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Constituição dos órgãos da Rede Social de Alvito 

 

Conselho Local de Acção Social   
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     Educação extra-escolar de Cuba e Alvito 
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o Grupo Coral “Amigos do Cante de Alvito” 
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o Guarda Nacional Republicana 

o Instituto do Emprego e Formação Profissional de Beja 

o Instituto de Solidariedade e Segurança Social - Alvito 

o Junta de Freguesia de Alvito 

o Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia 

o Santa Casa da  Misericórdia de Alvito 

o Sociedade Filarmónica  de Instrução e Recreio Vilanovense 
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INTRODUÇÃO 

 

Após a adesão ao Programa da Rede Social em Julho 2004, e com a criação do 

Conselho Local de Acção Social, Setembro 2004, (adiante designado por CLAS), 

assumiu-se um compromisso para promover o desenvolvimento social local, 

envolvendo toda a comunidade de forma a resolver, eficaz e eficientemente, os 

problemas sociais do Concelho, através do estabelecimento de parcerias efectivas entre 

as várias entidades, uma vez que são os agentes locais que melhor conhecem a 

realidade, e que podem identificar as necessidades e potencialidades do concelho. 

Destacam-se como principais finalidades do Programa a erradicação da pobreza e 

exclusão social, a concepção e avaliação das políticas sociais e a renovação e inovação 

das estratégias de intervenção. As alterações verificadas na sociedade actual trazem 

problemas e necessidades que exigem formas diferentes de olhar e actuar na área social, 

apelando ao esforço de todos no sentido de melhorar as condições de vida das 

populações.  

O Diagnóstico apresenta o retrato do Concelho, procurando fazer uma reflexão 

preliminar aos fenómenos observados, deste modo, foi feita inicialmente uma análise 

descritiva de dados por áreas temáticas e posteriormente um quadro resumo ao qual se 

fez uma reflexão global, cruzando-se necessidades, potencialidades, fragilidade e 

ameaças.  

A partir desta identificação definiram-se as tipologias da intervenção, tendo 

nomeadamente em conta os recursos existentes no concelho, os parceiros a dinamizar 

nas acções, e finalmente os impactos esperados dado a real actualidade do concelho. Os 

resultados são apresentados em cada área temática deste documento. 

 

O Diagnóstico foi elaborado através de uma abordagem sectorial de problemáticas 

específicas, abrangendo as seguintes áreas: Demografia, Educação, Habitação, Saúde, 

Acção Social, Segurança e Protecção Civil, Actividade Económica, Agricultura, 

Dinâmicas Culturais , Recreativas e Desportivas. 
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Em termos de metodologias utilizadas recorreu-se, essencialmente, a três métodos 

diferentes :  

 

Análise Documental, Pesquisa Bibliográfica e Nuvem de Problemas – No âmbito desta 

pesquisa recorreu-se às seguintes fontes estatísticas: publicações do Instituto Nacional 

de Estatística (adiante designado por INE), nomeadamente, os CENSOS 1991, os 

Resultados Definitivos dos CENSOS 2001, o Anuário Estatístico da Região Alentejo 

2003 e os destaques do INE para a imprensa. Bem como dados fornecidos pelos 

parceiros. 

Numa fase mais adiantada do processo a Rede Social de Alvito convidou os parceiros 

para a realização de um   Workshop Participado onde foi utilizada a metodologia da 

“Nuvem de   Problemas”. 

O facilitador nesta sessão foi o Técnico da Rede de Alvito que reuniu os parceiros e os 

convidou a participarem num momento importante para o futuro da intervenção social 

em Alvito. 

  Fases de Realização do Exercício   

 

1 - O Facilitador agrupou os parceiros e distribui-lhes cartões de várias cores (amarelo, 

azul, Rosa e Verde) sendo que cada um representava uma área especifica  e  onde cada 

grupo escreveu, em letras visíveis, os problemas, que considerou fundamentais para 

resolução no futuro; 

2 - O Facilitador recolheu os cartões dos participantes de uma  forma aleatória e 

colocou-os na parede; 

3 - De seguida os problemas enunciados foram agrupados; 

4 - Procedeu-se à Priorização dos problemas identificados; 

5 - Depois dessa Priorização ficaram identificados os problemas prioritários de 

intervenção; 

6 – Foram ainda identificadas os  Constrangimentos e os  Recursos para a resolução dos 

problemas.    

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  8 
 

Rede Social 

7 – Às necessidades prioritárias ( identificadas de uma forma empírica pelos parceiros 

da Rede Social)  foi aplicada a metodologia da análise Swot, a qual consistiu na 

identificação de forças, fraquezas, as quais correspondem os pontos fortes e pontes 

fracos, às situações presentes e à realidade do Concelho, bem como se identificaram as 

oportunidades e as ameaças, correspondendo às tendências que são geralmente 

exteriores à realidade do Concelho. 

 

Neste Documento  foram identificadas uma série de problemas que correspondem às 

áreas mais frágeis do Concelho. Verifica-se que os principais problemas identificados 

atingem tanto a população em geral como grupos mais específicos: 

 Educação: Ao nível da Educação registam-se alguns problemas de fundo que 

terão implicações noutras dimensões do desenvolvimento sustentado das populações. 

Assim, e segundo os CENSOS 2001, o Concelho apresenta uma taxa de analfabetismo 

de 19,7%, sendo das mais elevadas da região. Esta situação atinge de forma mais 

acentuada as mulheres, sendo que a percentagem de mulheres analfabetas é de 57,38 % 

e de homens de 42,62%. Aliada a este fenómeno está a baixa escolarização da 

população com 35% de indivíduos com o 1º ciclo. A melhor forma de combater estes 

problemas seria, por um lado, escolarizar a população analfabeta e, por outro, promover 

o aumento da escolarização da população, combatendo o abandono escolar precoce. 

 

De facto, o que se verifica no Concelho é uma grande dificuldade na implementação 

do ensino recorrente (resposta tradicional para a alfabetização), na medida em que a 

motivação da população para esta resposta é muito diminuta, por razões que se prendem 

com a desvalorização do saber, com a falta de disponibilidade para a frequência e com a 

ausência de uma rede de transportes. Associado a este problema está a ausência de 

outro tipo de respostas alternativas, mais ligadas à formação profissional e com uma 

componente eminentemente prática.  
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Para além destes problemas, e noutra dimensão, destaca-se na área da infância 

nomeadamente a não existência de uma creche no concelho e a não existência de 

ensino público a partir do 2º ciclo e de um parque escolar degradado, este problema 

tem consequências directas ao nível da empregabilidade das mulheres (Taxa de 

Desemprego de 15 %). 

 

Desemprego: Pode-se dizer que este é um problema causa e consequência 

de muitos outros, pelo que está aqui considerado como sendo de prioridade de 

intervenção elevada. De facto, a este nível, o Concelho evidencia problemas 

estruturais que se perpetuam no tempo. Assim, apresenta uma taxa de desemprego 

elevada, de 8,2%, sendo que o fenómeno atinge mais o sexo feminino (15,1% para 

as mulheres). Paralelamente ao fenómeno do desemprego e à baixa taxa de 

actividade, verifica-se a existência de um elevado número de habitantes que têm 

como principal meio de vida os “subsídios sociais” (Pensões, RSI, Subsídio de 

Desemprego…), reflexo da falta de ofertas de emprego, do envelhecimento da 

população (ao nível das pensões de velhice) e da sustentação de um ciclo de 

dependência económica em relação ao estado. 

 

 

Deficiência: Verifica-se a existência de um número de deficientes abaixo 

da média nacional no Concelho, segundo os CENSOS 2001, a percentagem de 

indivíduos portadores de deficiência é de 4,87% dos quais 54,96% são homens e 

45,04% mulheres, sendo a média nacional de 6,2%. Este problema adquire 

contornos mais graves, quando se constata a inexistência de respostas sociais de 

apoio e de acompanhamento para esta franja da população. Associada a estes 

problemas, está a falta de recursos humanos e materiais ao nível do ensino 

especial. 
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ATL’s (Ateliers de Tempos Livres) para crianças e jovens: Verifica-

se a existência de 2 ATL’s um em cada freguesia do concelho, havendo uma lacuna 

grave ao nível da ocupação dos tempos livres das crianças, nomeadamente em idade 

escolar. Nenhuma das IPSS’s do Concelho promove esta valência tão importante para o 

desenvolvimento e socialização das crianças e jovens. Sabe-se que a frequência de 

ATL’s, bem como dos Jardins de Infância, funciona como agente protector do insucesso 

e abandono escolares. 

 

 

Envelhecimento da população: Pelos dados dos CENSOS 2001 é possível 

observar o envelhecimento da população do Concelho, sendo que 27,31% da 

população residente tem 65 ou mais anos. Este envelhecimento da população resulta de 

uma diminuição da taxa de natalidade ao longo dos anos, do isolamento do Concelho e 

consequente êxodo para os grandes centros urbanos, principalmente dos mais jovens, 

aliado à falta de incentivos à fixação da população.  

 

 

Parque habitacional: Os dados dos CENSOS 2001 e a observação directa da 

habitação do Concelho, permitem concluir que o Concelho apresenta um parque 

habitacional de 1504 edifícios sendo que 13, % são anteriores a 1919 tendo atingido a 

percentagem mais elevada de construção 25% para edifícios construídos depois de 

1971. O problema da habitação assume-se como relevante pelo reflexo que tem na 

qualidade de vida das populações, tanto pela precariedade dos espaços físicos como 

pelos problemas sociais que suscita. Sendo a habitação um requisito básico para a 

condição humana, as condições de habitabilidade podem ser um mecanismo gerador de 

situações de pobreza e de maior vulnerabilidade à exclusão social. No Concelho 

destaca-se pela negativa a falta de habitação social, a falta de lotes para construção a 

preços competitivos aliados à degradação do parque habitacional existente. 
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Saúde: O nível de desenvolvimento socio-económico relaciona-se intimamente 

com as condições de saúde de uma população que, por seu lado, dependem da 

quantidade, qualidade e eficiência dos serviços de saúde, bem como da sua 

acessibilidade e humanização. Na área da saúde residem alguns problemas do Concelho, 

que podem ser considerados a dois níveis. Por um lado, verifica-se a existência de um 

reduzido número de profissionais de saúde. Segundo o Anuário Estatístico da Região 

Alentejo 2003, Alvito tem 0,4 médicos e 1,1 enfermeiros por 1000 habitantes. Ao nível 

de todo o quadro de pessoal do Centro de Saúde 83,3% encontra-se preenchido. Por 

outro lado, pode salientar-se a falta de condições físicas do Centro de Saúde de Vila 

Nova da Baronia e a ausência de Serviço de Atendimento Permanente (SAP) aliado 

à ausência de consultas para utentes não inscritos na lista. 

 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s): Existem 

no Concelho 2 IPSS’s, que estão localizadas uma na freguesia de Alvito e outra na 

freguesia de Vila Nova da Baronia. Estas instituições promovem várias valências 

sociais: 

- A Santa Casa da Misericórdia de Alvito promove o Lar de Idosos, Centro de dia e 

Apoio Domiciliário; 

- O Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia que promove o Lar de 

Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário;   

É fundamental que se criem outro tipo de respostas sociais. A lista de espera destes 

estabelecimentos é elevada em Vila Nova da Baronia é de 40 utentes, e em Alvito de 

74,  contudo importa referir que são todos de outros Concelhos. 
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Espaços/equipamentos/eventos culturais e desportivos: Verifica-se a 

existência de um número aceitável de espaços, equipamentos e eventos culturais e 

desportivos,  que permite responder praticamente a todas as solicitações. As instalações 

existentes resultam da iniciativa da autarquia local e de instituições locais e de alguma 

valorização nestas áreas que permite o desenvolvimento das populações. Apesar disso 

verifica-se a “agonia do movimento associativo” aliado à falta de apoio às instituições 

do concelho e de destacar a inadequada articulação entre as várias entidades culturais e 

recreativas. 

 

 

 

Segurança e Protecção Civil: O Concelho de Alvito possui um posto 

territorial da Guarda Nacional Republicana implantado na sede de concelho, fazem 

parte do efectivo do posto 14 militares, dos quais 1 é Sargento, 2 Cabos e 11 

Soldados. 

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito, esta sediada em Alvito e abrange  

as duas freguesias do concelho, do mapa de pessoal constam 74 voluntários, e 9 

profissionais que diariamente realizam actividades que vão desde o combate a  

incêndios, socorro de acidentes rodoviários, aquáticos e de trabalho etc. 

Apesar da existência  destes recursos humanos verifica-se que são insuficientes,  aliados 

aos insuficientes recursos materiais e à ausência de um Programa de Sensibilização 

Municipal na área da Protecção Civil.  
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Turismo:  O turismo tem grande representatividade no concelho. Por Alvito e 

Vila Nova da Baronia passam anualmente pessoas vindas de todas as partes do mundo, 

e que muitas vezes acabam por pernoitar. Só em 2004 o Posto de Turismo de Alvito 

registou a presença de 2410 turistas de várias nacionalidades. Contudo verifica-se  

que o Concelho tem falta de pessoas com formação na área do Património Cultural 

aliado a uma oferta turística reduzida. 

 

 

 

Economia: Para a realização deste capítulo recorreu-se aos dados fornecidos 

pelo INE, nomeadamente aos resultados dos Censos 2001. O desenvolvimento de um 

concelho depende em grande escala da sua estrutura económica. Uma economia local 

dinâmica, geradora de emprego e riqueza promove igualmente o desenvolvimento 

social. Em termos económicos, o concelho de Alvito apresenta alguns problemas 

estruturais, a começar pela baixa taxa de actividade (relação entre a população activa e a 

população total). Pode-se constatar que existem algumas empresas mas o tecido 

empresarial é praticamente nulo. Aliado a este factor existe pouca motivação ambiental, 

fraco aproveitamento dos recursos naturais, pouca divulgação dos recursos existentes, 

degradação dos espaços verdes, existência de lixos fora do sistema de recolha, falta de 

investimento , reestruturação da agricultura, baixa produção económica, abandono 

agrícola e industrial, diminuição das actividades económicas, ausência de estímulos para 

aproveitamento de oportunidades de emprego. 
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CAPÍTULO I 

CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E 

DEMOGRÁFICO DO CONCELHO 

DE ALVITO 

 

Sub Capítulo I – Dados Territoriais 

Os dados territoriais permitem limitar a unidades territoriais em análise. 
 

O Concelho de Alvito situa-se 

a noroeste no Baixo Alentejo, 

a cerca de 38 km a norte de 

Beja. Com uma superfície de 

267,92 km2 e uma população 

de, aproximadamente, 3 mil 

habitantes, é um dos 

concelhos mais pequenos do 

Baixo Alentejo. É constituído 

por duas freguesias, Alvito e 

Vila Nova da Baronia. 

 

A Freguesia de Alvito tem uma área de aproximadamente 13686 hectares, sendo 

concelho limítrofe de Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Cuba e 

Portel. 

 

Vila Nova da Baronia é um aglomerado urbano com uma área de 13106 hectares, sede 

de freguesia situada a norte no concelho de Alvito. 

 

A acessibilidade oferecida pelos transportes públicos entre Alvito, Beja e Évora é 

reduzida tanto pela baixa frequência de circulação, como pelos desequilíbrios de 

horários, face às necessidades diárias de deslocação das populações. 
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Sub Capítulo II – Demografia 

 
Os dados demográficos permitem realizar uma primeira caracterização do Concelho. 

Neste capítulo, será realizada uma análise da população residente (em função do sexo, 

escalão etário, estado civil, nacionalidade, distribuição por freguesias), bem como dos 

indicadores estatísticos fundamentais (Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade, Taxa 

de Crescimento Natural) e do número de famílias.  

 

De acordo com os CENSOS de 2001, a população total do Concelho de Alvito era de 

2688 habitantes, sendo 1321 do sexo masculino (correspondendo a 49,14% do total da 

população) e 1367 do sexo feminino (correspondendo a 50,86% da população). 

Actualmente e, de acordo com o anuário estatístico de 2003, a população teve um 

decréscimo de 30 habitantes, sendo de 2658 habitantes, dos quais 1317 são do sexo 

masculino (correspondendo a 49,55% do total da população) e 1341 são do sexo 

feminino (correspondendo a 50,45% do total da população). 

Relativamente à população residente por freguesia, verifica-se que a freguesia mais 

populosa é a de Alvito com 1360 indivíduos, o que corresponde a 50,6 % da população 

total do Concelho. Surge de seguida, a freguesia de Vila Nova da Baronia com 1328 

habitantes, correspondendo a 49,94% do total da população).  

 

 

Para se obterem informações sobre as freguesias, pode analisar-se o quadro seguinte: 

 

Quadro  – População Residente e Presente  em 2001  

População Residente (2001) População Presente (2001) Freguesias 
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

Alvito 657 703 1360 732 735 1467 

Vila Nova da Baronia 664 664 1328 672 658 1330 

Concelho de Alvito 1321 1367 2688 1404 1393 2797 

(Fonte: CENSOS 2001) 
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Como meio de informação complementar, pode analisar-se o gráfico seguinte que 

ilustra a heterogeneidade ao nível da distribuição da população pelas freguesias: 

 

Gráfico: Distribuição da População por Freguesias em 2001 

                           (Fonte: CENSOS 2001) 

 

Pode-se, ainda, estabelecer um paralelismo, mais detalhado, entre a distribuição da 

população por freguesias em 1991 e em 2001, verificando-se qual a freguesia que 

perdeu mais habitantes: 

Quadro – Variação da população entre 1991 e 2001, por freguesias 

Freguesias População Residente 
(1991) 

População Residente 
(2001) 

Variação da 
população (1991/2001) 

Alvito 1378 1360 -1,32 % (- 18 hab.) 

Vila Nova da Baronia                1272 1328 7,98 % (+106 hab.) 

Concelho de Alvito 2650 2688 0,67% (+ 18 hab.) 

(Fonte: CENSOS 91 e CENSOS 2001) 
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De acordo com estes dados, pode-se concluir que a freguesia de Alvito apresenta uma 

variação negativa (-1,32%). A freguesia de Vila Nova apresenta uma variação mais 

elevada (7,98%). 

 

O concelho de Alvito possui segundo o Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2003, 

uma densidade populacional de 10,00 Habitantes/Km2. Segundo a mesma fonte, e 

em relação ao ano de 2002, conseguiu-se apurar que a taxa de natalidade era de 7,9% e 

a taxa de mortalidade era de 22,7%, havendo uma taxa negativa de crescimento natural 

(diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade) de – 14,8%, que se traduz 

na diminuição da população referida anteriormente. O gráfico seguinte ilustra estas 

percentagens: 

 

 

Gráfico – Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade e Taxa de Crescimento Natural em 

2002 
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                              (Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2003) 
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Assim, de acordo com o mesmo Anuário, o número de nascimentos em 2002 foi de 21 e 

o número de óbitos foi de 60, num total de 2658 habitantes. Comparativamente e, de 

acordo com dados facultados pela Conservatória do Registo Civil de Alvito, em 2001, 

verificaram-se 11 nascimentos e 48 óbitos, num total de 2688 habitantes, o que se 

traduz na Taxa de Natalidade de 4,1 %, na Taxa de Mortalidade de 17,9% e na Taxa de 

Crescimento Natural de  - 13,8%. O gráfico seguinte ilustra estas taxas no ano de 2001: 

 

Gráfico – Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade e Taxa de Crescimento Natural, em 

2001 
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         (Fonte: Nº de Óbitos e Nascimentos facultados pela Conservatória do Registo Civil de Alvito) 
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Tal como é possível observar pela comparação dos dois gráficos anteriores, verificou-se 

uma diminuição (de 2002 para 2001) da Taxa de Crescimento Natural de – 14,80 % 

para –13,8 %. A população residente diminuiu registando-se uma diminuição de 30 

habitantes entre estes dois anos (2001 e 2002), o que pode ser explicado pelos 

movimentos migratórios da população. A população do concelho de Alvito, 

principalmente a mais jovem, tem vindo a deixar o concelho, passando a residir nas 

grandes cidades. Esta migração da população apresenta-se como uma das causas de um 

dos grandes problemas do Concelho e que diz respeito à escassez de mão de obra 

qualificada, tendo as suas naturais consequências ao nível económico, empresarial e 

também social.  

   

Paralelamente, pode-se verificar o decréscimo da população ao longo do último século 

com excepção do último período onde se verifica um aumento de 38 habitantes no 

concelho: 

 

Quadro – Variação da População desde 1900 até 2001 

Anos dos CENSOS População (Nº habitantes) 
1900 3107 
1911 4124 
1920 3978 
1930 4479 
1940 5619 
1950 5391 
1960 4850 
1970 3465 
1981 2968 
1991 2650 
2001 2688 

                               (Fonte: INFOLINE: Resultados dos Censos 2001 – www.ine.pt) 
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De facto e, analisando a evolução da população durante o Século XX, importa referir 

que a partir da década de 1940, altura em que a população atingiu o seu máximo (5619 

habitantes), se verifica uma tendência decrescente da população residente. De destacar 

que entre a década de 1940 e 1990 se registou um decréscimo de 2969 habitantes. A 

periferia do concelho de Alvito em relação à capital do Distrito e a sua interioridade 

sem uma rede viária com boa acessibilidade ao exterior, poderão ser considerados como 

factores determinantes das transformações socio-demográficas verificadas ao longo dos 

últimos anos. 

 

Ao longo dos tempos, a estrutura etária da população também tem apresentado 

variações significativas. São disso exemplo os números que se apresentam: 

 

Quadro – Variação da População Residente no Concelho, por grupos etários 

 ANOS 

Grupos Etários 1991 2001 
 Nº % Nº % 

 Variação da População 
Residente 

0 –14 anos 444 16,75 350 13,02 -3,73% 
15 – 24 anos 288 10,87 355 13,21 2,34% 
25 – 64 anos 1256 47,4 1249 46,47 -0,93% 

65 ou mais anos 662 24,98 734 27,31 2,33% 

Total 2650 100 2688 100  

(Fonte: CENSOS 2001) 

 

Pelos dados acima descritos, constata-se que em apenas uma década se verificou uma 

acentuada diminuição da população infantil e um grande aumento da população idosa, 

verificando-se já uma inversão da pirâmide etária, uma vez que o Concelho de Alvito 

apresentou, no ano de 2001, um número de idosos (734 habitantes) superior ao número 

de crianças entre os 0 e os 14 anos (350 habitantes).  
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De acordo com os CENSOS 2001, pode fazer-se uma distribuição da população 

segundo grupos etários mais reduzidos. A este respeito, importa observar o quadro 

seguinte: 

Quadro  – Variação da População Residente no Concelho, por grupos etários mais 

restritos 

Grupos Etários Nº de pessoas  Grupos Etários Nº de pessoas 
0-4 106  60-64 167 
5-9 101  65-69 198 

10-14 143  70-74 183 
15-19 153  75-79 171 
20-24 202  80-84 94 
25-29 148  85-89 62 
30-34 133  90 ou mais 26 
35-39 158  TOTAL 2688 

40-44 192    

45-49 156  Menos de 1 ano 29 
50-54 137  18 ou mais 2247 
55-59 158    

(Fonte : Censos 2001) 

 

 

 

Paralelamente a estes dados, é importante referir que o Índice de Envelhecimento 

referenciado no Anuário Estatístico do Alentejo – 2003, e que remonta ao ano de 2002, 

é de 208,6%. Este Índice é calculado através do número de idosos (população com 65 

ou mais anos) a dividir pela população residente jovem (com menos de 15 anos). Esta 

progressão vem confirmar o envelhecimento acentuado da população ao longo dos anos 

conforme se pode observar no gráfico seguinte: 
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Gráfico  : População Residente no Concelho de Alvito por Grupos Etários 

             (Fonte: INE Censos 2001) 
 

 

O facto de existirem hoje mais idosos do que no passado, quer como proporção da 

população total, quer em termos absolutos, exige uma diferente ponderação dos 

problemas que os afectam. O envelhecimento da população converte, assim, o grupo da 

terceira idade num objectivo prioritário das políticas sociais municipais. É necessário 

tomar consciência das características especiais que a camada populacional mais idosa 

detém, de forma a promover a integração dessas pessoas dentro da comunidade da qual 

fazem parte, e a contribuir para o aumento da sua qualidade de vida. 
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Um outro indicador importante diz respeito ao número de famílias e  

à sua variação na última década. Relativamente a este indicador, pode-se observar o 

seguinte quadro: 

 

 Quadro – Número de Famílias Clássicas por freguesias 

Freguesias Número de Famílias 
Clássicas* 

Alvito 495 
Vila Nova da 

Baronia 
                 489 

Concelho de Alvito 984 

                                                  (Fonte: CENSOS 2001) 

* Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco entre si. Considera-se 

também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupa uma parte ou a totalidade de uma unidade de 

alojamento.  

 

Em relação ao número de famílias clássicas no Concelho, pode-se avançar com mais 

alguns dados que correlacionam estas famílias com a faixa etária dos seus membros.  

 

Observe-se no quadro seguinte alguns valores importantes: 

Quadro  - Distribuição do número de Famílias Clássicas, em função da idade dos seus 

elementos 

Nº de pessoas com menos 
de 15 anos 

Nº de pessoas entre os 15 e 
os 64 anos 

Nº de pessoas com 65 ou 
mais anos 

Nº de 
Famílias 
Clássicas 0 1 2 3 ou + 0 1 2 3 ou + 0 1 2 3 ou + 

984 742 156 70 16 280 163 304 237 557 258 167 2 

(Fonte: CENSOS 2001 resultados definitivos) 

Realizando uma breve análise do quadro, pode-se concluir o seguinte: 

• 25% das Famílias Clássicas têm uma ou mais pessoas com idade inferior a 15 

anos;  

• 72% das Famílias Clássicas têm uma ou mais pessoas com idade compreendida 

entre os 15 e os 64 anos; 

• 43% das Famílias Clássicas têm uma ou mais pessoas com idade superior a 65 

anos.  
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Esta análise vem reforçar as conclusões relativas ao envelhecimento populacional, 

verificando-se que a percentagem de famílias que têm entre os seus membros pelo 

menos um idoso é superior à percentagem das famílias que têm pelos menos uma 

criança/jovem (menor de 15 anos) entre os seus membros. 

