de promoção da auto-organização dos habitantes do território e à
criação/revitalização de associações, designadamente de moradores, temáticas ou juvenis, através de
estímulo aos grupos alvo, de acompanhamento de técnicos facilitadores das iniciativas, e da disponibilização de espaços para guarda de material de desgaste e de apoio;
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b) Desenvolvimento de instrumentos facilitadores do acesso das pessoas a serviços públicos de
utilidade pública, a nível local, reduzindo o isolamento e a exclusão social (artigos 4 e 9 da Portaria n.º
229/2018 de 14 de agosto).
O plano de ação do CLDS 4G será elaborado com base nos instrumentos de planeamento do
CLASA e nos instrumentos de planeamento municipal (artigo 5.º da mesma portaria), e para além das
ações obrigatórias, deverá ainda conter as ações não financiadas entendidas pelo CLASA como importantes para a intervenção territorial a realizar, nomeadamente ações que mobilizem os recursos disponíveis na comunidade em áreas como a educação, desporto, saúde, habitação e reabilitação urbana.
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PDS 2019-2021 | Eixo – Educação, Formação e Emprego
No que concerne à área da educação, designadamente, ao nível do 1.º ciclo, foram percecionadas várias divergências, respeitantes essencialmente às respostas de apoio à família.
Considerando que, o Estado promove a democratização da educação e as demais condições
para que a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva (artigo 73.º da
Constituição da República Portuguesa). Nesse sentido, entende-se que, as respostas educativas a disponibilizar à comunidade deverão assentar em ações que, entre outros princípios, resultem da efetiva partilha de gestão e monitorização, envolvendo os vários intervenientes e beneficiários que delas dependem.
No que respeita ao 2.º e 3º ciclos de ensino, ressaltam-se como principais fatores de preocupação:

 A existência de alunos com níveis de retenção significativos e consequente necessidade de ativação de respostas de apoio complementar;

 Integração de alunos de minorias e migrantes cuja adaptação requer a diferenciação do ensino
numa perspetiva da promoção interculturalidade enquanto fator de integração e reconhecimento;

 Ausência de equipas multidisciplinares nas escolas como suporte à melhor integração socioeducativa das crianças e jovens, sua orientação vocacional e profissional, ao seu bem-estar
emocional à prevenção de comportamentos de risco.

 Fraco envolvimento e aproximação dos responsáveis pelas crianças e jovens ao contexto escolar;

 Dificuldades

de conciliação dos horários de trabalhos dos responsáveis com os horários de

atendimento dos docentes.

Para fazer face a estes constrangimentos, elencam-se de seguida, um conjunto de propostas de
intervenção a desenvolver:
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 Desenvolver ações de caráter formativo e educativo, em contextos diversos que não só o escolar, tendo em vista o alargamento das experiências e conhecimentos das crianças e jovens,
designadamente, através da flexibilidade curricular;

 Aumentar a oferta de ações de capacitação dirigidas a pais e cuidadores com vista a favorecer
a sua maior implicação no processo socioeducativo das suas crianças e jovens;

 Partilha

de recursos humanos mediante o estabelecimento de compromissos para a ação,

entre as instituições locais de intervenção psicossocial e as escolas;

 Identificar as principais causas que estão na origem das retenções e do insucesso escolar, dando especial enfoque aos anos de ensino nos quais existe transição para um ciclo seguinte.
Relativamente ao ensino secundário, profissional e superior são apontadas algumas fraquezas,
designadamente:

 Dispersão da informação relativa às ofertas formativas do Concelho;
 Desadequação das ofertas formativas às expetativas e interesses dos jovens;
 Identificação das principais causas que estão na origem das retenções e do insucesso escolar,
dando especial enfoque aos anos de ensino nos quais existe transição para um ciclo seguinte;

 Escassez de informação sobre os apoios sociais concedidos no ensino superior.
Neste contexto, resultaram as seguintes propostas de ação para a melhoria da escolarização e
formação dos jovens:

 Proporcionar aos jovens um maior conhecimento dos contextos de trabalho e funções existentes, designadamente, através do contacto direto com o tecido empresarial;

