
 

 
 
 

CARTA 
EDUCATIVA 
DE ALVITO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa responsável:  

 

Sandra Saúde, Sandra Lopes e Filomena Machado (Instituto Politécnico de Beja) 

Rui Pereira e Salomé Coelho (Câmara Municipal de Alvito: Unidade Municipal de 

Ação Sociocultural) 

 

Maio, 2016 

  



CARTA EDUCATIVA 

 

 

2 
 

Índice 
 

Introdução........................................................................................................................................................... 8 

I.1. Contexto territorial .................................................................................................... 11 

I.1.1. Localização geográfica ....................................................................................... 11 

I.1.2. Acessibilidades ................................................................................................... 15 

I.1.3. Património cultural e natural ........................................................................... 16 

I.2. Caracterização sociodemográfica ............................................................................. 23 

I.2.1. Dinâmica demográfica ....................................................................................... 23 

I.2.2. Educação e formação ......................................................................................... 33 

I.2.3. Atividade económica, emprego e poder de compra ........................................ 36 

I.2.4. Saúde, proteção social e ação social ................................................................. 40 

I.2.5. Dinâmica cultural e desportiva do município ................................................. 48 

I.2.5.1. Equipamentos culturais e desportivos ........................................................ 48 

I.2.5.2. Estruturas Associativas ................................................................................. 52 

I.2.5.3. Projetos e atividades desenvolvidos ............................................................ 53 

I.3. Situação escolar do concelho e evolução ................................................................. 57 

I.3.1. A oferta educativa e formativa do município .................................................. 57 

I.3.1.1. Ensino regular ................................................................................................ 57 

I.3.1.2. Ensino vocacional e profissional .................................................................. 57 

I.3.1.3. Educação especial .......................................................................................... 58 

I.3.1.4. Educação de adultos ...................................................................................... 60 

I.3.1.4.1. Universidade Sénior ...................................................................................... 61 

I.3.2. A rede escolar de Alvito: situação atual e evoluções recentes ....................... 63 

I.3.2.1. Agrupamento vertical de escolas de Alvito ................................................. 63 

I.3.2.2. Escola Profissional de Alvito ......................................................................... 67 

I.3.3. População discente ............................................................................................ 70 

I.3.3.1. Evolução da frequência escolar no ensino regular e profissional ............. 70 

I.3.3.2. Evolução das taxas de escolarização por nível de ensino ........................... 77 

I.3.4. Sucesso escolar .................................................................................................. 79 

I.3.4.1. Transição/retenção, desistência e abandono escolar ................................. 79 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

3 
 

I.3.5. Oferta de educação e formação de adultos ...................................................... 82 

I.3.6. Pessoal docente .................................................................................................. 83 

I.3.6.1. Nível de ensino lecionado ............................................................................. 83 

I.3.6.2. Vínculo profissional ....................................................................................... 85 

I.3.6.3. Habilitação para a docência .......................................................................... 86 

I.4. Descrição da ação socioeducativa da Câmara Municipal de Alvito........................ 87 

I.4.1. Recursos humanos ............................................................................................. 87 

I.4.2. Transportes escolares ....................................................................................... 88 

I.4.3. Ação social escolar ............................................................................................. 90 

I.4.4. Projetos e iniciativas de caráter pedagógico e social destinados à população 

escolar 95 

I.5. Monitorização das propostas da carta educativa anterior (2006) ...................... 105 

II. Cenários e projeções de evolução educativa ............................................................. 109 

II.1. Metas europeias, nacionais e regionais para o horizonte 2020 ........................... 109 

II.2. Cenários prospetivos da evolução demográfica e escolar da população do 

município de Alvito ............................................................................................................. 113 

II.3. Cenários prospetivos da evolução demográfica e escolar da população do 

município de Alvito ............................................................................................................. 118 

II.3.1. As previsões de evolução da população escolar ................................................ 124 

III. Síntese de diagnóstico: pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades ........... 132 

III.1. Matriz SWOT ........................................................................................................ 132 

 
  



CARTA EDUCATIVA 

 

 

4 
 

Índice de Figuras 
 

Figura 1-Enquadramentos do município de Alvito na NUT III Baixo Alentejo ......................... 11 
Figura 2 -População empregada residente na freguesia de Alvito que sai do município para 
trabalhar, segundo o município onde se situa o local de trabalho, 2011 (%) ........................... 13 
Figura 3- População empregada residente na freguesia de Vila Nova da Baronia que sai do 
município para trabalhar, segundo o município onde se situa o local de trabalho, 2011 (%)
 .................................................................................................................................................................................... 13 
Figura 4- População estudante, residente em cada uma das freguesias do município de 
Alvito, segundo o município onde se localiza o estabelecimento escolar ................................... 14 
Figura 5-Rede viária do município .............................................................................................................. 15 
Figura 6-Relações de masculinidade para a população do município e freguesias de Alvito 
2011 (%) ................................................................................................................................................................ 25 
Figura 7 -Pirâmide etária, município de Alvito, 2011, (%)................................................................ 26 
Figura 8-Proporção de jovens (0-14 anos) na população do município de Alvito, NUT II/III 
e Portugal, 2001, 2011 e 2014, (%) ............................................................................................................ 27 
Figura 9 -Proporção de população entre 15-24 anos, no município de Alvito, NUT II/III e 
Portugal, 2001, 2011 e 2014, (%) ................................................................................................................ 28 
Figura 10-Pirâmide etária, freguesia de Alvito, 2011, (%) ................................................................ 29 
Figura 11-Pirâmide etária, freguesia de Vila Nova da Baronia, 2011, (%) ................................. 29 
Figura 12-Nados-vivos observados na população das freguesias e município de Alvito, 
2001 a 2014 .......................................................................................................................................................... 32 
Figura 13- Taxas de atividade da população residente nas freguesias e no município de 
Alvito, por sexo, em 2011, (%) ...................................................................................................................... 37 
Figura 14-Equipamentos escolares do agrupamento vertical de escolas de Alvito ................ 63 
Figura 15- Escola Profissional de Alvito (Sede) ..................................................................................... 68 
Figura 16 – Proporção de alunos nos vários ciclos a frequentar escolas no município de 
Alvito, 2015-16 (%) ........................................................................................................................................... 70 
Figura 17- Evolução dos alunos inscritos no ensino pré-escolar no município de Alvito, ... 71 
Figura 18- Alunos inscritos no ensino pré-escolar no município de Alvito no ano letivo .... 71 
Figura 19- Taxas de variação de inscritos no ensino básico, no município de Alvito, ........... 72 
Figura 20- Evolução do número de alunos inscritos no ensino básico, ....................................... 73 
Figura 21– Evolução dos alunos inscritos na Escola Profissional de Alvito, .............................. 75 
Figura 22– Proporção de alunos da EPA residentes no município de Alvito ............................. 75 
Figura 23 –Distribuição média dos alunos inscritos na Escola Profissional de Alvito por 
local de residência, 2006-15 (%) ................................................................................................................. 76 
Figura 24 - Concelhos de residência dos alunos da Escola Profissional de Alvito, 2015-16 
(%) ............................................................................................................................................................................ 76 
Figura 25 – Evolução da taxa bruta de pré-escolarização, município de Alvito, ...................... 78 
Figura 26 - Evolução da taxa de escolarização no ensino básico, município de Alvito, ......... 78 
Figura 27– Evolução da taxa escolarização no ensino secundário, município de Alvito, ..... 79 
Figura 28– Evolução da taxa de retenção e desistência no ensino básico, município de 
Alvito de 2009-10 a 2014-15 (%) ................................................................................................................ 80 
Figura 29 – Taxas de conclusão e abandono no ensino profissional, município de Alvito, . 81 
Figura 30 – Evolução do nº de alunos transportados pelo município de Alvito, ...................... 89 
Figura 31 – Evolução do nº de alunos por escalão da ação social escolar, 2013-15 (%) ...... 92 
 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

5 
 

 
 
Índice de Tabelas 
 

Tabela 1– Património classificado do município de Alvito com apetência turística .............. 17 
Tabela 2 – Atividades desportivas com apetência cultural ............................................................... 21 
Tabela 3 – Unidades de alojamento turístico no município de Alvito .......................................... 21 
Tabela 4-População residente na NUT II, NUT III e municípios, 2001 a 2014 .......................... 23 
Tabela 5- População residente e taxa de crescimento efetivo da população residente nas 
freguesias e município,  2001 e 2011 ......................................................................................................... 24 
Tabela 6-Famílias residentes nas freguesias e município, 2001 e 2011...................................... 25 
Tabela 7-Índices-resumo da população do município de Alvito, NUT II/III e Portugal, 2011 
e 2014, (%) ............................................................................................................................................................ 28 
Tabela 8-Proporção de população com 0-14 e 15-24 anos nas freguesias e município, 2001 
e 2011, (%) ............................................................................................................................................................ 29 
Tabela 9-Índices-resumo da população freguesias e município de Alvito, 2011 (%) ............ 30 
Tabela 10- Mortalidade, fecundidade e saldo natural e migratório, município de Alvito, 
NUT III e Portugal, 2011 e 2014 (%) .......................................................................................................... 31 
Tabela 11- Evolução da taxa de analfabetismo da população residente no município de 
Alvito e municípios contíguos, nas NUT II/III e Portugal, 2001 e 2011 (%) .............................. 33 
Tabela 12 População do município de Alvito, com 10 e mais anos sem escolaridade, 2001 e 
2011.......................................................................................................................................................................... 34 
Tabela 13 – Distribuição da população residente por habilitação escolar, município de 
Alvito, NUT II/III e Portugal, 2001  e 2011 (%) ..................................................................................... 35 
Tabela 14-População residente no município de Alvito, NUT II/III e Portugal, com 15 e 
mais anos sem o ensino secundário, segundo o género (%) ............................................................ 36 
Tabela 15- População empregada no município de Alvito, NUT II/III e Portugal, por setores 
de atividade económica, 2011 (%) .............................................................................................................. 36 
Tabela 16- Taxas de desemprego no município de Alvito e municípios contíguos, NUT II/III 
e Portugal, total e por sexo, 2001 e 2011 (%)......................................................................................... 38 
Tabela 17- População desempregada no município de Alvito e municípios contíguos, NUT 
II/III, segundo a condição de procura de emprego, 2001 e 2011 (%) .......................................... 38 
Tabela 18- Indicadores das empresas no município de Alvito e municípios contíguos, nas 
NUT II/III e Portugal, 2013 ............................................................................................................................. 39 
Tabela 19- Evolução do indicador per capita do poder de compra per capita no município 
de Alvito e municípios contíguos, NUT II/III e Portugal, 2007 a 2013 (%) ................................ 40 
Tabela 20- Rácio de enfermeiros por 1000 habitantes no município de Alvito, NUT II/III e 
Portugal, 2010 a 2014 (%) .............................................................................................................................. 41 
Tabela 21– Rácio de médicos por 1000 habitantes no município de Alvito, NUT II/III e 
Portugal (%).......................................................................................................................................................... 41 
Tabela 22- Pensionistas da segurança social e rácio entre o nº de pensionistas por 
habitantes em idade ativa em Alvito, NUT II/III e Portugal de 2011 a 2014 ............................. 41 
Tabela 23– Beneficiários de RSI em % da população residente com 15 e mais anos,   no 
município de Alvito, NUT II/III e Portugal, 2010 a 2014 (%) .......................................................... 42 
Tabela 24- Beneficiários do RSI, no município de Alvito, NUT II/III e Portugal, segundo o 
género e o grupo etário, 2014 (%) .............................................................................................................. 42 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

6 
 

Tabela 25 – Capacidade das valências de apoio social da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvito, 2015 ........................................................................................................................................................... 43 
Tabela 26 - Capacidade das valências de apoio social do Centro Social e Paroquial de Vila 
Nova da Baronia, 2015 ..................................................................................................................................... 44 
Tabela 27-Equipamentos culturais existentes no município de Alvito ........................................ 48 
Tabela 28-Equipamentos desportivos existentes no município de Alvito .................................. 51 
Tabela 29-Associações existentes no município de Alvito ................................................................ 52 
Tabela 30-Projetos e atividades desenvolvidas pela Biblioteca Municipal de Alvito ............. 53 
Tabela 31-Projetos/atividades desportivas de oferta municipal ................................................... 55 
Tabela 32-Oferta formativa da Escola Profissional de Alvito ........................................................... 58 
Tabela 33- Atribuição e composição dos órgãos de direção e gestão do Agrupamento de 
Escolas de Alvito ................................................................................................................................................. 64 
Tabela 34- Espaços do edifício sede do agrupamento vertical de escolas de Alvito .............. 65 
Tabela 35- Espaços do edifício sede do agrupamento vertical de escolas de Alvito .............. 66 
Tabela 36- Espaços dos edifícios da Escola Profissional de Alvito................................................. 67 
Tabela 37– Evolução da frequência escolar no concelho de Alvito, 2006-07 a 2015-16 ...... 70 
Tabela 38 – Alunos do Agrupamento de escolas de Alvito com NEE por ano de escolaridade 
e medidas educativas, 2015-16 ..................................................................................................................... 74 
Tabela 39– Taxa de abandono escolar, no município de Alvito, nas NUT II/III e Portugal, 
2001 e 2011 (%) ................................................................................................................................................. 82 
Tabela 40 – Adultos certificados por modalidades de educação e formação de adultos, no 
município de Alvito, 2009 a 2015 ................................................................................................................ 83 
Tabela 41 - Evolução do pessoal docente afeto à rede educativa de Alvito, 2011-12 a 2015-
16 ............................................................................................................................................................................... 84 
Tabela 42- Evolução do número de docentes de ensino especial no município de Alvito, 
2011-12 a 2015-16 ............................................................................................................................................ 84 
Tabela 43- Docentes do ensino regular por tipo de vínculo, 2012-13 a 2015-16 ................... 85 
Tabela 44- Docentes do ensino profissional por tipo de vínculo, 2012-13 a 2015-16 .......... 85 
Tabela 45- Docentes do Agrupamento de Escolas de Alvito, por tipo de habilitações para a 
docência, 2013-14 a 2015-16 ........................................................................................................................ 86 
Tabela 46- Docentes do ensino profissional por habilitações académicas para a docência, 
2013-14 a 2015-16 ............................................................................................................................................ 86 
Tabela 47- Montantes despendidos pelo município de Alvito em transportes escolares, ... 89 
Tabela 48 - Número de alunos transportados pela autarquia, por meio de transporte e 
nível de ensino, 2011-12 a 2015-16 ........................................................................................................... 90 
Tabela 49- Quadro de caracterização das refeições, município de Alvito, 2015-16 ............... 91 
Tabela 50 - Nº de alunos subsidiados pela ação social escolar, 2013-14 .................................... 93 
Tabela 51- Nº de alunos subsidiados pela ação social escolar, 2014-15 ..................................... 93 
Tabela 52- Nº de alunos subsidiados pela ação social escolar, 2015-16 ..................................... 93 
Tabela 53- Escalões para atribuição de bolsas de estudo, 2015-16 .............................................. 94 
Tabela 54- Alunos abrangidos pelas atividades de extra curriculares, 2011-12 a 2014-15
 .................................................................................................................................................................................... 97 
Tabela 55– Nascimentos, população feminina, em idade fértil, residente no município de 
Alvito e taxas de fecundidade (%0), em 2011 ...................................................................................... 115 
Tabela 56 – População residente no município de Alvito em 2011 (Censos), ....................... 117 
Tabela 57– Nascimentos, população feminina, em idade fértil, residente no município de 
Alvito e taxas de fecundidade (%0), em 2011 ...................................................................................... 121 
Tabela 58 – População residente no município de Alvito em 2011 (Censos), ....................... 122 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

7 
 

Tabela 59– Crianças inscritas em 2015-16 e previsão de crianças a frequentar a educação 
pré-escolar em 2016-17 a 2019-20 .......................................................................................................... 124 
Tabela 60– Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 1ºciclo do 
EB de 2016-17 a 2019-20 (Cenário 1) .................................................................................................... 125 
Tabela 61– Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 1ºciclo do 
EB de 2016-17 a 2019-20 (Cenário 2) .................................................................................................... 126 
Tabela 62– Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 2ºciclo do 
EB de 2016-17 a 2019-20 (Cenário 1) .................................................................................................... 127 
Tabela 63– Alunos matriculados em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 2ºciclo 
do EB de 2016-17 a 2019-20 (Cenário 2) .............................................................................................. 127 
Tabela 64 – Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 3ºciclo do 
EB de 2016-17 a 2019-20 (ensino regular) (Cenário 1) ................................................................. 128 
Tabela 65 – Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 3ºciclo do 
EB de 2016-17 a 2019-20 (ensino regular) (Cenário 2) ................................................................. 128 
Tabela 66– Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar cursos 
vocacionais de 2016-17 a 2019-20 .......................................................................................................... 129 
Tabela 67– Alunos inscritos em 2015/16 e previsão dos alunos a frequentar o ensino 
secundário profissional 2016/17 a 2019/20 (de acordo com a DGEEC/MEC)_Cenário 1 130 
Tabela 68– Previsão dos alunos inscritos no ensino secundário profissional 2016-17 a 
2019-20 (de acordo com a DGEEC/MEC) nas NUTS III Baixo Alentejo e Alentejo Central
 ................................................................................................................................................................................. 131 
Tabela 69- Alunos inscritos no ensino profissional, em Alvito, em 2015-16 e previsão dos 
alunos inscritos até 2019-20 e respetiva variação (%), para o cenário 1 e cenário 2 ........ 131 
Tabela 70-Matriz SWOT ................................................................................................................................ 132 
 
  



CARTA EDUCATIVA 

 

 

8 
 

Introdução  

  

A elaboração da Carta Educativa de Alvito (2015-20), constituiu um renovado 

desafio lançado pelo município de Alvito ao Instituto Politécnico de Beja, dez anos 

após a elaboração da primeira carta educativa (2006).   

A proposta atual incorpora na sua génese uma dupla ambição. A carta educativa à 

semelhança da anterior, continua a constituir-se ao nível municipal, como «um 

importante instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo»1 dos 

equipamentos e de uma adequada utilização dos recursos educativos face ao 

contexto sociodemográfico do município e, simultaneamente, assume-se como uma 

importante base de diagnóstico para a construção do Plano Estratégico Educativo 

do Município de Alvito 2015-20. 

Passada uma década, e em formato de balanço, destaca-se que um dos grandes 

objetivos, entre vários considerados estratégicos, foi alcançado com a construção 

de um agrupamento de escolas vertical, que integra todos os níveis de ensino, 

desde o pré-escolar ao 3º ciclo do ensino básico. Ficou por concretizar, e renasce 

como prioritário, a qualificação do espaço da Escola Profissional de Alvito, que na 

atualidade assume-se com um importante foco de desenvolvimento territorial. 

A atual carta educativa pretende estabelecer uma interligação estreita entre os 

recursos educativos, físicos e humanos, assente num diagnóstico rigoroso da 

realidade que evidencie quais as estratégias de intervenção futuras, que conduzam 

a uma melhoria significativa do sistema educativo local através da interligação e a 

co-responsabilização de todos os atores locais. 

A Carta Educativa, apresenta-se estruturada em 4 partes, nomeadamente: 

                                                           
1 De acordo com o artigo nº 10º do Decreto-lei nº 7, de 15 de Janeiro de 2003, que regulamenta a 

elaboração das cartas educativas. 
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Parte I - Contexto e Diagnóstico. O documento inicia-se por uma caracterização 

sociodemográfica da população e da dinâmica- cultural, económica e social- do 

território. Destaca-se, igualmente, a importância do trabalho desenvolvido pelas 

associações que, dedicando-se a diversas atividades, desempenham um papel 

importante na promoção da qualidade de vida – cultural, desportiva e social-  dos 

residentes no município. Esta parte, inclui, ainda, a caraterização pormenorizada 

da realidade educativa e da ação socioeducativa municipal. Culmina com um 

último capítulo dedicado à monitorização das propostas educativas aprovadas no 

âmbito do processo de validação da carta educativa anterior, ao nível de resultados 

e desvios. 

Parte II - Cenários e projeções de evolução educativa. Esta parte integra dois 

capítulos distintos mas complementares. O primeiro apresenta as metas 

educativas europeias, nacionais e regionais para o horizonte 2020, tendo em conta 

os compromissos assumidos por Portugal enquanto estado-membro da União 

Europeia, no âmbito da Estratégia Europa 2020. O segundo apresenta os cenários 

demográficos prospetivos e as estimativas da evolução da população, residente e 

escolar, do município de Alvito.  

Parte III - Síntese do diagnóstico: pontos fortes, pontes fracos, ameaças e 

oportunidades. Apresentam-se, neste capítulo, o resultado do trabalho de 

diagnóstico realizado através da identificação, consensualizada, dos principais 

pontos fortes e fracos, inerentes à realidade interna do município, bem como se 

evidenciam as principais potencialidades e riscos, tendo em conta a dinâmica 

externa.   

A elaboração do presente documento implicou a consulta de estatísticas oficiais, 

nomeadamente, as produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística, a consulta de 

documentos e planos existentes ao nível local e regional, com destaque para o 

Plano Diretor Municipal 2015, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Baixo 

Alentejo 2014-2020, os Projetos Educativos do Agrupamento de Escolas de Alvito e 
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da Escola Profissional de Alvito. É igualmente de referenciar a consulta de 

legislação nacional, nomeadamente, a que respeita à transferência de 

competências para as autarquias locais em matéria de educação. Em termos 

temporais, o documento agora apresentado contém informação qualitativa o mais 

atual possível e, em termos estatísticos, reporta-se no geral ao período 2010-2015, 

sendo que nalguns casos, a apresentação de dados referenciados a 2001 se afigura 

imprescindível, nomeadamente, para comparações com os dados do último censo. 

O resultado final aqui apresentado é produto do trabalho colaborativo realizado 

entre as equipas do Instituto Politécnico de Beja e da Câmara Municipal de Alvito 

com a colaboração, ao nível da disponibilização de informação e caracterização da 

situação educativa, dos órgãos diretivos dos estabelecimentos escolares locais 

existentes. Foi ainda, realizada uma auscultação junto de elementos fulcrais da 

comunidade de Alvito, dos quais destacamos os seguintes: as 

direções/representantes das associações locais, direção da associação de pais do 

agrupamento vertical de escolas, representante da SPIRA, responsáveis por 

equipamentos e projetos municipais.  

A todos, sem exceção, e salvaguardando alguma omissão, agradecemos, o elevado 

contributo que deram para construir um documento que pretendemos consistente, 

rigoroso e inovador e, que ambicionamos, potencie a riqueza da comunidade local. 
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I.1. Contexto territorial 

I.1.1. Localização geográfica 

  

O município de Alvito situa-se na NUT II Alentejo, na NUT III Baixo Alentejo e no 

distrito de Beja. Localiza-se no denominado ‘coração’ do território de transição 

entre as NUT III Alentejo Central e Baixo Alentejo, equidistante, a 40 km, dos 

municípios de Beja e de Évora. Possui uma superfície de 264,85Km2 e divide-se em 

duas freguesias – a freguesia de Alvito, que é a sede de município, e a freguesia de 

Vila Nova da Baronia. 

 

Figura 1-Enquadramentos do município de Alvito na NUT III Baixo Alentejo 

 

Fonte: www.ine.pt, 2015. 

 

No descritivo sobre o sistema urbano regional policêntrico apresentado no Plano de 

Ação Regional do Alentejo 20202, é destacado o papel dos centros urbanos mais 

dinâmicos e com maior potencial, em termos sociais e económicos. Neste plano, 

Alvito é considerado um município integrado no conjunto dos centros urbanos 

                                                           
2
 CCDR Alentejo (2014). Plano de Ação Regional – Alentejo 2020, p.110. 

http://www.ine.pt/
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complementares do Alentejo histórico3 que correspondem a «um conjunto de 

pequenos centros urbanos complementares, a sedes de concelho, que revestem um 

papel fundamental para a sustentação dos Territórios de Baixa Densidade e para a 

afirmação das relações urbano-rurais»4.  

 

De realçar, ainda, que o posicionamento geográfico distintivo do município 

favorece as fortes ligações que a população mantém quer com Évora, quer com 

Beja, visível, por exemplo nos fluxos dos movimentos pendulares.  

 

Movimentos pendulares da população residente no município de Alvito 

 

A análise dos movimentos pendulares da população residente empregada, segundo 

os Censos 2011, permite concluir que 73% e 75%, do total da população 

empregada residente, respetivamente, na freguesia de Alvito e em Vila Nova da 

Baronia, permaneciam no município. A população que trabalhava ou estudava fora 

do município - correspondente a 27% do total de residentes na freguesia de Alvito 

e a 25% dos residentes na freguesia de Vila Nova da Baronia- deslocava-se, na sua 

maioria, para as capitais de distrito: Évora e Beja (Figuras 2 e 3). 

 

Verificamos que existia uma proporção idêntica de fluxos pendulares de 

residentes, em ambas as freguesias, com destino a Beja (18% no caso do total dos 

fluxos de residentes na freguesia de Alvito e 19% no caso dos residente em Vila 

Nova da Baronia). 

 

                                                           
3
«Os centros urbanos complementares do Alentejo histórico (Alter do Chão, Arronches, Avis, 

Castelo de Vide, Crato, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Sousel, Alandroal, Arraiolos, Borba, 
Mora, Mourão, Portel, Redondo, Viana do Alentejo, Vila Viçosa, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Cuba, 
Ferreira do Alentejo, Mértola, Ourique e Vidigueira), pelas suas características intrínsecas e pelo 
papel determinante de sustentação das relações urbano-rurais, deverão ser considerados no 
âmbito das políticas para os Territórios de Baixa Densidade CCDR Alentejo (2014). ». Plano de Ação 
Regional – Alentejo 2020,p.110.  
4 CCDR Alentejo, 2014, p.110. 
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Figura 2 -População empregada residente na freguesia de Alvito que sai do município para 
trabalhar, segundo o município onde se situa o local de trabalho, 2011 (%) 

 
Fonte: INE (2011), Censos 2011 

 

Figura 3- População empregada residente na freguesia de Vila Nova da Baronia que sai do 
município para trabalhar, segundo o município onde se situa o local de trabalho, 2011 (%) 

 
Fonte: INE (2011), Censos 2011 

 

O mesmo não se observava em relação à distribuição relativa dos restantes fluxos 

pendulares, existindo diferenças quanto aos destinos diários dos residentes de 

cada uma das freguesias. Os empregados residentes em Vila Nova da Baronia 

deslocavam-se sobretudo para os municípios da NUT III Alentejo Central – Évora 

(31%) e Viana do Alentejo (13%) e, por sua vez, os residentes em Alvito exerciam a 

sua atividade profissional em municípios da NUT III Baixo Alentejo. 

 

Esta tendência, caracterizava, igualmente, as deslocações pendulares dos 

estudantes residentes no município. A grande maioria dos estudantes (75% do 

total), independentemente da freguesia de residência, frequentava um 

estabelecimento escolar localizado no município. 
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7% 

FAlentejo 
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Figura 4- População estudante, residente em cada uma das freguesias do município de 

Alvito, segundo o município onde se localiza o estabelecimento escolar 

 
Fonte: INE (2011), Censos 2001 

 
Os estudantes residentes na freguesia de Vila Nova da Baronia que se deslocavam 

para fora do concelho, faziam-no sobretudo para Viana do Alentejo (34%) e para 

Évora (21%) e os residentes na freguesia de Alvito, frequentavam 

estabelecimentos de ensino situados em Beja. 

 

Caracterização das freguesias 

 

A freguesia de Alvito tem uma área aproximada de 136,39 Km2 5 e situa-se na parte 

noroeste central do concelho. É limitada a noroeste pela freguesia de Vila Nova de 

Baronia, a sudeste pelo concelho de Cuba, e a sudoeste pelo concelho de Ferreira 

do Alentejo. Esta freguesia tem por sede o aglomerado urbano de Alvito e três 

áreas de povoamento rural – Água de Peixes, Monte Ruivo, Monforte.  

 

A vila de Alvito desenvolve-se segundo dois importantes eixos: porta nova, rossio e 

rua de Beja, que estruturam toda a malha regular, inclusive a travessa que liga o 

Largo do Relógio ao Largo da Igreja Matriz. Relativamente às funções urbanas, 

constata-se que a sua distribuição e tipologia caracterizam-se por uma localização 

dos estabelecimentos comerciais, pequenas oficinas, assim como os serviços 

                                                           
5 Superfície (km²) de acordo com dados retirados do PDM de Alvito de 2015.  
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públicos, na zona antiga e mais central da povoação, e os equipamentos 

desportivos, que necessitam de mais espaço, situados na sua periferia6. 

 

A freguesia de Vila Nova da Baronia tem uma área aproximada de 128,33 Km2 e 

situa-se a norte do município de Alvito. No que respeita aos seus espaços urbanos, 

salientam-se a envolvente à Igreja Matriz – o Largo Manuel Fialho, o Largo General 

Humberto Delgado e Largo Professor Abel Salazar 7. 

 

I.1.2. Acessibilidades  

 

A posição do concelho de Alvito está claramente desfavorecida no contexto inter-

regional da rede viária e nacional, dado que o município não se encontra servido 

por nenhum eixo viário principal, de âmbito regional e/ou nacional8. 

 

Figura 5-Rede viária do município 

 

Fonte: Viajar.clix.pt, 2015 

Os principais eixos viários de âmbito regional que servem de uma forma indireta o 

concelho de Alvito são os seguintes: 

 o IP 7, transversal de ligação Lisboa, Évora, Madrid;  

 o IP 8, transversal que liga Sines, Serpa e Espanha passando por Beja;  

                                                           
6 Fonte: Plano Diretor Municipal de Alvito, 2015. 
7 Fonte: Plano Diretor Municipal de Alvito, 2015. 
8 Toda a informação que consta deste ponto Acessibilidades foi retirada do documento Plano 
Diretor Municipal de Alvito, 2015. 
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 o IP 1, longitudinal de ligação Lisboa a Albufeira e faz a ligação entre o IP 7 e 

o IP 8;  

  IP 2, longitudinal que une Évora e Beja e faz a ligação entre o IP 7 e o IP 8.  

 

Além das referidas, existem outras vias que compõem a estrutura da rede viária 

municipal, nomeadamente: 

 as vias intermunicipais : a EN 257 que faz a ligação aos concelhos de Viana 

do Alentejo, de Ferreira do Alentejo e ao IC 33, a EN258 que liga a 

Vidigueira e Cuba, e a E 383, que permite a ligação de Vila Nova da Baronia 

à vila do Torrão (município de Alcácer do Sal); 

 as vias regionais: a EN 257 que foi desclassificada num troço, no sentido 

Sudoeste do concelho (em direção ao município de Ferreira do Alentejo) 

como ER 257, assim como a EN 383, de acordo o PRN 2000; 

 as vias Municipais: EM 524, EM 516 e EM 523; 

 os caminhos de servidão e acessos locais: a rede de caminhos municipais: 

CM 1001, CM 1002, CM 1003, CM 1003-1, CM 1004, CM 1004-1, CM 1007 e 

os acessos a propriedades e explorações agrícolas e florestais. Integra-se 

ainda nesta categoria a rede de arruamentos locais dos aglomerados 

populacionais.  