 

O envelhecimento da população é um dos factores que faz aumentar o numero de 

pensionistas, e tendo em conta os dados do Anuário Estatístico da Região Alentejo 

2003, Alvito apresenta valores acima dos nacionais e  do Alentejo. A percentagem de 

pensionistas por 100 habitantes foi de 38,1% em 2003, enquanto que aos restantes 

níveis foi a seguinte: 

- Portugal: 25,59% 

- Alentejo: 34,80% 

 

Deste modo, pode-se proceder a uma análise dos dados presentes no Anuário Estatístico 

da Região Alentejo – 2003 

Quadro  – Número de Pensionistas em 2003 

 Anuário Estatístico 2003 – dados 
referentes a 2003 (em 31.12.03)  

Invalidez 107 
Velhice 685 

Sobrevivência 234 

 

TOTAL 1026 
Pensionistas por 100 hab. (%) 38,1 

 

No âmbito do número de pensionistas, e tendo em conta os dados do Anuário Estatístico 

da Região Alentejo 2003, Alvito apresenta valores acima dos nacionais e  do Alentejo. 

A percentagem de pensionistas por 100 habitantes foi de 38,1% em 2003, enquanto que 

aos restantes níveis foi a seguinte: 

- Portugal: 25,59% 

- Alentejo: 34,80% 

 

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  25 
 

Rede Social 

 

Um outro facto que merece destaque refere-se ao valor das pensões pagas em 2001. 

Assim, de acordo com os dados do Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2003, foi 

possível obter as seguintes informações: 

 

Quadro  – Total Pensionista e Pensões Pagas 

TOTAL DE PENSIONISTAS TOTAL DE PENSÕES PAGAS 
Total 1026 Total 3179 

Invalidez 107 Invalidez 361 
Velhice 685 Velhice 2374 

Sobrevivência 234 Sobrevivência 444 

                       (Fonte : INE) 

 

Paralelamente à diminuição da população, verifica-se um aumento do número de 

famílias, resultante numa variação positiva de 5,6 %, entre os anos de 1991 e 2001. Este 

panorama torna-se mais grave quando se comparam os valores do Concelho com os 

valores nacionais de referência: 

 

- A variação nacional é de 18,5%; 

 

- A variação no Alentejo é de 6,8 %; 

 

- A variação no NUT III – Baixo Alentejo é de 5,2%. De entre todos os 

concelhos (14) que compõem o NUT, 8 apresentaram uma variação negativa, 

sendo que os restantes concelhos apresentaram valores mais elevados e 

variação positiva, sendo o de Alvito o que apresenta a 5 ª maior evolução no 

número de famílias. 

 Quadro – Variação das Famílias entre 1991 e 2001 

Número de Famílias 
1991 2001 Variação % 
950 984 5,6% 

(Fonte: INFOLINE: Destaques do INE – www.ine.pt) 
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A caracterização das famílias em função da sua dimensão também reflecte, como seria 

de esperar, a diminuição da população. Assim, observe-se o quadro seguinte: 

Quadro  – Distribuição das Famílias em função do número de pessoas que as compõem 

Famílias com 1 pessoa 223 
Famílias com 2 pessoas 306 
Famílias com 3 pessoas 211 
Famílias com 4 pessoas 175 
Famílias com 5 pessoas 48 
Famílias com 6 pessoas 16 
Famílias com 7 pessoas 4 
Famílias com 8 pessoas 1 
Famílias com 9 pessoas 0 

Famílias com mais de 10 pessoas 0 
TOTAL 984 

(Fonte: CENSOS 2001) 

 

De facto, as famílias com menos elementos representam uma grande parte dos 

agregados do Concelho. Assim, cerca de 27% das famílias são constituídas apenas por 

duas pessoas e cerca de 21% são constituídas por três pessoas. 

Realizando uma análise da população residente em função do estado civil, observa-se a 

seguinte distribuição: 

 

Quadro – População Residente segundo o Estado Civil 

Casados Solteiros 
Com registo Sem registo 

Viúvos Separados Divorciados TOTAL 

930 1335 144 244 13 22 2688 

(Fonte: CENSOS 2001) 

 

Verifica-se que cerca de 55% da população é casada, sendo que os solteiros representam 

cerca de 34,6%, os viúvos 9,1% os separados e divorciados representam a mais baixa 

taxa no Concelho com 0,4% e 0,82 % respectivamente. 
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Para concluir, é importante referir a caracterização da população residente segundo a 

nacionalidade, salientando as seguintes conclusões: 

 

- 2604 dos habitantes têm nacionalidade portuguesa; 

 

- 84 dos habitantes têm nacionalidade estrangeira. 

 

 Gráfico : População Residente Segundo a Nacionalidade  

População residente segundo a 
nacionalidade

96,88%

3,12%

Portugal
Estrangeira

 
   (Fonte: CENSOS 2001) 
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CAPÍTULO II 

SAÚDE 

 

O nível de desenvolvimento sócio-económico relaciona-se intimamente com as 

condições de saúde de uma população, que por seu lado, dependem da quantidade, 

qualidade e eficiência dos serviços de saúde, e por outro da sua acessibilidade e 

humanização. 

O conceito de saúde é definido pela Organização Mundial de Saúde como sendo “um 

estado de bem-estar total, físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença 

ou enfermidade”. 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) abrange todas as instituições e serviços oficiais 

prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde, bem como os 

estabelecimentos privados e profissionais de saúde em regime liberal encontrando-se 

dividido em 5 regiões: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

Encontram-se sobre tutela e superintendência do SNS os centros de saúde, os hospitais e 

o Instituto da Droga e da Toxicodependência. 

No concelho de Alvito existem actualmente dependentes do Ministério da Saúde: o 

Centro de Saúde de Alvito e uma Extensão localizada em Vila Nova da Baronia onde 

são prestados os cuidados de saúde primários. 

Alvito tem a funcionar, desde Setembro de 2005,  as novas instalações do Centro de 

Saúde que possui  29 salas adequadas à prestação dos cuidados de saúde, de seguida 

apresentamos uma caracterização física do novo centro de saúde: 
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Quadro : Caracterização do novo Centro de Saúde de Alvito (2005) 

INSTALAÇÕES N.º 

Recepção  1 

Secretaria  1 

Garagem  1 

Para Deficientes 1  

Instalações Sanitárias Homens/Senhoras/Funcionários 3 

De Espera 2 

De Tratamentos 1 

Polivalente 1 

De Atendimento 1 

De Formação 2 

De Material de Consumo 1 

De Arquivo 1 

De Material Técnico 1 

De Esterilização 1 

 

 

 

 

SALAS 

Arrecadação 2 

Médicos 2 

Enfermagem 2 

Autoridade Sanitária 1 

Direcção 1 

Gestão de Enfermagem 1 

Planeamento 1 

Saneamento Ambiental 1 

 

 

 

 

GABINETES 

Gestão Administrativa 1 

(Fonte: Centro de Saúde de Alvito) 
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 A Extensão de Saúde de Vila Nova da Baronia funciona num edifício pertencente à 

Câmara Municipal de Alvito, edifício antigo que se encontra em avançado estado de 

degradação, pois há anos que não beneficia de obras de conservação. 

Necessita de forma urgente do arranjo na cobertura, nas paredes e no solo. A falta de 

condições destas instalações, faz com que os doentes que necessitam de permanecer no 

centro para efectuar tratamentos, fiquem sujeitos a situações muito desconfortáveis 

nomeadamente ao nível de aquecimento no Inverno.  

No entanto importa  referir que  foi adaptado ás actuais funções nos anos 80, sendo que 

as salas  estão bem distribuídas e articuladas e sobretudo está bem inserido na malha 

urbana. 

 

Em termos de recursos humanos, tem uma equipa de saúde (médico, enfermeira, e 

administrativa) que funciona em perfeita sintonia com os outros recursos existentes 

sobretudo o Lar de Idosos e a Escola Básica, a principal necessidade, prende-se com a 

ausência de técnicos psicossociais, cujo trabalho está por fazer ou é feito por outras 

pessoas sem a necessária formação para o efeito. 

 

SAP 

 O funcionamento do Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de apoio à população 

funciona de Segunda a Sábado em Cuba das 8 h 00 às 20 h 00 a 18 km de Alvito e 

diariamente em Beja a 36 km. 

 Em Alvito não existe um atendimento permanente o que se traduz num problema que 

urge colmatar. 

Para além das estruturas referenciadas os habitantes do Concelho são ainda servidos 

pelo Centro Hospitalar do Baixo Alentejo. 

Para analisar esta dimensão da realidade social do Concelho, recorreu-se a algumas  

formas de recolha de informação: 

- Análise dos dados presentes no Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2003, 

publicação do INE; 

- Recolha de informações junto do Centro de Saúde de Alvito. 

- Auscultação dos Parceiros da Rede Social  de Alvito. 
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Relativamente aos dados do Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2003, podem-se 

destacar algumas informações relevantes, bem como fazer uma comparação entre os 

indicadores de saúde do Concelho, os Nacionais, os da Região Alentejo e os do NUT III 

– Alentejo. Deste modo, podem-se analisar alguns dados referentes ao ano de 2002: 

 

 

 

Quadro  – Quadro síntese das condições de saúde no ano 2002 

 2002 

Nº de Hospitais 0 

Nº de Centros de Saúde 
1 

Nº de Extensões de Saúde  1 
Vila Nova da 
Baronia 

Médicos 2 
Enfermeiros 3 

Auxiliar e Administrativo 6 

Nº de Pessoal ao Serviço 

Total 11 
Medicina Geral e Familiar           11411 

Planeamento Familiar 625 
Saúde Infantil 1248 
Saúde Materna 128 

Nº de Consultas, segundo a 
especialidade 

Total 13412 
Farmácias              1 

Postos de Medicamentos 1 
Farmacêuticos - 

Outras Infra-estruturas de 
Saúde 

Profissionais de Farmácia 3 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2003, INE) 
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Relativamente aos Indicadores de Saúde e comparativamente com os valores nacionais, 

do Alentejo e do NUT III, apresenta-se o seguinte quadro: 

 

 Quadro – Principais indicadores de saúde 

 Taxa Média de 
Mortalidade Infantil 

(1998/2002) 

Nº de Médicos por 
1000 habitantes 

(2002) 

Nº de Farmácias por 
1000 habitantes 

(2002) 

Nº de Consultas por 
habitante (2001) 

Portugal 5,4 % 3,2%o 2,5%o 3,6%o 
Alentejo 4,5 % 1,7%o 3,2%o 3,7%o 
Alvito - 0,4%o 3,8%o 5,2%o 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2003, INE) 

 

Realizando uma breve análise deste indicadores, conclui-se que: 

 

- A Taxa de Média de Mortalidade Infantil apresenta valores nulos no concelho de 

Alvito; 

 

- Uma preocupação existente pode residir no facto de o número de médicos por 

1000 habitantes ser baixo 0,4% comparativamente com os outros valores de 

referência. Este reduzido número de médicos tem as suas consequências mais 

directas na qualidade dos serviços de saúde prestados, bem como no grau de 

satisfação dos utentes. Este facto pode ser explicado, mais uma vez, pela 

interioridade do Concelho. 

 

- O número de farmácias por 1000 habitantes é claramente satisfatório, superando 

todos os valores de referência, sendo dos mais elevados dentro do NUT III; 

 

- O número de consultas por habitante (11855 / mês) apresenta-se mais elevado 

que os valores nacionais e os da região Alentejo, sendo um dos mais elevados 

verificado no NUT III. 
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No que diz respeito aos dados fornecidos pelo Centro de Saúde, referentes ao ano de 

2001, pode observar-se o quadro que se segue: 

 

Quadro  – Quadro síntese das condições de saúde no ano 2001 

Designação da Entidade Centro de Saúde de Alvito 
Nº de quartos 0 

Salas de Trabalho e Prestação de 
Cuidados 

1 Alvito + 2 Vila Nova da Baronia 

Nº de Consultórios 2 Alvito + 1 Vila Nova da Baronia 
Horário de Atendimento 9.00/12.30 - 14.00 /17.30 
Freguesias abrangidas 2 

Serviço de Atendimento Permanente Não 
Internamentos Não 

                Visitação Domiciliária Sim 
Nº de Consultas por mês (média)  1000 - 2 freguesias 

Saúde 
Materna 

Nº dias / semana – 1 Nº consultas / ano – 82 

Planeamento 
Familiar 

Nº dias / semana – 1 Nº consultas / ano – 559 

Saúde 
Infantil* 

Nº dias / semana – 1 Nº consultas / ano – 223 

Diabetes Nº dias / semana – 3 
Hipertensão Nº dias / semana – 3 

 
 
 
 
 

Consultas Específicas 

 
Adultos 

 
Nº dias / semana – 5 

 
Nº consultas / ano          

11855 
 
 

Preenchidos – 2 Nº de Médicos de Clínica Geral  
(Quadro) Vagos – 1 Delegado Saúde 

Preenchidos – 3 Nº de Enfermeiros 
(Quadro) Vagos – 0 

Preenchidos – 4 Nº de Pessoal Administrativo 
(Quadro) Vagos – 0 

Preenchidos – 1 Nº de Pessoal Auxiliar 
(Quadro) Vagos – 1 

Preenchidos – 0 Nº de Pessoal Técnico Superior 
(Quadro) Vagos – 0 

Preenchidos – - Outro Pessoal Técnico 
(Quadro) Técnicos da ARS – (Técnico de Higiene Oral; Técnico de 

Saúde Ambiental). 
Nº de utentes sem médico (média) 64 dos Lares da Terceira Idade – Médico da Instituição 

Electrocardiografo- 1  ; Nebulizador – 2 
 Desfibrilhador – 0 
Computadores – 2 

 
Equipamentos 

(Nº) 
Impressoras – 2 

(Fonte - Centro de Saúde de Alvito) 
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Por definição, um Centro de Saúde é uma unidade básica do SNS para atendimento e 

prestação de cuidados de saúde à população. O Centro de Saúde de Alvito pertence à 

Sub-Região de Saúde de Beja, e conta com 1 extensão na freguesia de Vila Nova da 

Baronia.  

Em relação ao número de consultas, as médias mantêm-se praticamente inalteradas, 

sendo que as principais mudanças se verificam ao nível dos recursos humanos. Assim, 

não foi preenchida a vaga do quadro para um médico de Saúde Pública, sendo que o 

Centro de Saúde conta, actualmente, com 2 médicos. Relativamente ao pessoal 

administrativo, verificou-se que o quadro de pessoal esta preenchido. Quanto ao pessoal 

técnico o Centro de Saúde conta com um Técnico de Saúde Ambiental e um técnico de 

Higiene Oral que por acordo com a Administração Regional de Saúde se deslocam uma 

vez por semana a Alvito. 

 

Comparando os dados referentes ao ano de 2002, disponíveis no Anuário Estatístico, 

com os dados de 2001, disponibilizados pelo Centro de Saúde, facilmente se conclui 

que se registou uma diminuição ao nível dos recursos humanos. Assim, é de salientar 

uma diminuição do número de auxiliares de acção médica (de 2 para 1). Para além desta 

diminuição registada entre os dois anos de referência, é importante salientar que 83,3% 

do quadro de pessoal do Centro de Saúde se encontra preenchido, sendo que no caso 

dos médicos, dos 3 lugares do quadro 2 estão preenchidos. A escassez de recursos 

humanos representa uma realidade das regiões do interior do nosso país, que se acentua 

significativamente na área da saúde. Apesar do reduzido número destes profissionais de 

saúde, verifica-se que, de acordo com o Centro de saúde de Alvito, todos os utentes têm 

médico de família.   
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O Centro de Saúde faz Visitação Domiciliária, que assenta na prestação de cuidados de 

enfermagem aos utentes nas suas habitações. A Visitação Domiciliário abrange a 

totalidade das freguesias. O número de domicílios realizados no âmbito desta valência é 

de, aproximadamente, 260 por ano. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 48/90 de 24 de Agosto, todos os cidadãos têm direito 

os cuidados de saúde, sendo a promoção da mesma e a prevenção da doença uma das 

principais directrizes da política nacional da saúde. A Lei de Bases da Saúde. 

Relativamente à distribuição dos inscritos em médico de família, por grupo etário e 

sexo, no período de 01.01.1907 a 27.01.2005, foi possível obter os dados que se 

encontram nos quadros seguintes: 

 

Quadro – Distribuição dos utentes do Centro de Saúde do concelho de Alvito, por 

sexo e faixa etária 

GRUPO ETÁRIO SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL 
<1 ano 0 1 1 

1 – 4 anos 43 47 90 
5 – 9 anos 63 49 112 

10 – 14 anos 49 55 104 
15 – 19 anos 70 77 147 
20 – 24 anos 78 81 159 
25 – 29 anos 99 98 197 
30 – 34 anos 88 73 161 
35 – 39 anos 82 63 145 
40 – 44 anos 70 85 155 
45 – 49 anos 94 94 188 
50 – 54 anos 85 76 161 
55 – 59 anos 58 68 126 
60 – 64 anos 72 75 147 
65 – 69 anos 79 93 172 
70 – 74 anos 79 89 168 

> ou = 75 anos 143 220 363 
TOTAL 1252 1344 2596 
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Quadro – Distribuição dos utentes do Centro de Saúde na freguesia de Alvito, por 

sexo e faixa etária 

GRUPO ETÁRIO SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL 
<1 ano 0 1 1 

1 – 4 anos 24 23 47 
5 – 9 anos 40 22 62 

10 – 14 anos 27 31 58 
15 – 19 anos 33 32 65 
20 – 24 anos 33 34 67 
25 – 29 anos 43 54 99 
30 – 34 anos 43 47 90 
35 – 39 anos 45 36 81 
40 – 44 anos 42 38 80 
45 – 49 anos 38 52 90 
50 – 54 anos 40 36 76 
55 – 59 anos 33 33 66 
60 – 64 anos 45 39 84 
65 – 69 anos 34 51 85 
70 – 74 anos 44 41 85 

> ou = 75 anos 65 95 161 
TOTAL 629 665 1294 

 

Quadro  - Distribuição dos utentes da Extensão de Saúde de Vila Nova da Baronia, 

por sexo e faixa etária 

GRUPO ETÁRIO SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL 
<1 ano 0 0 0 

1 – 4 anos 19 24 43 
5 – 9 anos 23 27 50 

10 – 14 anos 22 24 46 
15 – 19 anos 37 45 82 
20 – 24 anos 45 47 92 
25 – 29 anos 56 44 100 
30 – 34 anos 45 26 71 
35 – 39 anos 37 27 64 
40 – 44 anos 28 47 75 
45 – 49 anos 56 42 98 
50 – 54 anos 45 40 85 
55 – 59 anos 25 35 60 
60 – 64 anos 27 36 63 
65 – 69 anos 45 42 87 
70 – 74 anos 35 48 83 

> ou = 75 anos 78 125 203 
TOTAL 623 679 1302 
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Em termos totais, e analisando os quadros anteriores, destaca-se que dos 2596 utentes 

inscritos em médico de família, 1252 são do sexo masculino e 1344 são do sexo 

feminino: 

                Gráfico : Percentagem de utentes por Sexo 

 

Percentagem de utentes por sexo

48,23%

51,77%

Sexo Masculino

Sexo Feminino

 

No que diz respeito à distribuição por escalões etários, podem-se reagrupar do seguinte 

modo: 

Gráfico : Percentagem de Utentes por Escalão Etário 

 

Percentagem de utentes por escalão etário

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0-14 anos 11,80%

15-29 anos 19,40%

30-44 anos 17,80%

45-59 anos 18,30%

60-74 anos 18,70%

75 ou + anos 14,00%

1

 

  (Fonte : Centro de Saúde de Alvito, 2004) 
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O número total de inscritos em médico de família é, tal como já se constatou, de 2596, 

numa população residente de 2688 habitantes, a faixa etária com mais utentes situa-se 

entre os 15 e 29 anos com 19,40 % do total de inscritos. 

 

 

O Centro de Saúde não tem especialidades em nenhuma área médica, as consultas de 

clínica geral é que atendem diversas solicitações dos utentes. 

 

 

No Concelho, existem ainda alguns consultórios e clínicas privadas, nomeadamente nas 

seguintes áreas: 

 

� Medicina Dentária; 

 

� Oftalmologia; 

 

Em termos de análise global da saúde no concelho de Alvito, pode-se afirmar que o 

Serviço Nacional de Saúde é ainda o garante da prestação de cuidados primários de 

saúde. Aliados a este facto, encontra-se a escassez de ofertas de consultas de 

especialidade, públicas e privadas, e as deficientes acessibilidades às mesmas. 

 
 
De seguida apresenta-se a análise Swot elaborada pela  Rede Social às Fraquezas, 

Forças, Ameaças e Oportunidades na área da Saúde : 
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SAÚDE 

Forças Fraquezas 

– Novas Instalações Centro de Saúde 
de Alvito; 

 
- Existência de 2 Médicos no 

Concelho; 
 

–  Estabelecimento de parcerias com 
as Instituições locais (IPSS); 

 
– Apresentação da queixa no local 

próprio (Centro de Saúde); 
 

– Acordo com a Câmara Municipal de 
Alvito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

– Níveis de Saúde da População 
Precários; 

 
– Falta de substituição do médico de 

família; 
 

– Assistência Médica Diminuta(Falta 
de Serviço de Urgência, atendimento 

permanente); 
 

– Apoio domiciliário insuficiente a 
doentes incapacitados e idosos; 

 
- Inexistência de consultas para 
doentes não inscritos na lista; 

 
- Instalações degradadas e 

desajustadas do posto de saúde de 
VNB. 
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Oportunidades Ameaças 
– Quadro de pessoal da saúde afecto 
ao concelho e a rentabilização dos 

recursos existentes; 
 

- Valorização do esforço de alguns 
técnicos; 

 
- Instalações do Centro de Saúde; 

 
- Quadro de Pessoal da Instituições; 

 
- Existência das instalações da 

Extensão  de Saúde de Vila Nova da 
Baronia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Envelhecimento da população; 
- Diminuição da População; 

- Acomodação da população e Falta 
de frontalidade; 

- Burocratização do sistema de 
saúde; 

- Falta de políticas preventivas de 
saúde; 

- Aumento da procura dos serviços 
de saúde; 

- Inexistência de articulação entre 
os serviços de saúde do Concelho; 
- Diminuição da disponibilidade dos 

médicos; 
- Falta de articulação entre os 

serviços de saúde e as Instituições 
Locais; 

- Falta de Articulação entre os 
Serviços de Saúde e a Câmara 

Municipal de Alvito. 
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De uma forma resumida, após uma reflexão efectuada pelos parceiros do CLAS, na área 

da Saúde, identificaram-se os seguintes problemas e prioridades de intervenção : 

 

 

Análise e Estabelecimento de Prioridades 
 
Problemas Prioritários – Saúde  
 
- Níveis de Saúde da População Precários; 
 
– Falta de substituição do médico de família; 
 
– Assistência Médica Diminuta(Falta de Serviço de Urgência, atendimento 
permanente); 
 
– Apoio domiciliário insuficiente a doentes incapacitados e idosos; 
 
- Inexistência de consultas para doentes não inscritos na lista; 
 
– Instalações degradadas e desajustadas do posto de saúde de VNB. 
 

 
Neste sentido estabeleceu-se como prioridades : 
 
 
– Utilizar as  Novas Instalações Centro de Saúde de Alvito; 
 
- Tentar rentabilizar ou sensibilizar os 2 Médicos no Concelho; 
 
–  Estabelecimento de parcerias com as Instituições locais (IPSS); 
 
– Sensibilizar os utentes para  apresentação da queixa no local próprio 
(Centro de Saúde); 
 
– Estabelecer ou rever acordo com a Câmara Municipal de Alvito. 
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CAPÍTULO III 

SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL 

 

Sub - Capítulo I – Forças de Segurança: Guarda Nacional Republicana 

 

A segurança é um valor essencial na sociedade, sendo imprescindível para o 

desenvolvimento social e económico do país. 

A este nível, a Guarda Nacional Republicana é a única entidade com instalações e 

pessoal no Concelho. Trata-se de uma força de segurança constituída por militares 

organizados num corpo especial de tropas que tem como tarefas especificas : 

• Manter e restabelecer a segurança dos cidadãos e da propriedade pública, privada e 

cooperativa, prevenindo ou reprimindo os actos ilícitos contra eles cometidos; 

• Coadjuvar as autoridades judiciárias, realizando as acções que lhe são ordenadas 

como órgão de polícia criminal; 

• Velar pelo cumprimento das leis e disposições em geral, nomeadamente as relativas 

à viação terrestre e aos transportes rodoviários; 

• Colaborar no controlo da entrada e saída de cidadãos nacionais e estrangeiros no 

território nacional; 

• Auxiliar e proteger os cidadãos e defender e preservar os bens que se encontrem em 

situações de perigo, por causas provenientes de acção humana ou da natureza; 

• Colaborar na prestação de honras de estado; 

• Colaborar na execução da política de defesa nacional 

 

As Freguesias do concelho de Alvito são patrulhadas pela Guarda Nacional Republicana 

que tem como efectivo do posto 14 militares, dos quais, 1 Sargento, 2 Cabos e 11 

Soldados.  
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Neste Capítulo efectuar-se-á uma breve reflexão sobre a criminalidade registada no 

Concelho, nos últimos anos. Os dados que a seguir se demonstram foram fornecidos 

pela GNR e dizem respeito ao ano de 2004. 

 No primeiro semestre de 2004 registaram-se no Posto Territorial de Alvito da Guarda 

Republicana 481 ocorrências. Destas, 51,5% correspondem a crimes contra o 

património, seguindo-se da criminalidade contra pessoas com 19,5%. 

 

 Gráfico : Processos Instaurados em 2004 

Processos instaurados em 2004
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(Fonte: Guarda Nacional Republicana de Alvito) 

 

Como se verifica pela análise deste gráfico, no ano de 2004, foram instaurados 79 

processos-crime, sendo que estes são considerados a partir do momento da queixa 

presente ao Tribunal. Dos crimes objecto de participação, no ano de 2004, cerca de 

29,1% forma praticados contra as pessoas e 34,1% contra o património, representando 

os demais crimes 36,8%. Pode-se concluir que no Concelho predominam os crimes 

contra o património e, dentro deste tipo, a denominada pequena criminalidade, seguidos 

dos crimes contra as pessoas e sem grande representatividade os crimes contra a vida 

em sociedade. 
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No ano de 2004 a Guarda Nacional Republicana de Alvito realizou 14 detenções, sendo 

que 4 foram a condutores embriagados, 4 por condução sem habilitação própria, 4 por 

mandato do tribunal, 1 por crime de caça e pesca e a restante registada em outros 

crimes. 