 Fomentar uma maior aproximação das ofertas formativas às necessidades do mercado do trabalho do Concelho/distrito;

 Criar de uma rede de ofertas formativas às quais os jovens possam aceder ainda que fora da
respetiva área de residência, garantindo apoios para a respetiva deslocação;

 Divulgar os apoios concedidos ao nível da ação social no ensino superior, de modo a proporcionar uma melhor e maior informação sobre os mesmos.
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Combater o abandono, absentismo e promover o sucesso escolar
Prioridade 1

Objetivos
Ações

Problemas: Abandono, absentismo e insucesso escolares com maior incidência a partir do 2.º
CEB | Ausência de pré-requisitos e dificuldades de aprendizagem na população jovem


Realizar sessões de informação sobre percursos escolares e saídas profissionais
existentes



Atualizar o levantamento das escolas do Concelho, com maior índice de
abandono, absentismo e insucesso escolar, realizar um diagnóstico das situações
identificadas e definir estratégias de intervenção conjunta (comunidade escolar e
contexto comunitário, incluindo famílias)



Apoiar o desenvolvimento do programa de “mentoria” para apoio a alunos com
maiores dificuldades de aprendizagem



Reforçar ações de desenvolvimento das competências parentais, para um
maior/melhor acompanhamento aos jovens



Aumentar o número de RH na área da psicologia e serviço social nas escolas, em
articulação com as instituições sociais, câmara municipal e segurança social

No âmbito da CIRA – Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, o Município irá dispor no
seu território de um recurso adicional, pelo período de 36 meses, que pode vir a constituir um
complemento ao nível da promoção do sucesso escolar - Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar (PIICIE).
Este plano encontra-se estruturado em 3 eixos de trabalho:
 Eixo 1 – Aprendizagem em Comunidade, Competências e Emprego do Futuro (EmpreendeRA
e EnRede): que tem como objetivo “melhorar o interesse e o desempenho escolar dos alunos
do 1.º ciclo, promovendo atividades práticas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Eletrónica, Artes e
Matemática), centradas no saber pensar e saber fazer.”
 Eixo 2 – Espaço Maker: aprender fazendo e Sala de Aula no Futuro - Promover a literacia
científica:

pretende “motivar e criar práticas de inovação e criatividade, ações de

sensibilização, capacitação de professores, implementando práticas educativas inovadoras de
“Experimentação, Aprendizagem e Partilha”, envolvendo a comunidade educativa em geral,
privilegiando a relação familiar e promovendo o trabalho colaborativo e a partilha de boas
práticas.
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 Eixo 3 – Portal sembarreiras.org: trabalho a desenvolver por uma equipa multiprofissional
(Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo - constituída por Psicólogo, Terapeuta da Fala
e Técnico Socioeducativo), dirigido a alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), bem
como aos seus familiares, cuidadores e profissionais de educação que com eles interagem.

Constituem-se ainda como prioridades de intervenção neste eixo as seguintes:

Prioridade 2

Contribuir para o desenvolvimento de competências sociais e pessoais, diminuindo
os comportamentos de risco (Programas de competências parentais dirigido a
pais/EE e competências pessoais e sociais para crianças/jovens)
Problema: Défice de competências sociais e pessoais e existência de comportamentos de risco

Objetivos
Ações

Prioridade 3

Objetivos
Ações



Reforçar/aumentar o n.º de sessões de treino de competências dirigidas a pais/EE
das crianças sobre fatores de proteção associados aos CAD (comportamentos aditivos e dependências)



Ações de formação dirigidas a pessoal docente e não docente no âmbito dos CAD



Continuar a intervenção em contexto recreativo, festas académicas sobre riscos
associados aos CAD



Continuar a promover uma intervenção integrada e articulada entre entidades
que intervém no âmbito dos CAD (IPSS e força de segurança, CRI, CDT, Câmara
Municipal, Segurança Social)

Promover o desenvolvimento de atividades extra curriculares diversificadas,
atrativas e adequadas aos interesses das crianças
Problema: Excessivo n.º de horas passadas na escola, associado à escassez de espaços físicos e
recursos adequados para o desenvolvimento de atividades extra curriculares