 

I.1.3. Património cultural e natural  

 

Alvito localiza-se num território com elevado potencial turístico, associado ao 

património material e imaterial que possui – desde a arquitetura, ao legado 

histórico e às tradições, à pintura mural e ao cante alentejano. Em consonância, a 

sua localização geográfica prioritária permite-lhe beneficiar do empreendimento 

de fins múltiplos do Alqueva, e da existência das albufeiras de Alvito e de Odivelas 

que lhe conferem uma situação privilegiada para gerir o aproveitamento turístico 

que estes planos de água constituem.  
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Tabela 1– Património classificado do município de Alvito com apetência turística 

Designação Categoria de 
proteção 

Categoria Tipologia Estado de 
utilização 

Localização 

Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Assunção 

Monumento 
nacional 

Arquitetura 
Religiosa/Igreja 

Bom estado, 
visitável 

Alvito 

Solar de Água de Peixes 
 

Monumento 
nacional 

Arquitetura 
Civil/Solar 

Bom estado, 
não visitável 

Água de Peixes 

Castelo de Alvito Monumento 
nacional 

Arquitetura 
Militar/Castelo 

Bom estado, 
visitável 

Alvito 

Ermida de Santa Ágata 
(Santa Águeda) ou de S. 
Neutel  

Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Ermida 

Bom estado, 
visitável 

Vila Nova da 
Baronia 

Convento de São Francisco Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Convento 

Mau estado, 
visitável 

Alvito 

Igreja de Santo António Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Igreja 

Bom estado, 
visitável 

Alvito 

Igreja do Senhor dos Passos  Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Capela 

Bom estado, 
visitável 

Vila Nova da 
Baronia 

Ermida de Santo António Monumento de 
Interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Capela 

Devoluto, não 
visitável 

Vila Nova da 
Baronia 

Igreja da Misericórdia e 
Capela de Nossa Senhora 
das Candeias 

Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Igreja 

Bom estado, 
visitável 

Alvito 

Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Assunção  

Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Igreja 

Bom estado, 
visitável 

Vila Nova da 
Baronia 

Capela de São Bartolomeu Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Igreja 

Devoluto, não 
visitável 

Alvito 

Pelourinho de Água de 
Peixes 

Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura Civil / 
Pelourinho 

Mau estado, 
visitável 

Água de Peixes 

Ermida de São Sebastião Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Ermida 

Bom estado, 
visitável 

Alvito 

Capela de Nossa senhora da 
Conceição 

Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Capela 

Bom estado, 
visitável 

Vila Nova da 
Baronia 

Capela de Santa Luzia Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura 
Religiosa / Capela 

Devoluto, não 
visitável 

Alvito 

Pelourinho de Alvito Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura Civil / 
Pelourinho 

Bom estado, 
visitável 

Alvito 

Pelourinho de Vila Nova da 
Baronia 

Imóvel de 
interesse Público 

Arquitetura Civil / 
Pelourinho 

Bom estado, 
visitável 

Vila Nova da 
Baronia 

Ponte do Azinhal Imóvel de 
interesse 
Municipal 

 Bom estado, 
visitável 

Vila Nova da 
Baronia 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Alvito de 2015 - Caraterização Socioterritorial- Bases para o desenvolvimento 
sustentável e propostas de plano- relatório 2 – vol. II-Economia, pp.59-68. 

 

Consciente das potencialidades aliadas à dinamização destes importantes recursos, 

a Câmara Municipal, ambiciona valorizar todo o património arquitetónico 

existente, potenciar o seu interesse turístico e, simultaneamente, preservar esse 

património composto por locais de interesse turístico que inclui património 

edificado, património arqueológico e património natural.  
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O património cultural, no município de Alvito é rico e diversificado. Em cada uma 

das freguesias existem elementos singulares que importa registar, quer pelas suas 

características e funções, quer pela sua riqueza em termos patrimoniais e de 

preservação da memória.  

 

No município de Alvito existe uma oferta de percursos de elevado potencial 

turístico9. Apresentamos uma síntese. 

Percurso Descrição do percurso 

Alvito 
Manuelino 

Percurso em torno de peças quinhentistas com o seguinte roteiro:  
Ponto 1: Castelo de Alvito  
Ponto 2: Pelourinho  
Ponto 3: Rua Calçada  
Ponto 4: Igreja Matriz  
Ponto 5: Rua da Misericórdia  
Ponto 6: Largo do Relógio  
Ponto 7: Rua da Cruz Ponto 8: Terreiro de Santo António 
Ponto 9: Rua do Penedo  
Ponto 10: Rua do Salvador  
Ponto 11: Travessa do Prior Lampreia  
Ponto12: Rua do Crato  
Ponto13: Rua de Santa Luzia  
Ponto14: Ermida de São Sebastião  
Ponto15: Largo General Humberto Delgado 

Rota do 
Fresco 

Alvito é um dos municípios que integra a parceria deste projeto, criado e 
dinamizado pela SPIRA10 desde 1998, que se baseia «numa rede de 
parceiros locais – proprietários de património, entidades públicas, 
comerciantes, associações de desenvolvimento local – com o objetivo de 
promover o desenvolvimento sustentável do território abrangido e a 
preservação do seu legado cultural». Trata-se da «primeira rota de 
Touring Cultural no nosso país», e «propõe a descoberta do tesouro 
escondido do Alentejo - a pintura mural a fresco - que se guarda, por 
razões muito concretas e diretamente relacionadas com o 
desenvolvimento deste território - na maior parte das igrejas, capelas e 
ermidas da região»11.  

                                                           
9
 Fonte: Plano Diretor Municipal de Alvito de 2015 - Caraterização Socioterritorial- Bases para o 

desenvolvimento sustentável e propostas de plano- relatório 2 – vol. II-Economia, pp.59-68. 
10 No âmbito da promoção de atividades culturais ressalta a empresa SPIRA – Associação Mundo 

Património, sedeada em Vila Nova da Baronia, que desenvolve a sua atuação de cariz empresarial 

no estudo, divulgação e promoção do património cultural (material e imaterial) de Alvito. Promove, 

igualmente, esta empresa atividades direcionadas à população escolar. 
11

 Fonte: http://www.spira.pt/touring/rota-do-fresco/15, consultado a 2.02.2016 

http://www.spira.pt/touring/rota-do-fresco/15
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Percurso Descrição do percurso 

 Rota de 
Sant’Águeda 

O percurso, de cerca de 7 Km, pretende dar a conhecer uma das mais belas 
regiões da planície alentejana - Vila Nova da Baronia, vila do concelho de 
Alvito e segue o seguinte trajeto: 
Ponto 1: Praça da República  
Ponto 2: Capela Nossa Senhora da Conceição  
Ponto 3: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção  
Ponto 4: Ponte do Azinhal 
Ponto 5: Monte da Canada Real  
Ponto 6: Horta da Fábrica  
Ponto 7: Ermida de Sant’ Águeda 

Fonte: CM Alvito, 2015 

 

Salientam-se outras atividades de índole cultural que são desenvolvidas no 

município de Alvito, nomeadamente: 

 

Freguesia de Alvito 

 Festa do Barão – festa onde se apresenta uma recriação histórica, diferente 

em cada edição, centrada em episódios históricos que ocorreram em Alvito; 

 Feira dos Santos e Feira dos Frutos Secos (1 de Novembro) – feira anual 

que concilia as vertentes de comércio tradicional e de local de encontro 

comunitário; 

 Festa de Nossa Senhora da Assunção – festa anual da Vila, realizada no 

último fim-de-semana de Agosto. 

 Procissão do Senhor Morto – procissão solene realizada na sexta-feira 

santa. 

 Procissão do Senhor Jesus dos Passos – realizada todos os anos no 4º 

domingo de Quaresma. 

 Feira de Caça e Pesca – realizada pela primeira em 2016, (dias 11, 12 e 13 

de Março), integra workshops, torneios, jogos e música. O evento enquadra-

se na estratégia de promoção do turismo cinegético e pretende dar a 

conhecer e os recursos existentes no município, neste domínio. 
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Freguesia de Vila Nova da Baronia 

 Feira de Vila Nova da Baronia – realizada no terceiro domingo de Julho, 

reúne, anualmente, os Vilanovenses em torno de uma feira franca e de 

diversos eventos de cariz cultural; 

 Romaria de Santa Águeda – acontece, anualmente, no domingo de 

Pascoela, de natureza sagrada e profana, envolve atividades de animação 

cultural, tudo em torno da Ermida de Sant’Águeda e de São Neutel; 

 Festas de Santa Maria – festa, anual, realizada a 15 de Agosto, em honra da 

padroeira da vila; 

 Procissão do Senhor dos Passos – decorre, todos os anos, no 5º domingo 

da quaresma; 

 

Ambas as freguesias de Alvito 

 Ervas da Baronia – este evento visa promover a gastronomia e os vinhos 

da região, ao mesmo tempo dinamizar a restauração e a economia local, 

disponibilizando a todos os visitantes os sabores mais típicos desta vila 

alentejana. A semana gastronómica “As Ervas da Baronia” realiza-se desde 

Fevereiro de 2007, duas vezes por ano - Fevereiro e Junho- nas duas 

freguesias: Alvito e Vila Nova da Baronia e em regra participam todos os 

restaurantes situados no município. Em Fevereiro são os pratos 

confecionados com catacuzes, carrasquinhas e espargos e em Junho, 

servem-se ementas confecionadas com beldroegas. 

 

Ao nível do património natural, as potencialidades da localização de Alvito são 

aproveitadas, entre outros, através da oferta turística associada aos desportos de 

natureza, que beneficiam da parceria estabelecida entre a autarquia e as 

associações que desenvolvem projetos/atividades nessa área. Apresentamos 

alguns exemplos de atividades turísticas na tabela abaixo: 
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Tabela 2 – Atividades desportivas com apetência cultural 

Atividades  Organização e descrição das atividades 

 
Raid BTT Santos Alvito 

 

O Raid BTT dos Santos em Alvito, é organizado por uma comissão 
organizadora composta pela da Câmara municipal de Alvito, 
juntas de freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia, Clube da 
natureza de Alvito, Grupo desportivo e cultural de Alvito, Grupo 
desportivo e cultural Baronia, Bombeiros voluntários de Alvito e 
Associação juvenil Nova Geração. É um evento desportivo anual 
por ocasião da Feira dos Santos criado com o propósito de abrir 
os caminhos de Alvito aos amantes do BTT. Logo à partida 
ganhou o subtítulo de: Single Tracks da Planície. 

Passeio de BTT Em 
Terras de Baronia 

O Passeio de BTT Em Terras da Baronia, consiste num passeio 
guiado à moda antiga onde os participantes vão percorrer trilhos, 
caminhos rurais e estradas num percurso que inclui passagem 
obrigatória pelas duas freguesias do município. 

Atividades de 
desporto  

O Clube da natureza de Alvito organiza atividades de atletismo, 
BTT, canoagem, jogos tradicionais, montanhismo, orientação e 
passeios pedestres. 

Campeonatos de pesca 
desportiva 

Clube Amadores de pesca do Baixo Alentejo. 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Alvito de 2015 - Caraterização Socioterritorial- Bases para o desenvolvimento 
sustentável e propostas de plano- relatório 2 – vol. II-Economia, pp.59-68. 

 

No que respeita a alojamentos turísticos, atualmente o município de Alvito dispõe 

de 10 unidades de alojamento, das quais 7 estão localizadas na freguesia de Alvito 

e 3 em Vila Nova da Baronia. 

 

Tabela 3 – Unidades de alojamento turístico no município de Alvito 

Designação Localização 

Horta da Vila, Agro-turismo  
 
 

Alvito 

Horta do Padre, Alojamento local 

Hospedaria A Varanda 

Hospedaria Dália 

Markádia, Apartamentos e Parque de Campismo 

Pousada do Castelo de Alvito 

Hospedaria Ramiro Álvares 

Horta da Lameira, Agro-turismo  
Vila Nova da Baronia Horta da Moirana, Turismo em Espaço Rural 

Monte da Serra, Alojamento local 
Fonte: http://www.cm-alvito.pt 

 

http://www.cm-alvito.pt/
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Em termos gastronómicos, consoante a época do ano, os restaurantes locais (7 em 

Alvito e 3 em Vila Nova da Baronia) apresentam os sabores e as tradições que 

refletem a cozinha regional do Alentejo. Destacam-se entre várias propostas de 

repasto, as seguintes, de cariz mais tradicional: o pão, os enchidos, os pratos de 

borrego, as açordas e as ervas como as catacuzes, as carrasquinhas, os coentros, os 

poejos e a hortelã. 
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I.2. Caracterização sociodemográfica 

I.2.1. Dinâmica demográfica 

 

Alvito é um dos municípios mais pequenos e menos populosos do Baixo Alentejo. 

De acordo com o último censo da população (2011)12, a população residente 

correspondia a 2.504 habitantes e, segundo as estimativas de 2014, passou para 

2.518 residentes. A população de Alvito correspondia a 2% do total da população 

que residia, quer em 2011, quer em 2014, na NUT III Baixo Alentejo.  

 

Tabela 4-População residente na NUT II, NUT III e municípios, 2001 a 2014 

NUT II/III 
Municípios 

População Residente 2001-11 2011-14 2001-11 2011-14 

2001 2011 2014 
Variação 

Populacional 

01/11 

Variação 
Populacional 

11/14 

Taxa 
crescimento 
efetivo (%) 

Taxa 
crescimento 
efetivo (%) 

Alentejo 776585 757302 733370 -19283 -23932 -2,51 -3,21 

Baixo 
Alentejo 

135105 125875 121859 -9230 -4016 -7,07 -3,24 

Aljustrel 10567 9146 8755 -1421 -391 -14,42 -4,37 

Almodôvar 8145 7387 7087 -758 -300 -9,76 -4,15 

Alvito 2688 2504 2518 -184 14 -7,09 0,56 

Barrancos 1924 1807 1739 -117 -68 -6,27 -3,84 

Beja 35762 35616 34595 -146 -1021 -0,41 -2,91 

Castro 
Verde  

7603 7295 7223 -308 -72 -4,13 -0,99 

Cuba 4994 4898 4819 -96 -79 -1,94 -1,63 

Ferreira do 
Alentejo 

9010 8253 8080 -757 -173 -8,77 -2,12 

Mértola 8712 7147 6681 -1565 -466 -19,74 -6,74 

Moura 16590 15005 14425 -1585 -580 -10,03 -3,94 

Ourique 6199 5322 5026 -877 -296 -15,22 -5,72 

Serpa 16723 15570 15189 -1153 -381 -7,14 -2,48 

Vidigueira 6188 5902 5722 -286 -180 -4,73 -3,10 
Fonte: INE (2001, 2011, 2015), Censos 2001, 2011 e Estimativas anuais da população residente para 2014. 

 

Entre 2001 e 2011, a população decresceu em 184 indivíduos, o que significou uma 

perda média de 7 habitantes por cada 100 residentes. Tendo por base as 

                                                           

12 Utilizamos a informação, referente aos resultados definitivos, disponibilizados no site do INE em 
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros a 20.11.2015 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
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estimativas da população realizadas pelo INE, para 2014, e face à população 

recenseada em 2011, constata-se a tendência oposta para um ligeiro aumento de 

mais 14 habitantes. (cf. tabela anterior). A densidade populacional de Alvito é de 9 

hab/km2, inferior à densidade média observada nas NUT III Baixo Alentejo (13,3 

hab/km2) e Alentejo Central (22,1 hab/km2). 

 

Distribuição da população por freguesias13 

A população residente no município encontra-se distribuída de forma equitativa 

entre as duas freguesias que o compõem, sendo a densidade populacional, 

registada em 2011, idêntica em ambas as freguesias – a rondar os 9 hab./km2 , 

valor inferior ao registado para a NUT Baixo Alentejo, com 13.3hab./ km2 ,  e muito 

abaixo dos valores nacionais (Portugal com 112.5 km2). A freguesia de Alvito 

corresponde a uma área medianamente urbana (AMU) e a de Vila Nova da Baronia 

é considerada uma área predominantemente rural (APR)14. 

 

Tabela 5- População residente e taxa de crescimento efetivo da população residente nas 

freguesias e município,  2001 e 2011 

 

População Residente 
Variação População 
Residente (01/11) 

Densidade 
Populacional 

2001 % 2011 % Variação 
Populacional 

Taxa de 
Crescimento  
Efetivo (%) 

2001 2011 

Alvito 1360 51,0 1259 50,3 -101 -7,71 10,1 9,2 

Vila Nova da 
Baronia 1328 49,0 1245 49,7 -83 -6,45 

 
10,3 

 
9,7 

Município 2688 100 2504 100 -184 -7,09 10,2 9,5 
Fonte: INE (2001, 2011), Censos 2001, 2011. 

 

Residiam no município de Alvito em 2011, 1.027 famílias (mais 41 famílias do que 

em 2001), sendo que desse total de agregados familiares: 542 (52,8 %) habitavam 

                                                           
13 Não se apresentam dados para 2014, por não serem disponibilizados, pelo INE, os resultados das 
estimativas da população com a desagregação ao nível da freguesia. 
14 Segundo a tipologia a TIPAU_ tipologia das áreas urbanas, disponível em www.ine.pt, no link 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cont_inst&INST=6251013. 

 

http://www.ine.pt/
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cont_inst&INST=6251013
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na freguesia sede e 485 (47,2%) na freguesia de Vila Nova da Baronia. Ou seja, 

apesar de existir uma distribuição equitativa da população pelas freguesias que 

compõem o município, há uma diferenciação na dinâmica da população residente 

visível no aumento dos agregados familiares (+ 9,2%) na malha considerada como 

mais urbanizada (freguesia sede). 

 

Tabela 6-Famílias residentes nas freguesias e município, 2001 e 2011 

 

Nº de famílias % Variação  

2001 2011 2001 2011 2001/11 

Alvito 496 542 50,3 52,8 9,2% (46) 

Vila Nova da Baronia 490 485 49,7 47,2 -0,2% (-5) 

Município 986 1027 100 100 4% (41) 
Fonte: INE (2001, 2011), Censos 2001, 2011. 

 

Estruturas demográficas: etárias e sexuais  

Estruturas sexuais 

Nas populações em análise (residentes no município e freguesias de Alvito por 

grupos quinquenais) verifica-se o efeito idade nas estruturas sexuais, ou seja, 

nascem, em média, mais rapazes que raparigas, mantendo-se nos grupos dos 

jovens (0-4, 5-9 e 10-14 anos) essa tendência de predomínio do número de 

rapazes e, complementarmente, nos grupos de idade mais envelhecidos 

predominam as mulheres em relação aos homens.  

 

Figura 6-Relações de masculinidade para a população do município e freguesias de Alvito 

2011 (%) 

 
Fonte: INE (2001, 2011), Censos, 2001, 2011 
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Observamos, na população de cada um dos territórios, freguesias e município, que 

o número médio de homens, por cada 100 mulheres, nos primeiros grupos de 

idade é superior ao das mulheres, equilibra-se nos grupos intermédios (população 

em idade ativa) e inverte-se nos grupos de idade mais envelhecidos - a partir do 

grupo etário 75-79 anos, o valor das relações de masculinidade decresce 

substancialmente e situa-se em 60 homens por cada 100 mulheres.  

Estruturas etárias 

A população residente no município encontra-se num processo de duplo 

envelhecimento, à semelhança da tendência observada para as NUT que 

enquadram este território e para a média do país. 

 

Figura 7 -Pirâmide etária, município de Alvito, 2011, (%) 

 

Fonte: INE (2001, 2011), Censos 2011 
 

No que respeita às estruturas etárias, podemos concluir que: 

 a pirâmide etária da população do município de Alvito apresenta uma 

configuração tipo ‘urna’, com diminuição dos efetivos mais jovens 

(envelhecimento na base) e aumento das gerações mais velhas 

(envelhecimento no topo); 

 apesar de, no período intercensitário, ter sido pouco expressiva a variação 

percentual de jovens e o aumento relativo de idosos no total da população 

residente, a população do município encontrava-se já num processo de 

duplo envelhecimento – na base e no topo; 
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 a percentagem de jovens (0-14 anos) na população residente no município é 

baixa e inferior à média nacional, mas semelhante à média da NUT II e III - 

em 2011, por cada 100 habitantes de Alvito, existiam 13 jovens e, em 2014, 

passa a 11,4%. Esta tendência caracteriza também a evolução da proporção 

de residente com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, com 

agravamento significativo no período intercensitário e na atualidade. O peso 

deste grupo no total da população era inferior à média observada para o 

país e NUT II/III, tendo, entre 2001 e 2014, passado de aproximadamente 

13% para 10% do total da população residente em Alvito. 

 

Figura 8-Proporção de jovens (0-14 anos) na população do município de Alvito, NUT II/III e 

Portugal, 2001, 2011 e 2014, (%) 

 
Fonte: INE (2001, 2011,2014), Censos 2001, 2011 e Estimativas da população 2014 

 

Esta tendência de duplo envelhecimento, que transparece na relação entre 

população dependente e população em idade ativa, e entre jovens e idosos, agrava-

se nos últimos anos. O índice de dependência de jovens na população de Alvito é 

significativamente inferior à média do país com tendência para decrescer – ou seja, 

por cada 100 residentes em idade ativa, apenas se estimavam existirem, em 2014, 

17 jovens, assim como os níveis de envelhecimento que evidenciam a existência do 

dobro dos idosos relativamente ao número de jovens. 
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Figura 9 -Proporção de população entre 15-24 anos, no município de Alvito, NUT II/III e 

Portugal, 2001, 2011 e 2014, (%) 

 
Fonte: INE (2001, 2011,2014), Censos 2001, 2011 e Estimativas da população 2014 

 
Tabela 7-Índices-resumo da população do município de Alvito, NUT II/III e Portugal, 2011 e 

2014, (%) 

 

Índice de 
Dependência de 

Jovens 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
Renovação da 
População em 

Idade Ativa 

2011 

Portugal 22,5 127,8 93 

Alentejo 21,8 178,1 86,2 

Baixo Alentejo 21,76 188,9 88,8 

Alvito 22,1 217,3 89,9 

2014 

Portugal 22 141,3 83,5 

Alentejo 21 186,5 76,1 

Baixo Alentejo 21,3 184,1 78,9 

Alvito 17,3 198,3 91,2 

Fonte: INE (2001, 2011, 2015), 2011; Censos 2011, Estimativas da população 2014 

 

A sustentabilidade da população encontra-se igualmente comprometida dadas as 

características da estrutura etária da população em idade ativa. Em média, 

observam-se 90 indivíduos com idades compreendidas entre os 20-29 anos por 

cada 100 residentes no grupo etário dos 55-64 anos, o que significa que as perdas 

de efetivos que abandonam a sua atividade profissional não serão compensadas, 

em igual número, pelas entradas de indivíduos no mercado de trabalho. 
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A estrutura etária da população residente nas freguesias assemelha-se à observada 

para a população residente no município com evidências de manutenção da 

situação de duplo envelhecimento. 

 
Figura 10-Pirâmide etária, freguesia de Alvito, 2011, (%) 

 
Fonte: INE (2011), Censos 2011 

 

Figura 11-Pirâmide etária, freguesia de Vila Nova da Baronia, 2011, (%) 

 
Fonte: INE (2011), Censos 2011 

 

 

Tabela 8-Proporção de população com 0-14 e 15-24 anos nas freguesias e município, 2001 e 

2011, (%) 

 

0-14 Anos  15-24 anos 

2001 2011 2001 2011 

Alvito 12,4 13,1 11,8 11,5 

Vila Nova da Baronia 13,6 12,8 14,6 9,3 

Município 13,0 13,0 13,2 10,4 
                  Fonte: INE (2001, 2011), Censos 2001, 2011. 
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Tabela 9-Índices-resumo da população freguesias e município de Alvito, 2011 (%) 

Fonte: INE (2011), Censos 2011 

 

As populações das freguesias apresentam algumas diferenças quanto às suas 

estruturas etárias, vejamos as particularidades mais significativas: 

 a base da pirâmide etária da população de Vila Nova da Baronia na década 

passada apresenta um certo rejuvenescimento (muito limitado e 

circunscrito à escala da dimensão populacional da freguesia e de todo o 

concelho), que não encontramos na estrutura etária da população residente 

na freguesia de Alvito. Tal deve-se, sobretudo, ao aumento significativo de 

nados-vivos registado na freguesia de Vila Nova da Baronia, entre 2009 e 

2012 e novamente entre 2012 e 2013, como veremos adiante na análise da 

natalidade/mortalidade; 

 o índice de envelhecimento, corresponde à proporção de idosos face ao 

total de jovens, é mais elevado na população residente na freguesia de 

Alvito do que na de Vila Nova da Baronia (225 para 208 por cada 100 

jovens, respetivamente); 

 o índice de dependência de idosos é mais elevado na população de Alvito do 

que na de Vila Nova da Baronia (52,3% contra 43,8%); 

 a percentagem de idosos é mais elevada na população da freguesia de Alvito 

do que na de Vila Nova da Baronia (29,8% contra 26,6%, respetivamente), 

tendência igualmente visível no índice de dependência de idosos; 

 o rácio de indivíduos com idades compreendidas entre os 20-29 por cada 

100 com idades entre os 55-64 anos é mais otimista na população da 

 Índice de 
Dependência 

de Jovens 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
Dependência 

de Idosos 

Índice de 
Renovação 

da População 
em Idade 

Ativa 

 
2011 

Alvito 23,1 225,9 52,3 79,7 

Vila Nova da Baronia 21,1 208,2 43,8 92,0 

Município 22,1 217,2 47,9 89,9 
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freguesia de Vila Nova da Baronia do que na de Alvito, ou seja, a estrutura 

da população em idade ativa é mais jovem.  

Apesar das diferenças assinaladas acima, as estruturas etárias das populações 

residentes nas freguesias, apresentam similitudes na tendência de duplo 

envelhecimento, sendo os níveis de envelhecimento mais visíveis na estrutura 

demográfica da população da freguesia de Alvito.  

 

Dinâmica microdemográfica: natalidade/fecundidade, mortalidade e 

movimentos migratórios 

O saldo natural observado para a população de Alvito apresenta-se negativo, à 

semelhança do que observamos para Portugal e para as NUT II/III Alentejo e Baixo 

Alentejo – morreram a mais do que nasceram 39 efetivos em 2011 e, em 2014, esse 

valor foi de 42 indivíduos.  

 
Tabela 10- Mortalidade, fecundidade e saldo natural e migratório, município de Alvito, NUT 

III e Portugal, 2011 e 2014 (%) 

 Local de residência  Taxa bruta de 
mortalidade 

(‰)  

Saldo 
migratório 

(N.º)  

Saldo 
natural 

(N.º)  

Taxa de 
fecundidade 

geral (‰)  

 
2011 

Portugal 9,7 -24331 -5992 38,6 

Alentejo 13,4 -359 -3963 37,9 

Baixo Alentejo 15,9 -96 -991 38,7 

Alvito 22,6 49 -39 30,2 

 
2014 

Portugal 10,1 -30056 -22423 34,3 

Alentejo 13,5 -5151 -4785 33,4 

Baixo Alentejo 14,7 -877 -862 37,4 

Alvito 23,3 3 -42 29,5 
Fonte: INE (2011, 2015), Censos 2011, Estimativas populacionais 2014 e Estatísticas demográficas 2011 e 2014.  

Os níveis de mortalidade são substancialmente mais elevados do que os 

observados para a média do país, dada a estrutura etária da população também 

evidenciar níveis de envelhecimento superiores à média nacional. No que respeita 

à mortalidade infantil (nº médio de óbitos de crianças com menos de 1 ano por 

cada 1000 nascimentos ocorridos), não houve acontecimento registado no último 

quadriénio (2010-14) nem no anterior (2009-13).  
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Em média, a esperança de vida à nascença, estimada para 2014, corresponde, no 

caso das mulheres, a 85 anos e, no caso dos homens, a 82 anos de idade15.  

 

Figura 12-Nados-vivos observados na população das freguesias e município de Alvito, 2001 a 

2014 

 
                  Fonte: INE (2001 a 2014), Estatísticas Demográficas 2014 

 

Em 2011, a taxa bruta de mortalidade rondava os 22 óbitos por cada 1.000 

residentes e, em 2014, ultrapassa os 23 indivíduos. Se tivermos em conta que o 

peso dos residentes com mais de 75 anos, no total do grupo dos idosos, 

corresponde a 61%, teremos com certeza níveis mais elevados de mortalidade no 

futuro.  

 

Os níveis de natalidade e fecundidade também não são otimistas, com 

consequências futuras na sustentabilidade da dinâmica populacional de Alvito. A 

taxa bruta de natalidade, para 2011 e 2014, correspondia a cerca de 7 nados-vivos, 

em média, por cada 1000 residentes; e a taxa de fecundidade geral, para a mesma 

data, correspondia a 30 nascimentos, em média, por cada 1000 mulheres em idade 

fértil (15-49 anos). O número de nascimentos que ocorreram na população do 

município e na das freguesias apresenta uma certa irregularidade ao longo da série 

                                                           
15 Valores estimados a partir da tábua de mortalidade construída para a população 
residente no município de Alvito, de acordo com metodologia apresentada no ponto 
relativo à projeção da população residente. 
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observada de 2001-2014. Podemos observar, no entanto, uma tendência de 

decréscimo, sendo de realçar, o acréscimo significativo de nascimentos observado 

nos anos 2010, 2011 e 2013. Atualmente, em 2014, o número voltou a decrescer, 

face aos anos anteriores, correspondendo a 17 nados-vivos. 

A estrutura etária duplamente envelhecida da população influencia, e é também 

consequência, dos níveis de mortalidade e fecundidade, sem que os movimentos 

migratórios possam reverter a perda natural observada na população do 

município de Alvito. 

 

I.2.2. Educação e formação 

Em 10 anos o nível geral de habilitações da população residente no concelho de 

Alvito apresenta uma evolução muito positiva, visível, na diminuição da taxa de 

analfabetismo e no crescimento do número de detentores de nível ensino completo 

mais elevado. 

 

Tabela 11- Evolução da taxa de analfabetismo da população residente no município de Alvito 

e municípios contíguos, nas NUT II/III e Portugal, 2001 e 2011 (%) 

  2001 2011 

Portugal 9 5 

Alentejo 16 10 

Baixo Alentejo 18 11 

Alvito 16 14 

Cuba 18 10 

Portel 19 12 

Viana do Alentejo 19 12 

Vidigueira 20 11 
Fonte: INE (2001,2011), Censos 2001,2011. 

 

Seguindo a tendência de descida da taxa de analfabetismo, tanto a nível nacional 

como regional, o rácio de analfabetos na população do concelho de Alvito passou 

de 16 para 14, em média, por cada 100 residentes.  

Analisando a população com 10 e mais anos, sem escolaridade, verifica-se que a 

esmagadora maioria dos analfabetos possuem 65 ou mais anos. Destacam-se aqui 
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os idosos, com 75 e mais anos, que representavam 41,6% e 63,5% dos analfabetos, 

em 2001 e 2011.  

 

Tabela 12 População do município de Alvito, com 10 e mais anos sem escolaridade, 2001 e 

2011  

Grupo Etário 
2001 2011 

Valor Absoluto % Valor Absoluto % 

10-14  _ _ _ _ 

15-19  _ _ _ _ 

20-24  1 0,2 1 0,3 

25-29  5 1,0 1 0,3 

30-34  4 0,8 1 0,3 

35-39  4 0,8 8 2,5 

40-44  3 0,6 5 1,5 

45-49  6 1,2 2 0,6 

50-54  12 2,5 4 1,2 

55-59  21 4,3 7 2,1 

60-64  55 11,4 14 4,3 

65-69  83 17,2 19 5,8 

70-74  88 18,2 57 17,5 

75 e +  201 41,6 207 63,5 

TOTAL 483 100,0 326 100,0 
 Fonte: INE (2001,2011), Censos 2001,2011.  