Gráfico: Detenções em 2004 

Detenções em 2004
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(Fonte: Guarda Nacional Republicana de Alvito) 

 

O Posto Territorial de Alvito registou no ano transacto 29 acidentes, dos quais 21 por 

colisão, 4 por despiste e 4 por atropelamento, para uma leitura mais pormenorizada 

observe-se o Gráfico Seguinte: 
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Gráfico : Acidentes de Viação em 2004 

Acidentes de Viação em 2004

21

4

4

0
colisão

despiste

atropelamento

outros

   

  (Fonte: Guarda Nacional Republicana de Alvito) 

 

Foram levantados 231 autos de contra-ordenação, sendo que a grande maioria diz 

respeito a legislação rodoviária com 219 casos, 11 posturas municipais e 1 incluído na 

categoria de outros mas que não é especificado. 

 

Gráfico : Autos de Contra Ordenação em 2004 

Autos de Contra-Ordenação em 2004
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   (Fonte: Guarda Nacional Republicana de Alvito) 
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Sub Capítulo II – Protecção Civil -  Bombeiros Voluntários de Alvito  

 

Os Bombeiros através da sua estrutura têm como objectivo a protecção de pessoas, bens 

e do ambiente, prevenindo situações que as ponham em perigo ou limitando as suas 

consequências. As missões de protecção e socorro que lhes são confiadas face às 

inúmeras situações em que se torna necessária a sua intervenção, impõem uma 

formação multidisciplinar e que assim estejam preparados para intervir nas diversas 

situações, das quais se destacam o socorro às vitimas de acidentes rodoviários, a 

urgência pré-hospitalar, o combate a incêndios, a intervenção em cheias e inundações e 

em todos os serviços que lhe sejam solicitados. 

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito têm um quadro de pessoal em toda 

a sua estrutura de  9 profissionais, sendo que 2 são Administrativos, 1 Auxiliar de 

Limpeza, 5 Motoristas, 1 Comandante em regime de avença, como se pode constatar 

pelo quadro  seguinte: 

Quadro: Pessoal ao Serviço nos Bombeiros Voluntários de Alvito em 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Bombeiros Voluntários de  Alvito,2004) 

 

 

 

                       Serviço  
         Nº. 
        de 
 funcionários            

 
Sexo 

Feminino 
 

 
Sexo 

Masculino 

 
Média 

de 
 Idades 

Administrativo 2 2 - 35 

Auxiliar de Limpeza 1 1 - 45 

Motoristas  5 - 5  
30 

Maqueiros  - - -  

Socorristas - - -  

Telefonistas - - -  

Comandante   (Avença) 1  1 45 

     

TOTAIS 9 3 6  



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  47 
 

Rede Social 

Além destes a associação tem 65 voluntários no Quadro Activo como se pode constatar 

no quadro seguinte:  

 

Quadro: Pessoal Voluntário ao Serviço dos Bombeiros de Alvito 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Fonte : Bombeiros Voluntários de Alvito, Dez 2004 ) 

Quadro 

Nº.de 
Voluntário

s                
p/ Quadro 

 
Categoria 

Nº.de 
Voluntário

s 
p/categori

a 

 
Sexo 

Feminin
o 
 

 
Sexo 

Masculino 

 
Média 

de 
Idades  

Comando 3      

  Comandante 1 - 1 45 

  2º.Comandante  1 - 1 47 

 
 Adjunto de 

Comando 1 - 1 38 

Quadro Activo 27  - - -  

  Chefes - - -  

  Sub Chefes 2  2 41 

  Bombeiros de 
1ª.Classe 5  5 31 

  Bombeiros de 
2ª.Classe 10 1 9  

39 

  Bombeiros de 
3ª.Classe 10 1 9 24 

Especialistas e 
Auxiliares 

35      

  Aspirantes 6  6 26 

 

 Motorista 
Equip. 

Bombeiro 
2ª.Classe 

1 

  
1 

 
63 

 

 Enfermeiros 
Equip. 

Bombeiros de 
1ª.Classe 

2 

 
1 

 
1 

 
38 

  Auxiliares 5 2 3 43 

  Músicos 8 5 3 20 

  Cadetes 4  4 17 

  Cadetes 
(Não Inscritos)  9  

2 
 

7 
 

14 
       

Totais   65 12 53 27 
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Para completar este grupo de Soldados da Paz o Quadro de Reserva conta com 2 

Bombeiros e o Quadro de Honra com 7, conforme quadro seguinte: 

 

 

Quadro: Pessoal no Quadro de Reserva e Quadro de Honra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Bombeiros Voluntários de Alvito Dez.2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 

Nº.de 
Voluntário

s                
p/ Quadro 

 
Categoria 

Nº.de 
Voluntário

s 
p/categori

a 

 
Sexo 

Feminin
o 
 

 
Sexo 

Masculino  

 
Média 

de 
Idades  

       

Reserva 2      

  Chefe 1  1 50 

 
 Bombeiro 

1ª.Classe 1  1 44 

Honra 7      

  Adjunto de 
Comando 1  1 53 

  Chefe 1  1 60 

  Bombeiros 
1ª.Classe 5  5 69 

       

       

Totais   9  9 48 
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As Missões deste corpo de Bombeiros em 2004 estenderam-se às mais variadas áreas: 

 

- O Combate a Incêndios envolveu os Bombeiros que foram chamados para 49 fogos, 

39 Florestais, 5 urbanos, 2 industriais e 3 de transporte, como se pode verificar na 

leitura do gráfico seguinte: 

 

Gráfico: Número de Incêndios em 2004 

Incêndios em 2004

39

5
2 3

Rural/Florestal

Urbanos

Industrial

Transporte

 

 

 

Os Bombeiros prestam Socorro às populações em todo o tipo de Acidentes, a 

Náufragos e também em buscas Subaquáticas. 

Em 2004 registaram-se no Concelho de Alvito 31 Acidentes dos quais 11 foram 

Rodoviários, 1 Aquático e 1 de Trabalho como se pode constatar pela leitura do quadro 

seguinte: 
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Gráfico : Número de Acidentes em 2004 

Acidentes em 2004

11

1
19

Rodoviários

Aquáticos

Trabalho

«

 

(Fonte: Bombeiros Voluntários de Alvito, 2004) 

 

Ao nível da saúde em 2004 foram feitas 2366 intervenções, o maior numero de 

solicitações registou-se no transporte de doente (consultas, tratamentos, retornos), 1230, 

seguida das doenças súbitas que foram de 598 e de transferências urgentes 445 

chamadas, 81 quedas, 6 transportes de Parto, 3 Intoxicações, 2 chamadas por agressão , 

1 tentativa  de suicídio  que podem ser consultadas no gráfico seguinte: 

Gráfico: Número de Intervenções na área da Saúde em 2004 

1230

445

598

2

1

81

3

6 Agressão

Tentatica suicidio

Intoxicações

Parto

Quedas

Transporte de
Doentes
Transfereênçias
urgentes
Doenças Súbitas

 

(Fonte Bombeiros Voluntários de Alvito 2004) 
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Foram ainda efectuadas intervenções noutros sinistros nomeadamente inundações, 

salvamento animal, abertura de porta, abastecimento de água e lavagem de pavimento 

num total de 37 conforme Gráfico abaixo: 

 

Gráfico: Número de Outros Sinistros em 2004 

                         Outros Sinistros em 2004
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   (Fonte: Bombeiros Voluntários de Alvito, 2004) 

 

A prevenção contra incêndios em edifícios públicos, casas de espectáculos e 

divertimento público e outros recintos, mediante solicitação e de acordo com as normas 

em vigor, nomeadamente durante a realização de eventos de aglomeração de público 

fazem parte das missões dos Soldados da Paz. Em 2004 foram feitas em matéria de 

Prevenção 66 intervenções nomeadamente, 12 em Prevenção a Espectáculos, 4 

Prevenção a Desporto, 44 Prevenção e Patrulhamento Rural/Florestal e 6 em Prevenção 

e Patrulhamento Rodoviário. 
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No Gráfico seguinte poder-se-á fazer uma leitura das intervenções dos Bombeiros nesta 

matéria: 

 

Gráfico: Número de Prevenções realizadas em 2004  

                         Prevenções em 2004
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44
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(Fonte: Bombeiros Voluntários de Alvito) 

 

Ainda em 2004 participaram noutras acções, para as quais estão tecnicamente 

preparados e se enquadram nos seus fins específicos, contudo é importante realçar que 

têm surgido alguns falsos alarmes nomeadamente em Incêndios Urbanos, Acidentes 

Rodoviários, Saúde, Emergência Pré-Hospitalar e em Fuga a Queimadas que embora 

não sejam em grande numero já deixam alguma preocupação aos responsáveis desta 

corporação de Bombeiros uma vez que envolveram Bombeiros que poderiam 

eventualmente ser chamados para outro tipo de solicitações. 
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Gráfico: Número de Falsos Alarmes registados em 2004 

  Falsos Alarmes em 2004
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   (Fonte: Bombeiros Voluntários de Alvito) 

 

 

De seguida apresenta-se a análise Swot dos problemas identificados pelos parceiros na 

área da Protecção Civil : 
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Segurança e Protecção Civil 

Forças Fraquezas 
 

- Existência de Voluntariado e 
espírito Associativo; 

 
- Recursos existentes (Físicos, 
Materiais e Humanos) nas outras 

instituições; 
 

- Articulação com outras instituições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Falta de recursos humanos e 
materiais (GNR/ Bombeiros); 

 
- Falta de um programa de 

sensibilização municipal na área da 
protecção civil; 
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Oportunidades Ameaças 

 
- Voluntariado e espírito associativo; 

 
- Gabinete técnico de Serviço Social 
e Gabinete Apoio ao Munícipe da 
Câmara Municipal de Alvito; 

 
 

- Plano de formação na área da 
protecção civil, para os recursos 

humanos das instituições. 

 
- Concelho diminuto com 

características muito próprias; 
 

- Desadequação das políticas sociais 
ao nível da intervenção social; 

 
- Falta de empenho das instituições 

do Concelho na resolução dos 
problemas; 

 
- Falta de articulação entre as 

instituições; 
 

- Desmotivação relativamente à 
participação activa nas questões 

sociais; 
 

- Falta de recursos económicos. 
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De uma forma resumida, após uma reflexão efectuada pelos parceiros do CLAS, na área 

da Protecção Civil, identificaram-se os seguintes problemas e prioridades de 

intervenção : 

 

 

Análise e Estabelecimento de Prioridades 
 
Problemas Prioritários –  Protecção Civil  
 

 

- Falta de recursos humanos e materiais (GNR/ Bombeiros); 
 
- Falta de um programa de sensibilização municipal na área da protecção 
civil. 
 

 

Neste sentido estabeleceu-se como prioridades : 
 

-  Acentuar a existência de Voluntariado e espírito Associativo; 
 
- Aproveitar os Recursos existentes (Físicos, Materiais e Humanos) nas 
outras instituições; 
 
- Fazer a Articulação dos Serviços de Protecção Civil com outras 

Instituições. 
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CAPÍTULO IV 

HABITAÇÃO 
 

O problema da habitação assume-se como um dos mais importantes pelo reflexo que 

tem na qualidade de vida das populações, tanto pela precariedade dos espaços físicos 

como pelos problemas sociais que suscita. Esta situação é válida tanto ao nível nacional 

como ao nível local (concelho de Alvito). A habitação está consagrada na Constituição 

da República Portuguesa como um direito que assiste a todos, sendo entendida como 

uma necessidade básica a satisfazer. Sendo a habitação um requisito primário da 

condição humana, as condições de habitabilidade podem ser um mecanismo gerador de 

situações de pobreza e de maior vulnerabilidade à exclusão social, podendo assim 

contribuir para desajustamentos familiares e sociais. 

 

No âmbito deste Capítulo, realizou-se uma análise do número de alojamentos existentes, 

segundo as formas de ocupação, tipo de edifícios e onde se situam. Analisaram-se 

também as instalações e infra-estruturas existentes nos alojamentos (electricidade, 

sanitários, água canalizada). Deste modo, tomou-se como base informativa os dados 

disponíveis pelo Instituto Nacional de Estatística, e dados da Câmara Municipal de 

Alvito.   

 

Por alojamento entende-se o local distinto e independente que, pelo modo como foi 

construído, reconstruído, ampliado ou transformado, se destina à habitação. Assim, a 

partir dos resultados dos CENSOS 2001, pode-se observar o seguinte: 
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Quadro  – Alojamentos familiares e colectivos, por freguesias 

Alojamentos Familiares*  
Clássicos *** Outros Total 

Alojamentos 
Colectivos** 

Alvito 737 3  740 9 
V.NBaronia 770 2  772 2  
Concelho 1507 5 1512 11 

(Fonte: CENSOS 2001) 

 * Entende-se todo o alojamento que, pelo modo como foi construído, ou está a ser utilizado, se destina a alojar, 

normalmente apenas uma família, embora nele possam residir várias. 
**  Este alojamento define-se como todo o local que, pela forma como foi construído ou transformado, se destina a 

alojar mais do que uma família. 

*** Define-se como todo o alojamento que, fazendo parte de um edifício com carácter permanente, ou sendo 

estruturalmente separado daquele, pela forma como foi construído, reconstruído ou reconvertido se destina à 

habitação permanente de uma família, não estando no momento censitário a servir para outros fins. 

 

Analisando os dados definitivos dos CENSOS 2001, que se encontram disponíveis, 

podem-se observar:  

 

Quadro  – Distribuição dos edifícios segundo a data de construção  

Edifícios segundo a data de construção  Total de 
Edifícios Antes de 

1919 
1919-1945 1946-1970 1971-1990 1991-2001 

Alvito 737 29 77 51 197 141 
V.NBaronia 767 51 63 143 267 146 
Concelho 1504 206 340 245 384 329 

(Fonte: INFOLINE: Resultados provisórios dos CENSOS 2001 – www.ine.pt) 

 

 

Na freguesia de Alvito nota-se que dos 737 edifícios registados segundo os censos 

2001, 29 foram construídos antes de 1919, sendo que a grande maioria 713 edifícios 

foram construídos depois de 1971. 
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Na freguesia de Vila Nova da Baronia o parque habitacional regista 767 edifícios, sendo 

que 51 são anteriores a 1919 e que as construções mais recentes 413 foram construídas 

depois de 1971. 

 

No que diz respeito à época de construção, os resultados definitivos dos CENSOS 2001 

apresentam intervalos de anos mais reduzidos. 

 

De forma mais objectiva observe-se a época de construção dos 1504 edifícios existentes 

no concelho. 

 

Gráfico : Percentagem de Edifícios segundo a época de construção  

 

Percentagem de edifícios segundo a época de constru ção

10,24%

6,05%

10,24%
11,64%

22,61%

13,69%

9,71%

6,91%
9%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Antes de
1919

1919-
1945

1946-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2001

 
               (Fonte: CENSOS 2001) 

 

Pode-se facilmente concluir que, apesar de se ter verificado um aumento muito 

significativo na construção de edificações nos últimos 30 anos e em particular nos 

últimos 10 anos (11,64%% dos edifícios foram construídos na última década), o 

Concelho continua a apresentar um parque habitacional antigo (36,29% dos edifícios 

foram construídos antes de 1945).  

 

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  60 
 

Rede Social 

 

Comparando estes dados com os referentes aos Censos 91, verifica-se que: 

Quadro – Variação do número de edifícios entre 1991 e 2001 

EDIFÍCIOS 
1991 2001 Variação % 
1175 1504                      8,22 % 

(Fonte: INFOLINE: Destaques do INE – www.ine.pt) 

 

Também se verifica uma variação positiva a este nível, ainda que inferior ao que se 

passa no país, no Alentejo. Assim temos: 

- Portugal: variação de 11,1% 

- Alentejo: variação de 12,9% 

- Alvito: variação de 8,22  

Relativamente aos materiais em que são construídos esses edifícios pode-se observar o 

quadro seguinte: 

Quadro  - Distribuição dos edifícios segundo  os principais materiais utilizados na 

construção  

MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO  
 
 

BETÃO 
ARMADO 

 
PAREDES DE 
ALVENARIA 

ARGAMASSADA 
COM PLACA 

 
PAREDES DE 
ALVENARIA 

ARGAMASSADA 
SEM PLACA 

PAREDES DE 
ADOBE, 

TAIPA, OU 
ALVENARIA 
DE PEDRA 

SOLTA 

OUTROS 

TIPO DE 
ESTRUTURA DE 
CONSTRUÇÃOS 

 
0 

 
893 

 
128 

 
481 

 
2 

 BETÃO À 
VISTA 

LADRILHOS OU 
PASTILHAS 
CERÂMICAS 

PEDRA REBOCO 
TRADICIONAL 

OU 
MARMORITE 

OUTROS 

REVESTIMENTO 
EXTERIOR 

1 5 1 1496 1 

 EM 
TERRAÇO 

INCLINADA 
REVESTIDA A 

TELHAS 

INCLINADA 
REVESTIDA A 

OUTROS 
MATERIAIS 

MISTA 
(TELHADO E 
TERRAÇO) 

 

COBERTURA 1 1442 11 50  

 (Fonte :Anuário Estatístico da Região Alentejo-2003) 

A habitação no concelho de Alvito pauta-se, assim, por problemas estruturais que 

decorrem da antiguidade e degradação dos edifícios. 
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O concelho de Alvito apresenta segundo os Censos 2001, 966 alojamentos familiares de 

residência habitual, alguns ainda não estão dotados de electricidade e agua canalizada, 

conforme se pode verificar pelo quadro seguinte: 

 

Quadro  – Distribuição dos Alojamentos Clássicos como residência habitual, segundo 

as condições habitacionais 

 Aloj. Famil. 

de residência 

habitual 

(total) 

                   

Sem 

electricidade 

Com água 

(pública e 

privada) 

 

 Sem água 

(canalizada) 

 

Com esgotos 

(saneamento 

e fossas) 

Concelho 966 12 952 19  887  

(Fonte: INFOLINE: Resultados provisórios dos CENSOS 2001 – www.ine.pt) 

 

Os resultados definitivos dos CENSOS 2001, apresentam uma pequena variação ao 

nível do número de alojamentos familiares de residência habitual, identificando 966. Os 

dados ao nível do Concelho são os seguintes: 

- Em relação à existência de energia eléctrica no alojamento, pode-se dizer que em 

1,23% dos casos esta não existe, o que corresponde a 12 alojamentos, havendo 959 

alojamentos com electricidade; 

- No que diz respeito às instalações sanitárias, pode-se observar o quadro seguinte:  

 

Quadro  – Número de alojamentos no Concelho, segundo as condições sanitárias 

Concelho Instalações Sanitárias (Retrete/Esgotos) 

Com retrete no alojamento 
Com dispositivo de descarga Sem dispositivo de descarga 

Rede 
Pública 

Rede 
Privada 

Outros 
casos 

Rede 
Pública 

Rede 
Privada 

Outros 
casos 

Retrete 
fora 

Sem 
retrete 

Alvito 

812 72 3 32 1 4 21 26 

(Fonte: CENSOS 2001) 
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Pela análise deste quadro, pode-se concluir que dos alojamentos com retrete 85,9 % 

estão ligados à rede pública de esgotos, facto que espelha a boa taxa de cobertura de 

saneamento básico existente no ano de 2001. 

 

Relativamente ao abastecimento de água nos alojamentos de residência permanente, 

pode-se observar o quadro: 

 

 

 Quadro - Número de alojamentos no Concelho, segundo o abastecimento de 

água 

Com água canalizada no 
alojamento 

Sem água canalizada Concelho 

Rede Pública Rede Privada 

Com água canalizada 
fora do alojamento, 

mas no edifício Fontanário Poço 
ou furo 

Outra 
forma 

Alvito 883 69 - 5 12 2 

(Fonte: CENSOS 2001) 

 

De destacar que 92,7% destes alojamentos possui água canalizada, no entanto apenas 

8,3% é proveniente da Rede Privada, regista-se no entanto a existência de habitações 

que ainda não possuem água canalizada, nestes casos recorre-se ao Fontanário da 

Freguesia ou a um poço para retirar água. 
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 HABITAÇÃO SOCIAL  

 

A Portaria n.º 580/83 de 17 de Maio estabelece que as habitações sociais são habitações 

a custos controlados promovidas pelas câmaras municipais, cooperativas de habitação 

económica, pelas instituições de solidariedade social e pela iniciativa privada com apoio 

financeiro do Estado e destinadas à venda ou arrendamento.  

 

No Concelho de Alvito existem 5 Bairros de Habitação Social, distribuídos pelas duas 

freguesias:  

 

Na freguesia de Alvito são 3 os locais onde estão instaladas 23 famílias: 

- Bairro da Tapada do Lucas; 

- Bairro D. Dinis; 

- Bairro Padre Américo.   

 

Na freguesia de Vila Nova da Baronia são 2 os Bairros de Habitação Social que 

albergam 25 famílias: 

-  Bairro da Casa do Povo; 

-  Bairro da Cardosa.  

 

As habitações são essencialmente constituídas por 1, 2 e 3 quartos, com sala, cozinha e 

instalações sanitárias. 

 

Apesar da existência deste tipo de habitação social, nos últimos anos nada mais foi 

construído sendo apontado pelos parceiros do CLAS da Rede Social de Alvito como um 

dos problemas existentes no Concelho, e que foi alvo de uma análise Swot que a seguir 

se descreve: 
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Habitação 

Forças Fraquezas 
 

- Existência de terrenos para 
Habitação Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- Degradação do Parque 
Habitacional; 

 
- Falta de habitação social; 

 
- Falta de lotes para construção a 

preços competitivos. 
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Oportunidades Ameaças 
 

- Existência de casas degradadas 
que podem ser recuperadas e 

expropriadas. 
 

 

- Falta de empenho das 
instituições do concelho na 

resolução dos seus problemas; 
 

- Desadequação das políticas 
sociais ao nível da Intervenção 

Social; 
 
 

- Falta de articulação entre as 
instituições; 

 
- Falta de recursos económicos 

concelho diminuto com 
características muito próprias; 

 
- Desmotivação relativamente à 
participação activa nas questões 

sociais. 
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De uma forma resumida, após uma reflexão efectuada pelos parceiros do CLAS, na área 

da Habitação, identificaram-se os seguintes problemas e prioridades de intervenção : 

 
 

Análise e Estabelecimento de Prioridades 
 
Problemas Prioritários –  Habitação 
 

 

- Degradação do Parque Habitacional; 
 
- Falta de habitação social; 
 
- Falta de lotes para construção a preços competitivos. 
 

 
 

 

Neste sentido estabeleceu-se como prioridades : 
 

 

- Rever a existência de projectos e de terrenos para Habitação Social. 
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CAPÍTULO V 

DINAMICAS CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS 

  Sub – Capítulo I – Associativismo 

O associativismo representa uma das formas de desenvolvimento de uma localidade, 

sendo através dele que a comunidade se junta, se torna activa, assumindo um papel 

preponderante na sociedade em que se insere, promovendo a participação. 

 

No Concelho de Alvito, o associativismo representa uma realidade sustentável, 

existindo um número significativo deste tipo de instituições que desenvolvem a sua 

actividade nas mais variadas áreas. Assim, existem associações desportivas, culturais, 

recreativas e de intervenção social, com alguma representatividade na região e cujo 

grande objectivo é a dinamização do Concelho. 

Nesse sentido apresentamos neste  Capitulo as Associações  do concelho de Alvito: 

 

o APCC - Associação para a Promoção Cultural da Criança 

 

 É uma Organização não Governamental, de âmbito nacional e sem fins lucrativos que 

desenvolve actividades socioculturais e educativas de ocupação de tempos livres para 

crianças e jovens. 

 

Toda a intervenção da associação baseia-se nos princípios orientadores da solidariedade, 

igualdade, cooperação, defesa do ambiente e na experiência adquirida ao longo de duas 

décadas, aliando ao aspecto lúdico uma componente educativa. As suas actividades têm 

por finalidade o desenvolvimento global do individuo nas suas vária dimensões, 

promovendo o seu sentido de justiça, de responsabilidade, de respeito pela diferença, e 

motivando-o para uma participação mais activa e construtiva da sociedade numa 

perspectiva intercultural. 

Actualmente a APCC, organiza actividades em diversas áreas, como sejam campos de 

férias, intercâmbios de jovens, formação base e complementar de animadores, projectos 
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de cooperação com países de expressão portuguesa, exposições, seminários, 

enquadramento de jovens e animação de grupos. Estas acções contam com o apoio 

regular da Secretaria de Estado da Juventude – Instituto Português da Juventude, e de 

entidades públicas e privadas. 

 

o Associação Juvenil Nova Geração  

Fundada em Dezembro de 1998, esta é uma associação que tem como objecto promover 

o estudo, investigação e difusão de noticias relativamente aos jovens, cooperando com 

todas as entidades públicas e privadas, visando a integração social e o desenvolvimento 

de politicas adequadas à sua condição, assim como realçar o papel activo que a 

juventude deve exercer na sociedade actual; preservar o património cultural, histórico e 

natural de Alvito; 

Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associados, na base de 

iniciativas relativas às problemáticas da juventude, mais concretamente, as que estão 

mais relacionadas com a juventude do concelho de Alvito. 

Actualmente as actividades que desenvolve passam pela  promoção de campos de férias 

e actividades no âmbito da cultura e do desporto para a comunidade, engloba 

igualmente um canil, único no concelho, a associação conta com 125  sócios. 

 

o  Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alvito 

Foi fundada em 27 de Abril de 1993, os seus sócios são os Pais dos alunos das Escolas 

do Concelho de Alvito. 

A associação tem por objectivo o desempenho do papel atribuído às associações de pais 

e encarregados de educação pelo decreto-lei 327/90 de 27 de Novembro. 

Como objectivos específicos a associação deve: 

Pronunciar-se sobre e participar na politica educativa geral; 

Participar nos órgãos da escola bem como intervir na organização das actividades de 

complemento curricular, de desporto escolar e de ligação escola meio; 

Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade e amizade entre professores pais 

encarregados de educação e alunos; 
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Contribuir para o desenvolvimento do interesse dos pais ou encarregados de educação e 

seus filhos ou educandos pelos problemas sociais culturais e educacionais;  

Contribuir para a resolução dos problemas relativos ao bem-estar e segurança dos 

alunos na escola, quer em actividades lectivas quer em tempos livres; 

Pugnar pela qualidade e liberdade de ensino; 

Colaborar com as autoridades, entidades e serviços locais no âmbito dos estatutos. 