Apoiar o programa de atividades com a participação das crianças, pais/EE e entidades do meio – PAEMA (Plano Ação educativa do Município de AVEIRO)
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Prioridade 4

Contribuir para o aumento das qualificações da população adulta e promover um
melhor ajustamento dos currículos escolares às necessidades das pessoas e do
mercado de trabalho
Problemas: Desajuste dos currículos em relação à realidade e às necessidades das pessoas e do
mercado de trabalho | Reduzidas qualificações associadas à insuficiente formação profissional
da população adulta


Promover iniciativas de aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais
que permitam aumentar as qualificações da população adulta



Divulgar os Centros Qualifica existentes no Concelho e as respostas que oferecem
para qualificação da população adulta
Dinamizar uma plataforma online com oferta das respostas de
formação/educação/emprego existentes no Concelho e de acesso livre à
comunidade





Potenciar, acompanhar e conhecer as necessidades dos gestores da oferta,
adaptando-as em relação aos programas formativos e aos perfis do público-alvo
(com maior articulação entre GIPs, IPSSs, empresas e IEFP)



Dar continuidade ao “Roteiro vocacional e profissional / Dia da empresa” (ação do
projeto CLDS 3G Aveiro), promovendo visitas de jovens às empresas



Dinamizar um maior número de programa de “ocupação de tempos livres” nas
férias escolares, em contexto de trabalho, envolvendo entidades públicas e
privadas (dirigido a maiores de 16 anos)
Promover a realização de sessões de sensibilização para a importância em elevar
os níveis de escolaridade (por ex., ações com profissionais de áreas de emprego
distintas, sessões de informação sobre ofertas escolares/formativas e saídas profissionais existentes no Concelho/região…)

Objetivos
Ações




Investir na formação social e pessoal, e em profissões específicas (em falta no
mercado de trabalho)



Criar uma rede de informação e partilha entre todas as instituições de
encaminhamento para os GIP

Promover iniciativas de apoio à inserção em mercado de trabalho:
- Dinamizar o GEPE (Grupo Entreajuda para a procura de emprego)
- Realizar oficinas artísticas para revitalização/reforço de atividades comerciais em
declínio
- Elaborar proposta para regulamento do concurso “Empresa Inclusiva”




Continuar a realizar ações de promoção do empreendedorismo nas escolas
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Considerando, ainda, as situações de pobreza, particularmente a infantil, identificadas no Eixo 1.
Infância e Juventude reforça-se, uma vez mais que, a melhoria da oferta e das condições de emprego, de
respostas formativas e de qualificação são fatores determinantes para a redução dos níveis de pobreza e
de exclusão social, em especial, dos grupos mais vulneráveis.
O desemprego em famílias com baixos níveis de escolaridade, resulta em sérias restrições no
acesso à satisfação das suas necessidades básicas, em especial das suas crianças e, consequentemente,
na existência de famílias em situação de privação material severa.
Neste contexto, são apontadas várias linhas estratégicas que poderão constituir-se como um
travão ao crescimento das desigualdades sociais da população residente no Concelho, decorrentes de
situações de desemprego e/ou condições laborais precárias, e como medidas potenciadoras do
desenvolvimento de novas formas e condições de trabalho, que apostem na valorização do capital
humano, enquanto força essencial para a consolidação de uma sociedade mais justa e equilibrada.

No que respeita à área do emprego e, para além das propostas de intervenção acima indicadas,
observam-se como principais problemas:
a. Conciliação entre a vida profissional e a vida familiar - exigências parentais não correspondidas em função das obrigações/imposições laborais;
b. Baixas qualificações da população adulta, decorrente de um desinvestimento escolar associado à necessidade de obtenção de rendimentos;
c. Precariedade dos contratos de trabalho e que condiciona o acesso das famílias a serviços e
bens de primeira necessidade;
d. Queda de alguns setores importantes da região como seja a construção;
e. Carga fiscal imposta às empresas;
f. Resistência dos serviços e empresas na contratação de pessoas com idade superior a 45
anos;
g. Dificuldades de integração de migrantes no mercado de trabalho decorrentes de constrangimentos inerentes aos processos de reconhecimento das respetivas habilitações literárias e
das dificuldades de comunicação decorrentes da língua materna.