 

Analisando a distribuição da população residente por nível de habilitação escolar 

verificamos que a população com mais de 10 anos sem escolaridade sofreu um 

decréscimo acentuado (menos 30,6%), assim como, os que possuem diploma ao 

nível do 1º e 2ºciclos do ensino básico (menos 8,5% e menos 25,8%, 

respetivamente). 
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Tabela 13 – Distribuição da população residente por habilitação escolar, município de 

Alvito, NUT II/III e Portugal, 2001  e 2011 (%) 

    
Portugal Alentejo Baixo 

Alentejo 
Alvito Variação 

Alvito (%) 

S/ Escolaridade 
2011 8,5 12,2 13,5 15,6 

-30,6 2001 12,5 18,1 19,4 20,9 

Pré-escolar 
2011 2,5 2,4 2,4 2,3 

11,8 2001 1,8 1,7 1,8 1,9 

1º CEB 
2011 21,9 23,2 19 23,1 

-8,5 2001 23 24 23,7 23,5 

2º CEB 
2011 6,9 6,4 6,5 7,0 

-25,8 2001 7,7 6,8 7,2 8,8 

3ºCEB 
2011 9,2 9,4 10,2 10,5 

141,3 2001 4,8 4,4 4,3 4,1 

Secundário 
2011 9,7 9,6 8,8 9,5 

80,9 2001 6,8 6,0 4,9 4,9 

 Pós-Secundário  
2011 0,6 0,5 0,4 0,4 

37,5 2001 0,6 0,4 0,3 0,3 

 Superior 
2011 10 7,4 7,2 5,4 

78,9 2001 6 4,1 3,8 2,8 

Fonte: INE (2001,2011), Censos 2001 e 2011. 

 

No período intercensitário 2001-11, houve um aumento médio de mais 12 crianças 

a frequentar o pré-escolar. A população com níveis de escolaridade mais elevados 

aumentou a um ritmo bastante pronunciado. Com efeito, para os níveis de 

escolaridade secundário e superior, os aumentos traduzem-se em taxas de 

variação positivas de 80,9% e 78,9%, respetivamente. Interessa, ainda, realçar a 

importante evolução ocorrida ao nível da população com o 3º ciclo do ensino 

básico (até 2011, correspondente à escolaridade mínima obrigatória) em que a 

taxa de crescimento, entre 2001 e 2011, foi de 141,3%.  

 

No futuro, é expectável uma melhoria das qualificações da população do município, 

dada a diminuição de efetivos com 15 ou mais anos que não possuem o diploma de 

ensino secundário. Passadas duas décadas, esta população passou de 97,4% para 

77,1%, sendo a descida mais acentuada nas mulheres do que nos homens. 
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Tabela 14-População residente no município de Alvito, NUT II/III e Portugal, com 15 e mais 

anos sem o ensino secundário, segundo o género (%) 

 

HM H M 

1981 2001 2011 1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Portugal 93,2 78,3 69,5 92,6 79,2 71,3 93,7 77,5 67,8 

Alentejo 96,2 83,4 74,2 96,1 84,8 76,6 96,3 82,2 72,1 

Baixo Alentejo 96,9 85,4 75,9 97,1 87,5 79,0 96,7 83,3 72,9 

Alvito 97,4 86,8 77,1 97,4 88,3 79,1 97,5 85,3 75,2 
Fonte: PORDATA, INE (1981, 2001 e 2011), Censos, 1981,2001,2011. 

 

 

I.2.3. Atividade económica, emprego e poder de compra 

 

Alvito insere-se numa região eminentemente rural, onde tradicionalmente a 

agricultura ocupava a esmagadora maioria da população empregada. No entanto, 

este cenário tem vindo a alterar-se profundamente, e na atualidade a maioria da 

população está empregada em empresas do setor terciário.  

 

Tabela 15- População empregada no município de Alvito, NUT II/III e Portugal, por setores 

de atividade económica, 2011 (%) 

  Primário Secundário 
Terciário  

Natureza 
 Social 

Natureza 
 Económica 

Portugal 3,1 26,5 28,8 41,7 

Alentejo 9,4 26,0 32,3 36,4 

Baixo Alentejo 12,3 18,8 37,1 31,8 

Município de Alvito 14,2 17,7 41,7 26,4 

Freguesia de Alvito 11,3 15,1 45,4 28,1 

Freguesia de Vila Nova da Baronia 16,9 20,2 38,1 24,7 

Fonte: INE (2011), Censos 2011. 

Observamos que a maioria (68,1%) da população empregada, em 2011, exercia 

atividade profissional em empresas/organizações do setor terciário, com 

predominância no setor terciário de natureza social -correspondente a 41,7% do 

total da população empregada do concelho de Alvito. O terciário de natureza 

económica (hotelaria, restauração, contabilidade, etc.) ocupava 26,4% do total da 

população empregada. A restante população empregada distribuía-se, de seguida, 
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pelo setor secundário (17,7% do total) e, por fim, no setor primário: 14,2% da 

população empregada. Estes indicadores seguem a tendência verificada um pouco 

por todo o país. 

 

A proporção de homens predomina no total da população ativa residente na sub-

região, no município e nas freguesias. Esta diferenciação relativa no peso dos 

géneros na população ativa é mais notória na freguesia de Vila Nova da Baronia do 

que na freguesia sede (cf. Figura 13). 

 
Figura 13- Taxas de atividade da população residente nas freguesias e no município de 

Alvito, por sexo, em 2011, (%) 

 
Fonte: INE (2011), Censos 2011. 

 

A taxa de desemprego registada, em Alvito, para 2011, apresentava um valor mais 

baixo (10,1%) do que a observada para os concelhos de fronteira, nas NUT II/III e 

no país. No período intercensitário 2001-11, observa-se um agravamento geral da 

taxa de desemprego em todos os níveis de desagregação regional.  

O desemprego continua a afetar mais as mulheres que os homens, embora seja de 

notar, uma evolução tendencialmente igualitária, no período 2001-11. No 

município de Alvito, em 2011, a taxa de desemprego masculina situava-se em 9,7% 

e a taxa de desemprego feminina, em 10,5%.  
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Tabela 16- Taxas de desemprego no município de Alvito e municípios contíguos, NUT II/III e 

Portugal, total e por sexo, 2001 e 2011 (%) 

  Total Homens Mulheres 

Anos 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 6,8 13,2 5,2 12,6 8,7 13,8 

Alentejo 8,4 12,8 5,3 11,9 12,5 13,9 

Baixo Alentejo 11,5 14,4 7,0 12,9 17,7 16,3 

Alvito 8,2 10,1 3,4 9,7 15,1 10,5 

Cuba 9,1 14,7 6,4 13,5 13,0 16,3 

Portel 11,7 15,4 6,8 14,8 18,3 16,1 

Viana do Alentejo 5,2 9,6 2,6 8,4 8,7 11,0 

Vidigueira 8,3 14,4 5,8 15,6 11,9 12,9 

Fonte: INE (2001,2011) Censos, 2001 e 2011. 

 

Tabela 17- População desempregada no município de Alvito e municípios contíguos, NUT 

II/III, segundo a condição de procura de emprego, 2001 e 2011 (%) 

  

2001                                 2011 

1º Emprego Novo Emprego 1º Emprego Novo Emprego 

Valor 
Absoluto 

% 
Valor 

Absoluto 
% 

Valor 
Absoluto 

% 
Valor 

Absoluto 
% 

Alentejo 4.980 16,7 24.802 83,3 7.204 16,4 36.759 83,6 

Baixo Alentejo 1.130 3,8 5.442 82,8 1.376 17,3 6.598 82,7 

Alvito 10 11,0 81 89,0 18 16,8 89 83,2 

Cuba 31 17,6 145 82,4 74 23,6 240 76,4 

Portel 33 9,0 335 91,0 45 10,5 383 89,5 

Viana do Alentejo 38 29,9 89 70,1 51 20,2 201 79,8 

Vidigueira 22 10,9 179 89,1 60 16,5 304 83,5 
Fonte: INE (2001,2011) Censos 2001,2011. 

 

Analisando os níveis de desemprego segundo a condição de procura de emprego 

verificamos que a esmagadora maioria dos desempregados se encontravam à 

procura de novo emprego, situação observável em Alvito, nos concelhos de 

fronteira e nas NUT. Em 2011, o INE registou 107 desempregados no município de 

Alvito, dos quais 18 procuravam o 1º emprego e 89 estavam à procura de novo 

emprego.  
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Tabela 18- Indicadores das empresas no município de Alvito e municípios contíguos, nas 

NUT II/III e Portugal, 2013 

  

Densidade 
de 

empresas 

Proporção 
de 

empresas 
individuais 

Proporção 
de 

empresas 
com menos 

de 250 
pessoas ao 
serviço (%) 

Proporção 
de 

empresas 
com menos 

de 10 
pessoas ao 
serviço (%) 

Pessoal ao 
serviço 

por 
empresa 

Volume de 
negócios 

por 
empresa 

N.º/km2 (%) N.º 
Milhares 
de euros 

Portugal 11,9 67,6 99,9 96,4 3,1 289,1 

Alentejo 2,4 71,7 100 97,3 2,4 186,4 

Baixo Alentejo 1,6 75,1 100 98,1 2 136,3 

Alvito 0,9 80,6 100 98,2 1,7 37,9 

Cuba 2,7 79,7 100,0 99,1 1,5 69,3 

Portel 1,3 82,1 100,0 99,0 1,5 57,6 

Viana do 
Alentejo 

1,5 80,1 100,0 98,4 1,7 122,0 

Vidigueira 2,0 80,6 100,0 98,0 2,0 74,8 
Fonte: INE (2014), Anuário Estatístico, 2014. 

 

Na tabela 18 apresentam-se um conjunto de indicadores de desempenho da 

atividade económica no município de Alvito, por comparação com o desempenho 

na sub-região, na região e no país. O indicador densidade das empresas evidencia 

como o concelho se distancia claramente dos valores nacionais, apresentando, em 

média, uma (1) empresa por Km2, quando a média do país corresponde a 12 

empresas/km2. Em Alvito, a esmagadora maioria das empresas (98,2%) emprega 

menos de 10 trabalhadores, sendo o valor médio bastante baixo: em 2013, o rácio 

de trabalhadores por empresa era de 1,7, enquanto, a média da região rondava os 

2 e, a média nacional, era de 3,1.  

 

De referir, igualmente, que a importância relativa das empresas individuais no 

tecido empresarial do município, comparativamente aos restantes formatos 

empresariais - correspondia, em 2013, a 80,6%, valor mais elevado que o 

encontrado no tecido empresarial das NUTS II/III e Portugal. 
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Tabela 19- Evolução do indicador per capita do poder de compra per capita no município de 

Alvito e municípios contíguos, NUT II/III e Portugal, 2007 a 2013 (%) 

  2007 2009 2011 2013 

Portugal 100 100 100 100 

Alentejo 87,3 88,4 88 89,4 

Baixo Alentejo 79,7 82,1 81,2 84,6 

Alvito 61,4 61,7 63,6 66,6 

Cuba 67,7 67,2 64,5 68,1 

Vidigueira 65,4 67,7 66,9 72,3 

Portel 54,3 58,0 56,8 63,6 

Viana do Alentejo 69,0 65,2 72,2 77,2 
Fonte: INE (2009,2011,2013,2015), Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio,  

2007,2009,2011,2013. 

 

O Indicador perCapita do poder de compra (IpC) traduz o poder de compra 

manifestado quotidianamente, em termos per capita, das populações residentes 

nos diferentes municípios ou regiões, tendo por referência o valor nacional de 100. 

A evolução deste indicador, no período temporal de 2007 a 201316, é positiva quer 

no município, quer nas NUT II e III. No entanto, o município de Alvito continua a 

apresentar um valor bastante baixo neste indicador (66,6%) distanciando-se quer 

do valor para a NUT II – Alentejo (89,4%) quer para a NUT III (84,6%). 

 

I.2.4. Saúde, proteção social e ação social 

 

No que respeita aos equipamentos de saúde e pessoal ao serviço no concelho de 

Alvito constatam-se alguns défices comparativamente à média nacional. O 

município possui um centro de saúde, situado na freguesia sede, com extensão em 

Vila Nova da Baronia, e duas farmácias, uma em cada freguesia. Os hospitais mais 

próximos situam-se em Beja, a cerca de 30km e, em Évora, a cerca de 40km. Em 

termos de pessoal ao serviço, o rácio do número de médicos e enfermeiros por mil 

                                                           

16
 A temporalidade dos dados deve-se à necessidade de compreender a evolução do indicador e da 

existência de dados, ao nível do município, apenas até 2013. 
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habitantes apresenta valores (1,2‰ e 2,8‰, respetivamente) abaixo dos 

registados para a região e, sobretudo, para o país. 

 

Tabela 20- Rácio de enfermeiros por 1000 habitantes no município de Alvito, NUT II/III e 

Portugal, 2010 a 2014 (%) 

   
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Portugal 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 

Alentejo 5 5,1 5,4 5,6 5,7 

Baixo Alentejo 6 6 6,3 6,6 6,8 

Alvito 3 3,2 3,2 2,7 2,8 

Fonte: INE (2010 a 2014), Anuários Estatísticos,2010 a 2014 

 
 

Tabela 21– Rácio de médicos por 1000 habitantes no município de Alvito, NUT II/III e 

Portugal (%) 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Portugal 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 

Alentejo 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 

Baixo Alentejo 2 2 2,1 2,2 2,3 

Alvito 1,5 1,2 0,8 0,8 1,2 

Fonte: INE (2010 a 2014), Anuários Estatísticos,2010 a 2014 

 

Tabela 22- Pensionistas da segurança social e rácio entre o nº de pensionistas por habitantes 

em idade ativa em Alvito, NUT II/III e Portugal de 2011 a 2014 

Ano 
Local de 

residência 

Pensionistas da 
segurança social, por 

local de residência 
 

Nº de 
pensionista/população 

em idade ativa (%) 

2014 

Portugal 3.024.590 34,0 

Baixo Alentejo 47.126 44,6 

Alvito 996 44,6 

2013 

Portugal 3.038.268 34,1 

Baixo Alentejo 47.873 44,7 

Alvito 1.016 44,8 

2012 

Portugal 3.024.309 33,8 

Baixo Alentejo 48.371 44,8 

Alvito 1.029 45,8 

2011 

Portugal 2.979.787 33,2 

Baixo Alentejo 48.629 44,6 

Alvito 1.013 45,3 

Fonte: INE (2011,2014), Estatísticas de proteção social, 2011,2014 
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A população dependente de pensões no município de Alvito correspondia, em 

2014, a 996 indivíduos (40% da população residente). Em 2014, por cada cem 

residentes em idade ativa (indivíduos com idades compreendidas entre os 15-64 

anos), existiam aproximadamente 45 pensionistas da segurança social. Estes dois 

indicadores estão muito associados à estrutura etária envelhecida da população, 

característica já destacada na análise demográfica apresentada.  

 

No que respeita à proteção social, há ainda que referir os beneficiários do 

Rendimento Social de Integração (RSI), que em 2014, representavam 2,8% da 

população residente com 15 e mais anos de idade. De referir, que este rácio 

decresceu a partir de 2010, em parte devido ao impacto das alterações legislativas 

introduzidas pelos governos com consequentes cortes nos apoios sociais.  

 
Tabela 23– Beneficiários de RSI em % da população residente com 15 e mais anos,   no 

município de Alvito, NUT II/III e Portugal, 2010 a 2014 (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Portugal 5,9 5,0 4,7 4,0 3,6 

Alentejo 5,7 5,0 5,0 4,2 3,9 

Baixo Alentejo 8,0 7,4 7,3 6,1 5,6 

Alvito 4,7 4,2 4,1 3,8 2,8 
Fonte: INE (2010 a 2014), Estatísticas de proteção social, 2010 a 2014 

 

Tabela 24- Beneficiários do RSI, no município de Alvito, NUT II/III e Portugal, segundo o 
género e o grupo etário, 2014 (%) 

  
Total 

 
Valor Absolutos 

Género Grupos etários 

H M 
Menos 
de 25  

25-39  
 

40-54 
  

Mais de 55  
 

Portugal 320 811 49,1 50,9 44,4 19,1 24,3 12,2 

Alentejo 24 574 50,3 49,7 48,9 21,3 20,9 9,0 

Baixo Alentejo 5 943 51,7 48,3 53,1 20,5 18,8 7,6 

Alvito 65 53,8 46,2 52,3 23,1 16,9 7,7 
Fonte: INE (2015), Anuário Estatístico, 2015 

 

A repartição dos beneficiários de RSI, por sexo e grupos etários, em 2014 

demonstra que, no município de Alvito,  os jovens com idade inferior aos 25 anos 

representam a maioria dos beneficiários (52,%) e que a proporção de beneficiários 
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do género masculino é ligeiramente superior aos beneficiários do género feminino 

(54% e 46%, respetivamente). 

Ao nível da ação social, o município dispõe de duas instituições particulares de 

solidariedade social (IPSS), que têm como principal missão responder às 

necessidades da comunidade, nomeadamente, as da população idosa.  

 

Na freguesia de Alvito atua a Santa Casa da Misericórdia de Alvito, com diversas 

valências de apoio aos idosos. Atualmente as várias valências abrangem 95 idosos. 

O maior número de utentes encontra-se na valência de lar/estrutura residencial 

para idosos, com 80 idosos, seguido do apoio domiciliário com 13 e do centro de 

dia com 2 utentes. A valência de centro de dia tem uma baixa procura por parte da 

população (v. tabela 25).  

 

Na freguesia de Vila Nova da Baronia atua o Centro Social e Paroquial de Vila Nova 

da Baronia, com as mesmas valências disponíveis para Alvito. Aqui, a estrutura 

residencial para idosos alberga 68 idosos, o centro de dia, 2 e o apoio domiciliário 

presta serviços a 14 idosos. Uma vez mais, verifica-se uma fraca adesão na valência 

de Centro de dia. Ao todo, as duas IPSS prestam apoio a 179 idosos. 

 
Tabela 25 – Capacidade das valências de apoio social da Santa Casa da Misericórdia de 

Alvito, 2015 

Valências Capacidade  
(utentes) 

Utentes  
efetivos 

Estrutura residencial para Idosos 80 80 

Centro de Dia 50 2 

Apoio Domiciliário 30 13 

TOTAL 160 95 
Fonte: Santa Casa Misericórdia de Alvito, 2016 

 

Ambas as instituições intervêm no apoio à população mais carenciada, na 

mediação do apoio alimentar proveniente do Programa comunitário de apoio 

alimentar a carenciados e do banco alimentar contra a fome.  
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No que diz respeito às crianças e jovens, o município de Alvito não possuí qualquer 

resposta social de acordo com a tipologia da segurança social nem existe nenhuma 

IPSS a atuar neste domínio. A carência mais sentida é ao nível da creche, já que os 

pais inseridos no mercado de trabalho com crianças a cargo têm de deixar os filhos 

com familiares, amas espontâneas ou outras soluções e alternativas de apoio, 

muitas delas localizadas fora do município, nomeadamente em Viana do Alentejo.  

 

Tabela 26 - Capacidade das valências de apoio social do Centro Social e Paroquial de Vila 

Nova da Baronia, 2015 

Valências Capacidade 
 (Utentes) 

Utentes  
efetivos 

Estrutura residencial para Idosos -- 68 

Centro de Dia 30 2 

Apoio Domiciliário 25 14 

TOTAL 55 84 
Fonte: Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, 2016 

 

Ainda no campo da ação social, a autarquia dispõe de um conjunto diversificado de 

dispositivos que visam melhorar a qualidade de vida das famílias, bem como, 

complementar as medidas de política social existentes no país, a saber: 

 Rede Social de Alvito: instalada em 2004, reúne os principais atores sociais 

locais para um trabalho de parceria, tendo em vista o planeamento estratégico 

da intervenção social local. 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alvito: criada pela portaria 

1372/2009 de 28 de Outubro, como instituição oficial não judiciária, baseada 

numa lógica de parceria local, com autonomia funcional cujos objetivos são: a 

promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens do concelho de Alvito 

de modo a prevenir ou pôr termo a situações de perigo, garantindo o seu bem-

estar e desenvolvimento integral. 

 Cartão Alvito Social: criado pelo regulamento nº 169/2016, publicado em DR, 

II Série, a 18 de Fevereiro de 2016, visa definir as condições de acesso aos 

apoios sociais a conceder, pelo município de Alvito, a indivíduos isolados ou 

inseridos em agregados familiares em situação socioeconómica precária, 
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residentes na área do município. A atribuição do Cartão Alvito Social, permite 

aceder aos seguintes apoios sociais: 

 Redução nas tarifas de abastecimento de água, saneamento e gestão de 

resíduos; 

 Apoio para a realização de obras de reparação, beneficiação e 

eliminação de barreiras arquitetónicas; 

 Isenção na entrada das piscinas municipais e espetáculos promovidas 

pela autarquia; 

 Viajar gratuitamente nos autocarros municipais; 

 Receber um subsídio de renda para habitação; 

 Aceder à comparticipação de medicamentos e despesas de saúde. 

O cartão Alvito Social tem a validade de 1 ano e é renovável, mediante 

requerimento feito pelo interessado.  

 Gabinete de Apoio à Família (GAD): projeto diferenciado que visa dar 

resposta de forma global e integrada, às problemáticas evidenciadas no seio da 

dinâmica familiar, com prioridade para as situações de vulnerabilidade 

psicossocial e económica. Este gabinete tem como objetivo primordial 

promover a integração social e a qualidade de vida familiar, ao contribuir para 

o bem-estar biopsicossocial de todos os elementos do agregado familiar. Visa, 

igualmente, contribuir para o desenvolvimento das crianças e jovens, em 

situação vulnerável, através da uma articulação estreita com a escola, com a 

família e a comunidade. São objetivos específicos do GAD: 

 adequar estratégias de intervenção precoce que previnam 

desajustamentos futuros; 

 Promover competências pessoais, sociais e emocionais; 

 Prevenir/minimizar comportamentos de risco; 

 Apoiar a família na compreensão das suas problemáticas e estimular as 

suas potencialidades; 

 Promover as competências parentais; 
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 Contribuir para o sucesso escolar; 

 Contribuir para o desenvolvimento de projetos de vida; 

 Capacitar os prestadores de cuidados informais para o processo de 

cuidar dos idosos; 

 Criar redes formais e informais de apoio à família, de forma a garantir o 

acesso a respostas concertadas e adequadas às suas características e 

necessidades específicas. 

Atendendo ao envelhecimento da população do concelho de Alvito, o gabinete 

integra uma resposta social aos idosos em situações de vulnerabilidade 

patológica e isolamento social.  

 Gabinete de Inserção Profissional: espaço criado, em 2015, no âmbito de 

uma parceria entre a Câmara Municipal de Alvito e o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, com o objetivo de proporcionar à população jovem e 

adulta do concelho um apoio na definição ou desenvolvimento do seu percurso 

de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Funciona no gabinete de 

ação social no edifício da biblioteca municipal de Alvito. 

 Rede de Cuidadores Informais: projeto criado em 2015, que visa contribuir 

para a inclusão e promoção dos direitos dos idosos, bem como para o apoio e 

valorização dos familiares (cuidadores informais) e profissionais que lhes 

prestam cuidados, através de uma intervenção multidisciplinar, assente no 

respeito pela dignidade humana e na personalização da intervenção. O projeto 

tem como objetivo capacitar os prestadores de cuidados informais para o 

processo de cuidado dos idosos dependentes, mediante trabalho de assistência, 

visitação domiciliária e acompanhamento da situação do idoso personalizada e 

de proximidade, de modo a melhorar, desdramatizar e valorizar o ato de cuidar 

com afeto.  

 Núcleo de Voluntariado Social de Alvito: é dinamizado pelos serviços de 

Ação Social no âmbito da Rede Social foi criado em Julho de 2007, em estreita 

articulação com o Banco de Voluntariado da Caritas de Beja e o Conselho 
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Nacional para a Promoção do Voluntariado. Em termos práticos, o Núcleo de 

Voluntariado Social de Alvito – NVSA, funciona como um local de encontro 

entre cidadãos voluntários que de uma forma desinteressada e responsável se 

comprometem, de acordo com as suas aptidões próprias, e no seu tempo livre, 

a realizar ações de voluntariado e as entidades promotoras que disponibilizam 

oportunidades de enquadramento em atividades e áreas de interesse social e 

comunitário, tais como: - IPSS /Lares, Câmara Municipal, Banco Alimentar 

contra a Fome de Beja, Liga Portuguesa Contra o Cancro. Em termos de 

funcionamento são garantidos os procedimentos legais de um Banco de 

Voluntariado de acordo com legislação vigente e segundo a regulamentação 

municipal, as candidaturas de voluntários e de entidades promotoras é feita 

mediante o preenchimento da respetiva ficha de inscrição e a realização de 

uma entrevista. Posteriormente, procede-se ao encaminhamento dos 

voluntários para as instituições que os irão receber com base na adesão a este 

projeto. O NVSA conta, atualmente, com 32 voluntários, 22 com acordo de 

compromisso e 10 voluntários inscritos para atividades pontuais. É parceiro de 

outras associações de voluntariado, tais como Banco Alimentar Contra a Fome 

e a Liga Portuguesa Contra o Cancro. No núcleo de voluntariado encontram-se 

em curso os seguintes projetos: 

o ENCONTROS, conta atualmente com  16 voluntários diariamente no 

terreno, os quais, têm acordo de compromisso com as duas IPSS do 

concelho, onde desenvolvem uma prática diária, em dias alternados 

entre as 2 instituições. O grupo de voluntários visita diariamente os 

idosos institucionalizados, presta auxílio e acompanha-os em pequenos 

passeios ou deslocações; 

o Espaço Solidário, constitui a loja social de Alvito, espaço cedido 

voluntariamente por uma munícipe solidária com a causa, onde os 

voluntários se reúnem e organizam formas de dar e receber, 

promovendo assim o bem-estar social da população, sendo o lema:  

Ajude-nos e a Ajudar. O Espaço Solidário recebe e doa artigos têxteis, 
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vestuário, acessórios ortopédicos, calçado, brinquedos e material 

didático, novo e usado. A perspetiva do apoio é feita numa base 

sistémica – por cada 5 peças que recebem de apoio, os indivíduos que 

recorrem a este género de apoio, colaboram voluntariamente, com a 

doação de um género alimentar ou participam na quermesse solidária 

(0,50€ por 5 rifas). Estes recursos revertem para outros apoios; 

o INSERIR, surge da necessidade de enquadramento de cidadãos 

diferentes e ativos para a prática de voluntariado e como forma de dar 

resposta aos que querem oferecer o seu tempo livre e a sua 

determinação ao serviço do município. Visa a promoção da diminuição 

das desigualdades de oportunidades e contribuir para o fim das de 

barreiras que limitam a cidadania ativa a cidadãos portadores de 

alguma deficiência.  

 

I.2.5. Dinâmica cultural e desportiva do município 

I.2.5.1. Equipamentos culturais e desportivos 

 

Equipamentos culturais 

 

Os equipamentos culturais distribuem-se pelo território do município de Alvito de 

forma mais ou menos equitativa pelas duas freguesias. 

 
Tabela 27-Equipamentos culturais existentes no município de Alvito 

Tipo de equipamento Localização (freguesia) 

Centro Cultural/ Casa da Cultura Alvito 

Biblioteca Municipal (sede e pólo) Alvito (sede) 
Vila Nova da Baronia (pólo) 

Centro de Artes – Espaço Adães Bermudes Alvito 

Pólo da Biblioteca  Vila Nova da Baronia 

Centro Cultural de  Vila Nova da Baronia Vila Nova da Baronia 

Salão de festas da Santa Casa da Misericórdia de Alvito Alvito 

Salão Polivalente dos Bombeiros Voluntários de Alvito Alvito 
Fonte: CM Alvito, 2015 
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Biblioteca Municipal Luís de Camões 

A Biblioteca pública situa-se na freguesia de Alvito e possui um polo na freguesia 

de Vila Nova da Baronia. Trata-se de um importante equipamento cultural 

caracterizado por ser um espaço aberto à comunidade, proporcionando a todos o 

livre acesso à informação: desde livros, revistas, jornais, cd, dvd, cd-rom. Em 2016, 

a biblioteca de Alvito, conta com um fundo documental de cerca de 24.500 livros, 

240 cd-rom, 700 dvd e 1700 cds. A biblioteca sediada em Alvito possui espaços 

diversificados, e orientados para populações-alvo e utilizações diferenciadas, 

nomeadamente:  

 um espaço Infantil/Juvenil; 

 uma secção de audiovisual destinada à audição de cd e visionamento de 

dvd; 

  uma secção de multimédia que permite o acesso gratuito à Internet e 

leitura de documentos em cd-rom; 

 um espaço destinado aos adultos, onde é permitido aceder a todos os 

documentos expostos, à leitura de revistas e jornais e ainda a documentos 

que se encontram em depósito.  

Complementarmente, a biblioteca dispõe de um serviço de empréstimo 

domiciliário do qual beneficiam todos os utilizadores inscritos. 

O polo da biblioteca situado em Vila Nova da Baronia é composto por duas salas. 

Uma sala localizada no rés-do-chão que corresponde a um espaço multiusos onde é 

permitido aceder a todos os documentos expostos, proceder à leitura de revistas e 

jornais e ainda de documentos que se encontram em depósito. No primeiro andar 

existe uma sala com materiais direcionados ao público infanto-juvenil e que pode, 

igualmente, ser utilizada para o desenvolvimento de diversas atividades. O 

primeiro andar do polo da biblioteca não é acessível a pessoas com mobilidade 

reduzida.  
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Centro Cultural de Alvito 

Localizado no Largo do Relógio dispõe de instalações modernas que estão a 

funcionar desde 1995. Conta com diferentes espaços, nomeadamente: sala 

polivalente e auditório (localizado no 1ºandar) com capacidade para cerca de 100 

pessoas, devidamente equipado para a projeção de vídeo e cinema. 

 

Centro Cultural de Vila Nova da Baronia 

Localizado perto do complexo desportivo dispõe de instalações modernas, a 

funcionar desde 1992. Sendo a mais ampla sala de espetáculos do concelho, 

desempenha um importante papel na dinamização cultural e recreativa do 

concelho já que realizações de maiores dimensões só lá são possíveis. Principais 

características da sala: 300 lugares sentados, camarins, palco com 6 metros de 

boca de cena, 4 metros de altura e 6 metros de fundo; possibilidade de abertura 

dos portões do palco para apresentações ao ar livre. 

 

Centro de Artes de Alvito- Espaço Adães Bermudes 

O Centro de Artes de Alvito é um equipamento privado, também designado por 

Espaço Adães Bermudes, situado numa antiga escola primária, que foi cedida ao 

EGA (Estudos Gerais de Alvito) pela Câmara Municipal de Alvito, em regime de 

comodato, por um período de dez anos, em protocolo assinado em 2014. Os 

principais objetivos dos projetos a desenvolver naquele equipamento, são a 

apresentação regular de exposições de artes visuais em diferentes domínios e 

especialidades, e a sua divulgação, nomeadamente, com a criação de um núcleo 

educativo, preferencialmente dirigido à população escolar.  

 

Equipamentos desportivos 

Os equipamentos desportivos existentes no município repartem-se de forma 

relativamente equitativa pelas duas freguesias do município. 
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Tabela 28-Equipamentos desportivos existentes no município de Alvito 

Tipologia Designação 

Espaços 
de 
ar-livre 

Grandes campos 
de jogos 

Estádio municipal de Alvito – campo relvado 

Campo de futebol da casa do povo – campo terra batida 

Pequenos 
campos de jogos 

Polidesportivo municipal de Alvito 

Court de ténis de Alvito 

Frontão de batimentos de Alvito 

Polidesportivo do P.U.L.A 

Court de ténis da Markádia - nº1 e Nº2 

Court de ténis da Markádia - nº2 

Court de ténis de V.N. Baronia 

Frontão de batimentos de V.N. Baronia 

Polidesportivo municipal de V.N. Baronia 

Polidesportivo da casa povo V.N. Baronia 

Espaços 
cobertos 

Pavilhões e salas 
de desporto 

Centro cultural de V.N. Baronia 

Pavilhão desportivo de alvito 

Plano de 
água 

Piscinas de ar-
livre 

Piscina municipal - semiolímpica 

Piscina municipal - tanque de aprendizagem 

Piscina municipal – chapinheiro 

Piscina da Markádia 

Piscina Markádia - tanque de saltos 

Fonte: CM Alvito, 2015 

 

Centro de Alojamento para crianças e jovens 

Alvito possui um Centro de Alojamento, localizado no centro da vila , destinado à 

ocupação de tempos livres de crianças e jovens, como sejam,  campos de férias, 

intercâmbios, seminários, ações de formação, etc.. Este centro está equipado com 

quartos múltiplos e duplos com beliches e armários-cacifo, instalações sanitárias e 

balneários masculinos e femininos, sala de animadores, cozinha, refeitório, sala de 

convívio, biblioteca, pátio exterior, espaços para ateliês e reuniões, e possui parede 

de escalada, bicicletas TT, kayaks e equipamento audiovisual e informático. Possui 

capacidade de alojamento para 58 pessoas e camaratas para 2, 6 e 8 pessoas em 

beliches duplos. Este Centro de Alojamento é pertença da Associação para a 

Promoção Cultural da Criança - uma organização não-governamental, de âmbito 

nacional e sem fins lucrativos que desenvolve atividades socioculturais e 
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educativas de ocupação de tempos livres para jovens e crianças, sedeada em 

Lisboa. 