 

o  Banda Filarmónica da Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Alvito 

A Banda da Associação dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Alvito foi fundada 

em 1978, resultante da extinção da antiga Filarmónica 10 de Dezembro. A banda teve a 

sua primeira actuação a 18 de Março de 1979. Ao longo de 10 anos e liderada pelo 

Mestre Augusto Penedo, participou assiduamente em concertos e festas um pouco por 

todo o país. 

Em 1989 em face da saída do mestre da banda por motivos de saúde esta desintegrou-se 

tendo sido reactivada em 1997 com o Prof. Manuel Sardinha, tendo tido a sua primeira 

actuação a 1 de Dezembro de 1997.  

É actualmente constituída por 35 elementos de ambos os sexos com idades 

compreendidas entre os 11 e os 72 anos. 

 

o  Clube de Natureza de Alvito 

Fundado em 25 de Setembro de 1995 é uma das principais instituições desportivas do 

Concelho e conta actualmente com 407 Sócios. 

Das modalidades praticadas pelos atletas do clube destacam-se ao nível formativo a 

Ginástica (infantil), Patinagem e Natação e ao nível desportivo o Atletismo a 

Orientação, Ténis de Mesa e o Triatlo. 

O Clube de Natureza de Alvito visa a promoção de actividades físicas, desportivas e 

culturais com o objectivo de harmonizar a actividade humana com a preservação da 

natureza.   
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o Associação do  Grupo de Cante  Coral Alentejano de Alvito 

 

Fundado em 10 de Maio de 1976 mantém até hoje bem viva a tradição do Cante 

Alentejano. O grupo foi inicialmente formado unicamente com elementos do sexo 

masculino, actualmente é constituído por 23 elementos de ambos os sexos, tornando-se 

assim num grupo de canto coral misto, O Grupo ao longo destes anos além de 2 cassetes 

gravadas e de um CD, já percorreu todo o país levando assim a todas as regiões o cante 

tradicional da nossa região. Na sua Sede Social o Grupo possui um vasto espólio de 

utensílios agrícolas artesanais a necessitarem de catalogação e inventariação com o 

objectivo de poderem integrar um futuro circuito museológico. 

 

 

o  Associação do Grupo Coral Alentejano Amigos do Cante de Alvito, 

fundado em Dezembro de 2002, conta actualmente com 23 elementos, este grupo 

gravou recentemente o seu primeiro CD, e conta no seu curriculum com actuações em  

várias partes do país . 

 

 

o  Grupo Coral e Instrumental “ Campos do Alentejo”  

Inserido na Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito tem como objectivo a 

criação, preservação e divulgação da música do Alentejo. Foi fundado em 1983, tendo 

interrompido a sua actividade em 1990, sendo nesta primeira fase constituído por 14 

elementos de ambos os sexos. 1994 foi o ano que marcou o reaparecimento do grupo 

com uma formação de 12 elementos masculinos, actualmente são 14 os elementos. O 

Grupo gravou até ao momento 3 cassetes e 3 Cd`s que tem mantido sempre uma boa 

aceitação por parte do público. 
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o  Grupo Desportivo e Cultural de Alvito 

Foi fundado em 24 de Junho de 1981 com a finalidade de promover 

desportiva, cultural e recreativamente os seus associados que actualmente 

são 350. 

Este clube tem actualmente em funcionamento as seguintes modalidades: 

-Cicloturismo  

-Escola de Futebol 

-Futebol sénior  

-Futebol para Veteranos.   

 

 

 

o Grupo Desportivo e Cultural da Baronia 

Actualmente sem actividade. 

 

o  Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Vilanovense 

 

Foi Fundada em 1925 com o propósito de criar uma banda filarmónica, posteriormente 

alargou-se à promoção de actividades de animação e convívio dos sócios da 

colectividade, foi também neste período que foi constituído um grupo musical na área 

do Jazz.  

 A Sociedade conta actualmente com 150 sócios. 

Realiza actividades para todas as faixas  etárias da população : 

- Escola de Musica; 

- Ginástica Aeróbica;  

- Centro de Convívio. 
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o Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado de 

Micro - Regiões Rurais 

A Terras Dentro é uma Associação de Desenvolvimento Local sem fins lucrativos, 

reconhecida como Organização não Governamental para o Desenvolvimento e 

equiparada como Organização não Governamental de Ambiente, é igualmente Entidade 

de Utilidade Pública e Entidade Formadora acreditada pelo IQF. 

 
A Associação está sedeada em Alcáçovas mas a sua área de actuação abrange diversos 

concelhos do Alentejo Central e Baixo Alentejo. O concelho de Alvito é parte integrante 

da zona de intervenção da Terras Dentro e a associação tem desenvolvido diversas 

iniciativas neste concelho e no âmbito de diversos programas de financiamento 

(comunitários e nacionais). 

 

A Terras Dentro constitui-se como um recurso para o concelho de Alvito uma vez que 

tem alguns projectos/ programas implementados no concelho e a possibilidade de 

candidatar outros projectos, e prestar assistência técnica nomeadamente: 

- Elaboração de diagnósticos; 

- Realização de  estudos de natureza económica e social; 

- Realização de estudos de carácter ambiental ou agrícola; 

- Elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento local e apoio à sua 

concretização; 

- Recrutamento e selecção de pessoal; 

- Concepção de materiais de divulgação e de estratégias promocionais; 

- Organização e apoio à consolidação de estruturas associativas para o desenvolvimento; 

- Apoio técnico, jurídico e administrativo à gestão de candidaturas e e projectos 

nacionais e/ou comunitários; 

- Organização e promoção de eventos (feiras, colóquios, exposições);  

- Preparação de concursos e candidaturas para programas de incentivo; 
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- Valorização e promoção de produtos locais (turismo, agro-alimentares e outros); 

- Organização de actividades de intercâmbio técnico ou cultural no país e/ou no 

estrangeiro; 

- Organização e implementação de planos de formação profissional em qualquer 

domínio; 

- Edição de Livros. 

Entre os projectos que estão em vigor presentemente e que abrangem o concelho 

destacam-se: 

 

- Projecto CAL (Cooperação e Apoio Local) financiado no âmbito do POEFDS eixo -  

5   medida 5.1 – projecto de apoio ao desenvolvimento sócio-comunitário que 

desenvolve diversas acções e em vários níveis de actuação, nomeadamente: 

 

• Promoção da Participação e da acção comunitária 

. Estudos de Formação 

. Oficinas do Tempo 

. DICAS 

. Organização e Dinamização de Workshops 

. Acções de sensibilização para pais, professores e agentes educativos 

. Gabinete de Orientação Familiar e Profissional 

. Rede de Parceria 

• Melhoria das Competências Pessoais e Sociais 

. Rede Natura 2000 (educação ambiental) 

. Promoção da Cidadania através das Letras e dos números 

. Acompanhamento Psicossocial 

• Formação e Qualificação de Agentes de Desenvolvimento Comunitário 

. Formação em Inteligência Emocional na Educação 

. Formação em Animação de Grupos 

. Formação Interna para técnicos e parceiros do projecto. 
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- Iniciativa Comunitária para o Desenvolvimento Rural (Leader +) – Plano de 

Desenvolvimento Local de apoio a estratégias integradas de desenvolvimento rural 

incidentes no apoio à criação e modernização agro-alimentar em pequena escala, 

turismo em espaço rural e do artesanato, apostando na promoção de valores, serviços e 

produtos de qualidade e na valorização dos recursos humanos. 

 

- Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – integrado 

no Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

proporciona a todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos a certificação ao 

nível dos 3.º, 2.º e 1.º ciclos do ensino básico de escolaridade, equivalente para todos os 

efeitos legais aos diplomas emitidos pelo Ministério da Educação. 
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Sub – Capítulo II – Equipamentos Culturais e Recreativos 

 

 

Em relação aos equipamentos culturais pode-se afirmar que existem algumas  carências. 

Destacam-se ao nível destes equipamentos as seguintes estruturas: 

o 1 Biblioteca Municipal - Relativamente a esta biblioteca, pode-se observar o 

quadro que se segue: 

Quadro : Dados relativos à Biblioteca Municipal de Alvito 

Data do início de funcionamento 9 de Outubro 2004 
Ano da construção e ocupação do novo edifício Inicio da construção 2001 , ocupação do 

edifício 2004 
Salas de leitura – 3 (adultos, infantil-juvenil 

e periódicos) 
Salas de audiovisuais – 1 

Salas de informática – 1 (integrada na sala 
dos periódicos) 

Ocupadas 

Outras – (biblioteca municipal), (depósitos) 
e (gabinete/sala de reuniões) 

Nº de divisões 

Pólos 1 Vila Nova da Baronia 
Nº de livros  21996 (18 de Fevereiro 2005) 

Vídeos  
Leitores de CD’s  

CD’s 1616 (18 Fevereiro 2005) 
DvD`s 59 (18 Fevereiro 2005) 

Nº de audiovisuais 

Outros 232 CD-ROM (18 Fevereiro 2005) 
Livros  Nº de documentos 

adquiridos este ano Audiovisuais  
Nº de Sócios 342 – Final de 2004 

Nº médio de utilizadores por mês  
Internet (nº médio de utilizadores por mês)  

6 – 12 anos 364 
12 – 18 anos 237 

Mais de 18 anos 381 
  

*Caracterização dos utilizadores 
(Janeiro a Novembro de 2002) 

  
Técnicos superiores 1 

Administrativos  
Funcionários 

Técnicos profissionais 
de Biblioteca 

5 

(* dados referentes à anterior Biblioteca) 
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o   Centro Cultural de Alvito 

Localizado no largo do relógio em Alvito dispõe de instalações modernas e está a 

funcionar desde 1995. Conta com diferentes espaços como uma Sala Polivalente e 

um Auditório com capacidade para 100 pessoas, propriedade da Câmara Municipal 

de Alvito, cedido para os mais variados eventos (Teatro, Espectáculos Musicais, 

Conferências e Cinema (projecto da responsabilidade da Junta de Freguesia de 

Alvito); 

 

o  Galeria de Arte de Alvito 

 Apesar de ser privada a Galeria de Arte de Alvito  é um local onde  se realizam 

exposições de pintura de artistas locais mas também vindos de outras localidades; 

 

o Jornal Municipal  

Referencia-se aqui a existência do Boletim Municipal por se considerar a imprensa 

como um veículo de cultura. O Boletim Municipal  tem uma periodicidade 

Trimestral e uma tiragem de 2000 exemplares . 

 

o Salão de festas da Santa Casa da Misericórdia de Alvito 

- Palco com 8m de Boca (12m de comprimento total), 6m de fundo e 6 m de altura; 

- Possibilidade de colocação de 100 cadeiras; 

- Acesso a camarins; 

Neste momento, devido às condições existentes, ou seja, o facto de estar alugado à 

Escola Profissional de Alvito, serve de refeitório, salas de aula e cozinha, enquanto 

que o palco é o local onde é colocado todo o material da Santa Casa da 

Misericórdia (Cadeiras, Mesas, Tampos etc.) não tem actualmente condições para a 

realização de espectáculos culturais. 
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o Centro Cultural de Vila Nova da Baronia, 

Espaço amplo, com um palco com 6m de boca (8m de comprimento total) 7 m de fundo 

e 6m de altura. 

Tem acesso a camarins laterais, possibilidade de 250 cadeiras. 

 

o Salão Polivalente dos Bombeiros Voluntários de Alvito 

Ausência de palco, sala ampla com muita luminosidade. Chão rugoso fica no 1º andar 

Muita iluminação natural (Janelas) 
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Sub – Capítulo III – Equipamentos Desportivos 

 

O desporto poderá e deverá ser um factor de desenvolvimento do Concelho através das 

suas diversas vertentes e, sobretudo, assumindo o seu papel intrínseco na promoção da 

qualidade de vida das suas populações, nomeadamente, enquanto factor de promoção da 

saúde.  
 

Vivemos numa época em que o desenvolvimento tecnológico modificou por completo 

os hábitos e comportamentos dos indivíduos. Os aspectos negativos acentuam-se, 

sobretudo, ao nível das chamadas doenças civilizacionais em que as suas principais 

causas derivam da inactividade física. O estilo de vida torna-se na actualidade o 

principal factor de saúde. Daí a grande importância da coexistência do desporto de 

rendimento e do desporto para todos. É por isso cada vez mais pertinente o contributo 

do desporto para o desenvolvimento integral do indivíduo e para a saúde das 

populações.   
 

Neste contexto, destaca-se o investimento que a Câmara Municipal de Alvito tem 

realizado ao nível da construção de infra-estruturas desportivas, nomeadamente, nos 

seus complexos desportivos, de forma a dotar as populações de condições de acesso 

fácil à prática desportiva. 

 

Convém também referir que os dados de natureza desportiva, a seguir apresentados, se 

reportam à época desportiva de 2000/2001(de Agosto de 2000 a Junho 2001). A única 

excepção são os que dizem respeito à utilização das infra-estruturas desportivas, nestes 

o período de análise é de Janeiro a Dezembro de 2001.  
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Associativismo / Clubes Desportivos 

 

Existem no Concelho de Alvito cinco colectividades que se dedicam e desenvolvem 

actividades desportivas regularmente. Das cinco, quatro são oriundas da freguesia de 

Alvito e uma da freguesia de Vila Nova da Baronia. 
 

Três colectividades desenvolvem actividades desportivas federadas e não federadas, as 

outras duas apenas federadas.   
 

As cinco colectividades desenvolvem um total de dezanove modalidades desportivas. 

Quatro delas são praticadas em duas associações, o seja, são desenvolvidas quinze 

modalidades desportivas diferentes no Concelho. Onze são modalidades não federadas 

(3 são praticadas em duas associações) e oito são federadas (uma é praticada em duas 

associações).  

 

O Clube da Natureza de Alvito é o clube que promove mais modalidades desportivas, 

no total de nove. O Grupo Desportivo Baronia era até esta altura a instituição que 

desenvolve mais modalidades desportivas federadas, no total de três, conforme quadro 

seguinte: 

 
Quadro: Número de modalidades federadas, de Formação, Recreativas e Lazer 
praticadas pelas colectividades desportivas do Concelho de Alvito   
 

  
Modalidades 
Federadas 

Modalidades de 
Formação, 

Recreativas e Lazer 

 
Total de 

Modalidades 
G.D.C.ALVITO 1 2 3 

G.D.BARONIA 3 2 5 

C.N.ALVITO 2 7 9 

A.J.NOVA 
GERAÇÃO 

1 0 1 

B.V. Alvito 1 0 1 

TOTAL 8 11 19 

(Fonte: Sector de Desporto e Juventude C. M. Alvito, Setembro 2001) 
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O associativismo desportivo no Concelho de Alvito, embora apresente uma grande 

oferta de prática desportiva, caracteriza-se por frequentes vazios directivos, revelando 

um comportamento de instabilidade e períodos de duração curta nas suas actividades.   

 

 

 Praticantes Desportivos 
 
Neste indicador consideram-se os praticantes de actividades físicas e desportivas, 

enquadrados nas seguintes áreas: 
 

- Praticantes em organizações, federados; 

- Praticantes em organizações, não federados. 

 

Dos dados apurados através das consultas aos clubes/associações desportivas do 

Concelho constata-se que existem 392 praticantes de desporto com alguma regularidade 

(valor apurado do somatório dos praticantes de cada modalidade), conforme se pode 

verificar no quadro seguinte: 

Quadro : Número de Praticantes por colectividade 
 

 G.D.C. Alvito  G.D. Baronia  C.N. Alvito  A.J.N. Geração  B.V. Alvito  Totais  

Nº Praticantes Federados 3 55 60 25 8 151 

Nº Praticantes Não Federados 32 41 168 0 0 241 

Total de Praticantes 35 96 228 25 8 392 
 

(Fonte: Levantamento efectuado pelo Sector de Juventude e Desporto, em Setembro de 

2001) 
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Na distribuição por sexos, verifica-se que o sexo masculino exerce predominância, com 

cerca de 250 praticantes, contra 142 praticantes do sexo feminino.  
 

Na distribuição por estrutura etária, verifica-se que dos 11 aos 20 anos é onde se regista 

o maior número de praticantes, sejam masculinos (110) ou femininos (62), o 

equivalente a cerca de 43,8% do total. O inverso acontece no escalão etário de 61 e mais 

anos, onde existem apenas 7 praticantes, 3 do sexo masculino e 4 do feminino, 

conforme gráfico seguinte:  

 

Gráfico : Praticantes Desportivos por estrutura Etária e Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se igualmente que existem no Concelho 151 praticantes federados e 241 

praticantes não federados, respectivamente, cerca de 38,5% e 61,5% do total, 

distribuídos por 8 modalidades federadas e 11 não federadas.   
 

 

 

 

Praticantes Desportivos p/Estrutura Etária e Sexo

28

9

49

17

34

2

9

2 1 0

14

36

61

45

32

20 20

7

2
4

0

10

20

30

40

50

60

70

H M H M H M H M H M

Até 10 11-20 21-40 41-60 61 e +

Total de Praticantes por Estrutura Etária e Sexo

Praticantes em Organizações:  FEDERADOS Praticantes em Organizações:  NÃO FEDERADOS

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  82 
 

Rede Social 

 

Quanto às modalidades desportivas, a preferência vai para a Natação, com 71 

praticantes, seguida do Futebol 11 com 49. Só existem três modalidades desportivas, 

Natação, Patinagem e Ginástica Aeróbica / Manutenção onde o número de praticantes 

do sexo feminino é superior ao do masculino. Estas três modalidades, só por si, 

comportam cerca de 69% dos praticantes do sexo feminino. 

 De todas as modalidades, apenas 4 (Futebol 11, Futebol 5, Futebol 7 e Pesca 

Desportiva) não são praticadas por elementos do sexo feminino. 

 

      Quadro: Praticantes por modalidades desportivas e sexo  

PRATICANTES POR MODALIDADES DESPORTIVAS E SEXO 

     

Modalidades Homens Mulheres  Total % 

 Andebol 22 3 25 6% 
 Atletismo 24 14 38 9,7% 
 BTT 9 3 12 3,1% 
 Futebol 11 49 0 49 12,5% 
 Futebol 5 11 0 11 2,8% 
 Futebol 7 13 0 13 3,3% 
 Ginástica (Aeróbica e Manutenção) 5 38 43 11,0% 
 Karate 8 7 15 3,8% 
 Natação 26 45 71 18,1% 
 Patinagem 5 15 20 5,1% 
 Columbofilia 9 2 11 2,8% 
 Pesca Desportiva 10 0 10 2,6% 
 Canoagem 21 8 29 7,4% 
 Badmington 20 3 23 5,9% 
 Orientação 15 7 22 5,6% 

Totais 247 145 392 100% 
 

           (     Fonte: Levantamento efectuado pelo Sector de Juventude e Desporto, em Setembro 
de 2001.) 
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Instalações Desportivas 

Este é igualmente um factor de desenvolvimento bastante importante. O Concelho 

dispõe actualmente de um número de instalações que lhe permite responder 

praticamente a todas as solicitações 

A Câmara Municipal, a partir da década de 80, como se poderá verificar na Carta de 

Instalações Desportivas Artificiais, tem realizado um considerável esforço de 

investimento na construção de instalações desportivas. 

Com base nos elementos constantes na Carta Desportiva Nacional e com o mesmo 

critério seguido pelo Instituto de Desporto de Portugal (IDP), procedeu-se, no mês de 

Setembro de 2001, a um levantamento das Instalações Desportivas Artificiais quanto à 

sua tipologia. A nomenclatura utilizada para classificar as instalações quanto à sua 

tipologia é a seguinte: 

Quadro : Tipologia das Instalações Desportivas no Concelho 

  TIPOLOGIA DAS INSTALAÇÕES   

TIPOLOGIA NOME DA INFRAESTRUTURA 
ÁREA 
TOTAL       

(m2) 

 Estádio Municipal de Alvito GRANDES CAMPOS 
DE JOGOS  Campo de Futebol da Casa do Povo 

13.154,80 

 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 

 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 

ESPAÇOS 
DE             

AR-LIVRE PEQUENOS CAMPOS 
DE JOGOS 

 Polidesportivo da Casa Povo V.N. Baronia 

6.520,00 

 Pavilhão dos Bombeiros 

 Centro Cultural de V.N. Baronia 
ESPAÇOS 

COBERTOS 

PAVILHÕES                  
E SALAS DE 
DESPORTO 

 Pavilhão Gimnodesportivo 

1.739,55 

 Piscina Municipal - Semi-Olimpica 

 Piscina Municipal - Tanque de Aprendizagem 

 Piscina Municipal – Chapinheiro 

 Piscina da Markádia 

PLANO         
DE          

ÁGUA 

PISCINAS                     
DE                               

AR-LIVRE 

 Pisc. Markádia - Tanque de Saltos 

687,73 

  

Fonte: Adaptado da Carta das Instalações Desportivas Artificiais – IDP.  
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Considerando o critério adoptado, a partir das recomendações do Conselho da Europa e 

do Conselho Internacional para a Educação Física e Desporto da UNESCO, quanto ao 

m2 por habitante, o Concelho apresenta, na generalidade, valores muito acima da média 

nacional e acima dos valores recomendados, a excepção são as tipologias de Piscinas 

Cobertas e Pistas de Atletismo. 
 

 

 

Relativamente à superfície útil recomendada por habitante, o Concelho de Alvito 

apresenta valores superiores quanto a Grandes Campos de Jogos, Pequenos Campos de 

Jogos e Piscinas de Ar-Livre. Nos pavilhões e Salas de Desporto, o valor recomendado 

é igual ao verificado no Concelho. No que concerne às tipologias de Piscinas Cobertas e 

Pistas de Atletismo, o Concelho é totalmente deficitário, pois não possui nenhuma 

instalação dessa natureza, conforme quadro seguinte: 

 

Quadro : Área total e superfície útil por tipologia e por Habitante do Concelho 

relativamente a instalações Desportivas Artificiais 

Área Total e Superfície Útil por Tipologia e por Habitante do Concelho 
relativamente a Instalações Desportivas Artificiais 

Tipologia 

Área 
Desportiva do 

Concelho 
 (m2) 

Superfície útil 
p/habitante no 

Concelho 
(m2) 

Superfície útil 
p/habitante 

recomendada (m 2) 

Superfície útil 
p/habitante 

Média Nacion al 
(m2) 

Grandes Campos de Jogos 13.154,80 4,87 2,00 1,79 

Pequenos Campos de Jogos 6.520,00 2,41 1,20 0,02 
Pavilhões e Salas de Desporto  1.739,55 0,65 0,65 0,40 

Piscinas de Ar Livre 687,73 0,25 0,09 0,13 
Piscinas Cobertas 0,00 0,00 0,02 0,01 

Pistas de Atletismo 0,00 0,00 0,04 0,02 

TOTAIS 22.102,08 8,22 4,00 2,37 

     Fonte: Levantamento efectuado pelo Sector de Juventude e Desporto, em Setembro de 2001 

 

 

 

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  85 
 

Rede Social 

 
O DESPORTO NAS FREGUESIAS: 

 
 
 
 

 
 
 
A freguesia de Alvito apresenta nas suas instalações desportivas, relativamente à 
superfície útil recomendada por habitante, valores superiores ao recomendado, 
conforme se pode verificar no quadro seguinte:  
 
 
Quadro : Tipologia de equipamentos desportivos na freguesia de Alvito 

Tipologia 

Área 
Desportiva 

da Freguesia 
(m2) 

Superfície útil 
p/habitante 

na Freguesia 
(m2) 

Superfície útil 
recomendada 

p/habitante 
(m2) 

Superfície útil 
p/habitante no  
Concelho de 

Alvito 
(m2) 

 Grandes Campos de Jogos 6.500,00 4,75 2,00 4,87 

 Pequenos Campos de Jogos 4.297,10 3,14 1,20 2,41 

 Pavilhões e Salas de Desporto 1.447,15 1,05 0,65 0,65 

 Piscinas de Ar Livre 687,73 0,50 0,09 0,25 

 Piscinas Cobertas 0,0 0,0 0,02 0,00 

 Pistas de Atletismo 0,0 0,0 0,04 0,00 

TOTAIS 12.931,98 9,44 4,00 8,22 

(Fonte : Sector de Juventude e Desporto da C. M. Alvito 2001) 

 
 

FREGUESIA DE ALVITO 

População                                   -     1.367 hab. 

Área                                          -    136,40 km2   
Área Desportiva útil Coberta           1.447,15 m2 

Área Desportiva Útil Descoberta    11.484,83 m2 

Total de Área Desportiva Útil          12.931,98 m2 
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No que concerne a instalações desportivas a freguesia de Alvito possui cerca de 15 
infra-estruturas que vão desde os campos de futebol passando pelo polidesportivo até as 
piscinas municipais, conforme quadro seguinte:  
 

 
Quadro: Instalações Desportivas na freguesia de Alvito 

 
 

Nome das Instalações Desportivas na freguesia de Alvito 
 

 

 Estádio Municipal de Alvito 
 Polidesportivo Municipal de Alvito 
Court de Ténis de Alvito 
Frontão de Batimentos de Alvito 
Polidesportivo do P.U.L.A 
Court de Tennis n.º 1 da Markádia 
Court de Tennis n.º 2 da Markádia 
Pavilhão dos Bombeiros 
Pavilhão Gimnodesportivo 
Piscina Municipal de Alvito –Semi-Olimpica 
Piscina Municipal de Alvito –Tanque de Aprendizagem 
Piscina Municipal de Alvito –Chapinheiro 
Piscina da Markádia 
Piscina da Markádia – Tanque de Saltos 
Pavilhão Gimnodesportivo 
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No que concerne à superfície útil desportiva recomendada na freguesia de Vila Nova da 
Baronia esta apresenta valores acima do recomendado, embora se note a não existência 
de um Pavilhão Gimnodesportivo e de Piscinas nesta freguesia. 

 

 

 
 

Quadro :  Área  desportiva e superfície útil desportiva na freguesia de Vila Nova da 
Baronia   

Tipologia 

Área 
Desportiva 

da Freguesia 
(m2) 

Superfície útil 
p/habitante 

na Freguesia 
(m2) 

Superfície útil 
recomendada 

p/habitante 
(m2) 

Superfície útil 
p/habitante no  
Concelho de 

Alvito 
(m2) 

 Grandes Campos de Jogos 6.654,80 5,00 2,00 4,87 

 Pequenos Campos de Jogos 2.222,90 1,67 1,20 2,41 

 Pavilhões e Salas de Desporto 292,40 0,22 0,65 0,65 

 Piscinas de Ar Livre 0,0 0,0 0,09 0,25 

 Piscinas Cobertas 0,0 0,0 0,02 0,00 

 Pistas de Atletismo 0,0 0,0 0,04 0,00 

TOTAIS 9.170.10 6,88 4,00 8,22 

Fonte: Divisão de Juventude e Desporto C . M . Alvito 

 
 

FREGUESIA DE VILA NOVA DA BARONIA 

População                                         -           1. 331 hab. 