São premissas do Programa Operacional com vista a contribuir para a estratégia da União para
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão económica social e territorial, "a
efetiva articulação das políticas setoriais relevantes e o reforço das parcerias locais e o diálogo entre os
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parceiros sociais, seguindo uma abordagem multidimensional e territorializada da intervenção social
alicerçada em dois grandes vetores de atuação, que se complementam e reforçam:


Políticas preventivas e/ou de intervenção precoce: que visam prevenir o surgimento e a
agudização dos constrangimentos, agindo antecipadamente e de forma estrutural,
concebendo e desenvolvendo condições que permitam melhorar o acesso à qualificação, ao
emprego, à saúde, à cultura e ao apoio social;

 Políticas reparadoras e/ou de ativação: que visam corrigir os problemas já existentes, através
da garantia de recursos mínimos e da satisfação das necessidades básicas.”

No que respeita ao retrato da intervenção desenvolvida no Concelho e descrita no presente
capítulo, considerando a integração das orientações emanadas pelo Programa acima referido (POISE), é
fundamental a incorporação de um modelo de governação multinível, que incentive a dinamização da
rede solidária nacional, valorizando a cooperação entre a Administração Pública, as empresas e o setor
social e cooperativo e com aposta no desenvolvimento das seguintes ações estratégicas:
a. Promover a igualdade de género e salarial;
b. Promover a inclusão ativa e integração de grupos especialmente vulneráveis, tais como,
pessoas com deficiência e/ou incapacidade; migrantes, refugiados, minorias étnicas e semabrigo;
c. Potenciar a (re)inserção laboral de indivíduos com mais de 45 anos de idade que se
encontram excluídos de mercado de trabalho, ajustando as necessidades de emprego dos
vários setores da economia às suas competências, formações e conhecimentos já adquiridos;
d. Conciliar a novas dinâmicas de trabalho com a forte introdução das novas tecnologias nas
profissões;
e. Potenciar a economia digital como recurso favorecedor de um maior acesso das populações
às ofertas de emprego disponíveis.

A eficácia na resposta aos desafios depende, em larga medida, do reforço da descentralização
de políticas e medidas, da melhoria da eficiência na aplicação dos recursos, da desburocratização,
simplificação e otimização dos processos.
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Considerações Finais
É num quadro de enorme complexidade social, económica e política que emerge o Plano de
Desenvolvimento Social de Aveiro (PDS) 2019-2021, enquanto estratégia de desenvolvimento e coesão
social. Este plano surge com o compromisso de responder aos enormes desafios da atual conjuntura
nacional e europeia com vista a orientar, num futuro próximo, o sentido da ação, quer ao nível do investimento previsto para o novo ciclo de fundos estruturais, quer de outros recursos a potenciar e/ou criar.
A parceria existente ao nível do CLASA tem vindo a contribuir para a concretização de objetivos primordiais ao nível do desenvolvimento social integrado, numa perspetiva de maior eficácia,
melhor cobertura e organização das respostas e equipamentos sociais de apoio à população em geral e,
em especial, à mais vulnerável, sendo necessário aprofundar esse caminho.
O presente documento constitui uma ferramenta em atualização contínua e convergente com
a dinâmica da realidade social, pelo que se irá procurando adaptar o mesmo às mudanças que forem
ocorrendo no Concelho no período definido, através da mobilização de todo o potencial coletivo da parceria existente em contexto de Rede Social.
A rede de instituições do Concelho representa um forte potencial estratégico para o desenvolvimento social do mesmo, implicando a assunção de compromissos coletivos com vista à concretização
de intervenções e projetos, a inscrever nos planos de ação anuais do CLASA. Neste sentido, espera-se
que estes planos de ação permitam a execução das estratégias e a concretização dos objetivos definidos
no PDS, concorrendo para o crescimento de coesão e de desenvolvimento social, ao nível local, regional,
nacional e europeu.
Apenas o compromisso, co-responsabilização, concertação de esforços e conjugação de recursos
permitirão que o PDS 2019-2021 seja um documento decisivo, orientador e concretizador de políticas
locais, conducentes às mudanças desejadas e consideradas prioritárias, na promoção do desenvolvimento social do Concelho.
Trabalhar em rede é aprender conjuntamente, com todos os atores sociais locais, os caminhos a
percorrer, criando e encontrando as soluções mais adequadas aos desafios complexos da sociedade
atual, com melhor desenvolvimento e qualidade de vida para todos.
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Anexos
Entidades parceiras do CLASA - Conselho Local Ação Social Aveiro
1.