 

I.2.5.2. Estruturas Associativas 

 

A dinâmica associativa do município é muito importante, sobretudo em torno de 

duas valências: a desportiva e a cultural. As áreas de atuação das associações 

desportivas são complementares e não concorrentes, desenvolvendo e oferecendo 

atividades a toda a população. No que respeita às associações culturais a grande 

maioria diz respeito à prática de atividades musicais e de promoção do cante 

alentejano. 

Tabela 29-Associações existentes no município de Alvito 

Tipo e Designação  das Associações Localização 

Associações 
Humanitárias 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito Alvito 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Alvito 

Corpo Nacional de Escuteiros Agrupamento n.º 918 Vila Nova da 
Baronia 

Associações 
Desportivas 

Judo Clube de Alvito Alvito 

Grupo Desportivo e Cultural de Alvito Alvito 

Clube da Natureza de Alvito Alvito 

Grupo Desportivo e Cultural da Baronia Vila Nova da 
Baronia 

Clube Amadores de Pesca do Baixo Alentejo Alvito 

Clube Amadores de Caça do Baixo Alentejo Alvito 

Clube de Caçadores Vilanovense Alvito 

Associação de Caçadores das Terras da Baronia Alvito 

Associação Cultural e 
Científica 

Estudos Gerais de Alvito - Associação para o estudo dos 
fenómenos de globalização e localização 

Alvito 

Inter.meada Residências Artísticas - Associação Cultural  Alvito 

Associações/ 
Grupos Culturais 

Associação do Grupo de Canto Coral Alentejano de Alvito  
PAPA BORREGOS 

Alvito 

Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Vilanovense 
(integra um centro de convívio para idosos) 

Vila Nova da 
Baronia 

Associação Grupo Coral e instrumental Campos do Alentejo Alvito 

Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Alvito Alvito 

Grupo Coral de Amigos do Cante OS PAPA GALINHAS Alvito 

Grupo Coral Feminino As Madrugadeiras (pertence ao 
Grupo Desportivo e Cultural de Alvito) 

Alvito 

Coro da Junta de Freguesia de Alvito Flores do Campo Alvito 

Os Rama Verde (integrado na Sociedade Filarmónica de 
Instrução e Recreio Vilanovense) 

Vila Nova da 
Baronia 

Fonte: CM Alvito, 2015 
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Verifica-se uma concentração das sedes das associações na freguesia sede do 

município, mas a participação efetiva, em cada uma das associações, envolve 

população não só proveniente de ambas as freguesias como, igualmente, 

participantes oriundos de outros municípios.  

 

 

I.2.5.3. Projetos e atividades desenvolvidos 

Projetos e atividades de responsabilidade municipal 

 

Biblioteca 

 

A biblioteca municipal desenvolve um trabalho colaborativo com as escolas, que 

vão desde atividades desenvolvidas pontualmente até projetos de maior duração. 

No ano letivo passado 2014/15, esta colaboração manifestou-se ao nível das 

atividades de enriquecimento curricular. Seguem-se, de modo resumido, os 

projetos/atividades desenvolvidos na atualidade. 

 

Tabela 30-Projetos e atividades desenvolvidas pela Biblioteca Municipal de Alvito 

Projetos /Atividades Objetivos 

Hora do conto/lenda  Promover a divulgação do livro e o gosto pela leitura 

lúdica, enquanto instrumentos de trabalho e de 

ocupação de tempos livre e ainda promotores de 

literacia;  

 Partilhar experiências de leitura;  

 Valorizar a leitura expressiva;  

 -Desenvolver a imaginação 

Contos, Linhas & Pontos- Sessões 

de contos literários para a 

comunidade 

 Promover momentos de leitura em voz alta, aos 

utilizadores mais idosos 

Atividades de leitura lúdica no 

âmbito do PNL 

 Adquirir competências de leitura;  

 Promover o livro e a leitura;  

 Desenvolver a imaginação e a criatividade 

Partilhar experiências de leitura  Promover atividades de leitura nos lares do município 

Empreendedorismo nas escolas 

do concelho 

 Disponibilizar formação aos professores dos diferentes 

ciclos para que se possam desenvolver atividades de 

empreendedorismo junto de todos os alunos 

Dia da Poesia  Promover o gosto pela poesia, junto da comunidade 
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Projetos /Atividades Objetivos 

Plano Municipal para a Igualdade  Incorporar os princípios da Igualdade de género e não 
discriminação em todos os processos chave inerentes 
ao planeamento estratégico; 

 Integrar a perspetiva de género entre homens e 
mulheres na programação cultural municipal e na 
visibilidade do património histórico e cultural local 

O autor do Mês – Exposições  Pretende-se dar a conhecer as obras de diferentes 
autores, portugueses e estrangeiros, divulgando desta 
forma o fundo documental da biblioteca 

Sessões de cinema  Promoção do cinema 

Leituras na piscina  Disponibilizar documentos aos/às utilizadores/as das 
piscinas municipais 

A ler e a partilhar todos temos a 

ganhar 

 Promover atividades de promoção de leitura nos Lares 
do Concelho 

Dia Internacional do livro 

infantil 

 Organizar atividade de comemoração do dia 
internacional do livro infantil (2 de Abril) 

Dia Mundial do livro  Organizar as comemorações do dia internacional do 
livro (23 de Abril) 

Exposições e feiras  Organizar a exposição do 25 de Abril e a feira do livro 
Fonte: CM Alvito/Biblioteca, 2015 

 

Atividades desportivas 

 

O desporto assume-se, no concelho de Alvito, como um importante fator de 

desenvolvimento e coesão social, operacionalizado com base num intenso trabalho 

colaborativo entre as associações e a autarquia.  

Existem 5 coletividades que se dedicam e desenvolvem atividades desportivas 

regularmente, 4 delas localizadas na sede do concelho (Grupo Desportivo e 

Cultural de Alvito, Clube da Natureza de Alvito, Judo Clube de Alvito, e Clube 

Amadores de Pesca do Baixo Alentejo) e 1 localizada em Vila Nova da Baronia 

(Grupo Desportivo e Cultural da Baronia). Segundo dados fornecidos pela 

autarquia, na época desportiva 2014-15, contabilizaram-se 429 praticantes de 

desporto regular. É ainda de referir que todas as associações do concelho recebem 

financiamento da autarquia para o desenvolvimento das suas atividades. 
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Tabela 31-Projetos/atividades desportivas de oferta municipal 

Fonte: CM Alvito, 2015 

 

Além das atividades descritas acima, a autarquia promove, nas pausas letivas, 

campos de férias, destinados à população jovem, que além da vertente lúdica, 

contemplam as dimensões educativa, formativa, pedagógica, inclusiva, social, 

inovadora, multidisciplinar, apostando na qualidade. Os campos de férias 

funcionam em todas as pausas letivas.  

Projetos /Atividades Objetivos 

Caminhadas  Promover o património histórico, artístico e natural do concelho 
de Alvito 

Promover a prática de 
atividade física na 
natureza 

 Implementar rotinas de vida saudável nos habitantes de Alvito 
(estudantil, residentes e trabalhadores municipais) 

Gira-vólei  Proporcionar oportunidades para que as crianças e jovens possam 
viver experiências agradáveis, fazer novos amigos, aprender novas 
habilidades, adquirir hábitos de auto-disciplina, aprender a 
cooperar a competir com lealdade e ocupar qualitativamente os 
seus tempos livres 

Corta-mato escolar  Coordenar atividades escolares entre as escolas; Apoiar técnica e 
logisticamente as atividades desenvolvidas pelas Escolas; Criar 
hábitos de vida saudável entre a população estudantil 

Comemoração do 
Feriado Municipal  
(Passeio de bicicleta, 
caminhada e canoagem) 

 Aliar a prática desportiva à celebração do restauro do concelho;  
 Implementar estilos de vida saudável entre a população do 

município 

Dia do Atletismo  Divulgar o Atletismo na população infantil e juvenil do concelho; 
identificar jovens talentos; captar novos praticantes; criar hábitos 
de vida saudável entre a população estudantil 

Torneios de Badmínton  Divulgar a modalidade na população infantil e juvenil do concelho; 
- Criar hábitos de vida saudável entre a população estudantil 

Dia internacional da 
juventude 

 Implementar estilos de vida saudável entre a população do 
concelho; Apelar à vida ativa por parte dos jovens 

Dia da Criança  Celebrar o dia de forma marcante para os destinatários/crianças; 
Coincidir com a abertura das Piscinas Municipais 

Ginástica laboral  Minimizar os vícios posturais; Promover a sociabilização e o 
relacionamento interpessoal; Promover estilos de vida saudável 

Campeonato do Alentejo 
em Corta-Mato 2016  

 Apelar à vida ativa por parte da população residente no município 

Ginástica nos Lares  Promover a sociabilização e o relacionamento interpessoal; 
Prolongar a autonomia;  

 Promover estilos de vida saudável 
 Ginástica e outras 
atividades físicas 

 Promover a sociabilização e o relacionamento interpessoal;  
 Prolongar a autonomia;  
 Promover estilos de vida saudável 
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O número de participantes na edição de 2015 envolveu 162 jovens, 

nomeadamente: 

 edição de verão (parte I, que decorreu entre Junho e Julho) - 75 

participantes inscritos e Verão (parte II,  que decorreu em Setembro) – 41 

participantes inscritos; 

 edição de natal – (decorreu ente 21/12 a 31/12) – 46 participantes 

inscritos. 

 

Em 2016, ocorreram dois campos de férias, realizados nas pausas letivas do 

Carnaval e da Páscoa.  

 

Os objetivos pedagógicos deste projeto visam proporcionar aos participantes um 

conjunto de vivências, no período de férias, através de múltiplas atividades. 

Ambiciona-se assim, um espaço de salutar convívio, com atividades que 

contribuam de forma positiva para o crescimento e consolidação dos seus 

conhecimentos, tal como o despertar de novas capacidades. 

 

As atividades desportivas desenvolvidas no município incluem atividades para 

todos os grupos populacionais e decorrem durante todo o ano. 
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I.3. Situação escolar do concelho e evolução  

I.3.1. A oferta educativa e formativa do município 

 

No município de Alvito existe oferta ao nível da educação pré-escolar, ensino 

básico e ensino profissional (cursos vocacionais e profissionais). Com exceção 

desta última, toda a oferta é garantida pelo subsistema de ensino público 

(educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico).  

Não existe oferta de creche no município, nem a possibilidade de continuidade da 

escolaridade obrigatória além do ensino básico (com exceção da vertente 

profissional). Assim, para prosseguimento de estudos científico-humanísticos ao 

nível do ensino secundário, os alunos têm de deslocar-se para os municípios de 

Viana do Alentejo, Beja ou Évora. A oferta de ensino superior mais próxima 

encontra-se localizada em Beja (Instituto Politécnico de Beja) e em Évora 

(Universidade de Évora). 

 

I.3.1.1. Ensino regular 

 

A oferta de ensino regular, da educação pré-escolar ao 3ºciclo do ensino básico, é 

uma oferta pública assegurada pelo Agrupamento vertical de escolas de Alvito.  

 

I.3.1.2. Ensino vocacional e profissional  

 

A oferta de ensino profissional é garantida pela Escola Profissional de Alvito que 

no presente ano letivo oferece cursos profissionais de nível IV e vocacionais de 

nível II.  

A estrutura curricular dos cursos profissionais17 tem uma duração mínima de 

3.200 horas e máxima de 3.440 horas, ao longo de 3 anos, após o 9º ano de 

                                                           
17 Os cursos profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação, caracterizado  por 
uma forte ligação com o mundo profissional. A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o 
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escolaridade ou equivalente, e contempla componentes de formação sociocultural, 

científica e técnica/tecnológica ou prática.  

No caso dos cursos vocacionais18, que permitem a equivalência ao 9ºano, os planos 

de estudos apresentam uma duração de 2.200h, ao longo de dois anos, composto 

pelas componentes: geral, complementar e vocacional.  

 

No presente ano letivo (2015-16), a Escola Profissional de Alvito, apresenta as 

seguintes ofertas formativas:  

 

Tabela 32-Oferta formativa da Escola Profissional de Alvito 

 
Nível IV (Equivalência ao 12º ano de 
escolaridade) 
 

 
 Técnico de Restauração – variante de 

Cozinha-Pastelaria 
 Técnico de Restauração – variante de 

Restaurante-Bar 
 Técnico de Informática/Gestão 
 Técnico de Banca e Seguros 
 Técnico de Comércio 

 
Vocacionais (Nível II – Equivalência ao 9º 
Ano de escolaridade) 

 
 Hotelaria e Turismo 
 Hotelaria e Informática 

Fonte: Projeto Educativo da Escola Pofissional de Alvito, 2015 

 

 

 

I.3.1.3. Educação especial 

 

A educação especial, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, e 

respetivas alterações, define os apoios especializados a prestar na educação pré-

escolar e nos ensinos básico e secundário dos setores público, particular e 

                                                                                                                                                                          
desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor 
empresarial local (Fonte: http://www.anqep.gov.pt/) 
18 Os cursos vocacionais do ensino básico destinam-se a alunos a partir dos 13 anos de idade que 

manifestem constrangimentos com os estudos do ensino geral, designadamente aqueles alunos que 

tiveram duas retenções no mesmo ciclo ou três (ou mais) retenções em ciclos diferentes na 

totalidade do seu percurso escolar. A identificação prévia do público-alvo influencia a organização 

do curso, nomeadamente a sua duração e a escolha das atividades vocacionais (Fonte: 

http://www.dgeste.mec.pt/). 

http://www.anqep.gov.pt/
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cooperativo. Visa a criação de condições para a adequação do processo educativo 

às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao 

nível da atividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes 

de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, resultando em 

dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 

mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social.  

 

As medidas educativas referenciadas, de acordo com descrito no artigo 16.º do 

respetivo decreto-lei são as seguintes: 

a) Apoio pedagógico personalizado; 

b) Adequações curriculares individuais; 

c) Adequações no processo de matrícula; 

d) Adequações no processo de avaliação; 

e) Currículo específico individual; 

f) Tecnologias de apoio. 

As medidas supramencionadas, com exceção da constante na alínea e), pretendem 

constituir um suporte não só adicional, mas também específico, para que os alunos 

com necessidades educativas especiais de caráter permanente (NEE) possam 

alcançar os objetivos fundamentais, ou aprendizagens essenciais, estabelecidos 

pelas metas curriculares. 

 

No que respeita a estruturas para o apoio à pessoa com deficiência, ambas 

localizadas em Beja, existem as seguintes: 

 CERCIBEJA - Cooperativa de Educação e Reabilitação dos Cidadãos 

Inadaptados de Beja, com intervenção no Baixo Alentejo; 

 Centro de Paralisia Cerebral de Beja, com intervenção ao nível do Baixo 

Alentejo. 

 

 

CERCIBEJA 
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Esta entidade desenvolve a sua ação junto de crianças, jovens e adultos com 

diversos tipos de deficiência, nas vertentes da educação especial, do 

desenvolvimento pessoal, da formação e das atividades ocupacionais. A Câmara 

Municipal de Alvito tem um protocolo com esta entidade e, de momento, estão dois 

utentes naturais de Alvito a frequentar a instituição. 

 

Centro de Paralisia Cerebral de Beja 

O núcleo regional de Beja pretende, de acordo com a função e missão da associação 

portuguesa de paralisia cerebral, promover a reabilitação e integração social de 

pessoas com paralisia cerebral, através da aposta na educação, no lazer e no 

trabalho. Pretende, ainda, desenvolver a formação dos técnicos e contribuir para a 

investigação no domínio da paralisia cerebral. Desenvolve a sua atuação nos 

seguintes domínios: avaliação e orientação profissional, formação profissional, 

ajudas técnicas, intervenção precoce, educação especial, entre outras. Embora não 

exista nenhum protocolo assinado com a Câmara Municipal de Alvito, o centro de 

paralisia cerebral de Beja assegura a equipa de intervenção precoce de Alvito, 

através da equipa local de intervenção de Beja, Cuba, Vidigueira e Alvito. 

 

I.3.1.4. Educação de adultos 

 

O concelho de Alvito não dispõe de ofertas regulares para a educação e formação 

de adultos, à exceção da garantida pela Universidade Sénior.  

A oferta que pontualmente possa existir é assegurada por entidades externas ao 

concelho como sejam o IEFP (através do centro de formação profissional de Beja) e 

a Associação Terras Dentro19. Para mediar os processos e apoiar as entidades e a 

população que deseje ingressar numa oferta formativa, o município dispõe desde 

Outubro de 2015, de um GIP – Gabinete de Inserção Profissional, cuja função, entre 

                                                           
19

 A associação Terras Dentro tem sede em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo e a sua 
intervenção estende-se aos concelhos de Alcácer do Sal, Alvito, Cuba, Portel, Montemor-o-Novo e 
Vidigueira. 
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outras, consiste na divulgação e encaminhamento para ofertas20 de 

qualificação/formação profissional.   

Os adultos que assim o desejem podem encontrar em Beja, estruturas de resposta 

às suas necessidades formativas, nomeadamente dois CQEP21 – Centros para a 

Qualificação e Ensino Profissional (integrados no centro de formação profissional 

de Beja e no agrupamento de escolas n.º 2 de Beja) onde podem aceder ao 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) e a cursos 

Educação e Formação de Adultos (EFA) escolares ou de dupla certificação. 

 

I.3.1.4.1. Universidade Sénior 

 

A Universidade Sénior é um projeto municipal criado, em 2014/15, em parceria 

com o agrupamento de escolas de Alvito e com o apoio do Instituto Politécnico de 

Beja. Este projeto municipal visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, 

culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente para e pelos maiores de 

50 anos num contexto de formação ao longo da vida. Os objetivos da universidade 

sénior são os seguintes: 

1. Promover cursos de formação e atualização de conhecimentos nas áreas 

da história, das artes e das demais áreas do conhecimento, bem como 

proporcionar atividades complementares de caráter sociocultural, 

recreativo e de convívio, num contexto de formação; 

2. Constituir um polo de informação e divulgação de serviços, recursos, 

direitos e deveres dos seniores; 

                                                           
20

 Atualmente as modalidades de educação e formação de adultos existentes são as seguintes: 
ensino secundário recorrente, cursos EFA – Educação e formação de adultos, FMC-Formações 
modulares certificadas, CET- Cursos de especialização tecnológica, RVCC Escolar e/ou Profissional – 
Reconhecimento e validação de competências, FCB – Formação em competências básicas, PFOL- 
Português para falantes de outras línguas, Outra formação não inserida no catálogo nacional de 
qualificações. Para detalhes sobre a matéria consultar http://www.anqep.gov.pt 
21 Para aceder à rede nacional CQEP consultar http://www.portaldasqualificacoes.pt 

 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.portaldasqualificacoes.pt/
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3. Fortalecer a participação social das pessoas e contribuir para reforçar o 

exercício pleno dos seus direitos e deveres; 

4. Promover o envelhecimento saudável e a qualidade de vida dos (as) mais 

idosos (as). 

5. Desenvolver e fortalecer as relações interpessoais e sociais entre as 

diferentes gerações; 

6. Fomentar o voluntariado social; 

7. Trabalhar em articulação com entidades públicas e particulares. 

 

As aulas, teórico-práticas dividem-se em três espaços físicos: Agrupamento de 

Escolas do concelho, Biblioteca Municipal e Pavilhão Gimnodesportivo.  Para além 

das aulas teóricas e práticas, são promovidas outras atividades como: visitas de 

estudo, passeios culturais, festas tradicionais, colóquios, intercâmbios, entre 

outros. 

No presente ano letivo de 2015/16, a oferta educativa da universidade sénior 

engloba as seguintes áreas formativas: artes decorativas, atividade física, artes de 

palco, saúde e bem-estar, informática, história, psicologia, história das religiões e 

língua inglesa. As aulas e restantes atividades, decorrem com formadores que 

colaboram neste projeto em regime de voluntariado.  

Atualmente, frequentam a Universidade Sénior 53 formandos das duas freguesias 

(11 homens e 42 mulheres) com idades compreendidas entre os 53 e os 87 anos. 

  



CARTA EDUCATIVA 

 

 

63 
 

I.3.2. A rede escolar de Alvito: situação atual e evoluções recentes 

I.3.2.1. Agrupamento vertical de escolas de Alvito 

Em 1998, foi criado o agrupamento horizontal de escolas de Alvito22 ao abrigo do 

Despacho Normativo n.º 27/97 de 2 de Junho. Passou em 2011/12, com a 

construção da escola básica integrada com jardim-de-infância de Alvito, a englobar 

o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico tornando-se, assim, num agrupamento vertical. 

Fazem parte deste agrupamento vertical de escolas, os seguintes estabelecimentos:  

 Jardim de Infância de Vila Nova da Baronia;  

 Escola Básica Integrada/Jardim de Infância de Alvito – Escola Sede 

(contemplando desde a Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos)23. 

 

Figura 14-Equipamentos escolares do agrupamento vertical de escolas de Alvito 

Escola Sede JI Vila Nova da Baronia 

  
Fonte: Agrupamento de escolas de Alvito, 2015 

 

A escola possui um regulamento interno, elaborado de acordo com a legislação em 

vigor, no qual, se encontram descritos os órgãos de direção, administração e 

gestão, a saber: conselho geral, diretor, conselho pedagógico, conselho 

administrativo. Apresentamos abaixo uma síntese destes órgãos.  

 

 

 

 

                                                           
22

 Fonte: Projeto educativo do Agrupamento de escolas de Alvito 2012/15. Informação 
disponibilizada pela direção do Agrupamento.  
23

 Fonte: Projeto educativo do Agrupamento de escolas de Alvito, 2012/15. No ano letivo 14/15 foi 
fechada a EB1 de Vila Nova da Baronia, permanecendo apenas a oferta de educação pré-escolar. 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

64 
 

Tabela 33- Atribuição e composição dos órgãos de direção e gestão do Agrupamento de 

Escolas de Alvito 

Órgão Atribuição Composição 

 
 
Conselho 
Geral 

Responsável pela 
definição das linhas 
orientadoras da 
atividade do 
Agrupamento, com 
respeito pelos 
princípios 
consagrados na 
Constituição da 
República e na Lei 
de Bases do 
Sistema Educativo. 

4 representantes do pessoal docente do 
Agrupamento, um do pré-escolar e 1 
por cada um dos ciclos do ensino básico 
que integram o agrupamento; 2 
representantes do pessoal não docente; 
3 representantes dos Pais e 
Encarregados de Educação; 1 
representante da Comunidade Local; 3 
representantes do Município. 
 
O Diretor do agrupamento 
e o representante dos alunos  
participam nas reuniões do Conselho 
Geral sem direito de voto. 

 
 
Diretor 

O diretor da Escola 
é o órgão de 
administração e 
gestão da Escola 
nas áreas 
pedagógica, 
cultural, 
administrativa, 
financeira e 
patrimonial. 

O diretor é coadjuvado no exercício das 
suas funções por um subdiretor e por 
um adjunto que, em conjunto, 
constituem a direção da Escola 

 
Conselho 
Pedagógico 

Órgão de 
coordenação, 
supervisão 
pedagógica e 
orientação 
educativa do 
Agrupamento 

O diretor, que preside; coordenadores 
dos departamentos curriculares (6); 
coordenador dos diretores de turma 
dos 2º e 3º ciclos (1); coordenador dos 
2º e 3º ciclos (1); coordenador da 
biblioteca escolar e projetos (1); 
coordenador das atividades de 
enriquecimento curricular (1); 
coordenador dos serviços técnico- 
pedagógicos. 

 
Conselho 
Administrati
vo 

Órgão deliberativo 
em matéria 
administrativo-
financeira do 
Agrupamento de 
escolas, nos termos 
da legislação em 
vigor 

O diretor que preside; o subdiretor ou o 
adjunto do diretor; o chefe dos serviços 
de administração escolar, ou quem o 
substitua. 
 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito, 2015. 
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O estabelecimento escola sede é constituído por cinco blocos independentes com 

uma ocupação apresentada na tabela abaixo. 

 
Tabela 34- Espaços do edifício sede do agrupamento vertical de escolas de Alvito 

Bloco 
administrativo 

 secretaria  
 reprografia  
 gabinete do órgão de gestão  
 sala dos diretores de turma  
 sala de atendimento aos encarregados de educação  
 sala de reuniões  
 sala dos representantes dos encarregados de educação  
 anfiteatro  
 gabinete dos departamentos da EPE e 1ºc  
 4 casas de banho e arrecadações 

Bloco central 

 cozinha/refeitório  e bar 
 papelaria  
 sala da associação de estudantes  
 sala de professores  
 sala do pessoal não docente  
 biblioteca escolar  
 gabinete de ação social escolar e gabinete de psicologia  
 gabinete de apoio ao aluno e à família (GAAF)  
 arrecadações 4 casas de banho (2 para alunos; 1 para professores e 

outra para pessoas com deficiência motora) 

Bloco do pré-

escolar 

 3 salas e 4 átrios  
 4 casas de banho (2 para alunos, 1 para professores e outra para 

pessoas com deficiência motora)  
 arrecadações 

Bloco do 1º 
ciclo 

 6 salas e 1 átrio 
 4 casas de banho (2 para alunos, 1 para professores e outra para 

pessoas com deficiência motora) 
 Arrecadações 
 Sala de professores 

 
 
Bloco do 
2.º/3.º ciclo 

 6 salas e 1 átrio  
 4 casas de banho (2 para alunos, 1 para professores e outra para 

pessoas com deficiência motora)  
 arrecadações  
 sala de professores 

Espaços 
exteriores  
 

 campo de futebol  
 parque infantil , horta biológica e espaços ajardinados 
 horta biológica e espaços ajardinados 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito, 2015, revisto pela Presidência da CMAlvito 
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De referir que os alunos utilizam para a realização das atividades desportivas o 

pavilhão desportivo municipal localizado junto ao edifício escolar. 

 

Em Vila Nova da Baronia, o pré-escolar encontra-se a funcionar em equipamento 

construído de acordo com o plano dos centenários (no total de dois edifícios) 

posteriormente adaptado, onde existem os seguintes espaços:  

 

Tabela 35- Espaços do edifício sede do agrupamento vertical de escolas de Alvito 

Edifício 1 

(principal) 

 1 sala de ocupação regular pré-escolar  
 1 sala onde funcionam as atividades de animação e 

apoio à família ;  
 1 recreio em espaço exterior com horta pedagógica 

e campo de jogos; 
 1 refeitório; 
 1 arrecadação; 
 1 gabinete destinado à equipa docente; 
 1 corredor de acesso às salas e 1 átrio na entrada do 

edifício. 

Edifício 2 
 

 biblioteca 

Espaços 
exteriores 

 espaço de recreio 
 horta 
 campo de jogos vedado (futsal) 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito, 2015, revisto pela Presidência da CMAlvito 
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I.3.2.2. Escola Profissional de Alvito  

 

A Escola Profissional de Alvito é propriedade da cooperativa NOVALVITO e foi 

criada em 1990, ao abrigo do Decreto-Lei 26/89 de 21 de Janeiro, o qual criou as 

escolas profissionais.  

A EPA funciona em duas zonas distintas: zona principal (sede) e escola da praça 

(antigo espaço da CECA24). O equipamento principal (onde se localiza a sede), 

propriedade da COVITO, foi construído de raiz, composto por pavilhões pré-

fabricados.  

Tabela 36- Espaços dos edifícios da Escola Profissional de Alvito 

Espaço 
sede 

 7 salas de aulas 
 2 salas de informática, equipadas com 15 computadores 

fixos e 9 portáteis 
 1 reprografia 
 1 bar 
 1 biblioteca 
 1 sala de estudo 
 1 sala de professores 
 1 sala de direção,  
 1 tesouraria,  
 1 secretaria,  
 Instalações sanitárias para alunos e professores 

Espaço 
escola 
da 
praça 

 6 salas de aula 
 2 salas TIC – 1 sala TIC é utilizada exclusivamente para as 

aulas e dispõe de 15 computadores fixos e portáteis; outra 
sala TIC é um espaço de apoio ao aluno com 8 computadores 

 1 cozinha e sala de aulas práticas 
 1cozinha pedagógica 
 1 reprografia 
 1 bar (servem refeições rápidas) 
 1 biblioteca, 
 1 sala de estudo  
 1 sala de professores 
 1 secretaria,  
 instalações sanitárias para alunos e professores 

Fonte: Projeto Educativo, Escola Profissional de Alvito, 2015   

                                                           

24 CECA – Cooperativa de ensino do concelho de Alvito, entidade que no concelho de Alvito 
assegurava a escolarização das crianças do 5º ao 9º ano, extinta a 14.09.2011, dada a criação do 
agrupamento vertical de escolas de Alvito. 
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O espaço da escola da praça é disponibilizado pela autarquia, sendo nele que 

funcionam todos os cursos na área da hotelaria e restauração.  

 

Figura 15- Escola Profissional de Alvito (Sede) 

 

Fonte:www.epalvito.com em 2015 
 
 

O refeitório funciona no agrupamento de escolas de Alvito. A gestão e confeção das 

refeições é da responsabilidade da EPA e serve todos os alunos do concelho, desde 

o pré-escolar até ao profissional. Junto ao refeitório também existe um bar, 

explorado igualmente por esta escola.  

 

No documento de estatutos, datado de Setembro de 2015, a NOVALVITO, entidade 

proprietária da Escola Profissional de Alvito, define no seu capítulo II, artº 4, a 

estrutura orgânica da escola, onde constam os órgãos de direção e gestão, a saber: 

direção, direção financeira, direção técnico-pedagógica, coordenação pedagógica e 

órgão consultivo (assembleia de escola). A assembleia de escola é um órgão 

consultivo ao qual compete emitir pareceres sobre o projeto educativo da escola, 

sobre os cursos profissionais a candidatar, bem como sobre todas as atividades de 

formação. Este órgão reúne pelo menos uma vez, por ano letivo, com a seguinte 

composição:  

- representantes das entidades que constituem a NOVALVITO25; 

- diretor/a da escola, direção financeira, direção técnico-pedagógica; 

                                                           
25 NOVALVITO – Ensino Profissional, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade, Lda, 
cujos membros são: Câmara Municipal de Alvito, Junta de Freguesia de Alvito, Junta de Freguesia de 
Vila Nova da Baronia, Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, Santa Casa da Misericórdia 
de Alvito, Cooperativa Agrícola de Alvito, C.R.L 
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- um representante dos professores; 

- um representante dos trabalhadores não docentes; 

- um representante dos alunos; 

- um representante dos encarregados de educação ou pais dos alunos 

- representantes do Agrupamento de escolas de Alvito 

- três representantes do tecido económico e social, local. 

 

Atualmente a escola profissional assumiu a gestão da Pousada de Alvito e é 

responsável pelo restaurante pedagógico localizado em Alvito.  