Área                                                  -           124,50 km2 

Área Desportiva Útil Coberta                       292,40 m2 

Área Desportiva Útil Descoberta               8.877,70 m2 
Total de Área Desportiva Útil                    9.170,10 m2 
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No que concerne a instalações desportivas a freguesia de Vila Nova da Baronia possui 
cerca de 5 infra-estruturas que vão desde os campos de futebol até ao polidesportivo 
conforme quadro seguinte: 
 
 
Quadro: Equipamentos Desportivas na freguesia de Vila Nova da Baronia  
 

 

NOME DA INSTALAÇÃO:    
 

 
 

Campo de Futebol da Casa do Povo 
Court de Ténis Municipal 
Frontão de Batimentos 
Polidesportivo Municipal 
Polidesportivo da Casa do Povo 
 

 

 
 
 
 

Ao nível associativo e apesar  da existência de algumas instituições e espaços culturais 

recreativos e desportivos, foram identificados alguns problemas no Concelho, 

problemas que a seguir se transcrevem e que foram alvo de uma análise Swot : 
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Dinâmicas Culturais, Recreativas e Desportivas 

Forças Fraquezas 
 

- Desenvolvimento da cultura de 
parceria; 

 
- Existência de voluntariado, espirito 

associativo; 
 

- Recursos existentes, (físicos, 
humanos e materiais) nas 

instituições; 
 

- Articulação com outras instituições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Agonia do movimento associativo; 
 

- Falta de espaços de lazer; 
 
 

- Inexistência de apoio às 
instituições com excesso de 

ingerência; 
 

- Inadequada articulação entre as 
várias entidades culturais e 

recreativas. 
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Oportunidades Ameaças 
 

- Equipamentos culturais de lazer e 
desportivos; 

 
- Existência de associações e 
instituições de cultura e recreio; 

 
 

 
- Falta de organização associativa 

e apoio do poder local; 
 

- Inexistência de planos de 
desenvolvimento municipais, 
culturais e desportivos; 

 
- Pouca rentabilização dos 
recursos culturais e recreativas; 

 
- Falta de articulação entre as 

instituições; 
 

- Falta de empenho das 
instituições do concelho na 

resolução dos seus problemas; 
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De uma forma resumida, após uma reflexão efectuada pelos parceiros do CLAS na área 

das Dinâmicas Culturais, Recreativas e Desportivas , identificaram-se os seguintes 

problemas e prioridades de intervenção : 

 

Análise e Estabelecimento de Prioridades 
 
Problemas Prioritários –  Dinâmicas Culturais, Recreativas e 
Desportivas 
 
 

- Agonia do movimento associativo; 
 
- Falta de espaços de lazer; 
 
- Inexistência de apoio às instituições com excesso de ingerência; 
 
- Inadequada articulação entre as várias entidades culturais e recreativas. 
 

Neste sentido estabeleceu-se como prioridades : 
 

- Acentuar o desenvolvimento da cultura de parceria; 
 
- Acentuar a existência de voluntariado, espirito associativo; 
 
- Aproveitar os Recursos existentes, (físicos, humanos e materiais) nas 
instituições; 
 
- Fazer a articulação adequada entre instituições.  
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CAPÍTULO VI 

EDUCAÇÃO 

 

No âmbito deste capítulo, foi averiguado o número de escolas existentes no Concelho, 

por nível de ensino ministrado, bem como o número de alunos que frequentam esses 

estabelecimentos de ensino no presente ano lectivo 2004/2005, estabelecendo-se uma 

comparação com o Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2003. Um outro dado 

importante é o que se refere ao pessoal docente, por estabelecimento de ensino, bem 

como a taxa de insucesso e abandono escolar. O levantamento destes dados foi 

efectuado através da análise das informações presentes no Anuário atrás referido, dos 

censos 2001 e da recolha de dados junto do Agrupamento de Escolas de Alvito, da 

Escola Profissional de Alvito, da Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito, da 

Divisão Sócio-Cultural da autarquia local e da Direcção Regional de Educação do 

Alentejo. Os dados relativamente ao ensino recorrente também foram alvo de análise, 

tentando-se perceber qual é o público-alvo desta medida e a abrangência da mesma. 

 

O concelho de Alvito não tem instituições de ensino superior situando-se as mais 

próximas em Beja (Instituto Politécnico de Beja, Instituto Superior de psicologia 

Aplicada, Instituto Superior de Serviço Social, e Universidade Moderna) e Évora 

(Universidade de Évora). 

A instrução e a frequência da escola apresentam-se como factores decisivos na 

integração social e profissional de todos os membros da sociedade actual. Deste modo, a 

reduzida escolaridade e fraca instrução representam uma dificuldade na adaptação ás 

exigências da sociedade moderna. Deste nível de escolaridade depende, muitas vezes, o 

tipo e o nível de qualificação profissional, sendo que quanto mais baixo for o nível de 

escolaridade, mais susceptível estará o indivíduo a possuir empregos precários, estando 

mais vulnerável ao desemprego. 
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A primeira análise diz respeito à escolarização dos habitantes de Portugal, do Alentejo e 

do concelho de Alvito, apresentando-se o quadro seguinte : 

 

Quadro:  Distribuição da População Residente segundo o nível de ensino 

 
 

Portugal Alentejo Alvito 

População Residente 10356117 776585 2688 
Nenhum nível 14,2% 19,8% 22,8% 

1 ciclo 35% 36,2% 35% 
2 ciclo 12,5% 11,2% 12,2% 
3 ciclo 10,8% 10,2% 11,7% 

Secundário 15,8% 14,2% 11,7% 
Médio 0,8% 0,55% 0,3% 

superior 10,9% 7,8% 6,3% 
Taxa de 

Analfabetismo 
8,9% 15,9% 19,7% 

(Fonte: censos 2001 resultados provisório) 

 

Os resultados definitivos dos Censos 2001, apresentam ligeiras variações relativamente a 

estes dados, acrescentando algumas dimensões, tais como o ensino pré-escolar para além 

de especificar qual o nível de ensino que a população se encontra a frequentar no 

momento censitário. Assim, atente-se ao quadro seguinte:  

 

Quadro : População Residente, segundo o nível de ensino atingido 

 

Alvito  Completo Incompleto A Frequentar 

Total 2688    
Sem Nível de 

Ensino 
 

563 
   

Ensino Pré 
.Escolar 

 
51 

   

1º Ciclo  633 208 100 
2º Ciclo  236 41 50 
3 º Ciclo  109 90 115 
Ensino 

Secundário 
 131 78 105 

Ensino Médio  8 - 0 
Ensino Superior  76 14 80 
 (Fonte:CENSOS2001) 
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Em resumo e de forma mais objectiva, pode observar-se o gráfico seguinte: 

 Gráfico  – Escolarização da População Residente 

Escolarização da população do Concelho (2001)

22,80%

35,00%

12,20%

11,70%

11,70%

0,30%

6,30%

19,70%

Sem qualquer nível de ensino
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Ensino Médio
Ensino Superior
A frequentar o ensino

 

(Fonte: CENSOS 2001) 

  

Segundo os dados dos Censos 2001, a Taxa de Analfabetismo do Concelho de Alvito era 

de 19,7%, para além destes dados referentes à Taxa de Analfabetismo, importa também 

reflectir na reduzida escolarização da população residente no Concelho. Pode-se destacar 

que 35% da população possui apenas o 1º ciclo. Esta constatação permite pensar numa 

prioridade de intervenção ao nível da educação, que tem a ver com a criação de respostas 

de escolarização (ensino recorrente e outras) que permitam a esta população realizar o 2º 

e o 3º ciclo. Em contraste, existem 6,3% de indivíduos com formação superior concluída, 

e que certamente terão dificuldade em desenvolver as suas competências profissionais no 

Concelho, uma vez que não existem respostas locais que permitam a fixação de quadros 

superiores (com excepção da administração pública).   
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Relativamente ao número de estabelecimentos de ensino no concelho e, estabelecendo 

uma comparação entre os dados de 99/00 (Anuário Estatístico da Região Alentejo - 2003) 

e os dados fornecidos pela Delegação Escolar e pelo Agrupamento de Escolas do 

Concelho de Alvito, referentes ao ano 2002/2003, pode-se verificar o seguinte: 

Quadro  – Variação do número de estabelecimentos de ensino entre os anos lectivos de  

1998/1999 e 2004/2005 

  
 98/99 99/00 00/01 01/02 03/04 04/05 

Creche - - - - - - 
Jardim de Infância 2 2 2 2 2 2 

EB1 3 3 3 3 3 3 
EB2,3 (CECA) 1 1 1 1 1 1 

Escola Profissional 1 1 1 1 1 1 
Totais 7 7 7 7 7 7 

(Fonte Anuário Estatístico da Região Alentejo 2003) 
 
Os dados a seguir apresentados foram fornecidos por todas as escolas do Concelho e estão incluídas na 
carta Educativa do Concelho de Alvito 
 
No Concelho existem dois Jardins de Infância, situados nas duas freguesias, Alvito e Vila 

Nova da Baronia. O Jardim de Infância de Alvito esta sedeado num edifício, sem tipo 

definido, construído de raiz para o efeito em 1979. O Jardim de Infância localiza-se 

anexo à sede do Agrupamento de Escolas de Alvito, dentro dos limites do centro 

histórico. O acesso pedonal e estacionamento automóvel são fáceis. O espaço está 

dividido em 2 salas de aula, um hall, uma cozinha e 2 casas de banho. A cozinha é 

utilizada para o aquecimento de pequenos suplementos alimentares, sendo que o almoço 

é garantido na cantina da escola profissional de Alvito, com localização muito próxima 

quase contigua. O Jardim de Infância de Alvito dispõe também de um espaço descoberto 

de recreio. Para complemento de horário, os alunos do pré-escolar, tal como as do 1º 

ciclo, podem usufruir do espaço do ATL que funciona numa das salas do edifício sede do 

agrupamento. A gestão e dinamização do local são da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Alvito. 
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O Jardim-de-infância de Vila Nova da Baronia, situa-se em espaço contíguo ao da escola 

do 1º ciclo do ensino básico, partilhando com esta um espaço descoberto de recreio. O 

acesso e estacionamento automóvel são fáceis. O Jardim-de-infância funciona sem 

edifício próprio sem tipo definido e construído para o efeito em 1979. É composto por 

duas salas de aula e por duas casas de banho. Existe no espaço escolar ocupado pelo pré-

escolar e 1º ciclo, apesar de possuir uma cantina os alunos tomam as suas refeições em 

Alvito no refeitório da Escola Profissional. No edifício da cantina existe uma sala 

polivalente utilizada para a prática da Educação Física e festas escolares. O Jardim-de-

infância dispõe ainda de um bom espaço exterior equipado com parque infantil. 

 

A escola EB 1 n.º1 de Alvito situa-se relativamente perto da sede do Agrupamento de 

escolas de Alvito e o Jardim-de-infância funciona no mesmo edifício. Dispõe de duas 

salas de aula, casas de banho e espaço de recreio. Próximo, na sede do agrupamento, os 

alunos dispõe de um espaço para ATL. 

 

Escola EB1 n.º 2 de Alvito, dispõe de uma sala de aula, subdividindo-se ainda, num 

espaço de cozinha e em mais 3 divisões, duas delas situadas no primeiro andar. 

 

 

Em Vila Nova da Baronia, o espaço escolar que engloba também o pré-escolar, inclui 

duas salas de aula para o 1º ciclo, uma sala onde funciona o centro de recursos, uma sala 

para ATL, uma sala de música e uma sala onde funcionam os cursos do ensino 

recorrente. Para a prática de educação física, para além do espaço exterior existente, os 

alunos utilizam a sala adaptada para o efeito no edifício da cantina escolar. Em Alvito, os 

alunos do 1º ciclo e dos restantes níveis de ensino dispõe de um pavilhão 

Gimnodesportivo que pode ser utilizado pelas escolas entre as 8 h 00 e as 18 h 00, de 

segunda a sexta-feira. A gestão da utilização é feita pela Câmara Municipal de Alvito.   

 

 

 

 

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  97 
 

Rede Social 

 

Os 2º e 3º Ciclos do Ensino básico são assegurados no concelho de Alvito pela 

Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito (C.E.C.A) com contrato de associação com 

o Ministério da Educação. Desde o ano lectivo de 1995/1996 existe complementarmente 

um protocolo entre a C.E.C.A e o Agrupamento de Escolas no âmbito do qual a primeira 

presta apoio ao 1º Ciclo nas seguintes áreas: Iniciação a uma língua Estrangeira (Inglês); 

Expressão e Educação Física e Motora e Expressão e Educação Musical. A C.E.C.A esta 

sedeada num edifício na Praça da Republica de Alvito, adaptado para o efeito, dividido 

em 7 salas de aula, 1 laboratório de informática, 3 salas especificas para Educação 

Visual, Educação Visual e Tecnológica e Laboratório de Ciências Físico - Naturais e 

Ciências Naturais e 3 espaços de utilização Temática ; Clube de Rádio, Clube de 

Serigrafia e Fotografia. Dispõe adicionalmente de uma cantina e, em regime de protocolo 

com a Câmara, utiliza o Pavilhão Gimnodesportivo. Dispõe também de uma pequena 

Biblioteca.  

 

 

A Escola Profissional de Alvito está sedeada em Terreno da Covito (Cooperativa 

Agrícola de Alvito), fora dos limites do Centro histórico de Alvito. As instalações 

construídas em 1994, são compostas por 4 edifícios (contentores) subdivididos em 8 salas 

de aula, uma sala de informática uma reprografia, um bar, uma biblioteca, uma sala de 

professores, uma sala de direcção, secretaria/tesouraria e Serviços Administrativos e 

casas de banho para alunos e professores.  

Adicionalmente a escola dispõe de um segundo bloco de instalações, correspondente ao 

salão José Pedro Goês que se situa próximo da sede do Agrupamento de Escolas de 

Alvito onde funcionam as aulas práticas dos cursos de Cozinha e Mesa/Bar. Neste espaço 

existem 3  salas de aula, uma cozinha e um refeitório (utilizado pelos alunos, professores 

e funcionários da escola e pelos alunos do 1º ciclo e pré-escolar), e de uma sala de aula 

prática (Mesa/Bar). 
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Em relação à Escola Profissional de Alvito, é importante referir a sua implementação no 

Concelho e as vantagens que representa junto dos jovens. Este tipo de alternativas ao 

sistema de ensino regular, representa uma mais valia em termos de recursos educativos e 

formativos para os jovens do Concelho e, também, dos concelhos vizinhos. Com a 

abertura de vários cursos de formação, abrangendo várias áreas de qualificação 

profissional, criou-se um novo incentivo para os jovens investirem no seu percurso 

académico.  

 

Observando ainda o quadro acima, conclui-se que se o concelho de Alvito dispõe de uma 

oferta de pré-escolar e de 1º ciclo nas suas duas freguesias (Alvito e Vila Nova da 

Baronia) sendo que a oferta ao nível do 2º e 3º ciclos e ensino profissional se situa apenas 

na sede de Concelho. Alvito e Vila Nova da Baronia estendem a sua influência à 

totalidade da população residente em idade escolar nas respectivas freguesias estando 

garantida oferta formativa até ao 9º ano de escolaridade com possibilidade de 

prosseguimento de estudos até ao nível III, equivalente ao 12º ano e via ensino 

profissional.  

 

Transportes Escolares 

 

O acesso à escola por parte da população tais como: Monte Monforte, Água de Peixes, 

Monte Chouriço, Monte Burruchos, Monte Ponte, entre outros é garantida pela rede de 

transportes escolares da Câmara Municipal de Alvito que serve alunos do pré-escolar, do 

1º Ciclo e da Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito (C.E.C.A). 

Complementarmente a Câmara Municipal de Alvito fornece transporte para os alunos que 

frequentam a escola de Viana do Alentejo, mediante o pagamento do custo da vinheta, e 

comparticipa em 50 % do custo do passe, no caso de alunos que frequentam o ensino 

secundário em Beja e utilizam a rodoviária ou a CP. A deslocação dos alunos que 

frequentam o ensino profissional é assegurada pelos autocarros da Escola Profissional de 

Alvito.  
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Quadro: Destino dos Alunos do Concelho no ano lectivo 2004 / 2005 

  

NÍVEIS DE ENSINO 

 

Alunos de Alvito 

Alunos de Vila 

Nova da Baronia 

 

N.º de alunos que 

utilizam o transporte 

escolar 

 

44 alunos de Vila Nova 

da Baronia para Alvito -

2º e 3º Ciclos 

 

15  alunos a estudar em 

Viana do Alentejo no 

secundário 

 

13 alunos a estudar em 

Viana do Alentejo no 

secundário 

 

N.º de alunos com 

subsidio escolar 

1º Ciclo : total 41 

28 alunos de Alvito 

13 Alunos de Vila Nova 

da Baronia 

2º Ciclo:  

4 alunos de Alvito 

3º ciclo :  

13 alunos de Alvito 

 

3º ciclo :  

8 Alunos VNB 

2º Ciclo:  

11 alunos de 

V.N.Baronia 

 

 

 

Creche ( até aos 3 anos) 

 

   7 crianças de Alvito: 

3 em Viana, 3 em Cuba 

e 1 em Beja 

 

 

0 Crianças de VNB 

 

 

Pré-escolar 

10 Crianças de Alvito: 

8 em Viana do Alentejo 

2 em Cuba 

3 crianças de Vila Nova 

da Baronia em Viana do 

Alentejo 

 

 

1º Ciclo 

4 Crianças de Alvito: 

2 em Viana do Alentejo 

2 em Beja 

 

3 Crianças de VNB: 

3 em Viana do Alentejo 

 

2º e 3º Ciclos 

9 Crianças de Alvito: 

5 em Viana 

1 em Cuba 

3 em Beringel 

 

7 Crianças de VNB: 

7 em Viana do Alentejo 

 

 

 

 

 

 

N.º de alunos do 

concelho que 

frequentam outros 

estabelecimentos de 

ensino noutras 

localidades 

 

 

 

 

Secundário 28 alunos para Viana do 

Alentejo: 

15 Alunos de Alvito 

13 alunos de VNB 

10 Alunos para Beja 

3 Alunos de Alvito 

7 Alunos de VNB 

 

(Fonte: Câmara Municipal de Alvito) 
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A Rede de Transportes escolares da Câmara Municipal de Alvito serve alunos do pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico do concelho de Alvito e da Cooperativa de Ensino 

do Concelho de Alvito, os quadros a seguir representam os percursos e numero de 

quilómetros efectuados pelos transportes escolares da autarquia de Alvito. Transportes 

efectuados quer em autocarro quer em carrinhas ou táxi. 

Quadro : Local de origem, Número de alunos e distância percorrida no ano lectivo 

2004/2005 

 

Local de Origem e número de alunos 

 

 

Distância percorrida 

Estação da CP -  1 aluno, 2º ciclo; 1 aluno 3º ciclo 12 km 

Monforte - 1 aluno, 1º ciclo; 1 aluno 2º ciclo 34,4 km 

Monte do Chouriço – 1 aluno, 1º ciclo 30,6 km 

Estação da CP – 1 aluno, 3º ciclo 6,2 km 

Monforte – 1 aluno, 2º ciclo 17,2 km 

Agua de peixes -2 alunos, 2º ciclo 26 km 

Monte do Gamito – 1 aluno, 1º ciclo; 1 aluno, 2º ciclo 26,8 km 

Monte do Gamito – 1 aluno, 2º ciclo 13,4 km 

Monte da Serra – 1 aluno, 2º ciclo 6 km 

Monte dos Cabreiros – 1 aluno, 2º ciclo 28 km 

Monte Maria Pires -  1 aluno, 1º ciclo 32 km 

Monte dos Tojais – 1 aluno, pré-escolar; 1 aluno, 1º 

ciclo 

12,4 km 

Monte dos Pastores – 1 aluno, 1º ciclo 28 km 

Monte dos Albardeiros -1 aluno, 2º ciclo 28 km 

Vale Mariana – 1 aluno, 3º Ciclo 12,4 km 

Horta da Valada -1 aluno, 3º ciclo 12,4 km 

Vila Nova da Baronia – 19 alunos do 2º ciclo; 

30 alunos do 3º ciclo 

28 km 
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Estes transportes estão directamente relacionados com os horários dos estabelecimentos 

de ensino conforme quadros seguintes:  

Quadro : Horário Escolar da Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito no ano 

lectivo 2004/2005 

Cooperativa de Ensino do Concelho de Alvito 

Manhã : 8 h 15  / 13 h 10  Tarde : 14 h 15  / 17 h 30  

 

Quadro : Horário Escolar das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância no ano lectivo 

2004/2005 

Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância 

Manhã : 9 h 00  / 12 h 00  Tarde : 13 h 30  / 16 h 00 

 

O Concelho de Alvito é abrangido por uma rede de transportes que é manifestamente 

insuficiente para as necessidades das populações conforme quadros abaixo: 

 

Quadro: Horários dos Transportes Públicos Rodoviários   

Rodoviária do Alentejo 

 

Expresso Alvito / Évora 

 

6 h 25  – de 2ª a 6ª 

Feira 

 

às 5ªs Feiras e 6ªs 

feiras também existe 

transporte às 14 h 25 

 

De Évora para Alvito 

 

 

Saída 7 h 15 

 

 

Regresso 17 h 30 

 

De Alvito Para Beja 

 

 

Saída ás 7 h15  

 

 

Regresso ás 17 h 30 

 

De Alvito para Lisboa 

 

 
 

Saída 9 h 00 
 

 
 

Regresso ás 15 h 00 

 

(Fonte: Câmara Municipal de Alvito, 2004) 
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Quadro: Horário dos Transportes Públicos Ferroviários 

CP – COMBOIOS 

De Vila Nova da Baronia para Lisboa 

Diariamente às 6 h 14 ;  8 h 51; 12 h 19; 13 h 52;  17 h 24;  19 h 08 ; 19 h 34; 

 

De Lisboa(Estação do Oriente) para Vila Nova da Baronia no Intercidades – 9h21 ; 18h21 

A Hora Prevista de Chegada a Vila Nova da Baronia e partida para Beja  

6 h 56;  8 h 17;  11 h 12 ; 13 h19;  16 h 45;  20 h 12;  21 h 52; 

A Hora prevista de chegada a Beja 

7 h 27;   8 h 52;   11 h 37,  13 h 53;  17 h 18;   20 h 37;  22 h 21; 

 

(Fonte: Caminhos de Ferro Portugueses, 2004) 

  

Distribuição dos Alunos por Estabelecimento de Ensino 

 

Relativamente aos Jardins de Infância e às Escolas do 1º Ciclo verifica-se a seguinte 

distribuição de alunos:  

 

Quadro  – Distribuição dos alunos que frequentam o jardim de infância no ano lectivo 

2004/2005 

Jardins-de-infância Alunos a frequentar Alunos em lista de 
espera 

Alvito 22 0 
Vila Nova da Baronia 25 0 

TOTAL 47 0 

(Fonte : Agrupamento de Escolas de Alvito, 2004) 
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Quadro – Distribuição dos alunos que frequentam o 1º ciclo no ano lectivo 2004/2005 

1º Ciclo Alunos 

Alvito 57 
Vila Nova da Baronia 30 

TOTAL 87 

(Fonte : Agrupamento de Escolas de Alvito ) 

 

O nº de crianças a frequentar o ensino pré-escolar público no ano lectivo de 2004/2005 é 

de 87. Estes dados permitem chegar a uma taxa de cobertura de cerca de 100%.  

 

No que diz respeito ao 2º Ciclo e 3º Ciclo, podem-se apresentar os dados facultados pela 

Cooperativa de Educação do Concelho de Alvito: 

 

Quadro – Distribuição dos alunos que frequentam o 2º ciclo e 3º Ciclo no ano lectivo 

2004/2005 

2º Ciclo Alunos 

5º ano 19 
6º ano 15 
7º ano 29 
8º ano 19 
9º ano 12 
Total 94 

(Fonte : C.E.C.A) 

 

 Pela análise do quadro, verifica-se uma diminuição do número de alunos do 5º para o 6º 

ano e um aumento nos alunos que frequentam o 7º ano. 
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Relativamente à proveniência dos alunos que frequentam esta escola, foi possível 

observar o seguinte: 

 

 

Quadro – Distribuição dos alunos que frequentam o 2º ciclo em função das freguesias de 

residência no ano lectivo 2004/2005 

Freguesias de residência dos alunos Nº de alunos a frequentar o 2º Ciclo 
ALVITO 16 

VILA NOVA DA BARONIA 18 
TOTAL 34 

(Fonte: C.E.C.A) 

Pode-se concluir que a distribuição dos alunos corresponde, aproximadamente, à 

distribuição da população pelas freguesias. 

 

 

Quadro – Distribuição dos alunos que frequentam o 3º ciclo em função das freguesias de 

Residência no ano lectivo 2004/2005 

 

Freguesias de residência dos alunos Nº de alunos a frequentar o 3º Ciclo 
ALVITO 34 

VILA NOVA DA BARONIA 26 
TOTAL 60 

(Fonte : Cooperativa de Educação do Concelho de Alvito) 

 

Apesar do número de alunos ter aumentado entre os anos de 1999/2000 e 2002/2003, 

verifica-se uma diminuição gradual do número de alunos à medida que vamos avançando 

nos graus de escolaridade.  
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Relativamente à população escolar da Escola Profissional de Alvito existem na totalidade 

190 alunos, 29 professores/formadores, 17 funcionários, 2 estagiários e 1 programa 

ocupacional.    