A Mutualidade Santa Maria / Associação Mutualista

2.

ACeS Baixo Vouga – UCC / Unidade de Cuidados na Comunidade

3.

AEVA / Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro

4.

Agrupamento de Escolas de Aveiro

5.

Agrupamento de Escolas de Eixo

6.

Agrupamento de Escolas de Esgueira

7.

Agrupamento de Escolas de Oliveirinha

8.

Agrupamento de Escolas José Estêvão

9.

Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, Cacia

10. Agrupamento Escolas Dr. Mário Sacramento
11. AIDA / Associação Industrial do Distrito de Aveiro
12. AME / Associação de Melhoramentos de Eixo
13. ANIP / Associação Nacional Intervenção Precoce
14. APELO - Apoio ao Luto
15. APPACDM / Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, Delegação
de Aveiro
16. ASAS / Associação de Solidariedade e Ação Social de Santa Joana
17. Associação Comercial de Aveiro
18. Associação de Apoio ao Imigrante
19. Associação de Assistência de Eixo
20. Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas
21. Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro
22. Câmara Municipal de Aveiro
23. CARDA / Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro
24. Cáritas Diocesana de Aveiro
25. Casa do Povo de Oliveirinha / Centro Infantil
26. Casa Sol Poente
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27. CDT / Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Aveiro
28. Centro Comunitário da Paróquia de São Pedro de Aradas
29. Centro Comunitário da Vera Cruz
30. Centro Cristão Vida Abundante de Aveiro
31. Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro do Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.
32. Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado
33. Centro de Infância Arte e Qualidade
34. Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social
35. Centro Hospitalar Baixo Vouga Aveiro, EPE
36. Centro Paroquial de São Bernardo
37. Centro Social de Azurva
38. Centro Social de Esgueira
39. Centro Social de Santa Joana Princesa
40. Centro Social Paroquial da Vera Cruz
41. Centro Social Paroquial de Cacia
42. Centro Social Paroquial de São Jacinto
43. Centro Social Paroquial de São Pedro de Nariz
44. Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Fátima
45. Centro Social Paroquial Santa Eulália de Eirol
46. Centro Social Paroquial Santo André Esgueira
47. CERCIAV / Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro
48. Colégio D. José I
49. Conferência Vicentina de Santa Isabel de Cacia
50. Conferência Vicentina de Santo André de Esgueira
51. CPCJA / Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro
52. CRI Aveiro / Centro de Respostas Integradas de Aveiro - ARS Centro, I.P.
53. Cruz Vermelha Portuguesa, Distrito de Aveiro
54. DGRSSP / Direção Geral Reinserção Social e Serviços Prisionais – Equipa do Baixo Vouga
55. EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza / Núcleo Distrital de Aveiro
56. Espaço do Luto
57. Florinhas do Vouga
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58. Fundação Casa do Pessoal da Segurança Social e da Saúde do Distrito de Aveiro
59. Fundação CESDA / Centro Social do Distrito de Aveiro
60. Fundação Graça Gonçalves
61. Fundação Padre Félix
62. GNR / Guarda Nacional Republicana
63. Igreja Metodista Wesleyana
64. IPDJ / Instituto Português do Desporto e Juventude
65. Junta de Freguesia de Aradas
66. Junta de Freguesia de Cacia
67. Junta de Freguesia de Esgueira
68. Junta de Freguesia de Oliveirinha
69. Junta de Freguesia de Santa Joana
70. Junta de Freguesia de São Bernardo
71. Junta de Freguesia de São Jacinto
72. Junta de Freguesia Eixo e Eirol
73. MSH / Missão Saúde para a Humanidade
74. ORBIS / Cooperação e Desenvolvimento
75. Patronato Nossa Senhora de Fátima
76. PROEDUCARE / Associação para a Educação e Formação
77. PSP / Polícia de Segurança Pública
78. Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
79. SASUA / Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro
80. UDIPSSA / União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Aveiro
81. UGT / União Geral dos Trabalhadores de Aveiro
82. União de Freguesias Glória e Vera Cruz
83. União de Freguesias Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz
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GRUPOS TRABALHO DO CLASA
GT 1 e 6 - Infância e Juventude / Educação, Formação e Emprego
Sessão realizada dia: 26.10.2018
Associação Industrial Distrito Aveiro (AIDA)
Agrupamento Escolas Dr. Jaime Magalhães Lima
ANIMA
Associação Nacional Intervenção Precoce (ANIP)
Cáritas Diocesana Aveiro
Centro Infantil Casa Povo Oliveirinha
Centro Paroquial São Bernardo
Centro Social Paroquial Vera Cruz
Centro Infância Arte e Qualidade (CIAQ)
CMA / DDEE - Divisão Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo
CMA / DEDC - Divisão Educação Desporto e Cidadania
Colégio D. José I
Centro de Respostas Integradas de Aveiro - ARS Centro, I.P.
DGRSSP / Direção Geral Reinserção Social e Serviços Prisionais – Equipa do Baixo Vouga
Projeto CLDS 3G Aveiro
Santa Casa Misericórdia de Aveiro
Serviços Ação Social Universidade Aveiro (SASUA)
SICAD – Comissão Dissuasão Toxicodependência Aveiro
Unidade Cuidados Comunidade (UCC) - ACeS Baixo Vouga
União de Freguesias da Glória e Vera Cruz
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GT 2 – Idosos
Sessão realizada dia: 24.10.2018
Associação Melhoramentos Eixo (AME)
CMA/ DASS – Divisão de Ação Social e Saúde
Centro Comunitário Vera Cruz
Centro Paroquial Santo André Esgueira
Centro Paroquial São Bernardo
Centro Social Azurva
Centro Social Paroquial Vera Cruz
Florinhas Vouga
Fundação Casa do Pessoal da Segurança Social
Fundação CESDA
Projeto CLDS 3G Aveiro
Santa Casa Misericórdia Aveiro
União de Freguesias da Glória e Vera Cruz