 

A direção da EPA encontra-se atualmente a desenvolver esforços com vista à 

requalificação do espaço físico da escola, estando planeada a construção de novas 

instalações. 
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I.3.3. População discente 

I.3.3.1. Evolução da frequência escolar no ensino regular e 

profissional 

Ao longo dos últimos 10 anos, os estabelecimentos de ensino de Alvito registaram 

uma média, anual, de frequência escolar de 489 alunos matriculados, distribuídos 

por todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao ensino secundário profissional.  

 

Tabela 37– Evolução da frequência escolar no concelho de Alvito, 2006-07 a 2015-16 

  
 Nº de 
alunos 

Ano Letivo 

2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

453 469 448 495 504 512 474 520 514 478 

Fonte: Anos 2006- 11: Estatísticas da DRE Alentejo; Ano 2011-12 – Anuário Estatístico 2012;  
Agrupamento de Escolas de Alvito e Escola Profissional de Alvito, 2015 

 

No presente ano letivo, 2015-16, existem 478 alunos nas várias ofertas formativas 

existentes em Alvito. A distribuição relativa dos alunos pelos vários graus de 

ensino, mostra-nos que 9,8% se encontra na fase de educação pré-escolar, 45,6% 

no ensino básico e 44,6 % no nível secundário de educação. Este peso dos alunos 

no secundário, deve-se à oferta da Escola Profissional de Alvito que atrai muitos 

estudantes vindos de outros municípios (os alunos deslocados, no presente ano 

letivo, correspondiam a 85% dos alunos matriculados na escola).  

 

Figura 16 – Proporção de alunos nos vários ciclos a frequentar escolas no município de 

Alvito, 2015-16 (%) 

 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito e Escola Profissional de Alvito, 2015 

 

9,8% 14,6% 

9,2% 21,8% 

44,6% 

Pré-escolar

1º CEB

2º CEB

3º CEB



CARTA EDUCATIVA 

 

 

71 
 

Educação pré-escolar 

Em média, nos últimos 10 anos frequentaram, por ano, 55 crianças nos jardins- de- 

infância do concelho de Alvito. A partir de 2011-12, ano letivo onde se registou um 

maior número de crianças no pré-escolar (à semelhança de 2007-08), verificou-se 

uma quebra. No presente ano letivo, encontram-se a frequentar este nível de 

ensino, 47 crianças, repartidas pelo pré-escolar de Vila Nova da Baronia (21 

crianças) e pelo pré-escolar que funciona na sede do Agrupamento situado na 

freguesia de Alvito (28 crianças).  

 

Figura 17- Evolução dos alunos inscritos no ensino pré-escolar no município de Alvito,  

2006-07 a 2015-16 (valores absolutos) 

 
Fonte: DRE Alentejo; Ano 2006-11; 2011-12 – Anuário Estatístico 2012;  

Agrupamento de Escolas de Alvito, 2015 

 
Figura 18- Alunos inscritos no ensino pré-escolar no município de Alvito no ano letivo  

2015-16 (valores absolutos) 

 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito, 2015 
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Ensino Básico 

 

Entre os anos letivos 2006-07 e 2015-16, não houve praticamente alteração no 

total de alunos do ensino básico (219 e 218 alunos, respetivamente) a frequentar 

as escolas do município. No entanto, observou-se no horizonte temporal uma 

redistribuição dos alunos pelos três ciclos do ensino básico, nomeadamente, em 

média, houve:  

 um decréscimo, de cerca de 24 alunos, por cada 100 a frequentar o 

1ºciclo do ensino básico; 

 um aumento de 10 alunos no que respeita ao 2ºciclo; 

  e, um aumento de 20% ao nível dos alunos a frequentar o 3ºciclo.  

 

Figura 19- Taxas de variação de inscritos no ensino básico, no município de Alvito, 

 2006-15 (%) 

 

Fonte: DRE Alentejo; Ano 2006/11; 2011/12 – Anuário Estatístico 2012; Agrupamento de Escolas de Alvito e EPA, 2015 

 

 

No 1ºciclo do ensino básico, a média de crianças inscritas (novas matriculas no 

ciclo ou renovações de matriculas), por ano, no período em análise, foi de 90 

alunos. No presente ano letivo, 2015/16, existem 70 crianças a frequentar este 

ciclo.  
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No 2º ciclo do ensino básico, para o mesmo período, a média foi de 51 crianças 

inscritas. No atual ano letivo 2015-16, encontram-se 44 crianças a frequentar a 

escola.  

Ao nível do 3º ciclo do ensino básico regista-se, ao longo dos últimos 10 anos, uma 

média de 95 crianças inscritas. Destaca-se o ano letivo 2011-12 onde se registaram 

111 matrículas. No presente ano letivo, 2015/16, existem 104 alunos a frequentar 

escolas no município de Alvito no 3ºciclo, entre ensino regular e profissional. 

 
Figura 20- Evolução do número de alunos inscritos no ensino básico,  

no município de Alvito, 2006-07 a 2015-16 

 
Fonte: DRE Alentejo; Ano 2006-11; 2011-12 – Anuário Estatístico 2012;  

Agrupamento de Escolas de Alvito e EPA, 2015 

 

Observamos que 39% dos alunos inscritos neste ciclo (total de 41 alunos) 

frequentam o ensino profissional encontrando-se a frequentar cursos vocacionais 

de nível II (com equivalência ao 9º ano de escolaridade) na EPA. 

 

Alunos com necessidades educativas especiais no ensino básico 

 

De acordo com informação prestada pelo Agrupamento de Escolas de Alvito, em 

2015/16 encontram-se inscritos 20 alunos sinalizados com necessidades 

educativas especiais (NEE), distribuídos pelos vários graus de ensino: 2 crianças na 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1º CEB 92 90 88 98 94 89 95 92 89 70

2º CEB 40 38 44 45 43 50 47 57 52 44

3º CEB 87 91 93 71 101 111 104 97 94 104

TOTAL 219 219 225 214 238 250 246 246 235 218
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educação pré-escolar, 8 crianças no 1º CEB, 3 crianças no 2º CEB e 7 crianças no 3º 

CEB. Este universo de crianças beneficia de uma ou mais medidas de educação 

especial, de acordo com o decreto-lei nº3/2008, de 7 de Janeiro. 

 

Tabela 38 – Alunos do Agrupamento de escolas de Alvito com NEE por ano de escolaridade e 

medidas educativas, 2015-16 

 
Ano frequência escolar 

Nº  
alunos 

Medidas26 

a b c d e f 

Pré-escolar 227 1 1 1 0 0 0 

1º CEB 1º ano 1 1 1 0 1 0 1 

2º ano 5 5 4 0 5 0 2 

3º ano 1 1 1 0 1 0 0 

4º ano 1 1 1 0 1 0 0 

2º CEB 5º ano 1 1 1 0 1 0 0 

6º ano 2 2 1 0 2 1 1 

3º CEB 7º ano 6 6 3 0 6 2 2 

8º ano 0 0 0 0 0 0 0 

9º ano 1 1 0 0 1 1 1 

TOTAL 20 19 13 1 18 4 7 
Fonte: Agrupamento Escolas de Alvito, 2015 

 

Ensino profissional (secundário)  

 

Nos 10 anos em análise, a média anual de alunos a frequentar o ensino secundário 

profissional foi de 204 alunos. Entre o ano letivo 2006-07 e o ano letivo 2015-16, 

houve um aumento de 16 alunos matriculados, por cada 100 inscritos. No presente 

ano letivo atual, 2015/16, estão inscritos 213 alunos no ensino secundário 

profissional. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Medidas de educação especial (DL 3/2008, de 7 de Janeiro): a) Apoio pedagógico personalizado; 
b) Adequações curriculares individuais; c) Adequações no processo de matrícula; d) Adequações no 
processo de avaliação; e) Currículo específico individual; f) Tecnologias de apoio. 
27 Um dos alunos do pré-escolar ainda não tem medidas definidas. Por motivos de saúde, a 
assiduidade é residual. 
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Figura 21– Evolução dos alunos inscritos na Escola Profissional de Alvito,   

2006-07 a 2015-16 

 
Fonte: DRE Alentejo; Ano 2006/11; 2011/12 – Anuário Estatístico 2012;  

Agrupamento de Escolas de Alvito e EPA, 2015 
 

A proveniência dos alunos da EPA revela a capacidade de atração desta escola, 

medida pelo peso relativo dos alunos provenientes de outros municípios. Esta 

tendência é visível nos últimos 10 anos, em que o peso dos alunos não oriundos de 

Alvito ultrapassa, em todos os anos letivos em análise, os 80% do total de alunos 

que frequentaram  a escola profissional.  

 
Figura 22– Proporção de alunos da EPA residentes no município de Alvito  

e noutros concelhos, 2006-07 a 2015-16 (%) 

  
Fonte: Escola Profissional de Alvito, 2015 
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Figura 23 –Distribuição média dos alunos inscritos na Escola Profissional de Alvito por local 
de residência, 2006-15 (%) 

 
 

Fonte: Escola Profissional Alvito, 2015 
 
 
 

Analisando a distribuição pelos concelhos de residência dos alunos da EPA, é de 

salientar o peso relativo dos provenientes dos municípios de Beja e Ferreira do 

Alentejo, correspondente, respetivamente, a 18% e 16% dos alunos inscritos. Os 

restantes alunos provenientes dos municípios de Alvito e Viana do Alentejo 

figuram em 3º e 4º lugares, com cerca de 13%, seguidos de Alcácer-do-Sal, 

Vidigueira e Cuba.  

 

Figura 24 - Concelhos de residência dos alunos da Escola Profissional de Alvito, 2015-16 (%) 

 
Fonte: Escola Profissional de Alvito, 2015 
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No presente ano letivo, 2015-16, a tendência mantém-se. Os alunos de Alvito 

correspondem a 15%, sendo a maioria proveniente dos concelhos localizados na 

NUTIII Baixo Alentejo (municípios de Beja, Ferreira do Alentejo e Vidigueira) e 

Alentejo Central (em particular de Viana do Alentejo). No entanto, a área de 

influência da escola profissional estende-se à NUT III Alentejo Litoral com 7% de 

alunos provenientes do município de Alcácer- do- Sal. 

 

 

I.3.3.2. Evolução das taxas de escolarização por nível de ensino  

 

A taxa bruta de escolarização mede a relação percentual entre o número de alunos 

inscritos num determinado ciclo de estudos, independentemente da idade, e a 

população residente em idade normal de frequência desse ciclo de estudos28. A 

taxa bruta de pré-escolarização refere-se ao pré-escolar e pela análise da figura 24, 

nos três anos letivos em que foi possível obter dados, verificamos que a taxa se tem 

mantido em 98 %, para os anos 2009-10 e 2013-14. Observou-se no ano letivo de 

2011-12, um aumento significativo correspondente a 116,7%, ou seja, neste ano 

registaram-se mais crianças a frequentar o ensino pré-escolar do que as residentes 

com idade de frequentar esse nível (3 a 5 anos). Neste ano, ocorreu um afluxo de 

crianças, cujos pais trabalham em Alvito, mas residem noutros concelhos, bem 

como a residência temporária de famílias29 no concelho. 

 

A taxa de escolarização no ensino básico apresenta valores sistematicamente 

acima dos 100, com destaque para o ano letivo de 2009-10 que alcançou o valor de 

199,5%, ou seja, frequentaram nesse ano letivo, o dobro das crianças residentes 

nesse mesmo ano, de acordo com o grupo etário considerado para os alunos a 

frequentar cada um dos anos de escolaridade/ciclo de ensino. Os valores acima dos 

100, devem ser explicados pelo total de inscritos no 3ºciclo, sobretudo no ensino 

                                                           
28

 As idades para efeitos de cálculo são: pré-escolar – 3 a 5 anos; 1º CEB – 6 a 9 anos; 2º CEB – 10 a 
11 anos; 3º CEB – 12 a 14 anos; ensino secundário – 15 a 17 anos. 
29 Professores deslocados com filhos pequenos. Fonte: Direção do AE de Alvito. 
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profissional, onde se observa uma elevada capacidade de atração de alunos 

provenientes de outros municípios30.  

 

Figura 25 – Evolução da taxa bruta de pré-escolarização, município de Alvito, 

 2009-10 a 2013-14 (%) 

 

Fonte: INE (2010, 2012, 2014), Anuários Estatísticos, 2010, 2012, 2014. 
 

 
Figura 26 - Evolução da taxa de escolarização no ensino básico, município de Alvito,  

2009-10 a 2013-14 (%) 

 
Fonte: INE (2010, 2012, 2014), Anuários Estatísticos, 2010, 2012, 2014. 

 

No ensino secundário a taxa de escolarização também é bastante elevada, em 

2009-10 correspondia a 81,4%, aumentando para 277,3% no ano letivo 2011-12, 

vindo a baixar ligeiramente (253,2%) no ano 2013-14. Este aumento exponencial 

da taxa poderá ficar a dever-se a substancial aumento do número de alunos que a 

escola profissional recebe dos municípios vizinhos. Em 2009, 86% dos alunos da 

                                                           
30

 Ver para um melhor entendimento informação disponível neste documento sobre a distribuição 
dos alunos da EPA segundo o local de residência do agregado familiar. 
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Escola Profissional de Alvito residiam fora do concelho e no presente ano letivo 

correspondem a aproximadamente 85% do total de alunos. 

 

 

Figura 27– Evolução da taxa escolarização no ensino secundário, município de Alvito,  

2009-10 a 2013-14 (%) 

 
 

Fonte: INE (2010, 2012, 2014), Anuários Estatísticos, 2010, 2012, 2014. 
 

 

 

 

I.3.4. Sucesso escolar 

I.3.4.1. Transição/retenção, desistência e abandono escolar 

 

No que respeita à evolução das taxas de retenção e desistência, observa-se uma 

situação diferenciada entre os três níveis que compõem o ensino básico. No 1º 

ciclo do ensino básico, observou-se uma subida dos níveis de retenção, situando-se 

as taxas entre os 4% e os 7%. Pelo contrário, no 2º ciclo, observou-se uma subida 

entre 2009-10 e 2013-14 (passou de 13,6% para 18,5%) descendo, em 2014-15, 

para 7.8%. Por sua vez, no 3ºciclo, a taxa desce de 24% para os 21%, no período de 

2009-10 a 2013-1431. Especialmente no 2º e 3ºciclos, os níveis são bastante 

superiores aos registados para a NUT III Baixo Alentejo (com valores de 14% e 
                                                           

31 Não se apresenta a taxa de retenção e desistência no 3º ciclo do ensino básico, para 2014-15, por 
não se encontrarem disponíveis no INE. Dispomos apenas de informação da taxa de retenção e 
desistência no ensino regular, de 13.5% (Fonte: Agrupamento Escolas Alvito).  
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18% respetivamente, para 2013-14). É de assinalar que, de acordo com a 

informação fornecida pela direção do Agrupamento de escolas de Alvito, a descida 

da taxa no 3º CEB, em 2011-12, poderá estar ligada ao facto desse ano 

corresponder ao ano inaugural das novas instalações escolares, representando 

uma maior motivação de alunos, docentes e pessoal não docente, em geral.  

 

Figura 28– Evolução da taxa de retenção e desistência no ensino básico, município de Alvito 

de 2009-10 a 2014-15 (%) 

 
Fonte: INE (2010,2012,2014), Anuários Estatísticos 2010, 2012, 2014, Agrupamento de Escolas, 2016 

 

Ainda, de acordo com informação do Agrupamento de Escolas, no ano letivo 2014-

15 a escola criou vários dispositivos de apoio aos alunos, com o objetivo de 

promover o sucesso escolar dos mesmos, como sejam, a criação de grupos de 

homogeneidade relativa para os apoios nas disciplinas de português, inglês e 

matemática, cujos resultados têm-se revelado bastante satisfatórios. Nesta 

matéria, o Agrupamento conta ainda com o apoio de dois docentes (de matemática 

e de inglês) da Escola Profissional, que se deslocam ao agrupamento para darem 

apoio aos alunos que mais necessitam.   
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Figura 29 – Taxas de conclusão e abandono no ensino profissional, município de Alvito,  

2008-11 a 2012-15 (%) 

 
Fonte: Escola Profissional de Alvito, 2015. 

 

No ensino secundário profissional a média das taxas de conclusão nos cinco ciclos 

de formação mais recentes (2008-2015) foi de 77,2%. No último ciclo de formação 

– alunos que iniciaram em 2012 e completaram em 2015 a sua formação- a taxa de 

conclusão baixou, registando-se, em média, 66 diplomados por cada 100 alunos 

matriculados. 

 

 

A taxa de abandono escolar mede a saída antecipada do sistema de ensino, dos 

jovens, com idades entre os 10-15 anos, sem terem completado o 9º ano de 

escolaridade.  

 

De acordo com a informação dos censos, o abandono escolar32 no concelho de 

Alvito sofreu um ligeiro aumento entre 2001 e 2011, apresentando valores de 

tendência inversa aos registados, quer para a região, quer para o país. 

Efetivamente, em 2001, o valor da taxa situava-se em 1,7%, e, passados dez anos, a 

mesma taxa subiu para 2,8%33. 

 

                                                           
32 População residente com idade entre 10 e 15 anos que abandonou a escola sem concluir o 9º 
ano/ População residente com idade entre 10 e 15 anos) *100 
33

 Não existem dados disponíveis para o presente ano letivo, sendo que estes dados podem ter 
sofrido variações. Por outro lado, trata-se por vezes de um número reduzido de casos que num 
universo diminuto de estudantes ganha alguma expressividade relativa (a opção por calcular taxas 
prende-se com a necessidade de se proceder a comparações- anos/contextos). Salvaguarda-se, no 
entanto, que a sua leitura deve ser relativizada tendo em conta, tal como se referiu anteriormente, o 
universo em análise. 
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Tabela 39– Taxa de abandono escolar, no município de Alvito, nas NUT II/III e Portugal, 

2001 e 2011 (%) 

 
Local de residência 

 
2001 

 
2011 

Portugal 2,8 1,7 

Alentejo 2,7 1,8 

Baixo Alentejo 3.0 2,4 

Alvito 1,7 2,8 

Cuba 2,2 2 

Portel 4,4 1 

Viana do Alentejo 1,8 1 

Vidigueira 2,5 2 
Fonte: INE (2001, 2011),Censos 2001,2011 

No entanto este ligeiro aumento deve ser lido tendo em conta a dimensão do 

número de alunos (universo relativamente pequeno) e a diminuição observada das 

taxas de retenção/desistência ao nível do ensino regular (2º e3ºciclos do EB) e da 

taxa de abandono no ensino secundário profissional. 

 

I.3.5. Oferta de educação e formação de adultos 

 

A oferta de educação e formação de adultos no município de Alvito,34 permitiu 

qualificar escolar e/ou profissionalmente, 566 indivíduos, entre 2009 e 2014.35 

 

Por níveis de qualificação escolar, 40 adultos foram certificados com diploma de 

equivalência ao nível do ensino básico e 81 adultos ao nível do ensino secundário.  

Os cursos de educação e formação de adultos permitiram certificar 73% dos 

diplomados e o sistema RVCC assegurou 23% dos certificados.  

  

                                                           
34 Fonte: INE, Censos da população e dados fornecidos pela Associação de Desenvolvimento Local 
Terras Dentro. 
35 Este número será porventura inferior à realidade, já que não foi possível obter dados do IEFP, 
acerca da formação realizada em Alvito. 
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Tabela 40 – Adultos certificados por modalidades de educação e formação de adultos, no 

município de Alvito, 2009 a 2015 

  

Nível Básico 
Nível 

Secundário Formações 
modulares 
certificadas 

Vida ativa Total 
Cursos 

EFA 
RVCC 

Cursos 
EFA 

RVCC 

2009     57       57 

2010 12 9   3 64   88 

2011 10 7 9 9 39   74 

2012   2   3 49   54 

2013         231 20 251 

2014         132 35 167 

2015         17 20 37 

TOTAL 22 18 66 15 532 75 728 
Fonte: INE (2010, 2012, 2014), Anuários Estatísticos, 2010,2012,2014;  

Terras Dentro,2015, GIP-IEFP, 2016 

 

As formações modulares certificadas representam 79% do total das certificações, 

contudo esta modalidade é de âmbito profissional e não confere qualquer nível de 

qualificação escolar e/ou profissional.  

 

 

I.3.6. Pessoal docente 

I.3.6.1. Nível de ensino lecionado 

Neste capítulo faz-se a descrição do pessoal docente em funções nos 

estabelecimentos de ensino do município, desde o ano letivo 2011-12 até ao ano 

letivo 2015-16, com base nos dados fornecidos pelas próprias estruturas escolares.  

No Agrupamento de Escolas de Alvito, no presente ano letivo, o número total de 

docentes é de 34, estando a maioria a lecionar no 3º ciclo do ensino básico. Neste 

nível de ensino, regista-se a diminuição de 3 docentes, relativamente ao ano letivo 

2014-15. Por níveis de escolaridade, o Agrupamento de Escolas integra, 

atualmente, 5 educadoras de infância, 8 professores de 1º ciclo do ensino básico, 6 

de 2º ciclo e 15 de 3º ciclo do ensino básico.  
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Tabela 41 - Evolução do pessoal docente afeto à rede educativa de Alvito, 2011-12 a 2015-16 

 
Estabelecimento 

de Ensino 

Nível 
de Ensino 

Ano letivo 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

Agrupamento  
de Escolas  
 

Pré-escolar 5 5 5 6 5 

1º CEB 9 9 8 8 8 

2º CEB 4 4 6 6 6 

3º CEB 14 18 13 18 15 

Subtotal 32 36 32 38 34 

Escola  
Profissional  

Cursos vocacionais e 
profissionais 

24 24 24 24 22 

 Total 56 60 56 62 56 
Fonte: Escola Profissional de Alvito, 2015; Agrupamento de Escolas de Alvito, 2015 

 

Na Escola Profissional de Alvito encontram-se atualmente a lecionar 22 docentes, 

assinalando uma quebra de 2 docentes relativamente aos anos letivos anteriores. 

No total, os dois estabelecimentos de ensino integram atualmente 56 docentes. 

 

 

Ensino Especial 

No que respeita ao ensino especial, o Agrupamento de escolas, no presente ano 

letivo, integra dois docentes afetos ao ensino básico, sendo que apenas um está 

com horário completo. O apoio às crianças do pré-escolar com necessidades de 

educação especial é igualmente assegurado por estes docentes. 

 

Tabela 42- Evolução do número de docentes de ensino especial no município de Alvito, 

2011-12 a 2015-16 

  
Nível de ensino 

Ano Letivo 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

Pré-escolar 0 0 0 0 0 

1º CEB 1 1 
1 

1 1 

2º e 3º CEB 1 1 1 1 

Total 2 2 1 2 2 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito, 2015 
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I.3.6.2. Vínculo profissional 

No presente ano letivo, do total de 34 docentes, 13 pertencem ao Quadro de Escola 

(QE), 12 ao Quadro de Zona Pedagógica (QZP) e 9 são contratados (C). Analisando 

a evolução dos últimos 3 anos letivos, nota-se uma melhoria significativa nos 

vínculos profissionais, pela diminuição do número de contratados, que passaram 

de 19 (ano letivo 2012-13) para 9 (ano letivo 2015-16)36. 

 

Tabela 43- Docentes do ensino regular por tipo de vínculo, 2012-13 a 2015-16 

Níveis de ensino 

 2012-2013  2014-2015  2015-2016 

Vínculo Profissional37 

QE QZP C Total QE QZP C Total QE QZP C  Total 

Pré-escolar 4 1 0 5 4 2 0 5 4 1 0 5 

1º CEB 4 5 0 9 4 3 1 8 4 4 0 8 

2º CEB 0 1 3 4 2 4 0 6 2 3 1 6 

3º CEB 0 2 16 18 4 4 10 18 3 4 8 15 

TOTAL 8 9 19 36 14 13 11 38 13 12 9 34 

Fonte: Agrupamento de Escolas Alvito, 2015 

Tabela 44- Docentes do ensino profissional por tipo de vínculo, 2012-13 a 2015-16 

   
2012 
2013 

 
2014 
2015 

 
2015 
2016 

T
ip

o
 d

e
 

V
ín

cu
lo

 Contrato s/Termo 16 16 19 

Contrato a Termo Certo 4 3 1 

Contrato Prestação de Serviços 4 5 2 

Total 24 24 22 

Fonte: Escola Profissional de Alvito, 2015 

 

No que respeita ao quadro de docentes da Escola Profissional de Alvito observa-se 

uma evolução positiva na vinculação profissional dos mesmos. Com efeito, apesar 

de uma ligeira redução do universo, o número de docentes com contrato sem 

                                                           
36

 Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito,2016. 
37 QE – Quadro de Escola; QZP – Quadro de Zona Pedagógica; C-Contratado 
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termo aumentou de 16 para 19, tendo diminuído os contratados a termo e os 

contratados em regime de prestação de serviços.  

 

I.3.6.3. Habilitação para a docência 

 

No Agrupamento de Escolas de Alvito, à exceção de 1 docente, os restantes 33 

possuem qualificações profissionais para a docência. Tal situação tem-se mantido 

estável, sendo de assinalar a diminuição do número de docentes (menos 4) por 

comparação com o ano letivo transato.  

Tabela 45- Docentes do Agrupamento de Escolas de Alvito, por tipo de habilitações para a 

docência, 2013-14 a 2015-16 

Níveis de 
ensino 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

PR PRP TOTAL PR PRP TOTAL PR PRP TOTAL 

Pré-escolar 5 0 5 6 0 6 5 0 5 

1º CEB 8 0 8 8 0 8 8 0 8 

2º CEB 6 0 6 6 0 6 6 0 6 

3º CEB 12 1 13 17 1 18 14 138 15 

TOTAL 31 1 32 37 1 38 33 1 34 
Legenda: PR – Profissionais; PRP – Próprias; O - Outras 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito, 2015 

 

Tabela 46- Docentes do ensino profissional por habilitações académicas para a docência, 

2013-14 a 2015-16 

Habilitações Académicas 2013-14 2014-15 2015-16 

Bacharelato 1 1 1 

Licenciatura 17 17 16 

Outras habilitações 6 6 5 
Total 24 24 22 

Fonte: Escola Profissional de Alvito, 2015 

 

A maioria dos docentes da Escola Profissional de Alvito possui como habilitação 

académica a licenciatura (16) e apenas 1 docente detém bacharelato. Na categoria 

de outras habilitações, situam-se os docentes com especialização profissional 

certificada pela posse de certificado de competências pedagógicas (CCP) 39 e 

carteira profissional.  

                                                           
38 Docente com habilitação suficiente. 
39 CCP – Certificado de Competências Pedagógicas - certificação que habilita legalmente qualquer profissional a 
exercer a atividade de formador. 
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I.4. Descrição da ação socioeducativa da Câmara Municipal de Alvito  

 

Neste capítulo faz-se uma apresentação dos principais apoios sociais escolares que 

a Câmara Municipal de Alvito, em regime de responsabilidade partilhada com o 

Ministério da Educação, assegura aos alunos inseridos em agregados familiares, 

cuja situação económica determina a necessidade de comparticipação para fazer 

face aos encargos com as refeições, livros e outro material escolar, bem como com 

as deslocações casa-escola. De acordo com a lei, em matéria de educação, compete 

à câmara municipal: 

 apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças; 

 assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

 deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que 

respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a 

estudantes; 

 Designar os representantes do município nos conselhos locais. 

Estas competências estão dispostas na lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, art.º 

33.º, alíneas u), gg), hh) e mm), que estabelece o quadro de transferência de 

atribuições e competências para as autarquias locais.  

 

I.4.1. Recursos humanos 

 

A Câmara Municipal de Alvito e o Ministério da Educação (ME), dando 

cumprimento ao estabelecido no Decreto -Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, (que 

estabelece o novo quadro de transferência de atribuições e competências para os 

municípios em matéria de educação) assinaram o contrato n.º 211/2009 

(publicado em DR, II Série, nº143, a 27 de Julho) através do qual, o ME transferiu 

para a autarquia um conjunto de competências e atribuições no setor da educação. 

No presente a autarquia assume á gestão dos seguintes domínios: 
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a) pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré -escolar; 

b) atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico; 

 

No âmbito deste contrato, foi transferido o quadro de pessoal não docente da 

escola básica e educação pré-escolar, nos seguintes termos:  

 pessoal auxiliar - 6;  

 pessoal administrativo - 3.  

Atualmente, o quadro de pessoal não docente afeto à educação, na alçada da 

Câmara Municipal de Alvito é composto por 18 colaboradores, nas categorias de 

assistente operacional, assistente técnico e 1 coordenador técnico. 

 

I.4.2. Transportes escolares 

 

Alvito dispõe de um plano de transportes escolares, cuja competência em matéria 

de organização e gestão compete à Câmara Municipal. O plano abrange todos os 

estabelecimentos de ensino do município e alunos matriculados no respetivo ano 

letivo.  

Os transportes são assegurados aos alunos do ensino básico e/ou secundário 

(oficial, particular e/ou cooperativo) que residam a mais de 3 ou 4 km dos 

estabelecimentos de ensino, e nos casos de alunos que foram matriculados em 

escolas situadas fora da área da sua residência. Os custos de transporte de alunos 

que frequentam escolas fora do concelho de Alvito são comparticipados em 50%, 

sejam alunos a frequentar o ensino básico ou o ensino secundário.  

 

No ano letivo 2014-15, a autarquia assegurou e/ou comparticipou o transporte de 

122 alunos, dos quais 76 provenientes de Vila Nova da Baronia e lugares isolados 

para as escolas sedeadas na freguesia de Alvito e 46 alunos que estudam fora do 

município (cujo destino são os concelhos de Viana do Alentejo, Beja, entre outros). 
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Dos alunos que estudavam fora do município, 5 alunos estavam no 2ºCEB e 4 no 

3ºCEB, os restantes, 35 alunos frequentavam o ensino secundário.   

 

No que respeita aos gastos do município em transportes escolares observa-se uma 

evolução gradual acentuada. Entre 2011/12 e 2014/15, o montante despendido 

aumentou em cerca de 35%, correspondente a um acréscimo absoluto de 

11261,37€. 

 

Tabela 47- Montantes despendidos pelo município de Alvito em transportes escolares,  

2011-12 a 2014-15 

 Ano Letivo 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

Valor 
despendido 
(euros) 

31.917,86€ 36.063,31€ 42.510,22€ 43.179,23€ 

Fonte: CM Alvito, 2015 
 

O número atual de alunos que estão a ser transportados entre o pré-escolar e o 3º 

CEB é de 92, não estando aqui incluídos os que estudam fora. A grande maioria dos 

alunos é transportada de autocarro, contudo, são, igualmente, utilizados meios de 

transporte mais individualizados – carrinha e/ou táxi.-, para os casos de 

deslocação de alunos que vivem em lugares isolados.  

 

Figura 30 – Evolução do nº de alunos transportados pelo município de Alvito,  

2011-12 a 2014-15  

 
Fonte: CM Alvito, 2015 
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Tabela 48 - Número de alunos transportados pela autarquia, por meio de transporte e nível 

de ensino, 2011-12 a 2015-16 

 

Meio de 

transporte 

Pré-escolar e  1º CEB 2º e 3º CEB 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

Autocarro 0 0 0 35 28 49 44 39 54 49 

Carrinha 8 8 14 14 8 2 3 6 5 4 

Táxi 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 

TOTAL 9 10 16 50 37 53 49 48 61 55 

Observação: Não estão incluídos os alunos transportados para estudarem fora do concelho. 
Fonte: CM Alvito, 2015 

 
 

O transporte dos alunos de Vila Nova da Baronia que frequentam a Escola 

Profissional de Alvito é assegurado pela própria entidade. 