 

         Quadro . - Quadro de cursos, numero de alunos por anos e distribuição por sexos  

Distribuição por Sexo 
Homens % Mulheres % 

 
CURSOS 

 
Numero de 

Alunos  .   
1º ano 17 8 47 9 53 

2º ano 19 8 42,1 11 57,9 

Técnico de 
Hotelaria/Restauração-
Organização e Controlo 

3º ano 19 8 42,1 11 57,9 

Técnico de Hotelaria/Recepção 
e Atendimento 

2º ano 19 5 26,3 14 73,7 

Técnico de Turismo 3º ano 18 4 22,2 14 77,8 
Técnico de Informática de 

Gestão 
2º ano 19 15 78,9 4 21,1 

Técnico de 
Informática/Manutenção de 

equipamentos 

 
3º ano 

 
20 

 
20 

 
100 

 
0 

 
0 

Animador Sócio 
Cultural/Desporto 

3º ano 18 11 61,1 7 38,9 

Técnico de Secretariado 2º ano 20 3 15 17 75 
Técnico de Cozinha 2º ano 20 15 71,4 6 28,6 

Total  190 97 51,1 93 48,9 

 
(Fonte : Escola Profissional de Alvito) 

 

Na análise feita ao quadro acima podemos concluir que nos cursos de Técnico de 

Informática /Gestão ;  Animador Sócio-Cultural / Desporto e Técnico de Cozinha existe 

uma ligeira superioridade  de formandos do sexo masculino 51,1 %, e a mesma é mais 

evidente no Curso de Técnicos de Informática / Manutenção de Equipamentos em que 

totaliza 100 %. 

Nos Cursos de  Técnico de Secretariado,  Técnico de Hotelaria /Restauração - 

Organização e Controlo, Técnico de Hotelaria / Recepção e Atendimento e Técnico de 

Turismo, o numero de alunos do sexo feminino é superior ao masculino. 
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PESSOAL DOCENTE 

 

Em relação ao pessoal docente, nos anos lectivos de 2002/2003 e 2003/2004 em 

comparação com os dados referentes ao ano lectivo 2004/2005, recolhidos através das 

fontes atrás referidas, verifica-se a seguinte distribuição: 

 

Quadro – Variação do Pessoal Docente entre os anos lectivos de 2002/2003 e 2004/2005 

    
02/03 

 
2003/2004      2004/2005 

Pré-escolar  4 5 6 
1º Ciclo 10 10 9 
2º Ciclo 12 12 12 

                     3º ciclo 19 15 15 
Escola Profissional de Alvito 27 30 29 

(Fontes: Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito, C.E.C.A ; Escola Profissional de Alvito; )  
 

 

Pela análise do quadro, podem retirar-se algumas conclusões imediatas. O número de 

Educadores de Infância aumentou, havendo mais 1 educador (afecto ao órgão de Gestão) 

em 2004/2005 do que no ano lectivo anterior e mais dois em relação a 2002/2003, apesar 

de o número de jardins-de-infância se ter mantido. 

 

Maior redução verificou-se ao nível do pessoal docente do 1º ciclo, havendo um 

decréscimo de 1 professor em relação a 2003/2004. 

 

Situação que tem uma tendência idêntica ao nível do Ensino Profissional com uma 

diminuição de um docente em relação ao ano lectivo anterior mas que oscilou 

positivamente de 2002/2003 com 27 professores para 30 no ano seguinte 2003/2004. 

Relativamente aos formadores, a Escola Profissional de Alvito conta actualmente com 12 

Professores Internos e 17 Externos. Todos os formadores são certificados pelo Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, tendo áreas de formação de base muito variadas, 

desde a Hotelaria,  Engenharia, Economia, Ciências Sociais e Humanas, Turismo, 

Secretariado, Psicologia, Direito, Português Inglês / Francês e Educação Física. 
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ABSENTISMO E ABANDONO ESCOLAR 

 

No que diz respeito ao absentismo e abandono escolar, bem como ao insucesso escolar 

observe-se o quadro seguinte, os dados são relativos aos anos lectivos desde 1998/1999 a 

2001/2002 e foram fornecidos pelo Agrupamento de Escolas de Alvito, Cooperativa de 

Educação do Concelho de Alvito, e Escola Profissional de Alvito. 

 

Ao nível do Agrupamento, podem-se observar os seguintes quadros: 

Quadro – Taxa de aproveitamento e abandono escolar no período1998/1999 a 2001/2002 

Ano Lectivo 
1998/1999 

Ano Lectivo 
1999/2000 

Ano Lectivo 
2000/2001 

Ano Lectivo 
2001/2002 

 

Aprv. Abd Aprv Abd
. 

aprv abd Apr
v 

Abd. 

         
1º Ciclo 96 

 
0 
 

97 
 

0 
 

85 1 94 0 

                       Fonte : DREA, 2003 

Taxa de  Abandono : “total de indivíduos, no momento censitário, com 10-15 anos que não concluíram o 3º ciclo e não se                                                                        

.encontram a frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário”(em www.min-edu.pt)     

 

 

A análise dos dados de caracterização do percurso escolar referentes ao 1º Ciclo, no 

período de 1998/1999 a 2001/2002, permite a identificação de um cenário globalmente 

positivo. De facto, no agrupamento de Alvito, as taxas globais de aprovação situam-se 

sempre acima dos 80%. Os únicos valores de retenção mais expressivos registam-se no 

ano lectivo de 2000/2001, particularmente, no último ano curricular na passagem para o 

2º ciclo. Ao nível do abandono escolar ao longo de 4 anos lectivos apenas foi registado 

pela DREA 1 caso, no ano de 2000/2001, na escola básica de 1º ciclo nº 1 de Alvito, ou 

seja, globalmente concretizou-se a meta ideal de 0%. 

No que se refere ao 2º e 3º ciclo, verifica-se conforme o quadro abaixo, que as taxas de 

aproveitamento são um pouco inferiores as constatadas no ciclo escolar anterior, mas são, 

também globalmente positivas, os valores oscilam entre o valor máximo de 95 %, no ano 

lectivo 1999/2000, e o valor mínimo de 73%, no ano lectivo de 2002/2003, ambos 

registados no 2º ciclo. Em termos comparativos, o número de alunos com aproveitamento 

é sistematicamente superior no 2º ciclo do que no 3º ciclo, embora se registe nos últimos 

anos lectivos uma certa tendência para a diminuição dos índices de aprovação no 2º ciclo.  
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Quadro: Evolução da taxa de aproveitamento registada no 2º e 3º Ciclo do ensino básico (C.E.C.A) 

 

Ano Lectivo 

 

Ciclo de Ensino 

 

% de Aproveitamento 

 

2º Ciclo 

 

92 

 

 

 

1998/1999 

 

 

 

3º Ciclo 

 

79 

 

2º Ciclo 

 

95 

 

1999/2000 

 

  

3º Ciclo 

 

80 

 

 

2º Ciclo 

 

86 

 

 

2000/2001 

 

 

 

 

3º Ciclo 

 

77 

 

2º Ciclo 

 

80 

 

 

2001/2002 

 

 

 

3º Ciclo 

 

76 

 

2º Ciclo 

 

73 

 

 

2002/2003 

 

  

3º Ciclo 

 

 

79 

(Fonte: C.E.C.A) 
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No que diz respeito aos equipamentos e meios específicos que a Equipa de Coordenação 

dos Apoios Educativos tem ao seu dispor, estes manifestam-se insuficientes para o 

desenvolvimento pleno das capacidades destas crianças e jovens. Deste modo, a 

existência de apenas uma Sala de Apoio Permanente representa uma das lacunas sentidas 

pelas Coordenadoras, que salientam a importância da criação de mais uma sala na Escola 

EB 1 de Alvito, devidamente equipada 

 

No que diz respeito ao Ensino Profissional, os dados a seguir apresentados, foram 

recolhidos junto da Escola Profissional de Alvito. A escola Profissional de Alvito iniciou 

a sua actividade no ano lectivo de 1990/1991, ao abrigo do decreto lei 26/89 de 21 de 

Janeiro, o qual criou as escolas profissionais, concretizando velhas aspirações sentidas 

pela população do concelho. Esta escola permitiu aos jovens o prosseguimento de estudos 

a nível secundário, até aí apenas possível nos concelhos vizinhos, associando ao mesmo 

tempo uma formação profissional e uma fácil inserção na vida activa. 

A Formação inicial é distribuída por 3 cursos: Técnico de Contabilidade, 

cozinha/Pastelaria e Mesa Bar, sendo o primeiro de nível III e os outros dois de nível II. 

A população escolar era de 40 alunos, 12 Professores /Formadores e 3 Funcionários. 

O ano lectivo de 1993/1994 marcou definitivamente o crescimento da Escola Profissional 

de Alvito, a mudança para novas instalações para a rua da Maceira, o que permitiu a 

criação de mais espaço para os alunos, conveniente acomodação e utilização de meios 

audiovisuais e de outro material didáctico. 

 

Cria-se na cidade de Beja um Pólo, o que permite a diversificação de Cursos, agora 

vocacionados para a área de Intervenção Pessoal e Social, que são : Animador 

SocioCultural/Assistente de Geriatria e Animador Sociocultural/Técnico Psicossocial, 

todos de nível III. Este Polo encerrou no ano lectivo 1999 / 2000. 

 

Os cursos de Cozinha/Pastelaria e Mesa/Bar vão evoluir para cursos de Nível III, como 

estipula o Decreto-Lei 70/93, dando origem respectivamente a Técnico de Cozinha e 

Técnico de Hotelaria/Restauração Organização e Controlo. 
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Ao Abrigo do Decreto-lei 4 / 98 as figuras de entidades promotoras desaparecem, 

transformando-se em entidades proprietárias e constituiu-se uma Régie -Cooperativa 

composta por sete cooperantes: Câmara Municipal de Alvito, Cooperativa de Ensino do 

Concelho de Alvito, Juntas de Freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia e Santa Casa 

da Misericórdia de Alvito. 

Em 2005/2006 a Escola Profissional de Alvito conta  com 10 turmas distribuídas em 7 

cursos: Técnico de Hotelaria/Restauração – Organização e Controlo, 3 Turmas , sendo 

uma de cada ano de formação; Animador Sociocultural/Desporto, uma turma no 1º ano; 

Técnico de Contabilidade, uma turma no 1º ano; Técnico de Hotelaria/Recepção e 

Atendimento, uma turma no 3º ano; Técnico de Secretariado, uma turma no 3º ano; 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, uma turma no 1º ano e uma no 3º ano; 

Técnico de Cozinha, uma turma no 2º ano. 

 

 

 

Abandono Escolar 

 

Ao nível do Ensino Profissional as percentagens de aproveitamento e abandono escolar 

variam de acordo com as motivações em relação ao Curso. A leitura global dos dados 

evidencia uma maior variação de aproveitamento no curso de Técnico de Hotelaria e 

Restauração e Técnico de Contabilidade. 

Quanto ao abandono também se evidencia o Curso de Técnico de Hotelaria e 

Restauração. As principais causas destes factos evidenciam-se pelo contacto com as 

empresas onde os alunos se consciencializam com questões laborais nomeadamente com 

horários de trabalho (fins de semana) e a necessária paixão pela área da restauração. 
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Quadro: Evolução da taxa de aproveitamento e do n.º de desistências registados no Ensino 

Profissional dos anos lectivos de 1998/1999 a 2002/2003 

% de Aproveitamento % Desistências  

Ano Lectivo 

 

 

Cursos  

Total 

Do 

Concelho 

 

Total 

Do 

Concelho 

Técnico de Hotelaria/Restauração, 

Organização e Controlo 

85 6 9 5 

Técnico de Cozinha 88 14 27 5 

Téc. Contabilidade 95 44 14 9 

 

 

 

1998/1999 

Animador Sociocultural 

/ Téc.Psicossocial  (no pólo de Beja) 

85 0 9 0 

Técnico de Hotelaria /Restauração, 

Organização e Controlo 

59 0 23 0 

Técnico de Contabilidade 100 15 41 5 

Técnico de Turismo 75 11 45 9 

 

 

1999/2000 

 

Animador Sociocultural 

/ Téc.Psicossocial      ( no pólo de Beja) 

82 0 23 0 

Animador Soc./Assistente de 

Geriatria 

77 20 41 0  

 

2000/2001 

 

Técnico de  Informática / Gestão 85 12 9 0 

Técnico de Hotelaria /Restauração, 

Organização e Controlo 

33 0 59 0 

Técnico de Contabilidade 100 17 18 0 

Técnico de Cozinha 62 13 41 0 

 

 

2001/2002 

 

 Animador Sociocultural / 

Assistente de Geriatria 

85 0 9 0 

Técnico de Hotelaria /Restauração, 

Organização e Controlo 

43 0 36 5 

Técnico de Secretariado 90 0 9 0 

Técnico de Hotelaria / Recepção e 

Atendimento 

38 0 41 0 

 

 

 

2002/2003 

 

Animador Sociocultural / Desporto 86 33 5 0 

(Fonte : Escola Profissional de Alvito 2004) 
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Alunos do Concelho de Alvito na Escola Profissional de Alvito  

 

Dada a projecção regional e particularmente no distrito de Beja, da escola profissional de 

Alvito, apenas 31 dos 190 alunos são naturais do Concelho de Alvito, 11 da freguesia de 

Alvito e 20 de Vila Nova da Baronia. Este valor tem vindo a aumentar nos últimos anos 

representando, face a 2004/2005, cerca de metade da população escolar que frequenta o 

3º ciclo do ensino básico regular. Nos anos lectivos anteriores é possível constatar, de 

acordo com os registos globais de frequência no 3º ciclo do ensino básico, que a 

proporcionalidade é memos significativa, o que indicia a preferência assumida pelos 

jovens estudantes de Alvito pelos dois outros percursos alternativos: frequência do ensino 

secundário ou abandono/saída antecipada do sistema de ensino. 

 

Quadro : Número de alunos do concelho de Alvito na Escola Profissional 

Nº de Alunos  do Concelho de Alvito na Escola Profissional Freguesia de 

Naturalidade 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Alvito 4 3 5 9 11 

Vila Nova 

da Baronia 

14 14 18 20 20 

Total 18 17 23 29 31 

(Fonte : Escola Profissional de Alvito , 2004) 
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Ensino Recorrente 

 

Realizou-se também uma análise do Ensino Recorrente. Pelos dados recolhidos junto da 

Coordenadora do Ensino Recorrente, encontram-se em funcionamento em 2004/2005 no 

Concelho 4 cursos, na freguesia de Alvito. Informática com 16 alunos 11 do sexo 

feminino 5 do sexo masculino, Movimento e Saúde 25 formandos todos do sexo feminino 

para a população em geral com duas vertentes: Educação Física e Natação. O mesmo 

projecto também se realizou no lar, com 12 formandos, só com a vertente da Educação 

Física., ao encontro com as memórias da nossa terra (lar de Alvito) com 15 formandos 7 

do sexo feminino e 8 do sexo masculino, realizaram-se ainda este ano mais cursos: Clube 

de Leitura em Alvito, Artes Decorativas em Alvito, Tapeçaria de Arraiolos em Alvito, 

curso do 1ª ciclo do Ensino Recorrente em Alvito, Tapeçaria de Arraiolos em Vila Nova 

da Baronia Artes decorativas em Vila Nova da Baronia. No 1º Ciclo do Ensino 

Recorrente, dos 10 alunos inscritos, frequentaram 8 (regularmente) e foi certificado 

apenas 1 aluno. 

 Relativamente à distribuição por escalões etários, pode-se observar o quadro seguinte: 

 

 

Quadro – Distribuição dos alunos a frequentar os cursos do ensino recorrente em Alvito , 

por faixas etárias no final de 2004  

Informática  Entre os 17  e 60 anos  16 
Movimento e saúde (Alvito) Entre os 17 e os 64 anos 25 
Ao encontro com as memórias da 
nossa terra (lar de Alvito) 

Entre os 74 e os 89 anos 15 

Movimento e Saúde (lar de Alvito) Entre os 74 e os 89  anos 12 
 TOTAL 68 

 

Verifica-se a  falta de motivação intrínseca da população pouco escolarizada e da 

reduzida valorização da escolarização e da aprendizagem. Pode-se ainda constatar que no 

caso do 1º ciclo do ensino recorrente, a grande maioria dos alunos está a frequentar esta 

medida por um factor de motivação extrínseca que é o cumprimento de um Programa de 

Inserção, sob pena de cessação da prestação do Rendimento Social de Inserção, esta 

medida aplica-se especificamente aos alunos de Etnia Cigana. 
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Taxa de Analfabetismo 
 
Segundo os dados da Divisão Sócio-Cultural da Câmara Municipal de Alvito, quase 20 

em cada 100 habitantes são analfabetos (Indivíduos com 10 ou mais anos que não sabe 

ler nem escrever, isto é, o individuo incapaz de ler e compreender uma frase escrita ou de 

escrever uma frase completa). 

E apenas 25,6% possuem o 3º Ciclo do ensino básico. Contra um valor médio regional de 

30,3% e nacional de 38%. 

A população com o ensino superior também é assinalável a diferença de valores se em 

Alvito a taxa é de 3,6, no Alentejo é de 5,1 e a nível nacional de 8,6. 

 
 
Quadro :  Taxa de Analfabetismo, Escolarização não Obrigatória, com o 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Superior da População do Concelho de Alvito em 2004 

 
 

 
Alvito 

 

 
Alentejo 

 
Portugal 

Taxa de Analfabetismo  
19,7 

 

 
17,1 

 
9,00 

Taxa de Escolarização 
não obrigatória 

 
7,9 

 
7,8 

 
8,9 

Taxa da População com 
o 3º Ciclo de Ensino 

Básico 

 
25,6 

 
30,3 

 
38,00 

Taxa da População com 
o Ensino Superior 

 
3,6 

 
5,1 

 
8,6 

(Fonte : Câmara Municipal de Alvito) 

 
De seguida apresenta-se a análise Swot elaborada pela  Rede Social às Fraquezas, Forças, 

Ameaças e Oportunidades na área da Educação: 
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EDUCAÇÃO 

Forças Fraquezas  

– Existência de serviços de apoio à 
família no âmbito do ensino 

recorrente, Formação Profissional 
Diversificada; 

 
– Existência de terreno para 

construção da EBI ( Nova Escola); 
 

– Existência de  cantina escolar em 
VNB; 

 
– Recursos humanos disponíveis nas 

entidades; 
 
 

- Existência de locais para a 
realização de cursos de formação 
profissional e de  entidades com 

disponibilidade  para fazer formação; 
 

- Associação de Pais; 
 

- Escola Profissional de Alvito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Elevada taxa de analfabetismo; 
 

- Inexistência de ensino público a 
partir do 2º ciclo; 

 
– Falta de cantina escolar; 

 
– Falta de um gabinete de apoio ao 

aluno e à família; 
 

– Parque escolar degradado; 
 

– Falta de equipas de intervenção 
precoce; 

 
– Baixa formação da população; 

 
– Abandono escolar. 
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Oportunidades Ameaças 

- Certificação e validação de 
competências (CRVCC); 

 
- Possibilidade da criação de uma 
bolsa de docentes sem colocação; 

 
– Implementação de projectos e 
investimento na melhoria da 

qualidade de ensino, Articulação 
entre as várias instituições; 

 
- Articulação dos vários 
intervenientes sociais; 

 
– Qualidade de ensino melhor 

Apoio social à família; 
 

- Existência de um projecto para a 
construção da Nova Escola; 

 
- Possibilidade de frequentar o 

ensino profissional; 
 

-  Currículos alternativos 
Planos nacionais de combate ao 

abandono escolar; 
 

- Cursos profissionais. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Falta de condições económicas das 

famílias; 

- Deficiente rede de acessos e de 
transportes; 

 
- Envelhecimento populacional 

Isolamento; 
 

-  Indefinição de políticas nacionais 
ao nível da educação em geral; 

 
– Aspectos burocráticos 

Número reduzido de alunos; 
 

- Desacordo sobre o modelo de 
escola a construir; 

 
– Pouco investimento nas escolas 
Burocratização excessiva na 

reactivação da cantina; 
 

- Numero reduzido de alunos; 
 

- População escolar diminuta 
Desmotivação dos docentes e dos 

alunos 
Intervenção social baseada na 

vertente assistencialista e não na 
vertente preventiva; 

 
– Métodos de ensino desajustados, 
mudanças constantes na colocação de 
professores, condições económicas 
das famílias, rede de transportes. 
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De uma forma resumida, após uma reflexão efectuada pelos parceiros do CLAS, na área 

da Educação, identificaram-se os seguintes problemas e prioridades de intervenção : 

Análise e Estabelecimento de Prioridades 
 
Problemas Prioritários –  Educação 
 
- Elevada taxa de analfabetismo; 

 
- Inexistência de ensino público a partir do 2º ciclo; 
 
– Falta de cantina escolar; 
 
– Falta de um gabinete de apoio ao aluno e à família; 
 
– Parque escolar degradado; 
 
– Falta de equipas de intervenção precoce; 
 
– Baixa formação da população; 

 
– Abandono escolar. 
 

Neste sentido estabeleceu-se como Prioridades : 
 
– Acentuar a existência de serviços de apoio à família no âmbito do ensino 
recorrente( Formação Profissional Diversificada); 
 
- Verificar a existência de projectos e terreno para construção da EBI 

 ( Nova Escola); 
 
– Apostar na  existência de  cantina escolar em Vila Nova da Baronia; 
 
– Aproveitar os Recursos humanos disponíveis nas entidades; 
 
- Aproveitar a existência de locais para a realização de cursos de formação  
profissional e de  entidades com disponibilidade  para fazer formação. 
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CAPÍTULO  VII 

ACÇÃO SOCIAL 

 

 

Neste capítulo irá fazer-se referência às dimensões que melhor caracterizam o concelho 

ao nível da acção social. Assim, este capítulo está estruturado em 4 sub capítulos: 

 

Sub capítulo I – As Instituições Privadas de Solidariedade Social (adiante 

designadas por IPSS). Neste sub capítulo será efectuada uma análise das IPSS do 

Concelho, descrevendo-se as actividades que desenvolvem e os recursos que possuem. 

Todo o levantamento de informação foi feito junto das instituições. 

 

Sub capítulo II – A deficiência. Aqui irá realizar-se uma análise dos dados do INE, 

segundo o número de deficientes, segundo o sexo e a idade, o tipo de deficiência e o grau 

de incapacidade. Uma outra fonte de informação será a Coordenação Concelhia dos 

Apoios Educativos, que possui dados fundamentais para uma caracterização da 

população deficiente em idade escolar.  

 

Sub capítulo III – Segurança Social. A forma de recolha desta informação foi 

possível analisando os dados do INE (Anuário Estatístico da Região Alentejo -2003) e 

solicitando vários dados ao Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja. 
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Sub Capítulo I – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 

A evolução da sociedade moderna foi impondo um ritmo diferente aos seus cidadãos, a 

família foi sofrendo alterações profundas, existindo a necessidade de adaptações 

sucessivas e aquisição de diferentes modos de viver em família e em comunidade. A 

inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento da competitividade laboral, a 

necessidade de flexibilização e mobilidade profissional, conduziram a mudanças muito 

significativas ao nível dos contextos familiares. Assim, o campo da função educativa aos 

membros mais novos, até aqui exclusiva da família, passa a ser partilhada com entidades 

externas a este núcleo. Pelas mesmas razões, a família não consegue, muitas vezes, 

garantir a prestação de cuidados materiais e afectivos aos seus membros mais velhos. Por 

estas e outras razões, a família vê hoje as suas funções internas diminuídas, com o 

consequente desenvolvimento de sistemas externos de protecção social e com a criação 

de estruturas de acolhimento e acompanhamento a estas faixas etárias mais vulneráveis 

(infância e terceira idade). Deste modo, as actividades de âmbito social são de uma 

importância inquestionável, sendo que é neste contexto que surgem as IPSS, assumindo 

essa função social e comunitária.   

 

Neste Concelho existem Duas Instituições Particulares de Solidariedade Social que têm 

como principal função responder às necessidades das famílias e da comunidade.  

 

Estas IPSS são: O Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia (situado na 

freguesia de Vila Nova da Baronia) e a Santa Casa da Misericórdia de Alvito (situada na 

freguesia de Alvito).  
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O Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, situa-se na freguesia de Vila 

Nova da Baronia e Adquiriu o estatuto de  IPSS em 1983. No que se refere aos Recursos 

Humanos, o Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia conta com uma 

Enfermeira em Part-time, 1 Assistente Administrativo, 3 Cozinheiras, 9 Ajudantes de Lar 

e Centro de Dia, 12 Auxiliares de Serviços Gerais, 1 Encarregada do sector de serviços 

gerais, 1 Fiel de Armazém e 1 Encarregada Geral de serviços gerais. Estes funcionários 

são todos naturais do Concelho. A instituição conta ainda com o imprescindível 

envolvimento de todos os elementos da sua Direcção, bem como de voluntários (um 

motorista), na concretização de todas as suas actividades. O facto de não existirem 

técnicos superiores é identificado como uma carência efectiva que urge colmatar, contudo 

importa dizer que o problema está a ser solucionado através da candidatura de um estágio 

profissional ao IEFP na área de Serviço Social.  

 

 

Quadro – Quadro de pessoal do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia em 

2005 

Categoria Profissional Número de Funcionários 
Técnicos Superiores (Serviço Social, Medicina, Enfermagem, 
Psicologia, Educação Infantil, Fisioterapia e Nutrição) 

1 Enfermeira –Part-Time 

Administrativos 1 
Encarregada Geral de Serviços Gerais 1 
Encarregada de Sector de Serviços Gerais 1 
Ajudante de lar e centro de dia 9 
Auxiliar de Serviços Gerais 12 
Motorista (Voluntário) 1 
Cozinheiras 3 
Fiel de Armazém 1 
TOTAL 30 

(Fonte: Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia) 
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Relativamente às valências disponíveis é de referir que o Centro Paroquial de Vila Nova 

da Baronia possui Centro de Dia, Lar para Idosos e o Apoio Domiciliário.  

 

 

Assim, em relação às valências, pode-se expor o quadro seguinte: 

 

 

Quadro - Valências do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia em 2005 

 SIM NÃO 

CRECHE  X 
JARDIM DE INFÂNCIA  X 

A.T.L. (Actividades de Tempos Livres)  X 
CENTRO DE DIA X  
LAR DE IDOSOS X  

APOIO DOMICILIÁRIO X  
APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO  X 

UNIDADE DE APOIO INTEGRADO  X 
LAR DE JOVENS  X 

HOSPITAL  X 
LAR DE GRANDES DEPENDENTES  X 

ATELIERS DE FORMAÇÃO  X 

(Fonte : Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia) 
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Valência de Centro de Dia  

 

A valência do Centro de Dia conta com 9 utentes inscritos, sendo o seu acompanhamento 

assegurado por 9 funcionários. Para o funcionamento desta valência, é ocupada uma sala 

e os espaços exteriores circundantes, propriedade da instituição. O Centro de Dia não 

apresenta, actualmente, lista de espera uma vez que o acordo com a Segurança Social 

prevê a frequência de 40 utentes e são apenas 9 os que a frequentam. Em termos de 

funcionamento, procura-se contribuir para a manutenção da vitalidade física e intelectual 

dos idosos, sendo-lhes proporcionado um conjunto de actividades ocupacionais e de lazer 

que permitam concretizar esse objectivo. 