GT 3 – Deficiência

Sessão realizada dia: 23.10.2018
ACAPO
Agrupamento Escolas Eixo
APPACDM - Assoc Portuguesa Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, Delegação Aveiro
Associação Pais em Rede
CMA / DDEE - Divisão Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo
CMA / DEDC - Divisão Educação Desporto e Cidadania
CERCIAV
Florinhas Vouga
Projeto CLDS 3G Aveiro
Universidade de Aveiro
União de Freguesias da Glória e Vera Cruz
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GT 4 - Migrações e Minorias Étnicas

Sessão realizada dia: 22.10.2018
CMA/DASS – Divisão de Ação Social e Saúde
Centro Distrital Aveiro do ISS
Centro Social Paroquial Vera Cruz
EAPN Portugal / Núcleo Distrital Aveiro
Florinhas Vouga
Fundação CESDA
Fundação Padre Félix
Projeto CLDS 3G Aveiro
RESMI/UA
Santa Casa Misericórdia Aveiro
Universidade de Aveiro
União de Freguesias da Glória e Vera Cruz

GT 5 - Sem Abrigo e NPISAA – Grupo Alargado

Sessão realizada dia: 22.10.2018
Cáritas Diocesana Aveiro
Centro Distrital Aveiro do ISS
CMA/DASS – Divisão Ação Social e Saúde
Centro Respostas Integradas Aveiro
Estabelecimento Prisional Aveiro
EAPN Portugal / Núcleo Distrital Aveiro
Florinhas Vouga
Fundação CESDA
Fundação Padre Félix
Loja Solidária
Santa Casa Misericórdia Aveiro
União de Freguesias da Glória e Vera Cruz
Unidade Cuidados Comunidade (UCC) – ACeS Baixo Vouga

Diagnóstico Social e Plano Desenvolvimento Social 2019 – 2021

227