 

 

I.4.3. Ação social escolar 

 

Refeições 

 

O programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 

1.º ciclo do ensino básico, teve o seu início no ano letivo 2005-06, enquadrado no 

âmbito da promoção de medidas de combate à exclusão social e de igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares. Este programa surge para fazer 

cumprir a lei existente que atribuía aos municípios a responsabilidade pelo 

fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico como, também, 

para garantir aos alunos com atividades extracurriculares, o fornecimento de 

refeições escolares nutricionalmente equilibradas, imprescindíveis para permitir a 

permanência dos alunos na escola desde as 9h00m até às 17h30m.  

 

Em Alvito, este programa é coordenado pelo agrupamento de escolas de Alvito em 

colaboração com a Câmara Municipal. O programa teve início em 2006 e na altura 

beneficiava 34 alunos. No presente ano letivo está a beneficiar 226 alunos (desde o 

pré-escolar ao 9º ano).  
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Os alunos a estudar em Alvito almoçam no refeitório do agrupamento de escolas, 

cujas refeições são confecionadas e servidas pela Escola Profissional de Alvito, a 

partir das 12h. As crianças do pré-escolar de Vila Nova da Baronia, almoçam em 

sala de refeitório do próprio edifício, cujas refeições são transportadas pela junta 

de freguesia de Vila Nova da Baronia. Neste âmbito, a Câmara Municipal tem 

protocolo assinado com a NOVALVITO (Cooperativa proprietária da Escola 

Profissional de Alvito) no qual, estão estabelecidos os termos e condições com 

vista ao fornecimento das refeições aos alunos do pré-escolar e ensino básico.  

Tabela 49- Quadro de caracterização das refeições, município de Alvito, 2015-16 

 
Escola 

Entidade 
que fornece 
as refeições 

Local da 
refeição 

Transporte 
das 

refeições 
(sim/não) 

Deslocação 
dos alunos 

Nº 
serviço 

de 
refeições  

Jardim-de-infância 
de VN Baronia 

EPA refeitório de 
VNB 

S N 1 

EBI de Alvito EPA Refeitório do 
AEA 

N N 1 

Escola Profissional 
de Alvito 

EPA Refeitório do 
AEA 

N S 1 

Legenda: Escola Profissional de Alvito 
Fonte: CM Alvito, 2015  

Para o corrente ano letivo 2015-16, prevêem-se fornecer 117 almoços por dia (21 

no pré-escolar de Vila Nova da Baronia, 25 no pré-escolar de Alvito e 71 para o 1º 

ciclo do ensino básico), para os quais, a autarquia atribui um subsídio, consoante o 

escalão de apoio social escolar do aluno. No ano letivo 2014-15, foram servidas 

26.857 refeições aos alunos, desde o pré-escolar ao 3º ciclo do ensino básico. 

Destas, a maioria (12.044) foi servida aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, que 

se encontram no escalão A de ação social. 

  Tabela – Número de refeições escolares servidas por escalão de ação social, 2014-15 

Refeições por 
escalão ação 
social 

Educação  
Pré-escolar 

1º CEB 
2º e 3º 

CEB 
TOTAL 

Escalão A        1.761              7.127           3.671              12.559    
Escalão B        1.275              2.290           1.141                4.706    
Sem escalão        2.672              2.627           4.293                9.592    
TOTAL        5.708           12.044           9.105              26.857    

Fonte: CM Alvito, Balanço da Ação Social Escolar,2016 
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Manuais escolares 

No que se refere ainda aos apoios sociais escolares, e apenas para o 1º ciclo do 

ensino básico, a autarquia oferece os manuais escolares aos alunos de escalão A e 

comparticipa em 50% o valor dos manuais aos alunos do escalão B. 

 

População beneficiária da ação social escolar 

O número de alunos beneficiários da ação social escolar tem vindo a diminuir ao 

longo dos últimos 3 anos letivos. No ano letivo 2013-14, os alunos com escalão 

representavam 70% da população discente, e no corrente ano letivo (2015-16) 

representam 59.5%.  

Figura 31 – Evolução do nº de alunos por escalão da ação social escolar, 2013-15 (%) 

 
Fonte: CM Alvito, Relatórios Monitorização da Carta Educativa, 2013-2015 

 

A diminuição mais acentuada dá-se no escalão B, com uma quebra de 8 pontos 

percentuais entre 2013-14 e 2014-15, contudo o valor percentual mantem-se 

estável para o corrente ano letivo, com 26.9%. No presente ano letivo os alunos 

sem escalão representam 40.5%, seguidos dos alunos pertencentes ao escalão A 

(32.6%) e por fim, dos alunos abrangidos pelo escalão B (26.9%). 
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Tabela 50 - Nº de alunos subsidiados pela ação social escolar, 2013-14 

 Escalões  
de ação social 
 escolar 

Vila Nova da Baronia 
 

Alvito 
 

TOTAL 

Pré-escolar 1º CEB Pré-escolar 1º CEB 2º CEB 3º CEB 

Escalão A 5 18 9 25 17 14 88 

Escalão B 10 22 5 20 15 13 85 

Sem escalão 7 2 13 4 20 28 74 

TOTAL 22 42 27 49 52 55 247 

Fonte: CM Alvito, Relatório Monitorização da Carta Educativa, 2013-2014 

 

 

Tabela 51- Nº de alunos subsidiados pela ação social escolar, 2014-15 

Escalões de 
ação social 

Vila Nova da 
Baronia 

 
Alvito 

 TOTAL 

Pré-
escolar 

1º CEB 
Pré-

escolar 
1º CEB 2º CEB 3º CEB 

Escalão A 6 14 10 13 23 15 81 

Escalão B 10 11 3 14 11 12 61 

Sem escalão 7 10 12 22 17 21 89 

TOTAL 23 35 25 49 51 48 231 

Fonte: CM Alvito, Relatório Monitorização da Carta Educativa, 2014-2015 

 

 

Tabela 52- Nº de alunos subsidiados pela ação social escolar, 2015-16 

Escalões de 
ação social  

Vila Nova da 
Baronia 

Alvito 

TOTAL 

Pré-escolar 
Pré-

escolar 
1º CEB 2º CEB 3º CEB 

Escalão A 3 11 19 22 19 74 

Escalão B 9 7 15 13 17 61 

Sem escalão 9 9 37 9 28 92 

TOTAL 21 27 71 44 64 227 

Fonte: CM Alvito, Relatório Monitorização da Carta Educativa, 2015-2016 
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Outros auxílios económicos 

 

No campo dos auxílios económicos a autarquia atribui bolsas de estudo e de mérito 

como contributo para o reforço da formação académica da população do concelho, 

de modo a permitir que um maior número de jovens possa prosseguir estudos. 

Assim, a câmara atribui bolsas de estudo e bolsas de mérito para os alunos do 

ensino superior, nos seguintes termos: 

 Bolsas de Estudo - alunos do ensino superior: requerida anualmente 

durante o mês de Outubro, destina-se aos alunos mais carenciados e a sua 

atribuição depende de candidatura onde se ponderam os rendimentos do 

agregado familiar, bem como o aproveitamento escolar. Para o efeito, 

existem três escalões de bolsas a atribuir:  

 

Tabela 53- Escalões para atribuição de bolsas de estudo, 2015-16 

Escalão A 50% do IAS 

Escalão B 35% do IAS 

Escalão C 20% do IAS 

Legenda: IAS: Indexante de Apoios Sociais 
Fonte: CM Alvito, Regulamento de atribuição de bolsas,2015 

 

 Bolsas de Mérito - alunos do ensino superior: nos termos do quadro 

legal de atribuições das autarquias locais, a autarquia instituiu no ano letivo 

2014/2015, pela primeira vez, a bolsa por mérito académico a atribuir a 

estudantes de licenciatura, mestrado ou doutoramento, com avaliação 

excecional, traduzindo-se numa prestação pecuniária de valor fixo 

(500,00€). A bolsa é requerida até ao último dia do mês de Outubro de cada 

ano.  

Para os alunos do ensino básico e secundário, a autarquia e as juntas de freguesia 

do concelho criaram igualmente a partir do ano letivo 2014-15, o Prémio de 

Mérito Escolar, com o objetivo de estimular os jovens para o sucesso escolar. Este 

prémio destina-se aos jovens que obtiverem médias mais elevadas, sendo os 

valores e natureza dos prémios definidos anualmente.  
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I.4.4. Projetos e iniciativas de caráter pedagógico e social destinados à 

população escolar 

 

Os projetos e as iniciativas locais a este nível, são as seguintes: 

 AAAF - Atividades de animação e de apoio à família 

Consideram-se AAAF as atividades que se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do 

período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção 

destas atividades (artº 3º do Despacho 9265-B/2013, de 15 de Julho). As AAAF 

decorrem, preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para 

estas atividades, sem prejuízo do recurso a outros espaços escolares, sendo 

obrigatória a sua oferta pelos estabelecimentos de educação pré -escolar. As 

AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do 

protocolo de cooperação, de 28 de Julho de 1998, celebrado entre o Ministério 

da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré -Escolar, sem prejuízo da possibilidade de 

virem a ser desenvolvidas por associações de pais, instituições particulares de 

solidariedade social ou outras entidades que promovam este tipo de resposta 

social. As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes dos agrupamentos 

de escolas, tendo em conta as necessidades dos alunos e das famílias, 

articulando com os municípios da respetiva área a sua realização de acordo 

com o protocolo de cooperação referido. É da responsabilidade dos educadores 

titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da 

execução das AAAF, tendo em vista garantir a qualidade das atividades 

desenvolvidas. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das 

AAAF são realizados no âmbito da componente não letiva de estabelecimento e 

compreendem: a) programação das atividades; b) acompanhamento das 

atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores; c) avaliação 

das atividades; d) reuniões com os encarregados de educação. As crianças do 
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ensino pré-escolar, beneficiam de atividades de enriquecimento ao nível da 

língua inglesa e da atividade desportiva. 

 

 CAF - Componente de Apoio à Família 

Considera-se CAF o conjunto de atividades destinadas a assegurar o 

acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois da 

componente curricular e de enriquecimento curricular, bem como durante os 

períodos de interrupção letiva (art.º 5º do Despacho 9265-B/2013, de 15 de 

Julho). 

Em Alvito, a Componente de Apoio à Família (CAF) é um serviço prestado pela 

Autarquia, na qualidade de entidade promotora e o Agrupamento de Escolas de 

Alvito, como supervisor pedagógico e compreende o refeitório e as atividades 

de animação socioeducativas, em função das necessidades das famílias.  

 AEC - Atividades de enriquecimento curricular 

Consideram-se AEC no 1.º ciclo do ensino básico as atividades educativas e 

formativas que incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas 

estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, científico, técnico e das 

tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio e de 

educação para a cidadania (artº 7º do Despacho 9265-B/2013, de 15 de Julho). 

Estas atividades encontram-se legalmente estabelecidas desde 2008, através de 

despacho da Ministra da Educação nº 14460/2008, de 26 de Maio.  

Em Alvito, a Câmara Municipal de Alvito e o Agrupamento de Escolas têm 

estabelecido acordos de colaboração para o Programa de Generalização  do 

Ensino de Inglês  no 1º ciclo do ensino básico e de outras atividades de 

enriquecimento curricular, ao abrigo do despacho 8683/2011, de 25 de Junho. 

As atividades têm-se realizado na escola, à exceção das desportivas que, em 

Vila Nova da Baronia, ocorrem no Centro Cultural da localidade, e em Alvito no 

Pavilhão Gimnodesportivo.   
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Tabela 54- Alunos abrangidos pelas atividades de extra curriculares, 2011-12 a 2014-15 

Ano letivo Escolas abrangidas Nº de alunos 
abrangidos 

Tipo de atividades 

2011-12 EB de Alvito 45 Atividades de apoio ao estudo 
Ensino Inglês 
Atividade física e desportiva 
Ensino da Música 

 
EB Vila Nova da Baronia 

 
40 

2012-13 EB de Alvito 
 

55 Atividades de apoio ao estudo 
Ensino Inglês 
Atividade física e desportiva 
Ensino da Música 

EB Vila Nova da Baronia 40 

2013-14 EB de Alvito 
 

48 Ensino Inglês 
Atividade física e desportiva 
Ensino da Música EB Vila Nova da Baronia 37 

2014-15 Agrupamento de Escolas  78 Ensino Inglês 
Atividade física e desportiva 
Dança/Teatro 

Fonte: CM Alvito, 2015 

 

Em 2014-15, assistiu-se ao encerramento das aulas oferecidas ao 1º ciclo do 

ensino básico em Vila Nova da Baronia, passando as crianças desta freguesia a 

deslocarem-se para Alvito e aí frequentarem a escola, no Agrupamento de 

Escolas de Alvito. A partir do ano letivo de 2013-14, as AEC’s deixaram de 

contemplar as atividades de apoio ao estudo. Atualmente, estas atividades 

correspondem a: 

 ensino do inglês, atividade dirigida aos alunos do 1º e 2º anos, num total de 

60 minutos, com uma periodicidade de uma vez por semana;  

 ensino do inglês, atividade direccionada aos alunos do 4º ano, num total de 

60 minutos, com uma periodicidade de duas vezes por semana;  

 atividade física e desportiva, direcionada a todos os alunos do 1º ciclo do 

ensino básico, ocorre em períodos de 120 minutos, uma vez por semana;    

 atividades performativas (teatro e dança) para todos os alunos, os 1º e 2º 

ano, com uma periodicidade de duas vezes por semana;  
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 atividades performativas (teatro e dança) para todos os alunos dos 3º e 4º 

anos, com uma periodicidade de uma vez por semana, em períodos de 60 

minutos semanais.  

 

O horário de funcionamento das atividades é, preferencialmente, após as 16h, 

porém, se necessário, poderá haver flexibilização de horário das atividades, 

tendo em conta o interesse dos alunos e das famílias, sem prejuízo da qualidade 

pedagógica. 

 

 Projeto Lancheira sorriso em movimento 

Este projeto teve início no ano letivo 2014/2015, tem a duração de 4 anos 

letivos, e destina-se às turmas de 1º ano do 1º ciclo. O projeto é promovido pela 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e envolve o Agrupamento de Escolas 

e a Câmara Municipal de Alvito. Tem como objetivo promover a literacia em 

saúde alimentar, nutricional e a prática de atividade física. Até ao momento o 

projeto envolveu 40 crianças, das quais, 17 de Vila Nova da Baronia e 23 de 

Alvito. 

 Projeto Heróis da fruta – lanche escolar saudável 

A Câmara Municipal de Alvito, em parceria com as salas da CAF do Jardim de 

Infância do Agrupamento de Escolas do concelho, tem ainda a decorrer uma 

iniciativa de educação para a saúde que inclui um programa motivacional de 

âmbito nacional promovido pela APCOI – Associação Portuguesa Contra a 

Obesidade Infantil, que visa motivar as crianças portuguesas para a ingestão 

diária de fruta no lanche escolar, uma vez que o atual consumo se situa muito 

abaixo do recomendado. O projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável» 

surge assim como forma de intervir neste contexto e incentivar a ingestão de 

fruta na refeição. 
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Para além do incentivo ao consumo diário da fruta, o projeto leva às crianças 

lições importantes sobre saúde, ecologia, bem-estar emocional, respeito e 

compromisso que as ajudam a crescer saudáveis, ativas e felizes em casa e na 

sua comunidade local. Entre os vários desafios lançados ao longo do ano letivo, 

inclui-se a competição nacional dos “Hinos da Fruta”, na qual as turmas têm de 

inventar uma letra e gravar um videoclip que transmita a todas as crianças, aos 

pais e encarregados de educação e à população em geral, a importância de 

consumir fruta diariamente. Este projeto abrange atualmente um total de 43 

crianças dos 3 aos 5 anos (28 crianças da sala de CAF do Pré-escolar de Alvito e 

20 crianças da sala de CAF do Pré- escolar de Vila Nova da Baronia). 

 

 Empreendedorismo em contexto escolar 

O município de Alvito tem sido pioneiro na educação para a 

empreendedorismo. Em 2011 aderiu ao projeto “Aprender a Empreender”, 

envolvendo a Terras Dentro e a Junior Achievement Portugal, o qual, tinha como 

objetivo incutir nas crianças e nos jovens do concelho de Alvito um espírito 

empreendedor, capaz de influenciar positivamente a nova geração de 

habitantes e a economia da região. Nesse ano o projeto envolveu 50 crianças, 

das turmas do 1ºCEB, do 2º CEB e do 9º ano de escolaridade.  

Mais tarde, em Outubro de 2014, o município de Alvito assinou protocolo com o 

IPBEJA e outros municípios da NUT III – Baixo Alentejo, para a concretização do 

Plano de Promoção do Empreendedorismo nas Escolas do Baixo Alentejo – 

PPEEBA. Foi criada uma plataforma alargada dinamizada pelo IPBeja, que 

inclui como parceiros: os Municípios do Baixo Alentejo, a CIMBAL, a ADRAL, 

DEGEST, as ADL: Alentejo XXI, Rota do Guadiana, ESDIME, ADTR, ADCMoura, 

ADPMértola, o NERBE-AEBAL, a EDIA, o Centro Educativo Alice Nabeiro, que 

permitiu o desenvolvimento, em conjunto com a maioria dos Agrupamentos de 

Escolas, de um projeto pioneiro de promoção da cultura empreendedora junto 
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de crianças e jovens (do pré-escolar ao 3º ciclo) do Baixo Alentejo. Os objetivos 

inscritos neste plano foram, entre outros, o reforçar as competências de 

promoção da cultura e ação empreendedora de educadores, professores e 

técnicos e crianças/estudantes; e o desenvolver ações coletivas que contribuam 

para preparar as crianças/estudantes, e os respetivos contextos escolares, para 

a prática de ações empreendedoras. A Câmara Municipal e o Agrupamento de 

Escolas Alvito participaram ativamente na edição 2014/15 e encontram-se, no 

presente, envolvidos na segunda edição, com 4 formandos a frequentar a ação 

de formação dinamizada pela IPBeja cujo objetivo final visa a capacitação e o 

desenvolvimento de projetos empreendedores em contexto escolar com os 

alunos do pré-escolar e 1ºciclo.  

- Projeto Escolhas 6º geração “Cresce e Aparece” 

Este projeto nasceu da vontade conjunta dos municípios de Alvito e Cuba, aos 

quais se juntou a Terras Dentro, na qualidade de promotora, coordenadora e 

gestora, em parceria com os respetivos agrupamentos de escolas, escolas 

profissionais, comissões de proteção de crianças e jovens e, ainda a associação 

dos mediadores ciganos de Portugal. A capacitação dos jovens de Alvito e Cuba 

é o principal objetivo deste projeto que, durante três anos, vai decorrer nestes 

dois concelhos do distrito de Beja. 

Estão previstas ações diárias com vista ao desenvolvimento de competências 

de jovens que se encontram em situação escolar, mas sobretudo aos jovens que 

se encontram em situação de desemprego e em situação de inatividade. O 

projeto pretende ser ainda uma resposta complementar para diversas 

problemáticas comuns, identificadas nestes territórios, nomeadamente 

comportamentos de risco nas crianças e jovens, falta de dinâmica juvenil, 

elevados consumos de substâncias nocivas e a necessidade de reforçar as 

competências sociais e parentais das famílias. As autarquias de Cuba e Alvito 

consideram que esta aprovação é sem dúvida uma grande conquista para estes 
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dois municípios que desde há muito se deparam com dificuldades ao nível da 

intervenção junto do “público-alvo” do projeto e cujo consórcio, constituído por 

10 entidades, apresenta um papel extremamente relevante e estruturante 

nestas matérias. 

 

No presente ano letivo, o Agrupamento de Escolas de Alvito, tem a decorrer vários 

projetos dirigidos à comunidade escolar, bem como alguns clubes, como a seguir se 

descrevem sumariamente: 

-Projeto Erasmus, englobado no consórcio "Escolas do Baixo Alentejo - A caminho 

da liderança", pretende melhorar as competências dos diretores e órgãos gestores 

das escolas, de forma a induzir a satisfação profissional de todos os agentes 

educativos, contribuindo para elevar os níveis de bem-estar dos docentes, 

administrativos, técnicos, assistentes operacionais, etc., influenciando 

positivamente o seu desempenho e produtividade. Pretende também combater o 

abandono escolar precoce, através de medidas concretas que serão explanadas 

num manual de combate ao abandono escolar. Haverá um total de 19 mobilidades, 

onde se incluem cursos de formação escolhidos para respondem às necessidades 

prementes das instituições envolvidas; 

- Projeto Leituras D’Oriente e D’Ocidente (BE), para todos os alunos do ensino 

básico, resulta de uma parceria entre o Plano Nacional de Leitura (PNL) e a 

Fundação Oriente Museu. Propõe-se às escolas o desenvolvimento de estratégias 

que, a partir de diversos tipos de texto, levem crianças e jovens dos ensinos básico 

e secundário a reconhecer a herança deixada pelos portugueses, ao longo dos 

séculos, em terras de Oriente, bem como a presença dos contributos de civilizações 

orientais nos nossos hábitos quotidianos e na nossa cultura. O trabalho 

colaborativo na descoberta de textos em língua portuguesa (de diferentes 

tipologias e de diferentes épocas) deverá ser o ponto de partida para o 

desenvolvimento de projetos originais, que resultem da articulação da leitura com 

diversas áreas do saber, testemunhando-se a relação entre Portugal e as culturas 

de povos que habitam o continente asiático; 
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- Projeto Eco Escolas, direcionado a toda a comunidade escolar, é um programa 

vocacionado para a educação ambiental, para a sustentabilidade e para a 

cidadania, que a Fundação para a Educação Ambiental (FEE), implementa em 

vários países desde meados dos anos 90 e que visa encorajar ações e reconhecer o 

trabalho desenvolvido pela escola em benefício do ambiente. Aos estudantes é-lhes 

dirigido o desafio de se habituarem a participar nos processos de decisão e a 

tomarem consciência da importância do ambiente no dia-a-dia da sua vida pessoal, 

familiar e comunitária. O Programa procura igualmente, estimular a criação de 

parcerias locais entre a escola e as autarquias, procurando contribuir para um 

maior envolvimento e participação em todo o processo, dos municípios, empresas, 

órgãos de comunicação social e outros agentes interessados em contribuir para o 

desenvolvimento sustentável; 

- Projeto Educação para a Saúde, para toda a comunidade escolar, utiliza um 

modelo pedagógico compreensivo, e é dinamizado, em colaboração estreita com os 

serviços de saúde, pais/encarregados de educação e outras entidades externas, 

tendo como principais temáticas a alimentação, a atividade física, o consumo de 

substâncias psicoativas, a sexualidade e doenças associadas, a  violência em meio 

escolar; 

- Desporto Escolar, destina-se a todos os alunos do ensino básico, constitui uma 

atividade extracurricular de complemento à disciplina de educação física, onde se 

pretende oferecer um leque de atividades que respondam às motivações dos 

alunos, proporcionando atividades individuais e coletivas adequadas aos 

diferentes níveis de prestação motora e de estrutura corporal, as quais, incluem a 

participação em campeonatos; 

-Proteção Civil, direcionado a todos os alunos do ensino básico, promove uma 

cultura de proteção na comunidade educativa, sensibiliza para a necessidade da 

utilização de equipamentos de proteção e ajuda a conhecer normas de segurança, 

tenta incutir o sentido de responsabilidade na adoção de comportamentos seguros, 

tanto nos alunos como nos restantes elementos da comunidade educativa. 
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Clubes  

- Clube das Ciências, dirigido aos alunos do EPE, 1º,2º e 3º ciclos, onde se 

desenvolvem atividades experimentais e laboratoriais, ligadas à Biologia, Geologia, 

Física e Química; 

- Clube dos Jogos Matemáticos, dirigidos a todos os alunos do ensino básico, 

constitui-se como uma atividade de complemento curricular, da responsabilidade 

do grupo de matemática, tem como objetivo modificar a visão que os alunos têm da 

matemática, desenvolvendo exercícios lúdico-didáticos; 

- Clube Europeu, para os alunos do 3º CEB, o qual integra a Rede Nacional 

de Clubes Europeus (RNCE), e tem, anualmente, temas específicos a serem 

trabalhados pelos alunos; 

-Clube de História e Património, para os alunos do 2º e 3ºCEB, pretende 

desenvolver conhecimentos acerca da história e património local, através de 

atividades de carácter prático e lúdico, como sejam, organizar exposições e outras 

atividades culturais, investigar e desenvolver o espirito crítico e a autonomia; 

-Clube de Empreendedorismo (inclui Eco-Artes), para o 3º CEB, pretende 

estimular o entusiasmo/interesse pelo empreendedorismo, envolvendo os alunos 

no mundo que os rodeia. Estimula essencialmente a cooperação, o trabalho de 

grupo, a prática da autodisciplina, o prazer de aprender e de comunicar, o espírito 

crítico e criativo dos alunos. Desenvolve a criatividade e a sensibilidade estética. As 

atividades desenvolvidas pretendem também fomentar o gosto pela utilização de 

materiais de desperdício, a interdisciplinaridade e o trabalho interciclos; 

-Clube da Magia, dirigido aos alunos do 2º CEB, pretende motivar o 

entusiasmo/interesse dos alunos pela Magia / Ilusionismo, com uma orientação 

lúdica, recreativa e formativa, em que o produto do trabalho desenvolvido é 

apresentado à restante comunidade escolar. 
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Por seu turno, a EPA, destaca para o corrente ano letivo (2015-16), o 

desenvolvimento dos seguintes projetos: 

-Pousada do Castelo de Alvito, onde se incluem a reabertura da pousada, o 

desenvolvimento de parcerias, a construção de roteiros turísticos e o 

desenvolvimento de prestação de serviços no interior do castelo;  

-A planificação e a elaboração de estudo prévio para a construção das novas 

instalações para a Escola Profissional de Alvito; 

- A reforma profunda no desenvolvimento dos estágios curriculares e nas 

avaliações das Provas Avaliação Profissional (PAP’s); 

 - Plano de transição para a vida ativa e/ou acompanhamento no acesso 

ao ensino superior, destinado aos alunos finalistas, tem por objetivo facilitar o 

acesso ao 1.º emprego e o prosseguimento de estudos de nível superior ou 

especializado, bem como assegurar o contacto permanente com os antigos alunos, 

mantendo atualizada a base de dados com a situação profissional e escolar de cada 

um, divulgando ofertas de emprego que cheguem à escola. Este projeto é 

coordenado pelo Gabinete de Apoio ao Emprego e Orientação Profissional. 
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I.5. Monitorização das propostas da carta educativa anterior (2006) 

 

Na Carta Educativa anterior (200640), foram realizadas propostas de intervenção, 

quer ao nível da rede de equipamentos educativos, quer ao nível da organização 

das respostas educativas. Em seguida é feita a avaliação do grau de prossecução 

das intervenções aprovadas bem como os desvios ao anteriormente planificado. 

 

ÁREA 1: CONSTRUÇÃO, ENCERRAMENTO E RECONVERSÃO DE ESCOLAS E OUTROS ESPAÇOS 

EDUCATIVOS 

Identificação 
da proposta 

Descrição da proposta Intervenção 
realizada/Desvio 

Criação de 
uma Escola 
Básica 
Integrada em 
Alvito 

Construção, em edifício único, de uma EBI, 
que integre todos os níveis de educação 
(pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB) junto do 
Pavilhão Gimnodesportivo já existente, com 
as seguintes capacidades mínimas: 30 
crianças no pré-escolar, 102 alunos no 
1ºCEB, 40 alunos no 2º CEB e 54 no 3º CEB. 
Montante de investimento previsto: 
 3.500.000,00 euros.  

Construção concretizada 
em 2010-11, de acordo 
com a proposta inicial. 
 
 
 
 
Montante de 
investimento realizado: 
2.962.627,29 euros. 

Novas 
instalações da 
Escola 
Profissional 
de Alvito 

Construção de novo edifício para a 
instalação da Escola Profissional de Alvito, 
preferencialmente, junto à nova EBI, de 
modo a otimizar recursos aí existentes, para 
uma capacidade estimada de 200 alunos. 
Montante de investimento previsto:  
2.500.000,00 euros. 
 

Intervenção não 
realizada, por 
indisponibilidade 
orçamental da 
Cooperativa NOVALVITO. 
Segundo informações da 
Câmara Municipal de 
Alvito, no momento, 
existem oportunidades 
financeiras e vontade 
para concretizar este 
projeto, de forma faseada, 
até 2020. 
 
 
 

                                                           

40
   Carta Educativa de Alvito, homologada pela Ministra da Educação, a 27 de Março de 2007. Pode ser 

consultada em http://www.cm-alvito.pt/pt/menu/295/carta-educativa.aspx 
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Identificação 
da proposta 

Descrição da proposta Intervenção 
realizada/Desvio 

Obras de 
conservação/ 
requalificação  
do parque 
escolar das 
EB/JI 

Conservação e requalificação dos edifícios 
onde funcionam as aulas do pré-escolar e o 
1º CEB, a saber: 
- remodelação das instalações elétricas 
- conservação dos pavimentos das salas, 
portas e janelas; 
- criação de condições de conforto nas salas 
de aula; 
- aquisição de mobiliário; 
-requalificação do exterior dos edifícios 
 
Montante de investimento previsto: 
 150 000,00 euros 

Intervenções realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montante de 
investimento realizado: 
190.370,50 euros.41 
 

 

ÁREA 2: OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS EDUCATIVOS EXISTENTES 
Identificação 
da proposta 

Descrição da proposta Intervenção 
realizada/Desvio 

Ações de 
educação 
extra-escolar  

Utilização das salas das EB de Alvito e Vila 
Nova da Baronia em horário laboral ou pós-
laboral para desenvolvimento de ações de 
alfabetização, línguas estrangeiras e TIC. 

Intervenção não realizada 

Ensino 
recorrente 

Utilização das salas da Biblioteca de Alvito, 
da CECA ou das EB1 para desenvolvimento 
de cursos de ensino recorrente com 
equivalência ao 2º e 3ºCEB. 

Intervenção não realizada 

Rede de 
transportes 

Disponibilizar transportes em horário pós-
laboral, para facilitar o acesso às ações de 
educação/formação. 

Intervenção realizada 

Acesso à 
Internet 

Dinamizar o acesso à internet na Biblioteca 
de Alvito e outros espaços, para toda a 
população e nas duas freguesias. 

Intervenção realizada 

Pavilhão 
Desportivo 

Otimizar a utilização do pavilhão por parte 
do Agrupamento de Escolas, mediante 
protocolo. 

Intervenção realizada 

Reconversão 
do edifício da 
CECA 

Reconversão do espaço da CECA para um 
Centro de Educação de Adultos, dada a boa 
localização e acessibilidade. 

Intervenção realizada. 
Espaço cedido à Escola 
Profissional de Alvito 
onde funcionam hotelaria 
e restauração. 

                                                           

41
 Os investimentos foram realizados de forma faseada, entre os anos 2006 e 2016. 
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ÁREA 3: OTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO ESCOLAR 

Identificação da 
proposta 

Descrição da proposta Intervenção 
realizada/Desvio 

Apetrechamento 
e dotação de 
recursos 

Elaboração de plano de recolha de 
necessidades de recursos materiais e 
financeiros de cada estabelecimento, tendo 
em conta as exigências da escola a tempo 
inteiro. 

Intervenção realizada 

Bibliotecas 
escolares/ 
Centros de 
recursos 

Implementação de plano de rotatividade 
do fundo bibliográfico existente nas 
bibliotecas escolares e municipal, 
permitindo o funcionamento em rede e o 
acesso a um maior nº de recursos; 
Criação de bases de dados específicas para 
cada uma das escolas, ligadas entre si, 
através da rede, facilitando o intercâmbio 
de recursos. 

Intervenção realizada 

Transportes 
escolares 

Assegurar o cumprimento do disposto na 
Lei nº 17-A/2006, de 26 de Maio, em 
matéria de transporte coletivo de crianças, 
nomeadamente: - alocação de auxiliares de 
ação educativa para acompanhamento das 
crianças nos percursos de transporte; 
- Garantir formação em matéria de 
segurança infantil aos condutores e 
auxiliares das viaturas. 