  

Quadro : Caracterização Geral Centro de Dia Vila Nova da Baronia 
 

Fonte: Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia 2005) 

 

A valência de Centro de Dia do Centro Social e Paroquial de Vila nova da Baronia presta 

os seguintes serviços aos seus utentes: Refeições, Apoio à Integração Social e Tratamento 

de Roupas, conforme se verifica no quadro seguinte: 

 
Quadro: Principais Serviços Prestados pelo Centro de dia do Centro Social e 
Paroquial de Vila Nova da Baronia em 2005 

 
 
 
 

Horário Tipo de 
Acordo 

Ano  
de  

Início 
 de 

Activida
de 

Ano  
do  
1º  

Acord
o 

Capacid
ade 

N.º  
de 

Utentes 

N.º  
de  

Utentes 
com 

Acordo 

Período  
de  

Funciona
mento 

 
Abertura 

 
Encerram. 

 
 

 
1983 

 
1983 

 
40 

 
9 

 
     30 

 
Todos os 

dias 

 
09 Horas 

 
18 Horas 

 
Típico 

Serviço Prestado pela Resposta 
Social 

Numero de utentes Abrangidos 

Alimentação 9 
Apoio à Integração Social 9 

Higiene das Roupas 9 
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Dos 9 utentes que frequentam esta valência 4 são do sexo feminino e 5 do sexo 
masculino, estes utentes situam-se na faixa etária compreendida entre 50 e, + 85 anos, 
conforme quadro seguinte: 
 
 

 
Quadro: Utentes por sexo e idades em 2005 

 
 

 
 
 
 
 
  Legenda: 
  - H (Homens) 
  - M (Mulheres) 
 

 

Valência de Apoio Domiciliário  

 

O Apoio Domiciliário para Idosos funciona com um acordo de cooperação realizado com 

o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja sendo que esta 

comparticipação abrange 10 idosos. Apesar do número de utentes incluídos neste acordo 

de cooperação, a instituição apoiava, à data da recolha de informação (Dezembro de 

2004), 10 idosos, embora a capacidade para a prestação deste serviço seja possível para 

25 utentes. No que diz respeito aos recursos humanos, esta valência conta com algumas 

Auxiliares de Serviços Gerais. 

 
Quadro: Caracterização Geral da Valência de Apoio Domiciliário   

 

(Fonte: Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, 2005)  
 

Anos 
 

50-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

+85 

H 
 

1  1 1 1   

M    1 1 1 2 

 
Horário 

Ano  
de  

Início 
 de 

Activida
de 

Ano  
do  
1º  

Acord
o 

 
Capacid

ade 

 
N.º  
de 

Utentes 

N.º  
de  

Utentes 
com 

Acordo 

Período  
de  

Funciona
mento 

 
Abertura 

 
Encerram. 

 
Tipo de 
Acordo 

 
 

 
1983 

 
1983 

 
25 

 
10 

 
10 

Dias 
úteis da 
Semana 

 
09 Horas 

 
16 Horas 

 
Típico 
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Em termos de Apoio Domiciliário o Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, 
presta aos seus utentes os seguintes serviços: 
 

 

             Quadro: Principais Serviços Prestados no ano de 2005 

      
 

 

 

Dos 10 utentes que frequentam esta valência 5 são do sexo feminino e 5 do sexo 
masculino, e situam-se numa faixa etária compreendida entre 50 anos e , + de 85 anos, 
conforme quadro seguinte : 
 

 
 

      Quadro: Utentes por Sexo e Idade no ano de 2005 

 
 

 
 
 
 

 
 Legenda: 
 - H (Homens) 
 - M (Mulheres) 
  
 

 

 

 

 

 

 

Serviço Prestado pela Resposta Social n.º de utentes 
abrangidos 

Alimentação 10 
Higiene Pessoal 10 
Higiene da Habitação 10 
Tratamento de Roupas  10 

Anos 
 

50-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

+85 

H 
 

1   1 2  1 

M   1  1 1 2 
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Valência de Lar  

A Valência de Lar do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia funciona com 

um acordo de cooperação realizado com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 

Social de Beja sendo que esta comparticipação abrange 60 idosos.  

    
Quadro: Caracterização Geral do Lar  

 
Lotação 

Tipo de 
Acordo 

Ano 
de 

Início 
de 

Actividad
e 

Ano 
do 
1º 

Acordo 

Capac
idade 

N.º 
de 

Utentes 

N.º 
de 

Utentes 
com 

Acordo 

 
Quartos 

 
Camas 

 

 
1983 

 
1984 

 
60 

 
60 

 
48 

 
16 

 
60 

 
Típico 

(Fonte: Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, 2005) 

 
A valência de Lar do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia presta os 

seguintes serviços aos seus utentes: como se verifica no quadro  seguinte : 

 
Quadro : Principais Serviços Prestados em 2005 

 

 

Serviço Prestado pela Resposta 
Social 

n.º de utentes abrangidos 

Alimentação 60 
Viagens Organizadas / Passeios / Visitas de 
Estudo 

20 

Apoio Psicológico Individual e Familiar 5 
Prestação de Cuidados de Higiene e Conforto 60 
Tratamento de Roupas 60 
Acompanhamento ao Exterior 20 
Colaboração na Prestação de Cuidados de 
Saúde 

60 

Serviço Religioso 25 
Fisioterapia Quando necessário 
Ajudas na regularização da Documentação Quando necessário 
Transporte ao domicílio Quando solicitado 
Dormitório 60 
Distribuição de vestuário e calçado 60 
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Dos 60 utentes que frequentam esta valência 39 são do sexo feminino e 21 do sexo 
masculino, e situam-se numa faixa etária compreendida entre 35/49 anos e , + de 85 anos, 
conforme quadro seguinte : 

    

    

         Quadro : Utentes por Idades no ano de 2005 

 
 
 
 
 
 
 

         Legenda: 
        - H (Homens) 
        - M (Mulheres) 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anos 
 

35-
49 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

+85 

H 
 

2 2 3 5 4 5 

M 1 1 6 12 6 13 
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A Santa Casa da  Misericórdia, situa-se na freguesia de Alvito e adquiriu o estatuto de  

IPSS em 1989. No que se refere aos recursos humanos, esta instituição conta com um 

vasto quadro de pessoal, possuindo um total de 46 funcionários, com a seguinte 

distribuição: 

Quadro – Quadro de pessoal da Santa Casa da Misericórdia 

Categoria Profissional Número de Funcionários 
Técnicos Superiores (Serviço Social, Medicina, Enfermagem) 3 
Escriturário I 1 
Carpinteiro 1 
Ajudante carpinteiro 1 
Ajudante de lar 13 
Estagiário de contabilidade 1 
Pedreiro 1 
Servente 2 
Operadora de lavandaria 2 
Encarregado de serviços gerais 1 
Apoio domiciliário 2 
Cozinheira 3 
Contabilista 1 
Vigilante  1 
Ajudante de cozinha 5 
Auxiliar de serviços gerais 8 
TOTAL 46 

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Alvito, 2005) 

Perante estes dados, facilmente se conclui que a Santa Casa da Misericórdia de Alvito 

representa uma das maiores entidades empregadoras do Concelho, facto justificado pela 

quantidade e diversidade de valências que integra. Neste campo integram-se igualmente 

as suas empresas de inserção nas áreas de Carpintaria e Limpeza e Agência Funerária, e 

Pensão Social. 
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Assim, em relação às valências, pode-se expor o quadro seguinte: 

Quadro – Valências da Santa Casa da Misericórdia de Alvito 

 SIM NÃO 

CRECHE  X 
JARDIM DE INFÂNCIA  X 

A.T.L. (Actividades de Tempos Livres)  X 
CENTRO DE DIA X  
LAR DE IDOSOS X  

APOIO DOMICILIÁRIO X  
APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO  X 

PENSÃO SOCIAL X  
EMPRESA DE INSERÇÃO X  

HOSPITAL  X 
LAR DE GRANDES DEPENDENTES  X 

AGENCIA FUNERÁRIA X  

(Fonte : Santa Casa da Misericórdia de Alvito, 2005) 
 
Relativamente aos beneficiários directos ou utentes das valências, pode-se especificar o 
seguinte:  
 
 
 
 

Lar de Idosos / Apoio Domiciliário / Centro de Dia 

Quadro – Caracterização das valências de apoio à 3ª idade no ano de 2005, n.º de 

Utentes, n.º de Funcionários e n.º de Camas 

 Nº de Utentes Nº de 
Funcionários 

Nº de camas 

Lar de Idosos 82  86 
Apoio Domiciliário 10   
Centro de Dia 7   
TOTAL 99 46*  

* Alguns funcionários são comuns a várias valências 
 

Verifica-se a integração de 99 utentes, maioritariamente idosos, nestas valências, sendo 

que o Lar de Idosos é a que envolve mais utentes (82). No âmbito do Apoio Domiciliário, 

a Santa Casa assegura cuidados a vários níveis (limpeza da habitação, higiene pessoal, 

fornecimento de alimentação) prestados na residência de 10 idosos, durante todos os dias 

da semana. 
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Valência de Centro de Dia   

 

A valência do Centro de dia conta com 7 utentes inscritos. O Centro de Dia não 

apresenta, actualmente, lista de espera uma vez que o acordo com a Segurança Social 

prevê a frequência de 20 utentes e são apenas 7 os  que a frequentam. 

 

Quadro : Caracterização Geral Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvito no ano de 2005 

 

 

A valência de Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Alvito presta os seguintes 

serviços aos seus utentes: Refeições (Pequeno Almoço, Almoço, Lanche, Jantar e Ceia, 

Acompanhamento Social, Prestação de Cuidados de Higiene e Conforto, Tratamento de 

Roupas, Cuidados Preventivos de Saúde e Viagens Organizadas / Passeios conforme se 

verifica no quadro seguinte: 

 
Quadro: Principais Serviços Prestados pelo Centro de dia da Santa Casa da 

Misericórdia de Alvito em 2005 

 

 
 
 

Horário Tipo de 
Acordo 

Ano  
de  

Início 
 de 

Activida
de 

Ano  
do  
1º  

Acord
o 

Capacid
ade 

N.º  
de 

Utentes 

N.º  
de  

Utentes 
com 

Acordo 

Período  
de  

Funciona
mento 

 
Abertura 

 
Encerram. 

 
 

 
1985 

 
 

 
1989 

 
50 

 
7 

 
20 

Todos os 
dias 

 
08 Horas 

 
20 Horas 

 
Típico 

Serviço Prestado pela Resposta 
Social 

n.º de utentes abrangidos 

Alimentação 7 
Viagens Organizadas / Passeios 7 

Prestação de cuidados de Higiene pessoal 7 
Tratamento de Roupas 7 

Cuidados Preventivos de Saúde 7 
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Dos 7 utentes que frequentam esta valência 5 são do sexo feminino e 2 do sexo 
masculino, estes utentes situam-se na faixa etária compreendida entre 35 e , + 85 anos 
conforme quadro seguinte : 

 
 

Quadro: Utentes por sexo e idades no ano de 2005 

 
 

 
 
 
 
 
  Legenda: 
  - H (Homens) 
  - M (Mulheres) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anos 
 

35-
39 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

+85 

H 
 

1  1 1 2  1 

M     1   
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Valência Apoio Domiciliário  

 

O Apoio domiciliário é um serviço que consiste na prestação de ajuda doméstica e de 

cuidados de saúde no domicilio do utente, quando este, por motivos de doença, 

deficiência ou outros não pode fazer face temporária ou definitivamente às necessidades 

correntes da vida diária. 

 

O Apoio Domiciliário para Idosos funciona com um acordo de cooperação realizado com 

o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja sendo que esta 

comparticipação abrange 10 idosos. Apesar do número de utentes incluídos neste acordo 

de cooperação, a Instituição apoiava, à data da recolha de informação (Dezembro de 

2004), 10 idosos, embora a capacidade para a prestação deste Serviço seja possível para 

30 utentes. 

Quadro : Caracterização Geral 
 

(Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Alvito, 2005) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horário Tipo de 
Acordo 

Ano  
de  

Início 
 de 

Activida
de 

Ano  
do  
1º  

Acord
o 

Capacid
ade 

N.º  
de 

Utentes 

N.º  
de  

Utentes 
com 

Acordo 

Período  
de  

Funciona
mento 

 
Abertura 

 
Encerram. 

 
 

 
1998 

 
2003 

 
30 

 
10 

 
10 

Dias 
úteis da 
Semana 

 
08 Horas 

 
17 Horas 

 
Típico 
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Em termos de Apoio Domiciliário a Santa Casa da Misericórdia presta aos seus utentes os 
seguintes serviços: 
 

 

         Quadro: Principais Serviços Prestados e n.º de Utentes Abrangidos em 2005 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dos 10 utentes que frequentam esta valência 4 são do sexo feminino e 6 do sexo 
masculino, e situam-se numa faixa etária compreendida entre 75/ 79 anos e, + de 85 anos, 
conforme quadro seguinte: 
 

 

           Quadro: Utentes por Sexo e Idade em 2005 

 
 

 
 
 
 
 
 Legenda: 
 - H (Homens) 
 - M (Mulheres) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço Prestado pela Resposta Social n.º de utentes 
abrangidos 

Alimentação 10 
Higiene Pessoal 4 
Higiene da Habitação 8 
Tratamento de roupas 8 

Anos 
 

50-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

+85 

H 
 

     3 3 

M     3 1  
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Valência de Lar   

    

A Valência de Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alvito funciona com um acordo de 

cooperação realizado com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja 

sendo que esta comparticipação abrange 69 idosos. Apesar do número de utentes 

incluídos neste acordo de cooperação, a Instituição apoiava, à data da recolha de 

informação (Dezembro de 2004), 82 idosos. 

Quadro :Caracterização Geral do Lar  

 
Lotação 

Tipo de 
Acordo 

Ano 
de 

Início 
de 

Actividad
e 

Ano 
do 
1º 

Acordo 

Capac
idade 

N.º 
de 

Utentes 

N.º 
de 

Utentes 
com 

Acordo 

 
Quartos 

 
Camas 

 

 
1989 

 
1989 

 
70 

 
82 

 
69 

 
36 

 
86 

 
Típico 

(Fonte : Santa Casa da Misericórdia de Alvito, 2005) 

 
A valência de Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alvito presta os seguintes serviços 

aos seus utentes: Refeições, Viagens Organizadas, Acompanhamento Social, Prestação de 

Cuidados de Higiene e Conforto, Tratamento de Roupas, Acompanhamento ao Exterior e 

Cuidados Preventivos de Saúde, conforme se verifica no quadro seguinte: 

 
 

Quadro: Principais Serviços Prestados 

 

          (Fonte : Santa Casa da Misericórdia de Alvito, 2005) 
 
 
 
 

Serviço Prestado pela Resposta 
Social 

n.º de utentes abrangidos 

Alimentação 82 
Viagens Organizadas / Passeios  82 
Acompanhamento Social 82 
Prestação de Cuidados de Higiene e Conforto 82 
Tratamento de Roupas 82 
Acompanhamento ao Exterior 82 
Cuidados Preventivos de Saúde 82 
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Dos 82 utentes que frequentam esta valência 29 são do sexo masculino e 53 do sexo 
feminino, e situam-se numa faixa etária compreendida entre 50/59 anos e, + de 85 anos, 
conforme quadro seguinte: 
 
        Quadro: Utentes por Idades em 2005 

 
 
 
 
 
 
 

  
  Legenda: 
  - H (Homens) 
  - M (Mulheres) 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anos 
 

50-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

+ 85 

H 
 

1 4 5 5 5 8 1 

M   3 6 12 22 10 
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Sub Capítulo II – A Deficiência 

 

Antes de se analisar a situação da deficiência no Concelho, importa definir o conceito. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (Cit. Diário da República, II Série, 

Deliberação nº 9/99), quando se fala de deficiência devem-se salientar três dimensões: 

 

Deficiência: Qualquer perda ou alteração de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatómica dos indivíduos; 

 

Incapacidade: Deve ser entendida enquanto dano total ou parcial de uma capacidade dos 

indivíduos; 

 

Handicap: Este aspecto não está, como os anteriores, tão associado a um tipo de 

classificação médico -funcional. Supõe a existência de uma desvantagem que advém de 

uma deficiente interacção entre o indivíduo e o seu meio envolvente. 

 

Segundo a mesma Organização, e de forma mais concreta, “a deficiência caracteriza-se 

por perdas ou alterações que podem ser temporárias ou permanentes e que incluem a 

existência ou ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido 

ou outra estrutura do corpo, incluindo a função mental. A deficiência representa a 

exteriorização de um estado patológico e, em princípio, reflecte perturbações a nível do 

órgão”. 

No concelho de Alvito e de acordo os sensos de 2001 a população com deficiência 

apresenta uma taxa de 4,87 %. 
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Tendo por base os dados do INE, observa-se a seguinte distribuição, no Concelho: 

Gráfico: Percentagem da População com Deficiência e sem Deficiência do Concelho 

de Alvito. 

(Fonte: INFOLINE: Resultados Provisórios dos CENSOS 2001 – www.ine.pt) 

 

Em valores absolutos, existem 131 portadores de deficiência, entre 2688 habitantes. 

Pode-se facilmente concluir que, neste Concelho, a taxa de incidência da deficiência é 

baixa, panorama que é inferior quando se comparam estes valores com os valores 

nacionais. Assim, e de acordo com a mesma fonte, Portugal apresenta uma 

percentagem de 93,9% de população residente sem deficiência e de 6,1% de 

população residente com deficiência.  

 

Em relação ao número de pessoas com deficiência, e discriminando os vários tipos de 

deficiência, apresenta-se a distribuição seguinte, em número de casos:  

 

 

 

 

 

 

 

População 
sem 

deficiência
95,13%

População 
com 

deficiência
4,87%
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                       Gráfico: Número de pessoas e tipos de deficiência   

                               (Fonte: INFOLINE: Resultados Provisórios dos CENSOS 2001 – www.ine.pt) 

 

Relativamente à distribuição das situações de deficiência, não é possível efectuá-la por 

freguesia, uma vez que estes dados não estão disponíveis.  

Segundo dados fornecidos pela CerciBeja, instituição que recebe os cidadãos portadores 

de deficiência do concelho de Alvito, estão a frequentar o Centro de Actividades 

Ocupacionais 2 utentes com 32 e 41 anos e portadores de uma deficiência mental 

moderada. 

Ambos os utentes pagam uma mensalidade e usufruem de transporte e alimentação. 

Na área de Formação Profissional são 8 os alunos com deficiência no ano de 2004, estes 

utentes estão distribuídos por 4 cursos, Lavandaria, Carpintaria, Cozinha e Pastelaria e 

Serralharia. Conforme se verifica no quadro seguinte: 

 

Gráfico : Número  de Alunos do Concelho de Alvito em Formação Profissional na CerciBeja 

 Cursos e Número  de alunos em Formação 
Profissional em 2004

2
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    (Fonte : CerciBeja) 
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Dos 8 alunos, 4 estão integrados em empresas no Concelho, 1 não ficou integrado, 2 

estão em formação e 1 desistiu devido a mudança de residência. 

 

Gráfico: Situação Profissional dos Alunos do Concelho a frequentar a CerciBeja 

        

1

4

2

1

Não
integrado

Integrado
em
Empresa
Em
Formação

Desistiu

 

   (Fonte: CerciBeja, 2004) 

 

Dos 8 utentes da CerciBeja, 3 são do sexo Feminino e 5 do sexo Masculino. 

 

Gráfico: Distribuição dos Formandos em Função do Sexo 

Distribuição dos formandos em função do sexo

63%

37%

Sexo Feminino

Sexo Masculino

 
(Fonte: CerciBeja, 2004) 
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Barreiras Arquitectónicas 

 

A mobilidade das pessoas portadoras de deficiência no Concelho de Alvito, continua a 

ser um dos grandes entraves à sua qualidade de vida. 

Esta população ainda não dispõe de condições necessárias para se movimentarem com 

segurança e conforto. 

Exemplo disso serão a ausência de rampas com grau de inclinação, apoios adequados de 

acesso aos edifícios, o acesso a transportes públicos, a ausência de rampas nas 

passadeiras e passeios, a sinalização vertical pouco adequada à mobilidade nos passeios e 

o estacionamento de automóveis nas vias reservadas aos peões. 

Verifica-se que neste âmbito requer-se a criação de um conjunto de condições que 

permitam a mobilidade, o acesso e utilização de equipamentos, serviços e edifícios em 

segurança para todos e em todas as situações. 

 

Apresentamos agora uma relação dos Edifícios no Baixo Alentejo e no concelho de 

Alvito por acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada e existência de 

elevador: 

Baixo Alentejo 

Total de Edifícios 

 

70987 

Alvito 

Total de Edifícios 

 

1504 

Tem rampas de acesso 1869 Tem rampas de acesso 8 

Com Elevador 11 Com Elevador - 

Sem Elevador 1858 Sem Elevador 8 

Não tem rampas de 

acesso e é acessível 

54350 Não tem rampas de 

acesso e é acessível 

1330 

Com Elevador 52 Com Elevador 1 

Sem Elevador 54298 Sem Elevador 1329 

Não tem rampas de 

acesso e não é acessível 

14768 Não tem rampas de 

acesso e não é acessível 

166 

Com Elevador 56 Com Elevador - 

Sem Elevador 14712 Sem Elevador 166 

(Fonte: INE 2001) 
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Da análise do quadro anterior verifica-se que no Baixo-Alentejo dos 70987 edifícios 

existentes, 2,63 % tem rampas de acesso mas apenas 0,02 % têm elevador. 

No concelho de Alvito a diferença ainda é mais significativa dos 1504 edifícios existentes 

apenas 0,53 % têm rampas de acesso mas não possuem elevador. 

No Baixo-Alentejo 54350(76,56%) edifícios não têm rampas de acesso mas são 

acessíveis , e apenas 0,07 % tem elevador os restantes 76,49 % não tem elevador. 

 Em Alvito este número atinge os 1330 o que equivale a 88,43 % do total e apenas 1 

(0,07%) tem elevador os restantes 88,36 % dos edifícios que não têm rampas de acesso e 

são acessíveis mas não têm elevador. 

Factor preocupante é o número de edifícios que não tem rampas de acesso e não é 

acessível, que no Baixo Alentejo é de 20,80% (14768), destes 56 (0,08 %) tem elevador e 

14712 (20,72 %) não tem elevador. Em Alvito 11,04 %(166) edifícios não tem rampas de 

acesso, não são acessíveis e não possuem elevador. 
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Sub Capítulo III – Segurança Social 

 

O Rendimento Social de Inserção (adiante designado por RSI) foi instituído pela Lei nº 

13/2003 de 21 de Maio, revogando o Rendimento Mínimo Garantido. O Rendimento 

Social de Inserção “consiste numa prestação incluída no subsistema de solidariedade e 

num programa de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos seus agregados familiares 

apoios adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação de 

necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social e 

comunitária” (Lei nº 13/2003). O quadro seguinte reflecte o número de requerimentos 

RSI entrados no serviço local de Segurança Social, bem como número de Agregados 

familiares que o requereram: 

 

Quadro: Requerimentos RSI apresentados de Janeiro 2004 a Dezembro de 2004 e 

números de agregados abrangidos  

Requerimentos Agregados Familiares 

44 122 

(Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Beja) 

 

 

Esta medida de Politica Social contribui, para além da satisfação de necessidades básicas 

de subsistência (através da atribuição de prestações) para a inserção ao nível da: 

-Saúde; 

-Educação; 

-Emprego; 

-Formação Profissional; 

-Habitação;  

-Acção Social; 

O que permite, tendo em conta os recursos disponibilizados pelas várias entidades, que os 

beneficiários tenham acesso e usufruam dos seus direitos, bem como a capacitação para 

os deveres de cidadania. 
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Apoios Económicos a Indivíduos e /a Famílias 

 

Os apoios económicos são concedidos a pessoas que através do recurso directo ao serviço 

(atendimento) apresentem uma situação de carência económica por ausência ou 

insuficiência de rendimentos. 

Estes apoios, denominados subsídios eventuais, têm carácter temporário e destinam-se a 

prevenir ou a resolver situações de risco, carência, patologia e emergência, ocorridos no 

seio das famílias. 

Os apoios económicos destinam-se, na maioria das situações, a suprir necessidades de 

saúde, devido ao peso que este factor acarreta nos rendimentos das famílias e em especial 

na população idosa. 

 

 

Financiamento, Apoio Técnico à implementação e funcionamento das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social   

 

O Centro Distrital de Segurança Social financia, quando existe disponibilidade 

orçamental, e necessidades reais, a construção de equipamentos sociais de apoio à 

infância, à Juventude, à população deficiente, à população idosa e outros grupos etários, 

de acordo com as problemáticas, nomeadamente : 

  

a) Apoio Técnico à implementação dos equipamentos 

 

A Segurança Social apoia tecnicamente a construção dos equipamentos, disponibilizando 

os seus técnicos, engenharia e serviço social, para que sejam seguidas orientações das 

regras regulamentadas. 
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b) Apoio Técnico ao funcionamento de equipamentos 

 

A segurança Social disponibiliza os técnicos de acção social, para que, em articulação 

com as Direcções, Directores Técnicos e restante pessoal ajustem o funcionamento das 

instituições às respostas para as quais são criadas. 

 

c) Financiamento ao Funcionamento de equipamentos 

 

A Segurança Social financia mensalmente as instituições, através da celebração de 

acordos de cooperação com as mesmas, onde estão regulamentadas as normas de 

articulação entre as duas entidades e expressos os quantitativos que a lei define que sejam 

pagos ás instituições, dependentes da valência que seja objecto de acordo. 

 

Acessoria ao Tribunal 

 

Os técnicos de Serviço Social e Psicologia do Centro Distrital de Segurança Social de 

Beja que constituem a equipa multidisciplinar (E.M.A.T)  prestam  acessoria aos 

Tribunais Judiciais do distrito de Beja, nas seguintes áreas: 

- Menores em perigo (trabalho com as famílias e acolhimento institucional) 

- Adopção 

- Regulações do poder Paternal 

 

As situações de menores em risco, bem como a intervenção desenvolvida com as 

famílias, contam sempre com o empenhamento profissional dos técnicos do núcleo 

executivo RSI. 