Intervenção realizada 

 

ÁREA 4: PROJETOS E INICIATIVAS 

Identificação 
da proposta 

Descrição da proposta Intervenção 
realizada/Desvio 

Programa de 
generalização 
da língua 
inglesa( 3º e 4º 
ano do 1º CEB) 

Implementação de medidas de avaliação 
do programa, envolvendo pais, alunos e 
professores, incidindo sobre necessidades 
de formação específica e de materiais 
adaptados ao 1º CEB. 

Intervenção realizada 

Programa de 
Generalização 
de Refeições 
Escolares aos 
alunos do 1º 
CEB 

Implementação de medidas de avaliação 
do programa, envolvendo pais, alunos, 
professores e auxiliares sobre 
necessidades alimentares específicas, 
intolerâncias, horários, quantidades, 
qualidade e acondicionamento dos 
alimentos. 

Intervenção realizada 
(anualmente é realizado o 
inquérito de avaliação do 
serviço prestado à família, 
pelo AE Alvito). 
 
 
 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

108 
 

Identificação 
da proposta 

Descrição da proposta Intervenção 
realizada/Desvio 

População 
idosa 

- Desenvolvimento de ações conjuntas 
entre a população idosa e as escolas/JI, em 
articulação com a Rede Social; 
- Criação de uma rede de avós, com o 
objetivo de aproximar idosos e crianças de 
cada comunidade; 
- Desenvolver ações de alfabetização da 
população idosa. 

Criação da Universidade 
Sénior em 2014-15,  

Cultura digital - Instalação de serviço de internet de 
banda larga, que permita a ligação em rede 
entre as escolas, a CM Alvito e outras 
associações/entidades com atuação no 
plano educativo 

Intervenção realizada 
parcialmente (instalação 
nas escolas e não nos 
espaços das associações) 

- Criação e/ou revitalização de páginas 
web dos estabelecimentos implicados, que 
funcionam como repositórios de 
conteúdos e recursos educativos 

Intervenção realizada 

 

- Aquisição de web cams que permitam 
reforçar as ligações entre alunos do 
município e outros. 

Intervenção não realizada 

 

Criação de 
newsletter 
digital para a 
educação 

- Criação, por parte da CM Alvito, de 
newsletter digital, contendo projetos e 
iniciativas dirigidas à escola e à 
comunidade. 

Intervenção não realizada 
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II. Cenários e projeções de evolução educativa 

II.1. Metas europeias, nacionais e regionais para o horizonte 2020  

 

O papel da educação e formação no contexto das políticas europeias tem vindo a 

conhecer uma crescente importância, desde a implementação da Estratégia de 

Lisboa e do Programa «Educação e Formação 2010». O lançamento da nova 

Estratégia Europa 2020 (EE2020) para o Crescimento e Emprego veio confirmar 

essa importância e consolidar os esforços até agora empreendidos nesta área. A 

Estratégia encontra-se assente num quadro estratégico que engloba os sistemas e 

os níveis de educação e formação no seu todo numa perspetiva de promoção da 

Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV). 

Objetivos a alcançar em matéria de educação e formação (EE2020): 

↪Tornar a ALV e a mobilidade em realidade; 

↪Melhorar a qualidade e eficiência da educação e formação; 

↪Promover a equidade, coesão social e cidadania; 

↪Promover a criatividade, inovação e empreendedorismo. 

Ao nível da educação pré-escolar, Portugal registou, entre 2005 e 2012, um 

crescimento notável da taxa de pré-escolarização, passando de 84% para 95%, 

respetivamente. Contudo, entre 2012 e 2014, a taxa de pré-escolarização 

decresceu 2,6%, passando para 92,4%, colocando o país abaixo da meta europeia 

estabelecida para 2020 (95%) e abaixo da média da UE28 registada em 2012 

(93,9%)42. O atual XXI governo, “reconhecendo o papel decisivo que a expansão da 

rede pré-escolar teve na redução do insucesso escolar e na melhoria das 

aprendizagens dos alunos”43, definiu-se um conjunto de medidas, das quais se 

destaca “a de garantir, até ao final da legislatura, a universalidade da oferta da 

educação pré-escolar a todas as crianças dos três aos cinco anos”44. 

                                                           

42 Estado da Educação 2014, Conselho Nacional de Educação, pag.69 
43 Programa do XXI Governo Constitucional, 2015-2019, p.115. 
44 Idem nota de rodapé anterior. 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

110 
 

Ao nível do ensino básico as metas europeias para 2020 são reforçadas. O 

Programa Operacional do Capital Humano (POCH) atribui ao combate ao abandono 

escolar prioridade de investimento, incluindo-o no Eixo 1- Promoção do sucesso 

educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos jovens para 

a empregabilidade. O investimento justifica-se pelo elevado nível de abandono 

escolar precoce, pelos níveis significativos de insucesso escolar (taxas de 

desistência e de retenção) e pelas fragilidades registadas ao nível do desempenho 

escolar. Considera-se aqui que o agravamento destas fragilidades em escolas 

integradas em territórios socioeconómicos desfavorecidos, exigem algum tipo de 

descriminação positiva. Neste sentido, pretende-se, em 2020, a redução da taxa de 

abandono escolar para 10% (meta preconizada no Programa Nacional de 

Reformas apresentado em Março de 2016 pelo Governo); em 2013, a taxa era de 

18,9%.  

No ensino secundário, as metas previstas no horizonte 2020 surgem reforçadas 

no programa do atual governo, o qual pretende “assegurar o cumprimento dos 12 

anos de escolaridade obrigatória: valorizar o ensino secundário e diversificar a 

oferta formativa. O cumprimento da escolaridade de 12 anos implica a valorização 

do ensino secundário, que deve passar pela afirmação da sua identidade, 

consolidando e aprofundando a diversificação, a qualidade e o real valor de todas 

as ofertas formativas, assim como a sua natureza de último ciclo da escolaridade 

obrigatória de 12 anos”45.  

Para o ensino superior é assumido como estratégico pelo atual governo a sua 

modernização, qualificação e diversificação, considerando-se que tal exige a 

articulação entre as políticas de desenvolvimento dos sistemas científico e de 

ensino superior. De entre as medidas preconizadas, salienta-se a de alargar e 

democratizar o acesso ao ensino superior o que vai ao encontro do enunciado nas 

metas do horizonte 2020. 

                                                           
45 Programa do XXI Governo Constitucional, 2015-2019, p.116. 
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Outra das medidas governamentais previstas para o ensino superior, que merece 

destaque, é a de “Estimular o ensino a distância nas instituições de ensino superior, 

de forma a que este possa representar um modelo alternativo e efetivo, 

nomeadamente face aos objetivos de qualificação superior de ativos”46. 

No quadro das políticas europeias a qualificação dos adultos e formação ao 

longo da vida têm uma importância central, atendendo à necessidade de atualizar 

e desenvolver periodicamente aptidões capazes de dar resposta às alterações da 

situação económica e social. Neste sentido, os Estados-membros acordaram que 

até 2020, uma média de pelo menos 15 % de adultos deverá participar na 

aprendizagem ao longo da vida. A medição deste indicador de resultado far-se-á 

através da percentagem da população com idades compreendidas entre os 25 e os 

64 anos que participarem na educação e formação durante as 4 semanas 

anteriores ao inquérito ao emprego47. 

No atual programa de governação é reconhecido que Portugal “continua a ter um 

problema de qualificações dos nossos adultos em idade ativa (…) mantendo-se o 

défice estrutural de qualificações escolares (62% dos adultos entre os 25-64 anos 

não completaram o ensino secundário)” 48. O cancelamento da Iniciativa Novas 

Oportunidades e a não substituição por outro implica que o governo considere de 

grande importância a criação de um “Programa de Educação e Formação de 

Adultos que consolide um sistema de aprendizagem ao longo da vida e a sua ação 

estratégica para a próxima década”49. Neste sentido, o governo anunciou 

recentemente, um conjunto de medidas integradas no novo Programa Qualifica, o 

qual, prevê, criar uma malha coerente e unificada de Centros Qualifica e pontos de 

acesso para informação e orientação para respostas, flexibilizar a oferta formativa 

ao nível das competências básicas e transversais e a criação do passaporte 

Qualifica. 

                                                           
46 Programa do XXI Governo Constitucional, 2015-2019, p.116. 
47  Jornal Oficial da União Europeia, de 28.5.2009, p. C119/7 
48 Programa do XXI Governo Constitucional, 2015-2019, p.116. 
49 Programa do XXI Governo Constitucional, 2015-2019, p.116. 
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Ao nível dos vários níveis de ensino as metas para 2020 são resumidamente 
as seguintes: 

 Metas para 2020 (EE2020) PEDBA 2020 

Educação Pré-
escolar 

 

Pelo menos 95 % das crianças entre 4 
anos e a idade de início do ensino 
primário obrigatório deverão participar 
no ensino pré-escolar. 

 

Ensino Básico 

A percentagem de alunos de 15 anos com 
fraco aproveitamento em leitura, 
matemática e ciências deverá ser inferior 
a 15 %. 

A percentagem de alunos que 
abandonam o ensino e a formação deverá 
ser inferior a 10 %. 

Reduzir substancialmente 
os níveis de insucesso e/ou 
abandono escolar no 
Ensino Básico da região. 

 Ensino 
Secundário 

 

Promover o sucesso da 
trajetória escolar dos 
alunos do Ensino 
Secundário da região. 

Ensino 
Superior 

Até 2020, a percentagem de adultos de 
30-34 anos com nível de ensino superior 
deverá ser de pelo menos 40 %. 

Ampliar a base de 
população residente na 
região com habilitações 
literárias de nível superior. 

Educação de 
Adultos 

Uma média de pelo menos 15% de 
adultos deverá participar na 
aprendizagem ao longo da vida. 

 

Fonte: Direção Geral do Ensino Superior, 2015, Plano Estratégico de Desenvolvimento do Baixo Alentejo 2014-20 
 
 

A nível regional, e no caso específico do Baixo Alentejo, destaca-se a intenção de 

criar um Pacto Territorial para a Empregabilidade e o Empreendedorismo, cujo 

objetivo consiste na “constituição e ativação de um centro de racionalidade de base 

sub-regional e matriz interinstitucional com capacidade para intervir nas 

dimensões de adequação da oferta de educação/formação às necessidades e 

oportunidades do mercado de trabalho, territorialização das políticas ativas de 

emprego e promoção da capacidade de empreendimento e criação de novas 

iniciativas empresariais”50. Este pacto integra o PEEDBA 2020 - Plano Estratégico 

de Desenvolvimento do Baixo Alentejo 2014-2020, no qual, são igualmente 

apontadas metas (não quantificáveis) para o horizonte 2020.  

                                                           

50 Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento do Baixo Alentejo, 2014-2020, p.48 
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II.2. Cenários prospetivos da evolução demográfica e escolar da população 

do município de Alvito 

 

No sentido de planear a ação futura do município no setor da educação, interessou 

caracterizar as tendências pesadas de evolução da população residente em Alvito51 

e, a partir delas, prospetivar a evolução da população, residente e escolar, no 

horizonte temporal definido (2020). Para o efeito, serão apresentados os seguintes 

cenários evolutivos para 2020:  

a) População residente no município, mediante projeções realizadas, pela 

equipa, a partir das estimativas da população residente de 2014, assumindo 

dois cenários de evolução futura da população; 

b) População escolar a frequentar a educação pré-escolar, estimativa realizada 

pela equipa, para a população escolar a frequentar a educação pré-escolar; 

c) População a frequentar o 1ºciclo, 2ºe 3ºciclo e ensino profissional (cursos 

vocacionais e profissionais), apresentando para o efeito duas hipóteses de 

evolução, nomeadamente: i. a proposta resultante das projeções realizadas 

pelo organismo oficial Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência 

(DGEEC), disponibilizadas a 15 de fevereiro de 2016; ii. elaboração feita 

pela equipa, com base na evolução do atual número de alunos, partindo dos 

pressupostos seguintes: que se manterão as condições observadas no 

presente; os nascimentos observados na população de Alvito (n+3 anos) 

considerados para evolução dos inscritos na população pré-escolar; e as 

taxas de retenção registadas no presente ano letivo por ano de escolaridade. 

 

O que se apresenta a seguir, apesar de resultar de um conjunto de hipóteses de 

evolução com base na tendência passada, permitirá auxiliar a tomada de decisão ao 

nível do que poderão ser as medidas a adotar para beneficiar a rede educativa e a 

qualidade da oferta educativa do município.  

                                                           

51 Ver para o efeito capítulo I parte. 
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As dinâmicas demográficas subjacentes à dinâmica global da população, apenas 

serão compreendidas se se explicitarem para cada uma delas, a importância das 

variáveis microdemográficas que as induzem ao nível da dinâmica natural - 

mortalidade e fecundidade- e da dinâmica migratória – movimentos migratórios de 

entradas e saídas, internos e externos. Equacionamos, para o efeito, os seguintes 

cenários ao nível das variáveis microdemográficas: 

a) Mortalidade - escolheram-se dois indicadores para determinar a tendência 

de evolução. Em, primeiro, as taxas de mortalidade infantil (para os triénios 

2009/13 e 2010/1452) que ao relacionarem óbitos com menos de 1 ano e os 

nascimentos observados num determinado horizonte temporal, permitem 

inferir a maior ou menor capacidade de combater a mortalidade e avaliar as 

potenciais assimetrias contextuais, dado que se trata de um «(…) índice 

totalmente liberto dos efeitos da estrutura demográfica (…)»53 ao contrário 

das taxas brutas de mortalidade. No caso concreto da população do 

município de Alvito, tal como referimos anteriormente no ponto 

caraterização demográfica, os níveis de mortalidade infantil são nulos nos 

quadriénios referidos. De seguida, consideramos o indicador de esperança 

média de vida. Para tal recorremos, ao princípio da translação, construindo 

uma tábua de mortalidade por grupos de idade quinquenais (com exceção 

do 1ºgrupo: menos de 1 ano e 1-4 anos, que depois agregamos) com base 

numa coorte fictícia54 e de acordo com os quocientes de mortalidade por 

grupos de idade quinquenais, sexos separados, observados em 201455. 

Mantivemos constantes, ao longo do horizonte temporal prospetivo, os 

                                                           
52 Fonte: INE, 2015. 
53 Nazareth, J. Manuel (1978). A dinâmica da população portuguesa de 1930-1970, in Análise Social, 
vol. XIV (56), p.170. Foi também utilizada como fonte a tábua de mortalidade disponibilizada pelo 
INE para a NUT II Alentejo, por grupos quinquenais, sexos separados, para 2012/14. 
54  Segundo Nazareth, este método «(…) consiste em transpor os fenómenos que se observam num 
determinado momento do tempo entre os limites o e w para uma coorte imaginária entre os limites 
a e b (…)».Nazareth, J. Manuel (1988). Princípios e métodos de análise demográfica. Lisboa: 
Editorial Presença, p.223.  
55 Fonte: INE (2015). Estimativas da população e Estatísticas demográficas. 
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valores observados que estimam que os homens viverão, em média, até aos 

77 anos e as mulheres cerca de 81 anos.  

b) Fecundidade - mantiveram-se constantes os níveis médios de fecundidade 

observados para o período 2010/1456, tal como descritos anteriormente ao 

nível da evolução da fecundidade na população do município57, não se 

equacionando a nível demográfico grandes mudanças nas tendências 

observadas no nível desta variável microdemográfica. De acordo com os 

nascimentos observados em 2014, segundo a idade das mães, e, para a 

mesma data, a distribuição das mulheres em idade fértil (15 aos 49 anos) na 

população do município de Alvito, concluímos que o índice sintético de 

fecundidade (ISF), calculado mediante a utilização de uma coorte fictícia, 

corresponde, em média, a 1 filho por cada mulher.  

Tabela 55– Nascimentos, população feminina, em idade fértil, residente no município de 

Alvito e taxas de fecundidade (%0), em 2011  

Grupos de 
Idade Nascimentos 

População 
feminina 

Taxas de 
fecundidade (%0) 

15 - 19 anos 1 62 16,1 

20 - 24 anos 2 77 26,0 

25 - 29 anos 7 93 75,3 

30 - 34 anos 5 92 54,3 

35 - 39 anos 1 97 10,3 

40 - 44 anos 1 78 12,8 

45 - 49 anos 0 71 0 

ISF 0,97 
Fonte: Elaboração própria 

 

Acresce a este facto, a realidade da população de Alvito caracterizada por 

uma estrutura etária envelhecida, em geral, e, em concreto, na distribuição 

etária das mulheres em idade fértil- 60% do total das mulheres neste grupo 

possuem mais de 30 anos; e também, as tendências de evolução da 

fecundidade na população portuguesa que evidenciam um decréscimo da 

                                                           
56

 Fonte: INE (2015). Estimativas da população e Estatísticas demográficas. 
57 Tal como consta no ponto Caracterização Sociodemográfica, ponto 1.2.1 Dinâmica demográfica 
(Dinâmica microdemográfica: natalidade/fecundidade, mortalidade e movimentos migratórios). 
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natalidade/fecundidade, com carácter irreversível, desde os anos 60 

(exceção para os efeitos da imigração observados entre 1996/2000)58 

c) Movimentos migratórios - a importância dos movimentos migratórios é 

quase nula na população residente em Alvito – o saldo migratório em 2014 

registou 3 entradas de indivíduos a mais do que os que saíram. As projeções 

demográficas feitas pelo INE para a NUT II Alentejo, para 2020, apresentam 

saldos negativos. Optamos por considerar na análise o último quadriénio 

onde, em qualquer dos anos, houve registo de um saldo migratório, embora 

muito baixo, com excesso de entradas sob o número de saídas com um valor 

médio, para o período, de 36 indivíduos (a mais do que os que saíram, no 

mesmo período). Consideramos assim, um cenário, idêntico ao observado 

no passado e adotando a repartição por grupos de idades quinquenais 

apresentada pelo INE nas suas projeções demográficas para 2020 para a 

NUT II Alentejo.  

Resumindo, apresentamos dois cenários, nomeadamente: 

1. Cenário A – manutenção das dinâmicas de mortalidade e fecundidade 

idênticas às observadas no passado (descritos acima), sem contemplar o 

efeito das migrações. 

2. Cenário B - manutenção das dinâmicas de mortalidade e fecundidade 

idênticas às observadas no passado (descritos acima) contemplando o 

efeito das migrações. 

 

As principais conclusões que podemos retirar do exercício prospetivo, são as 

seguintes: 

 Diminuição da população residente face às estimativas do INE para 2014, 

igualando-se os valores observados no recenseamento da população em 2011, 

caso não se verifiquem movimentos migratórios na população. E caso se 

verifiquem, ligeiramente acima da população estimada pelo INE em 2014.  

                                                           
58  Wall, K: e Delgado, A. (2014). Famílias nos Censos  2011. Diversidade e Mudança. Lisboa: INE. 
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 Em qualquer um dos cenários, A ou B, a população com idades compreendidas 

entre os 0-4 anos irá diminuir face aos períodos anteriores. 

 Em relação aos jovens com idades entres os 5-9 anos, prospetiva-se, para 

qualquer um dos cenários, um aumento face ao estimado pelo INE em 2014. 

Esta situação está intimamente associada a um contexto de aumento dos níveis 

de natalidade observados em 2013 (duplicação dos nascimentos observados). 

 

Tabela 56 – População residente no município de Alvito em 2011 (Censos),  

2014 (Estimativas do INE) e 2020 (Cenário A e B) 

População HM 
Grupos de idade 2011 2014 

2020 

Cenário A Cenário B 
 

0-4 anos 94 103 85 87 

5 - 9 anos 105 81 103 104 

10 - 14 anos 126 103 81 81 

15 - 19 anos 113 123 103 104 

20 - 24 anos 148 145 123 127 

25 - 29 anos 128 175 145 152 

30 - 34 anos 158 178 175 181 

35 - 39 anos 150 180 178 183 

40 - 44 anos 137 167 180 184 

45 - 49 anos 158 167 167 170 

50 - 54 anos 174 176 167 169 

55 - 59 anos 167 200 176 177 

60 - 64 anos 140 151 198 199 

65 - 69 anos 153 123 150 150 

70 - 74 anos 164 122 122 122 

75 - 79 anos 161 151 118 118 

80 - 84 anos 117 102 141 141 

85 e mais anos 111 71 91 91 

TOTAL 2504 2518 2503 2539 
Fonte: INE (2011,2015), Recenseamento Geral da População e  

Estimativas da População. Elaboração própria. 
 

 Diminuição dos efetivos dos restantes grupos etários, com algumas variações 

nos grupos dos indivíduos em idade ativa onde se verificam ligeiros aumentos, 

e o esperado aumento dos níveis no topo (aumento dos residente com 65 e 

mais anos, com predominância dos efetivos do género feminino). 

  



CARTA EDUCATIVA 

 

 

118 
 

II.3. Cenários prospetivos da evolução demográfica e escolar da população 

do município de Alvito 

 

No sentido de planear a ação futura do município no setor da educação, interessou 

caracterizar as tendências pesadas de evolução da população residente em Alvito59 

e, a partir delas, prospetivar a evolução da população, residente e escolar, no 

horizonte temporal definido (2020). Para o efeito, serão apresentados os seguintes 

cenários evolutivos para 2020:  

d) População residente no município, mediante projeções realizadas, pela 

equipa, a partir das estimativas da população residente de 2014, assumindo 

dois cenários de evolução futura da população; 

e) População escolar a frequentar a educação pré-escolar, estimativa realizada 

pela equipa, para a população escolar a frequentar a educação pré-escolar, 

dado que não são realizadas estimativas pelos organismos oficiais do 

ministério da educação; 

f) População a frequentar o 1º, o 2º, o 3º ciclos e o ensino secundário 

profissional, apresentando para o efeito, sempre que justificável, duas 

hipóteses de evolução, nomeadamente: 

 cenário 1- proposta resultante das projeções realizadas pelo 

organismo oficial Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência 

(DGEEC), disponibilizadas a 15 de fevereiro de 2016;  

 cenário 2- elaboração feita pela equipa, com base na evolução do 

atual número de alunos, partindo dos seguintes pressupostos: que se 

manterão as condições observadas no presente em relação à 

manutenção dos inscritos no sistema de ensino (0 abandonos ou 

transferências); os nascimentos observados na população de Alvito 

(n+3 anos) considerados para evolução dos inscritos na população 

pré-escolar; e, por fim, que se manterão as taxas de retenção 

                                                           

59
 V. para o efeito capítulo I parte. 
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registadas no presente ano letivo por ano de escolaridade até ao 

final do período estimado. 

 

O que se apresenta a seguir, apesar de resultar de um conjunto de hipóteses de 

evolução com base na tendência passada, permitirá auxiliar a tomada de decisão ao 

nível do que poderão ser as medidas a adotar para beneficiar a rede educativa e a 

qualidade da oferta educativa do município.  

 

Dinâmica demográfica: cenários 

As dinâmicas demográficas subjacentes à dinâmica global da população, apenas 

serão compreendidas se se explicitarem para cada uma delas, a importância das 

variáveis microdemográficas que as induzem ao nível da dinâmica natural - 

mortalidade e fecundidade- e da dinâmica migratória – movimentos migratórios de 

entradas e saídas, internos e externos. Equacionamos, para o efeito, os seguintes 

cenários ao nível das variáveis microdemográficas: 

d) Mortalidade - escolheram-se dois indicadores para determinar a tendência 

de evolução. Em, primeiro, as taxas de mortalidade infantil (para os triénios 

2009/13 e 2010/1460) que ao relacionarem óbitos com menos de 1 ano e os 

nascimentos observados num determinado horizonte temporal, permitem 

inferir a maior ou menor capacidade de combater a mortalidade e avaliar as 

potenciais assimetrias contextuais, dado que se trata de um «(…) índice 

totalmente liberto dos efeitos da estrutura demográfica (…)»61 ao contrário 

das taxas brutas de mortalidade. No caso concreto da população do 

município de Alvito, tal como referimos anteriormente no ponto 

caraterização demográfica, os níveis de mortalidade infantil são nulos nos 

quadriénios referidos. De seguida, consideramos o indicador de esperança 

média de vida. Para tal recorremos, ao princípio da translação, construindo 

                                                           
60

 Fonte: INE, 2015. 
61

 Nazareth, J. Manuel (1978). A dinâmica da população portuguesa de 1930-1970, in Análise Social, 
vol. XIV (56), p.170. Foi também utilizada como fonte a tábua de mortalidade disponibilizada pelo 
INE para a NUT II Alentejo, por grupos quinquenais, sexos separados, para 2012/14. 
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uma tábua de mortalidade por grupos de idade quinquenais (com exceção 

do 1ºgrupo: menos de 1 ano e 1-4 anos, que depois agregamos) com base 

numa coorte fictícia62 e de acordo com os quocientes de mortalidade por 

grupos de idade quinquenais, sexos separados, observados em 201463. 

Mantivemos constantes, ao longo do horizonte temporal prospetivo, os 

valores observados que estimam que os homens viverão, em média, até aos 

77 anos e as mulheres cerca de 81 anos.  

e) Fecundidade - mantiveram-se constantes os níveis médios de fecundidade 

observados para o período 2010/1464, tal como descritos anteriormente ao 

nível da evolução da fecundidade na população do município65, não se 

equacionando a nível demográfico grandes mudanças nas tendências 

observadas no nível desta variável microdemográfica. De acordo com os 

nascimentos observados em 2014, segundo a idade das mães, e, para a 

mesma data, a distribuição das mulheres em idade fértil (15 aos 49 anos) na 

população do município de Alvito, concluímos que o índice sintético de 

fecundidade (ISF), calculado mediante a utilização de uma coorte fictícia, 

corresponde, em média, a 1 filho por cada mulher. Acresce a este facto, a 

realidade da população de Alvito caracterizada por uma estrutura etária 

envelhecida, em geral, e, em concreto, na distribuição etária das mulheres 

em idade fértil- 60% do total das mulheres neste grupo possuem mais de 30 

anos; e também, as tendências de evolução da fecundidade na população 

portuguesa que evidenciam um decréscimo da natalidade/fecundidade, 

com carácter irreversível, desde os anos 60 (exceção para os efeitos da 

imigração observados entre 1996/2000)66 

                                                           
62

  Segundo Nazareth, este método «(…) consiste em transpor os fenómenos que se observam num 
determinado momento do tempo entre os limites o e w para uma coorte imaginária entre os limites 
a e b (…)».Nazareth, J. Manuel (1988). Princípios e métodos de análise demográfica. Lisboa: 
Editorial Presença, p.223.  
63

 Fonte: INE (2015). Estimativas da população e Estatísticas demográficas. 
64

 Fonte: INE (2015). Estimativas da população e Estatísticas demográficas. 
65

 Tal como consta no ponto Caracterização Sociodemográfica, ponto 1.2.1 Dinâmica demográfica 
(Dinâmica microdemográfica: natalidade/fecundidade, mortalidade e movimentos migratórios). 
66

  Wall, K: e Delgado, A. (2014). Famílias nos Censos  2011. Diversidade e Mudança. Lisboa: INE. 
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Tabela 57– Nascimentos, população feminina, em idade fértil, residente no município de 

Alvito e taxas de fecundidade (%0), em 2011  

Grupos de 
Idade Nascimentos 

População 
feminina 

Taxas de 
fecundidade (%0) 

15 - 19 anos 1 62 16,1 

20 - 24 anos 2 77 26,0 

25 - 29 anos 7 93 75,3 

30 - 34 anos 5 92 54,3 

35 - 39 anos 1 97 10,3 

40 - 44 anos 1 78 12,8 

45 - 49 anos 0 71 0 

ISF 0,97 
Fonte: elaboração própria 

 

f) Movimentos migratórios - a importância dos movimentos migratórios é 

quase nula na população residente em Alvito – o saldo migratório em 2014 

registou 3 entradas de indivíduos a mais do que os que saíram. As projeções 

demográficas feitas pelo INE para a NUT II Alentejo, para 2020, apresentam 

saldos negativos. Optamos por considerar na análise o último quadriénio 

onde, em qualquer dos anos, houve registo de um saldo migratório, embora 

muito baixo, com excesso de entradas sob o número de saídas com um valor 

médio, para o período, de 36 indivíduos (a mais do que os que saíram, no 

mesmo período). Consideramos assim, um cenário, idêntico ao observado 

no passado e adotando a repartição por grupos de idades quinquenais 

apresentada pelo INE nas suas projeções demográficas para 2020 para a 

NUT II Alentejo.  

 

Resumindo, apresentamos dois cenários, nomeadamente: 

3. Cenário A – manutenção das dinâmicas de mortalidade e fecundidade 

idênticas às observadas no passado (descritos acima), sem contemplar o 

efeito das migrações. 
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4. Cenário B - manutenção das dinâmicas de mortalidade e fecundidade 

idênticas às observadas no passado (descritos acima) contemplando o 

efeito das migrações. 

 

As principais conclusões que podemos retirar do exercício prospetivo, são as 

seguintes: 

 diminuição da população residente face às estimativas do INE para 2014, 

igualando-se os valores observados no recenseamento da população em 2011, 

caso não se verifiquem movimentos migratórios na população. E caso se 

verifiquem, ligeiramente acima da população estimada pelo INE em 2014.  

 

Tabela 58 – População residente no município de Alvito em 2011 (Censos),  

2014 (Estimativas do INE) e 2020 (Cenário A e B) 

População HM 
Grupos de idade 2011 2014 

2020 

Cenário A Cenário B 
 

0-4 anos 94 103 85 87 

5 - 9 anos 105 81 103 104 

10 - 14 anos 126 103 81 81 

15 - 19 anos 113 123 103 104 

20 - 24 anos 148 145 123 127 

25 - 29 anos 128 175 145 152 

30 - 34 anos 158 178 175 181 

35 - 39 anos 150 180 178 183 

40 - 44 anos 137 167 180 184 

45 - 49 anos 158 167 167 170 

50 - 54 anos 174 176 167 169 

55 - 59 anos 167 200 176 177 

60 - 64 anos 140 151 198 199 

65 - 69 anos 153 123 150 150 

70 - 74 anos 164 122 122 122 

75 - 79 anos 161 151 118 118 

80 - 84 anos 117 102 141 141 

85 e mais anos 111 71 91 91 

TOTAL 2504 2518 2503 2539 

Fonte: INE (2011,2015), Recenseamento Geral da População e  
Estimativas da População. Elaboração própria. 
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 Em qualquer um dos cenários, A ou B, a população com idades compreendidas 

entre os 0-4 anos irá diminuir face aos períodos anteriores. 

 Em relação aos jovens com idades entres os 5-9 anos, prospetiva-se, para 

qualquer um dos cenários, um aumento face ao estimado pelo INE em 2014. 

Esta situação está intimamente associada a um contexto de aumento dos níveis 

de natalidade observados em 2013 (duplicação dos nascimentos observados). 

 Diminuição dos efetivos dos restantes grupos etários, com algumas variações 

nos grupos dos indivíduos em idade ativa onde se verificam ligeiros aumentos, 

e o esperado aumento dos níveis no topo (aumento dos residentes com 65 e 

mais anos, com predominância dos efetivos do género feminino). 
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II.3.1. As previsões de evolução da população escolar 

 

Educação pré-escolar 

De acordo com o número de crianças que se encontram atualmente inscritas no 

pré-escolar durante o período temporal em análise e equacionando novas 

inscrições de acordo com a os cenários prospetivos acima apresentados, iremos ter 

um aumento de crianças a frequentar esta oferta67.  

 

Tabela 59– Crianças inscritas em 2015-16 e previsão de crianças a frequentar a educação 

pré-escolar em 2016-17 a 2019-20 

  

Alunos  
  Inscritos 

Alunos previstos 
 

Ano escolar 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

3 anos 16 29 17 17 17 

4 anos 15 16 29 17 17 

5 ou mais anos 18 15 16 29 17 

Total 49 60 62 63 51 
Fonte: INE (2015); Elaboração própria. 

Esse aumento estimado será significativo no próximo ano letivo, 2016/17, com 

manutenção do quantitativo de inscritos até ao ano letivo 2018/19, dado o 

impacto do número de nascimentos que ocorreram em 201368.  

Previsivelmente, se se mantiverem idênticas, ao longo do período e as condições 

demográficas observadas referidas, no final do horizonte temporal do estudo, o 

número de inscritos a frequentar a educação pré-escolar tenderá a estabilizar, no 

ano letivo 2018/19, nas 51 crianças. 

 

 

 

                                                           
67

 Acresce ainda, um previsível aumento da taxa de pré-escolarização para um nível de 100%, dado 
que, em 2015/16, essa taxa era já de 98%, não sendo expectável que diminua, tendo por base as 
tendências e as orientações políticas nacionais para o efeito.  
68

 Tal como referimos anteriormente em 2013 ocorreram 29 nacimentos, mais 13 nascimentos que 
no ano anterior, o que significa um aumento de 80% do total de nascimentos. 
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Ensino Básico 

As previsões apresentadas pela DGEEC sobre o número de alunos inscritos em 

qualquer um dos ciclos considerados no ensino básico com oferta no município de 

Alvito, tiveram em conta, para além da tendência demográfica, «(…) uma série de 

fatores determinantes na manutenção, ou não, dos jovens no sistema de ensino: 

taxas de conclusão/transição, taxas de retenção, taxas de abandono, e, com 

especial interesse, neste momento, a idade mínima de permanência no sistema 

escolar (…)»69 de forma a avaliar o impacto na alargamento da escolaridade 

obrigatória. 

 

1ºciclo do ensino básico 

No que respeita a evolução prevista do número de alunos inscritos no 1º Ciclo do 

Ensino Básico para o período 2016/17 a 2019/20, optou-se pelo cenário 

apresentado pelas estimativas oficiais da DGEEC/MEC, que apresentam uma 

evolução positiva do número de alunos inscritos ao longo do horizonte temporal, 

com oscilações ao longo da série. Face aos inscritos em 2015/16, espera-se um 

aumento de mais 15 alunos no ano letivo de 2019/20. 

Tabela 60– Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 1ºciclo do 

EB de 2016-17 a 2019-20 (Cenário 1) 

Cenário 1 

  

Alunos  
  Inscritos 

Alunos previstos 
 

Ano escolar 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

1º ano 12 17 19 23 30 

2º ano 17 21 20 23 21 

3º ano 19 24 19 26 20 

4º ano 22 16 18 16 14 

Total 70 78 76 88 85 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito (2016); DGEEC/MEC, Estatísticas da Educação 2013/2014; INE. 

                                                           

69 Fonte: DGEEC (2016). Modelo de previsão do número de alunos em Portugal- impacto do 

alargamento da escolaridade obrigatória. 
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 Cenário 2: correspondente às estimativas realizadas de acordo com a 

manutenção das condições atuais – manutenção dos níveis de retenção 

idênticos70- e dinâmica observada na educação pré-escolar (número 

estimado de crianças com 5 ou mais anos), prospetiva-se, uma perda de 

alunos inscritos entre 2015/16 e 2018/19 e, posteriormente, um aumento 

em 2019/20 (total de mais 8 alunos face a 2015/16).  

 

Tabela 61– Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 1ºciclo do 

EB de 2016-17 a 2019-20 (Cenário 2) 

Cenário 2 

 Alunos 
Inscritos 

Alunos previstos 
 

Ano escolar 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

1º ano 12 18 15 16 29 

2º ano 17 12 18 15 16 

3º ano 19 17 12 18 15 

4º ano 22 19 17 12 18 

Total 70 66 62 61 78 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito (2016); Elaboração própria 

 

A necessidade de apresentar um cenário 2, complementar às estimativas oficiais, 

prende-se com a atualização da informação em relação às caraterísticas 

demográficas e às oscilações observadas nas taxas de retenção e desistência no 1º 

ciclo do ensino básico71.  

2ºciclo do ensino básico 

No que respeita aos alunos no 2º Ciclo do Ensino Básico para os anos letivos de 

2014/15 a 2019/20, estima-se o seguinte: 

 Cenário 1: uma evolução não regular do número de alunos matriculados ao 

longo do período em análise, com aumentos e perdas ao longo da série. Face 

                                                           
70

 Correspondente a 2014/15, dado que se refere ao último ano letivo completo. A taxa de retenção 
registada no 1ºciclo, numa análise mais fina diz apenas respeito ao 2ºano de escolaridade pois nos 
restantes anos a taxa de transição foi 100% (Fonte: AE Alvito, Maio de 2016).  

71 Ver para o efeito informação apresentada na parte 1.3.4.1.Transição/retenção e desistência. 
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aos matriculados em 2015/16, espera-se um aumento de maior intensidade 

até 2018/19 (entre os 10 e os 14 alunos) e uma diminuição em 2019/20 

(perda de 10 alunos face ao ano letivo anterior); 

 Cenário 2: uma manutenção de alunos até ao ano letivo 2017/18 com 

pequenas oscilações e uma diminuição mais significativa do número de 

inscritos a partir do ano letivo 2018/19 e 2019/20. Tal como referido 

acima, a necessidade de apresentar este cenário alternativo, prende-se com 

as alterações significativas ocorridas nas taxas de retenção e desistência 

ocorridas no 3ºciclo do EB72. 

 

Tabela 62– Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 2ºciclo do EB 

de 2016-17 a 2019-20 (Cenário 1) 

Cenário 1 

  
Ano escolar 

Alunos  
  Inscritos 

Alunos previstos 
 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

5º ano 25 27 21 28 19 

6º ano 18 27 32 30 29 

Total 44 54 53 58 48 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito (2016); DGEEC/MEC, Estatísticas da Educação 2013/2014; INE. 

 

Tabela 63– Alunos matriculados em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 2ºciclo do 

EB de 2016-17 a 2019-20 (Cenário 2) 

Cenário B 

  
Ano escolar 

Alunos  
  Inscritos 

Alunos previstos 
 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

5º ano 25 24 19 18 13 

6º ano 18 24 24 18 17 

Total 44 48 43 36 30 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito (2016); Elaboração própria 

 

 

                                                           
72 No 3ºciclo do EB, ensino regular, as taxas de retenção e desistência baixaram de 21,4% 
(2013/14) para 13,5% (2014/15). Este aspeto não foi considerado nas estimativas oficiais por se 
datarem de 2013/14. 
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3º Ciclo do Ensino Básico  

 

Quanto à evolução prevista do número de alunos no 3º Ciclo do Ensino Básico 

(ensino regular) para os anos letivos de 2014/15 a 2019/20, espera-se o seguinte: 

 Cenário 1: diminuição significativa do número de alunos face ao número de 

inscritos no ano letivo 2015/16 (menos 13 alunos face a 2015/16). 

 

Tabela 64 – Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 3ºciclo do 

EB de 2016-17 a 2019-20 (ensino regular) (Cenário 1) 

Cenário 1 

  
Ano escolar 

Alunos  
  Inscritos 

Alunos previstos 
 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

7º ano 31 28 24 25 22 

8º ano 17 15 16 13 16 

9º ano 15 9 11 15 12 

Total 63 52 51 53 50 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito (2016); DGEEC/MEC, Estatísticas da Educação 2013/2014; INE. 

 Cenário 2: aumento do número de alunos a frequentar o 3ºciclo (ensino 

regular) tendo em conta a manutenção das condições observadas no 

presente sobretudo as associadas à evolução positiva das taxas de retenção 

no 2º e 3ºciclos do EB. 

 

Tabela 65 – Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar o 3ºciclo do EB 

de 2016-17 a 2019-20 (ensino regular) (Cenário 2) 

Cenário 2 

  
Ano escolar 

Alunos  
  Inscritos 

Alunos previstos 
 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

7º ano 31 28 24 25 22 

8º ano 17 15 16 13 16 

9º ano 15 9 11 15 12 

Total 63 68 73 72 70 
Fonte: Agrupamento de Escolas de Alvito (2016); Elaboração própria 
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O cenário 2 surge mais ajustado à realidade, pelas razões que se prendem com as 

alterações verificadas nos níveis de sucesso escolar. Neste cenário (2), realizado 

com os níveis ajustados de retenção/desistência, e considerando a manutenção dos 

níveis de transição idênticos aos observados em 2014/15, o número de alunos 

inscritos sofrerá um aumento, ligeiro e gradual, ao longo do período em estimado 

(acréscimo previsto de mais 7 alunos em 2015/16 face a 2019/20).  

 

Ensino vocacional (equivalência ao 3ºciclo) 

 

No que respeita ao número de inscritos em cursos vocacionais (de equivalência ao 

3ºciclo do EB), prevê-se, de acordo com as estimativas oficiais, uma ligeira 

diminuição do número total de alunos de 2015/16 a 2019/20 (menos dois alunos). 

 

Tabela 66– Alunos inscritos em 2015-16 e previsão dos alunos a frequentar cursos 

vocacionais de 2016-17 a 2019-20 

  
Ensino vocacional 

Alunos  
 Inscritos 

Alunos previstos 
 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

3ºciclo 41 37 38 40 39 
Fonte: EPA (2016);DGEEC/MEC, Estatísticas da Educação 2013/2014; INE 

 

 

Ensino profissional (secundário) 

 

Para estimar a evolução do número de alunos a frequentar o secundário 

profissional, consideraram-se as estimativas oficiais apresentadas pela 

DGEEC/MEC, como fizemos à semelhança dos ciclos de ensino anteriores (cf. 

explanado na metodologia acima apresentada). De acordo com essa fonte é neste 

ciclo de estudos que é estimada a diminuição mais expressiva do número de 

alunos. Entre 2015/16 e 2019/20, prevê-se uma diminuição de 58 alunos no total 

(menos 25% dos inscritos face ao atual ano letivo). 
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Tabela 67– Alunos inscritos em 2015/16 e previsão dos alunos a frequentar o ensino 

secundário profissional 2016/17 a 2019/20 (de acordo com a DGEEC/MEC)_Cenário 1 

  
Ensino profissional 

Alunos 
Inscritos 

Alunos previstos 
 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Secundário 213 199 188 163 155 
Fonte: EPA (2016); DGEEC/MEC (2016), Estatísticas da Educação 2013/2014 

 

No entanto, interessa ter em conta que: 

 a fonte oficial- DGEEC/MEC- utiliza, na sua metodologia de base das 

previsões de evolução do número de estudantes, um cenário evolutivo de 

população escolar fechada, avaliando, somente, os efeitos das variáveis de 

crescimento natural, sem dimensionar os efeitos de mobilidade de 

estudantes (de um município para outro); 

 se estima um crescimento positivo do total de alunos a frequentar este 

ciclo/modalidade de ensino nas NUT III Alentejo Central e Baixo Alentejo 

até 2019/20- de 2015/16 a 2019/20, que será de mais 1% no caso da NUT 

III Baixo Alentejo e de mais 3% no caso da NUT III Alentejo Central; 

 a proveniência regional dos alunos da Escola Profissional de Alvito é 

maioritariamente de concelhos localizados nas NUTS III Baixo Alentejo e 

Alentejo Central – como referimos anteriormente, no total de alunos 

inscritos no ano letivo 2015/16, 85% era proveniente de municípios das 

NUT III Alentejo Central e Baixo Alentejo (nesta última sem incluir Alvito)73. 

Esta capacidade de atração de alunos de fora do município de Alvito, tem-se 

mantido constante ao longo da última década – desde o ano letivo 2006/07 

até ao presento ano letivo 2015/16, que o peso relativo dos  alunos 

(sobretudo do ensino secundário) não residentes no município de Alvito 

ronda os 86%. 

 

                                                           
73

 Ver para o efeito a apresentação de informação na parte 1.3.3.1. Evolução da frequência escolar no 
ensino regular e profissional, em concreto no que se refere ao ensino secundário profissional.  
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Tabela 68– Previsão dos alunos inscritos no ensino secundário profissional 2016-17 a 2019-

20 (de acordo com a DGEEC/MEC) nas NUTS III Baixo Alentejo e Alentejo Central  

NUT III 

Alunos Alunos previstos Variação 

2015-1674 2016-17 2017/18 2018/19 2019/20 2013/14 a 
2019/20 

Baixo Alentejo 2067 2077 2084 2089 2086 +1% 

Alentejo Central 1982 1995 2013 2025 2039 +3% 

Fonte: DGEEC/MEC (2016) 

 

Tabela 69- Alunos inscritos no ensino profissional, em Alvito, em 2015-16 e previsão dos 

alunos inscritos até 2019-20 e respetiva variação (%), para o cenário 1 e cenário 2  
Cenários Alunos Alunos previstos Variação 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2013-14 a 
2019-20 

Cenário 1 213 199 188 163 155 -27% 

Cenário 2 213 217 221 225 230 +2% 

Fonte: EPA (2016); DGEEC/MEC (2016) 

 

Assim, pelo exposto nos pontos anteriores, considerou-se pertinente elaborar um 

cenário 2, de evolução dos alunos a frequentar o ensino secundário profissional 

em Alvito, complementar ao apresentado pelo organismo oficial (Cenário 1). Neste 

cenário 2, defende-se que o número de alunos do ensino secundário profissional 

possa crescer, em termos médios, de acordo com o estimado pela DGEEC/MEC 

para a população escolar do ensino profissional residente nas NUTS III – 

correspondente a 2%. Esta hipótese, contribui para minimizar o efeito 

subestimado no cenário 1 não contemplado, na estimativa apresentada, resultante 

da mobilidade de alunos. Estima-se, assim, que em 2019/20 o número de alunos a 

frequentar o ensino secundário profissional seja de 230 alunos, mais 17 alunos do 

que os inscritos no ano letivo 2015/16.  

 

 

 

                                                           
74

 As estimativas oficiais da DGEEC/MEC apresentam dados de alunos inscritos unicamente para 
2013/14, sem informação disponível para datas mais recentes. O que se apresenta corresponde a 
estimativas oficiais consideradas nas previsões apresentadas por essa entidade. 
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III. Síntese de diagnóstico: pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades 

III.1. Matriz SWOT 
Tabela 70-Matriz SWOT 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

A
m

b
ie

n
te

 I
n

te
rn

o
 

 Concentração da população em dois 
aglomerados; 

 Localização geográfica, com benefícios ao 
nível do acesso a serviços e equipamentos; 

 Posicionamento geográfico junto a Évora e 
Beja; 

 Freguesias de Vila Nova da Baronia e Alvito 
acessíveis por comboio; 

 Património natural e cultural rico e 
diversificado; 

 Forte dinâmica associativa (desportiva e 
cultural); 

 Boa dinâmica de voluntariado; 
 Muito boa oferta de equipamentos culturais, 

educativos e desportivos; 
 Evolução positiva das qualificações da 

população residente (2001-11); 
 Existência de oferta de ensino alargada 

(educação pré-escolar, ensino básico e 
profissional (cursos vocacionais e 
profissionais); 

 Boa oferta de apoios educativos por parte da 
autarquia; 

 Existência de uma Escola Profissional que 
capta alunos de vários municípios da região 
Alentejo; 

 Dinâmica da Universidade Sénior; 
 Diversidade de oferta de serviços e 

equipamentos de apoio à população idosa; 
 Oferta diversificada de serviços de ação 

social garantidos pela autarquia; 
 Existência de empresas diferenciadoras 

associadas à exploração de recursos 
endógenos; 

 Percentagem de área regada pelo Alqueva, 
via Barragem de Alvito; 

 Rentabilização intermunicipal de 
equipamentos de utilização pública; 

 Estabilidade do corpo docente da Escola 
Profissional; 

 Ambiente de proximidade nas comunidades 
educativas (escolas, associações); 

 Boa oferta de alojamentos turísticos 
(Pousada Castelo, Turismo Rural, etc.) 

 Sentimento de segurança elevado. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mau estado das vias de comunicação; 
 Fracas ligações ao exterior em termos de vias 

de comunicação, estando dependente dos 
itinerários de ligação a Beja e a Évora; 

 Estrutura demográfica duplamente 
envelhecida; 

 Inexistência de serviços de apoio a crianças 
com idade <a 3 anos (creche ou amas); 

 Poder de compra per capita bastante reduzido 
face aos valores nacionais; 

 Dimensão e número de empresas bastante 
reduzido; 

 Expressiva percentagem da população 
residente dependente de apoios sociais; 

 Instabilidade do corpo docente do 
Agrupamento de Escolas; 

 Lacunas e deficiências de alguns espaços 
interiores e exteriores no edificado do 
Agrupamento de Escolas; 

 Edifício da Escola Profissional a funcionar em 
pavilhões pré-fabricados há mais de 15 anos; 

 Inexistência de espaço próprio para o 
funcionamento das aulas da Universidade 
Sénior 

 Empreendedorismo empresarial reduzido; 

 Falta de oferta de emprego, particularmente no 

setor privado; 

 Aumento das taxas de abandono escolar (10-

15 anos): em 2001 (1,7%) e 2011 (2,8%); 

 Tendência pesada relativa aos níveis de 

analfabetismo elevados entre a população 

idosa. 
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 Oportunidades Ameaças 
A

m
b

ie
n

te
 E

x
te

rn
o

 

 Rentabilização da localização próxima a 
polos turísticos envolventes, como sejam, 
(Algarve, Alentejo Litoral, Beja, Évora); 

 Potenciação da pertença a redes de âmbito 
cultural (rota dos frescos e outras); 

 Aumento da procura do Alentejo como 
destino turístico; 

 Proximidade às barragens envolventes do 
concelho potencia a dinâmica de oferta 
turística, desportiva e de diversificação 
económica; 

 Incremento dos apoios ao 
empreendedorismo (formação, apoio 
técnico, financeiro); 

 Disponibilidade de recursos comunitários 
para co-financiamento de projetos de 
desenvolvimento regional, urbano e rural 
(2014-2020); 

 Capacidade de atração turística no âmbito do 
turismo sénior 

 Boas condições naturais, ambientais e de 
equipamentos para acolher eventos 
desportivos de dimensão regional e nacional; 

 Integração em redes supramunicipais de 
âmbito cultural 

 Potencial de crescimento da agricultura de 
regadio por via do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva; 

 Fileira formativa nas áreas orientadas para o 
agroalimentar e turismo  

 Deterioração das acessibilidades e vias de 

acesso ao concelho por falta de investimento; 

 Sustentabilidade demográfica em risco; 

 Risco de insustentabilidade do tecido 

económico; 

 Manutenção da dificuldade de estabilização do 

corpo docente do Agrupamento de Escolas; 

 Manutenção do funcionamento da Escola 

Profissional nas atuais instalações, a médio 

prazo; 

 Complexidade no acesso aos apoios 

comunitários; 

 Dificuldade de substituição dos dirigentes 

associativos 
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Instituto Nacional de Estatística (1981, 1991, 2001, 2011). XII, XIII, XIV e XV 

Recenseamento Geral da População, disponível em 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det

&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156654102&PUBLICACOESmodo=2&selTab

=tab1&pcensos=61969554 

Instituto Nacional de Estatística (Anuários Estatísticos Regionais de 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014), disponível em 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUEStip

o=ea&DESTAQUEScoleccao=69740&selTab=tab0 

Instituto Nacional de Estatística (2011 e 2014). Estatísticas demográficas 2001 e 

2015 disponível em 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PE

SQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm

_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_texto=Estat%C3%ADsticas+demogr%C3%

A1ficas&frm_imgPesquisar 

Instituto Nacional de Estatística (2007, 2009, 2011, 2013). Estudo sobre o Poder 

de Compra Concelhio, 2007,2009,2011 e 2013, disponível em  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUES

dest_boui=224735132&DESTAQUESmodo=2 

Instituto Nacional de Estatística (2010, 2011, 2012, 2013,2014).Estatísticas de 

Proteção Social, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, disponível em  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrC

od=0004147&contexto=bd&selTab=tab2 

http://dpep.drealentejo.pt/index.php?voltar=./2010-2011&pasta=././2010-2011/Evolucao%20da%20Populacao%20Escolar%201996-2011
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http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156654102&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156654102&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pcensos=61969554
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUEStipo=ea&DESTAQUEScoleccao=69740&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUEStipo=ea&DESTAQUEScoleccao=69740&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_texto=Estat%C3%ADsticas+demogr%C3%A1ficas&frm_imgPesquisar
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_texto=Estat%C3%ADsticas+demogr%C3%A1ficas&frm_imgPesquisar
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_texto=Estat%C3%ADsticas+demogr%C3%A1ficas&frm_imgPesquisar
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Documentos Oficiais consultados, por entidade 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, consultada a 10 

de Dezembro de 2015, em http://www.anqep.gov.pt e em 

http://www.portaldasqualificações.pt 

Agrupamento de Escolas de Alvito/Projeto Educativo 2012-2015, consultado a 

14 de Dezembro de 2015, em http://www.aecalvito.com/documentos/14-

15/PE.pdf 

Agrupamento de Escolas de Alvito/Relatório de Avaliação Externa 2015, 

consultado a 4 de Janeiro de 2016, em  

http://www.aecalvito.com/documentos/Relatorio_Avaliacao_Externa2015.pdf 

Câmara Municipal de Alvito /Educação/ Plano de transportes escolares, 

consultado a 10 de Dezembro de 2015, em http://www.cm-

alvito.pt/pt/menu/294/transportes-escolares.aspx 

Câmara Municipal de Alvito/ Ação Social, consultado a 4 de Janeiro de 2016, em 

http://www.cm-alvito.pt/pt/menu/16/acao-social.aspx 

Câmara Municipal de Alvito/ Educação/Bolsas de Estudo, consultado a 7 de 

Dezembro de 2015, em http://www.cm-alvito.pt/pt/menu/293/bolsas-de-

estudo.aspx 

Câmara Municipal de Alvito/Conclusão da Revisão do PDM/ Plano Diretor 

Municipal de Alvito de 2015, Caracterização Socioterritorial – Bases para o 

desenvolvimento sustentável e propostas de plano, Relatório 2 - Vol. II – Economia 

e Vol. III – Animação sociocultural, disponível em  

https://www.dropbox.com/sh/4lj0l524drm8cfz/AADBmJNl-

nWmwt1YL5KMoxcEa?dl=0 

Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, consultado a 30 de Janeiro 

de 2016, em 

https://www.facebook.com/CentroSocialeParoquialdeVilaNovadaBaronia/info/?t

ab=page_info 

Comissão de Coordenação da Região Alentejo, Alentejo 2020, Plano de Ação 

Regional, aprovado em reunião do conselho regional a 13 de Setembro de 2013, 

consultado a 27 de Fevereiro de 2016, disponível em http://webb.ccdr-

a.gov.pt/index.php/dr/alentejo-2020 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.portaldasqualificações.pt/
http://www.aecalvito.com/documentos/14-15/PE.pdf
http://www.aecalvito.com/documentos/14-15/PE.pdf
http://www.aecalvito.com/documentos/Relatorio_Avaliacao_Externa2015.pdf
http://www.cm-alvito.pt/pt/menu/294/transportes-escolares.aspx
http://www.cm-alvito.pt/pt/menu/294/transportes-escolares.aspx
http://www.cm-alvito.pt/pt/menu/16/acao-social.aspx
http://www.cm-alvito.pt/pt/menu/293/bolsas-de-estudo.aspx
http://www.cm-alvito.pt/pt/menu/293/bolsas-de-estudo.aspx
https://www.dropbox.com/sh/4lj0l524drm8cfz/AADBmJNl-nWmwt1YL5KMoxcEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4lj0l524drm8cfz/AADBmJNl-nWmwt1YL5KMoxcEa?dl=0
https://www.facebook.com/CentroSocialeParoquialdeVilaNovadaBaronia/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/CentroSocialeParoquialdeVilaNovadaBaronia/info/?tab=page_info
http://webb.ccdr-a.gov.pt/index.php/dr/alentejo-2020
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Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Baixo Alentejo, 2014 -2020, consultado em 10 Fevereiro de 

2016, disponível em http://www.cimbal.pt/4392/plano-estrategico-de-

desenvolvimento-do-baixo-alentejo-2014-2020.aspx 

Conselho Nacional de Educação, Estado da Educação 2012 e 2014, consultado 

a 9 de Março de 2016, em http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-

relatorios/estado-da-educacao/845-estado-da-educacao-2012 e 

http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-

educacao/1048-estado-da-educacao-2014 

Direção Geral do Ensino Superior, consultada a 8 de Março de 2016, em 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Uni%C3%A3o+Europeia/E

duca%C3%A7%C3%A3o+e+Forma%C3%A7%C3%A3o+2020/ 

Escola Profissional de Alvito/Projeto Educativo, consultado a 16 de Dezembro de 

2015, em 

http://www.epalvito.com/resources/userfiles/articles/files/informacoes_gerais/

Regulamentos/projecto_educativo_2013_2016.pdf 

Portal do Cidadão, Programa do XXI Governo, consultado a 14 de Março de 2016, 

em http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/prog-gc21/20151127-

programa.aspx 

Santa Casa da Misericórdia de Alvito, consultado a 30 de Janeiro de 2016, em 

http://scmalvito.com.sapo.pt/ 

SPIRA – Revitalização Patrimonial, consultado a 2 de Fevereiro de 2016, em 

http://www.spira.pt/touring/rota-do-fresco/15 

  

http://www.cimbal.pt/4392/plano-estrategico-de-desenvolvimento-do-baixo-alentejo-2014-2020.aspx
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http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/1048-estado-da-educacao-2014
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http://www.epalvito.com/resources/userfiles/articles/files/informacoes_gerais/Regulamentos/projecto_educativo_2013_2016.pdf
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Glossário 

Abandono escolar - saída do sistema de ensino antes da conclusão da escolaridade 

obrigatória, dentro dos limites etários previstos na lei. 

Ação social escolar – compreende o conjunto de medidas da responsabilidade do 

ministério da educação e ciência e dos municípios, nas modalidades de apoio alimentar, 

alojamento, auxílios económicos e acesso a recursos pedagógicos, destinadas às crianças 

da educação pré -escolar, aos alunos dos ensinos básico e secundário que frequentam 

escolas públicas e escolas particulares ou cooperativas em regime de contrato de 

associação.  

Aprendizagem ao longo da vida - todas as atividades de aprendizagem intencional ou 

não, desenvolvidas ao longo da vida, em contextos formais, não-formais ou informais, com 

o objetivo de adquirir, desenvolver ou melhorar conhecimentos, aptidões e competências, 

no quadro de uma perspetiva pessoal, cívica, social e/ou profissional. 

Densidade populacional - intensidade do povoamento expressa pela relação entre o 

número de habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território 

(habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado. 

Educação pré-escolar - nível de ensino inicial e facultativo que as crianças geralmente 

frequentam dos 3 aos 5 anos de idade.  

Educação especial -modalidade de educação escolar que visa a recuperação e integração 

socioeducativa dos indivíduos com necessidades educativas específicas devidas a 

incapacidades físicas e/ou mentais.  

Ensino pós-secundário - o ensino pós-secundário é sobretudo um nível de ensino para 

qualificação profissional que se situa entre o secundário e o superior, como é o caso do 

curso de especialização tecnológica. 

Ensino secundário - o ensino secundário é o último nível de ensino obrigatório, que tem a 

duração de três anos letivos e que os alunos geralmente frequentam dos 15 aos 17 anos de 

idade. Corresponde aos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

Ensino superior - nível de ensino que compreende os ensinos universitário e politécnico, 

aos quais têm acesso indivíduos habilitados com um curso secundário ou equivalente e 

indivíduos maiores de 23 anos que, não possuindo a referida habilitação, revelem 

qualificação para a sua frequência através de prestação de provas. 

Índice de envelhecimento - relação entre a população idosa e a população jovem, 

definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos 

e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. 
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Índice dependência dos idosos - relação entre a população idosa e a população em idade 

ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou 

mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos 

Índice dependência dos jovens - relação entre a população jovem e a população em 

idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 15 e os 64 anos. 

Índice de renovação da população em idade ativa - relação entre a população que 

potencialmente está a entrar e a que está a sair do mercado de trabalho, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas 

entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 55 e 

os 64 anos.  

Nut - acrónimo de “nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos”, sistema 

hierárquico de divisão do território em regiões. A nomenclatura subdivide-se em 3 níveis 

(nuts i, nuts ii, nuts iii), definidos de acordo com critérios populacionais, administrativos e 

geográficos. 

População empregada - população com 15 ou mais anos de idade que desempenha uma 

atividade económica. Consideram-se população empregada, a população a exercer uma 

profissão, a fazer formação profissional e que mantêm um vínculo com a entidade 

empregadora e os militares de carreira. 

Primeiro ciclo do ensino básico - primeiro nível de ensino obrigatório, que tem a 

duração de quatro anos letivos e que os alunos geralmente frequentam dos 6 aos 9 anos de 

idade. 

Relação de masculinidade - quociente entre os efetivos populacionais do sexo masculino 

e os do sexo feminino. 

Rendimento social de inserção - montante que a segurança social atribui mensalmente 

às famílias mais carenciadas para apoiar a sua subsistência e progressiva inserção na 

comunidade e no mercado de trabalho. 

Retenção - consiste na manutenção do aluno abrangido pela escolaridade obrigatória, no 

ano letivo seguinte, no mesmo ano de escolaridade que frequenta, por razões de insucesso 

ou por ter ultrapassado o limite de faltas injustificadas. 

Saldo migratório - diferença entre o número de entradas e saídas por migração, 

internacional ou interna, para um determinado país ou região, num dado período de 

tempo. 

Saldo natural - diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos, num dado 

período de tempo. 



CARTA EDUCATIVA 

 

 

140 
 

Segundo ciclo do ensino básico – o 2.º ciclo do ensino básico é o nível de ensino 

obrigatório que tem a duração de dois anos letivos e que os alunos geralmente frequentam 

dos 10 aos 11 anos de idade. 

Setor primário – atividade económica onde se inclui a agricultura, a floresta, a caça, a 

pesca e a extração mineral. 

Setor secundário - atividade económica onde se inclui a indústria transformadora e 

construção. 

Setor terciário - atividade económica onde se incluem os serviços, tais como comércio, 

transportes, administração pública, educação ou saúde. 

Taxa de analfabetismo - taxa definida tendo como referência a idade a partir da qual um 

indivíduo que acompanhe o percurso normal do sistema de ensino deve saber ler e 

escrever. Considera-se que essa idade corresponde aos 10 anos, equivalente à conclusão 

do ensino básico primário. 

Taxa de atividade - representa o número de ativos por cada 100 pessoas com 15 e mais 

anos. Os ativos são a mão-de-obra disponível para trabalhar, incluindo-se na população 

ativa os trabalhadores que estão empregados e desempregados. 

Taxa bruta de escolarização - proporção da população residente que está a frequentar 

um grau de ensino, relativamente ao total da população residente do grupo etário 

correspondente às idades normais de frequência desse grau de ensino. 

Taxa de crescimento efetivo - variação populacional observada durante um determinado 

período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período. 

Taxa de desemprego - define a relação entre a população desempregada e a população 

ativa. 

Taxa de fecundidade geral - número de nados vivos, observado durante um determinado 

período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao efetivo médio de mulheres em 

idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período. 

Taxa bruta de mortalidade - número de óbitos observado durante um determinado 

período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período. 

Terceiro ciclo do ensino básico - o 3.º ciclo do ensino básico é o nível de ensino 

obrigatório que tem a duração de três anos letivos e que os alunos geralmente frequentam 

dos 12 aos 14 anos de idade. Corresponde aos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. 

Terciário de natureza social - constituído por organizações sem fins lucrativos, não-

governamentais, que têm por objetivo gerar serviços de carácter público. 