 

De seguida apresenta-se a análise Swot elaborada pela  Rede Social às Fraquezas, Forças, 

Ameaças e Oportunidades na área da Acção Social : 
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Acção Social 
Forças Fraquezas 

 

- Existência de equipamentos de 
apoio social diversificados, dirigidos 
s diferentes públicos alvo e com 

cobertura concelhia; 
 

- Existência de um serviço local de 
segurança social e disponibilidade da 

técnica de serviço social; 
 

- Existência de instituições com 
capacidade para promover este tipo 

de equipamentos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Falta de técnico de serviço   social 
a tempo inteiro no Concelho; 

 
- Aumento do n.º de famílias 

disfuncionais; 
 

- Precariedade de vida de algumas 
famílias; 

 
- Delinquência juvenil; 

 
-  Falta de apoio domiciliário 

qualificado; 
 

- Inexistência de equipamentos de 
apoio social ao nível da infância; 

 
- Falta de apoio social; 
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Oportunidades Ameaças 

 
-  Existência de terreno para a 
construção de uma Creche; 

 
- Gabinete Técnico de Serviço Social 
e o Gabinete de Apoio ao Munícipe 
da Câmara Municipal de Alvito. 

 
- Concelho diminuto com 

características muito próprias; 
 

- Falta de empenho das instituições 
do Concelho na resolução dos 

problemas; 
 
 

- Desadequação das políticas sociais 
ao nível da intervenção social; 

 
- Desmotivação relativamente à 
participação activa nas questões 

sociais; 
 
 

- Falta de articulação entre as 
instituições; 

 
- Falta de recursos económicos/ 
graves problemas económicos e 

sociais. 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  146 
 

Rede Social 

De uma forma resumida, após uma reflexão efectuada pelos parceiros do CLAS na área 

da Acção Social, identificaram-se os seguintes problemas e prioridades de intervenção : 

 

 
 

Análise e Estabelecimento de Prioridades 
 
Problemas Prioritários –  Acção Social 
 
 - Falta de técnico de Serviço  Social a tempo inteiro no Concelho; 
 
- Aumento do n.º de famílias disfuncionais; 
 
- Precariedade de vida de algumas famílias; 
 
- Delinquência juvenil; 
 
- Falta de apoio domiciliário qualificado; 
 
- Inexistência de equipamentos de apoio social ao nível da infância; 
 
- Falta de apoio social; 

 
 

Neste sentido estabeleceu-se como Prioridades : 
 

- Aproveitar a existência de equipamentos de apoio social diversificados, 
dirigidos a diferentes públicos alvo e com cobertura concelhia; 
 
- Aproveitar a existência de um serviço local de Segurança Social e 
disponibilidade da sua técnica de Serviço Social;  
 
- Aproveitar a existência de instituições com capacidade para promover este 
tipo de equipamentos (Cresce). 
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CAPÍTULO VIII 

CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA 

 

Sub capitulo I - Emprego 

 

Para a realização deste capítulo recorreu-se aos dados fornecidos pelo INE, 

nomeadamente aos resultados dos Censos 2001. Paralelamente, solicitou-se ao Centro de 

Emprego de Beja um conjunto de informações complementares, que seriam muito úteis 

para uma análise mais pormenorizada e fiel da situação da população residente em 

relação ao Emprego. 

 

O desenvolvimento de um concelho depende em grande escala da sua estrutura 

económica. Uma economia local dinâmica, geradora de emprego e riqueza promove 

igualmente o desenvolvimento social. 

 

Em termos económicos, o concelho de Alvito apresenta alguns problemas estruturais, a 

começar pela baixa taxa de actividade (relação entre a população activa e a população 

total). Pode-se constatar que apenas um terço dos indivíduos se encontra disponível para 

trabalhar, o que é reflexo de uma estrutura etária envelhecida. 
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 Gráfico: Distribuição da População Total e Activa em Função do Sexo 
 

                    (Fonte Anuário Estatístico Da Região Alentejo 2003) 

 

Entende-se por População Activa, o conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos 

que constituem mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no 

circuito económico. Inclui empregados e desempregados (à procura do primeiro emprego 

ou de novo emprego). 

 

Paralelamente, pode-se observar que dentro da População Activa, existem 1017 

empregados e 91 desempregados. Em relação à população sem actividade económica, 

pode-se observar o quadro: 

Quadro  – Distribuição da População Activa sem actividade económica 

Estudante 177 
Doméstica 89 
Reformada, aposentada ou na reserva 862 
Incapacidade permanente 22 
Outra situação 80 
TOTAL 1230 

(Fonte: CENSOS 2001) 

 

Tal como foi referido anteriormente, o reduzido número de população activa reflecte o 

envelhecimento da população, confirmado pelo facto de cerca de 70,08% da população 

sem actividade económica estar reformada ou aposentada. 

 

13211108
651

457

2688 1367

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

Pop
ula

çã
o 

Acti
va

Sex
o M

as
cu

lin
o 

Sex
o f

em
ini

no

Pop
ula

çã
o 

Tota
l

Sex
o M

as
cu

lin
o

Sex
o F

em
ini

no



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  149 
 

Rede Social 

Um outro indicador relevante é a Taxa de Actividade que apresenta valores mais baixos 

no sexo feminino. Como se pode constatar pelo gráfico, apenas 41,24% das mulheres se 

encontram economicamente activas. 

Gráfico: Taxa de Actividade da população do Concelho de Alvito em função do Sexo  

                           (Fonte: CENSOS 2001) 
 
 
Esta poderá ser também uma consequência da dificuldade de inserção profissional das 

mulheres neste concelho. Analisando as estatísticas de desemprego presentes nos Censos 

2001, a Taxa de Desemprego nas mulheres é de 15,1%, contrastando com 3,4% no sexo 

masculino. Em termos gerais, a Taxa de Desemprego em Alvito é de 8,2%, valor 

significativamente mais elevado que a média nacional. 

 

Gráfico: Taxa de Desemprego em 2001 e sua distribuição por sexo 
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                                  (Fonte: CENSOS 2001) 
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Será importante referir que, pelo conhecimento da realidade existe um número de 

desempregados no Concelho superior ao mencionado pelo INE, principalmente no que se 

refere ao sexo feminino. Assim, pode-se destacar o facto de existirem muitos indivíduos 

em situação de desemprego que não estão inscritos no Centro de Emprego. 

 

Considera-se que a População Desempregada se refere ao conjunto de indivíduos com 

idade mínima de 15 anos que não têm trabalho remunerado ou qualquer outro, que se 

encontram disponíveis para trabalhar. 

 

Ainda no campo do desemprego, podem-se distinguir os desempregados em duas 

categorias: 

- Desempregados à procura de 1.º emprego (indivíduos que nunca trabalharam); 

- Desempregados à procura de novo emprego. 

 

A este respeito, observe-se o gráfico seguinte: 

 Gráfico: Decomposição da População Desempregada em 2001 

Decomposição da População Desempregada 
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                     (Fonte: CENSOS 2001) 
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Da análise dos valores correspondentes, pode-se concluir que o desemprego afecta mais 

as pessoas que já exerceram uma profissão, do que aquelas que se encontram disponíveis, 

pela primeira vez, para trabalhar.  

Relativamente à distribuição por faixas etárias, pode-se observar o gráfico que se segue: 

   Gráfico: Desempregados por Faixas Etárias 

Desempregados por faixas etárias (2001)
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                 (Fonte: CENSOS 2001) 

 

Analisando o gráfico anterior, verifica-se que o fenómeno do desemprego afectou na sua 

maior parte os jovens entre os 25 e os 34 anos. 

 

Relativamente à escolaridade da população desempregada, pode-se observar o quadro: 

Quadro  – Escolaridade da população desempregada 

Sem nível de ensino 3 
Completo 32 

Incompleto 7 
1º ciclo 

A frequentar - 
Completo 10 

Incompleto 6 
2º ciclo 

A frequentar - 
Completo 2 

Incompleto 5 
3º ciclo 

A frequentar - 
Completo 11 

Incompleto 4 
Secundário 

A frequentar 4 
Completo 5 

Incompleto 1 
Superior 

A frequentar 1 

(Fonte: CENSOS 2001) 
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Cerca de 35,16% da população desempregada tem apenas o 1º ciclo (completo, 

incompleto ou está a frequentar) e cerca de 17,58% tem o 2º ciclo (completo, incompleto 

ou está a frequentar), o que permite concluir facilmente que o desemprego atinge mais os 

indivíduos com baixas qualificações e escolaridade. 

 

No âmbito deste capítulo, é também fundamental reflectir acerca do principal meio de 

vida da população com 15 ou mais anos. Assim, e de acordo com os CENSOS 2001, 

pode-se observar o quadro seguinte: 

Quadro – Principal meio de vida da população com 15 ou mais anos 

Trabalho 12 
Rendimento da propriedade ou empresa 881 
Subsídio de desemprego 3 
Subsídio temporário por acidente de trabalho ou doença profissional 311 
Outros subsídios temporários 36 
RMG 12 
Pensão/Reforma 881 
Apoio Social 3 
A cargo da família 311 
Outra situação 36 
TOTAL 2486 

(Fonte: CENSOS 2001) 

 

Destaca-se que apenas, 35,9% desta população vive do seu trabalho, sendo que 14.07% 

depende de subsídios e que cerca de 12,5% se encontra a cargo da família, os reformados 

representam 32,6%.  

 
Relativamente a dados recentes 2004, fornecidos pelo Centro de Emprego de Beja 
podemos constatar que relativamente ás freguesias de Alvito e Vila Nova da Baronia, a 
taxa de desemprego registado é a seguinte: 
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Freguesia de Alvito 
 
Na freguesia de Alvito são as mulheres que apresentam a maior percentagem de inscritos 
nos Centros de Emprego com  65,20% contra 34,80% dos homens conforme se pode 
verificar no quadro seguinte: 
 
 
Gráfico : Desemprego Registado na Freguesia de Alvito em 2004 em Função do Sexo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (Fonte: Centro de Emprego de Beja) 

 
Na freguesia de Alvito as mulheres são as que estão mais tempo com inscrição no Centro 
de Emprego de Beja, conforme se verifica no quadro seguinte: 
 
 
Gráfico: Tempo de Inscrição no Centro de Emprego de Beja  

Tempo Inscrição
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      (Fonte: Centro de Emprego de Beja, 2004) 
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Freguesia de Vila Nova da Baronia 
 
Também na freguesia de Vila Nova da Baronia a percentagem de inscritos no Centro de 
Emprego é maior no sexo Feminino com 73% comparado com os 27% do sexo feminino, 
conforme quadro seguinte: 
 
  Gráfico : Desemprego Registado em 2004 na Freguesia de Vila Nova da Baronia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     (Fonte: Centro de Emprego de Beja) 

 
Também o tempo de inscrição no Centro de Emprego de Beja é superior para os 
indivíduos do sexo feminino conforme o quadro seguinte: 
 

 
Gráfico: Tempo de Inscrição no Centro de Emprego de Beja 
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   (Fonte: Centro de Emprego de Beja,  2004) 
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Sub Capítulo II -  Tecido Económico 
 
Aqui será desenvolvida uma breve caracterização do tecido económico do Concelho de 

Alvito. 

Uma parte considerável da estrutura económica assenta na Agricultura, A área do 

concelho desenvolve-se entre os 100 e 200 metros de altitude descendo suavemente para 

poente na direcção ao vale do Sado. O relevo é plano a ondulado, acentuando-se na zona 

nordeste em resultado da presença da serra de Portel, que se prolonga para poente numa 

série de colinas de altitude moderada. 

No que se refere à capacidade de uso do solo, o concelho de Alvito apresenta uma área 

(26.090 hectares) com capacidade de uso agrícola bastante superior à média distrital e dos 

concelhos envolventes. 

As culturas predominantes de sequeiro são o trigo mole, girassol, aveia e cevada, no 

montado encontramos essencialmente as azinheiras, sobreiros, oliveiras e citrinos. Para 

além das pastagens permanentes que contribuem na produção pecuária do concelho em 

que as ovelhas representam a maior parte do efectivo pecuário, seguindo-se as vacas, 

existem ainda áreas não cultivadas, muito ricas em espécies espontâneas, onde dominam 

as cistáceas. 

O clima é mediterrânico com características continentais, verificando-se temperaturas 

muito altas no verão e relativamente baixas no Inverno, a precipitação média anual é de 

678 mm., o concelho de Alvito possui fortes ligações a esta actividade económica. 

 

Quanto ao tecido empresarial e segundo os últimos dados existentes (2002) observa-se 

que este é constituído por 51 sociedades, Integradas no subsector terciário. 

 
A repartição do emprego por sectores de actividade reflecte outro dos problemas 

estruturais da economia local. O Sector Primário (agricultura) ocupa 17,6% da população 

empregada. O Sector Secundário (indústria e construção civil), ocupa perto de um terço 

dos empregados 27,5%, enquanto que o Sector Terciário (serviços) emprega 54,9%, 

conforme quadro seguinte:  

 

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  156 
 

Rede Social 

Gráfico : Repartição do Emprego por Sectores de Actividade 

Repartição do Emprego por Sectores de 
Actividade

54,9%
27,5%

17,6%

Sector Primário

Sector Secundário
Sector Terciário

 
(Fonte : Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2003)  

 

O tecido económico é no essencial constituído por pequenas e médias empresas(PME`s) 

sobretudo na área comercial e nalguns serviços. Acerca da distribuição geográfica destas 

sociedades no Concelho é possível observar algum equilíbrio entre a freguesia de Vila 

Nova da Baronia e Alvito. 

Num plano retrospectivo, pode-se observar os níveis de empreendedorismo que 

ocorreram nos últimos anos. Ao observar esta dinâmica é possível verificar que numa 

parte substancial do período em questão a constituição de sociedades atingiu as 49 assim 

distribuídas anualmente: 

 

Quadro  – Numero de Sociedades Constituídas de 1993 a 2002 no Concelho de Alvito 

Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Nº. 

Sociedades 
3 7 5 2 7 2 5 5 9 4 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo:1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002) 

 

 

Estes Indicadores demonstram que existem variações anuais acentuadas no que concerne 

ao número de sociedades constituídas. Esta dinâmica caracteriza a instabilidade do sector 

e a sua relação com a instabilidade verificada a nível nacional. O fraco poder de compra 

da população deste Concelho conduz a um fraco investimento das empresas na área 

comercial o que fragiliza ainda mais o tecido económico deste concelho. 
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No plano dos movimentos bancários (Anuário Estatístico da Região Alentejo 2003), o 

Concelho apresentava em 2002, 3 agências com um volume de depósitos na ordem dos 

10657 milhares de Euros. O volume de créditos concedidos no mesmo ano é menor do 

que o numero de depósitos, ou seja , cerca  9355  milhares de Euros, dos quais cerca de 

5798 milhares de Euros  destinaram-se  ao crédito à habitação. 

Em 2003 existiam 2 caixas Multibanco, onde se efectuaram cerca de 70 000 operações 

atingindo-se o valor de 1783 milhares de Euros de levantamentos, 18000 consultas de 

operações e 3000 pagamentos de serviços. 

 

No que concerne ao tecido empresarial do Concelho, constata-se (Anuário Estatístico da 

Região Alentejo 2003), que operam no concelho de Alvito 281 empresas, das quais, 

destacando-se o peso relevante das empresas ligadas ao “Comércio por Grosso e a 

Retalho” ( 25%),   “Agricultura e Pesca” (23,4 %)  e Construção (21%). 

 

É de constatar que o tecido empresarial do Concelho não se concentra maioritariamente 

num sector, realçando a evolução do comércio e, o peso significativo, ainda patente, da 

Agricultura e Pesca, conforme quadro seguinte: 
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Quadro: Número de empresas com sede na Região segundo CAE – 31.12.2002 

ALVITO Classificação da Actividade 

Económica N.º % 

Agricultura, Produção Animal, caça e 

Silvicultura Pesca 
 

66 

 

23,49% 

Industrias transformadores 18 6,41% 

Construção 60 21,35% 

Comércio por grosso e retalho; reparação 

de veículos automóveis, motociclos e bens 

de uso pessoal e dom. 

 

72 

 

25,62% 

Alojamento e restauração (restaurantes e 

similares) 
32 11,38% 

Transportes, armazém e distribuição 5 1,78% 

Actividades financeiras 5 1,78% 

Act , imobiliárias, alugueres e serviços 

prest. às empresas 
 

10 

 

3,56% 

Administração pública, defesa e segurança 

social obrigatória 

Educação 

Saúde e acção social 

Outras actividades de serviços colectivos, 

sociais e pessoais 

Famílias com empregados domésticos 

Organismos internacionais e outras 

instituições extraterritorias 

 

 

 

13 

 

 

 

 

4,63% 

Total 281 100% 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2003) 
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Relativamente ás sociedades com Sede na Região em 31-12-2002, verifica-se que 

segundo o INE, estão registadas 51 sendo que 14 estão relacionadas com o Comércio por 

Grosso e a Retalho, 13 na área da Construção e 9 na Agricultura e Pesca, para uma 

melhor leitura do numero de sociedades é necessário consultar o quadro seguinte:  

 

Quadro: Sociedades com sede na Região, segundo CAE em 31-12-2002 

ALVITO Classificação da Actividade 

Económica N.º % 

Agricultura, Produção Animal, caça e 

Silvicultura Pesca 
 

9 

 

17,65 

Industrias transformadores 1 1,96 

Construção 13 25,49 

Comércio por grosso e retalho; reparação 

de veículos automóveis, motociclos e bens 

de uso pessoal e dom. 

 

14 

 

27,45 

Alojamento e restauração (restaurantes e 

similares) 
5 9,80 

Transportes, armazém e distribuição 2 3,932 

Act , imobiliárias, alugueres e serviços 

prest. às empresas 
 

3 

 

5,88 

Administração pública, defesa e segurança 

social obrigatória 

Educação 

Saúde e acção social 

Outras actividades de serviços colectivos, 

sociais e pessoais 

Famílias com empregados domésticos 

Organismos internacionais e outras 

instituições extraterritorias 

 

 

 

4 

 

 

 

 

7,85 

Total 51 100% 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2003) 
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Relativamente ao pessoal ao Serviço nas sociedades com sede em Alvito, constata-se que 

as 51 sociedades empregavam 225 funcionários distribuídos da seguinte forma: 

 

Quadro : Pessoal ao Serviço das sociedades do concelho de Alvito  

 

Concelho 

 

Total 

 

Agricultura e 

Pesca 

 

Construção 

Comercio 

por grosso 

e a retalho 

 

Alojamento e 

restauração 

 

Administração 

pública e outros 

 Número 

Alvito 225 21 62 31 19 82 

(Fonte : Anuário Estatístico da Região Alentejo 2003) 

 

Dos 225 Funcionários ao serviço das Sociedades do concelho de Alvito verifica-se que o 

maior numero está ao serviço da Administração Pública (82), seguindo-se a construção 

(62)  e o  Comercio por grosso e a retalho com 31 funcionários.   
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Sub – Capítulo III -  Turismo 

 

No que respeita ao Turismo este tem uma elevada importância económica para o 

Concelho que recebe anualmente milhares de Visitantes, que por vezes pernoitam e 

tomam as suas refeições quer em Alvito quer em Vila Nova da Baronia nos diversos 

restaurantes existentes conforme levantamento que mais à frente se apresenta.   

 

 Segundo a Divisão Sócio Cultural da Câmara Municipal de Alvito existiam em 2004, no 

concelho de Alvito, 5 estabelecimentos de hotelaria (incluindo Pousadas, pensões e 

outros), com um total de 63 quartos e com uma capacidade para 126 hóspedes, conforme 

quadro seguinte: 

Quadro : Nome dos estabelecimentos hoteleiros em Alvito, n.º de Quartos e n.º de camas 

Estabelecimento N.º de Quartos N.º de Camas 

Pousada do Castelo de Alvito 20 Duplos 40 

Quinta dos Prazeres 4 Duplos 

5 suites 

21 

Dália Hospedaria 4 duplos 

1 triplo 

11 

A Varanda Hospedaria 5 Duplos 

4 Singles 

14 

Pensão Ramiro Alvares 20 Duplos 40 

Total 63 126 

 (Fonte : Câmara Municipal de Alvito, 2005) 
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 Alojaram-se no Concelho em 2004 segundo os dados da Região de Turismo Planície 

Dourada, referentes à Pousada do Castelo de Alvito, 7983 pessoas, das quais 6036 são de 

nacionalidade portuguesa, 350 provenientes da Alemanha e 321 do Reino Unido, estas 

pessoas permaneceram em média 2 dias no Concelho, para consulta do numero de 

pessoas e nacionalidade, que pernoitaram na pousada de Alvito em 2004, consulte quadro 

seguinte: 

 

Quadro : Número e Origem dos hospedes da Pousada do Castelo de Alvito em 2004 

Origem Número Origem Número 

Portugal 6036 Suécia 35 

Alemanha 350 Argentina 6 

Reino Unido 321 Dinamarca 5 

Espana 174 Austrália 10 

França 153 Hungria 15 

Holanda 106 Letónia 3 

Itália 99 México 12 

EUA 217 Rússia 12 

Japão 5 China 2 

Brasil 23 Grécia 6 

 

Suiça 

 

73 

Africa do 

Sul 

 

6 

Bélica 188 Israel 2 

Áustria 23 Roménia 1 

Luxemburgo 6 Noruega 25 

Nova Zelândia 9 Cuba 2 

Canada 128 Irlanda 20 

  Total 7983 

                  (Fonte : Região de Turismo Planície Dourada, 2004) 

 

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  163 
 

Rede Social 

 

 

No ano de 2004 o concelho de Alvito foi visitado por milhares de turistas contudo só 

2412 consultaram o posto de Turismo local, sendo que a maioria foi de nacionalidade 

Portuguesa conforme se verifica no quadro seguinte: 

 
Quadro: Nacionalidade e Número de Visitantes do Posto de turismo de Alvito em 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                           (Fonte: Posto de Turismo de Alvito, Dez. 2004) 
 

 
Para receber todos estes turistas existem como já se viu alguns estabelecimentos 

hoteleiros ou similares e também alguns bares e restaurantes nas duas freguesias do 

Concelho como se pode verificar pela leitura do quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidade Total 
Portuguesa 1730 
Espanhola 91 

Inglesa 187 
Francesa 109 
Alemã 91 

Holandesa 70 
Belga 27 
Outras 107 
Total 2412 
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Quadro: Restaurantes existentes no Concelho, Localidade e Lotação 

Restaurantes Localidade Lotação 

O Américo Alvito 26 Pax 

A Varanda Alvito 40 Pax 

O Feio Alvito 35 Pax 

O Fernando Alvito 41 Pax 

O Buraco da Zorra Alvito 35 Pax 

Pousada do Castelo de 

Alvito 

Alvito 90 Pax 

O Francês Alvito 90 Pax 

Markádia Barragem de 

Odivelas 

100 Pax 

O Casão Vila Nova da 

Baronia 

38 Pax 

Churrasqueira Avenida Vila Nova da 

Baronia 

50 Pax 

Bica Nova Vila Nova da 

Baronia 

90 Pax 

O Camões Vila Nova da 

Baronia 

70 Pax 

           (Fonte : Câmara Municipal de Alvito, 2005) 

 

Alvito é rico em património histórico, esta Vila remonta ao Neolítico, existindo vários 

vestígios do Homem durante a idade do Cobre, do Bronze e do Ferro. 

A ocupação intensa levada a cabo pelos Romanos fez-se sentir logo no inicio do séc. I, 

subsistindo ainda vários testemunhos desta presença. Assim este património que se 

assinala no quadro seguinte faz com que Alvito tenha todos os anos milhares de 

visitantes.  
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Quadro : Locais de Interesse Turístico no concelho de Alvito 

Monumento Localização 

Castelo de Alvito Alvito 

Igreja Matriz Alvito 

Igreja de Nossa senhora da Candeias Alvito 

Igreja da Misericórdia Alvito 

Igreja de Santo António Alvito 

Ermida de São Sebastião Alvito 

Ermida de Santa Luzia Alvito 

Edifício dos Paços do Concelho Alvito 

Pelourinho Alvito 

Grutas do Rossio Alvito 

Solar água de Peixes Alvito 

Ponte de Malk Abraão Alvito 

Ermida de São Pedro Alvito 

Ermida de São Bartolomeu Alvito 

Ermida de Nossa Senhora da Graça Alvito 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Assunção 

Vila Nova da Baronia 

Igreja da Misericórdia Vila Nova da Baronia 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição Vila Nova da Baronia 

Ermida de São Neutel Vila Nova da Baronia 

Pelourinho Vila Nova da Baronia 

Ponte do Azinhal Vila Nova da Baronia 

Edifício dos antigos Paços do Concelho Vila Nova da Baronia 

Ermida de São Pedro Vila Nova da Baronia 

Ermida de Santo António Vila Nova da Baronia 

(Fonte : Posto de Turismo de Alvito, 2005) 

De seguida apresenta-se a análise Swot elaborada pela  Rede Social às Fraquezas, Forças, 

Ameaças e Oportunidades na área da Actividade Económica : 
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ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Forças Fraquezas 

- Existência de entidades com 
disponibilidade para ministrar 

formação; 
 

- Rota do fresco; 
 

- Qualidade do ambiente e a baixa 
densidade populacional; 

- Ecopontos; 
- Posto de Turismo de Alvito 

(Existência  de Património Cultural e 
Arquitectónico); 

 
- Escolas (Educação Ambiental); 

 
 

- Existência de Espaços Verdes; 
 
 

- Presença de um vasto património 
Local(gastronomia, artesanato, 

actividades tradicionais, tradições); 
 

Existência de um espirito associativo 
existente de 20 associações 

culturais, recreativas, humanitárias e 
desportivas dispersas pelas duas 

freguesias do concelho; 
 

Existência de estrutura física (sede) 
com boa qualidade, na maioria dessas 

associações. 
 

– Falta  de pessoas com formação na 
área do património cultural; 

 
– Oferta turística reduzida; 

 
– Pouca Motivação Ambiental; 

 
– Fraco aproveitamento dos recursos 

naturais, pouca divulgação dos 
recursos existentes; 

 
– Degradação dos espaços verdes; 

 
– Existência de lixos fora do sistema 

de recolha; 
 

 
– Falta de investimento , 

reestruturação da agricultura; 
 

– Baixa produção económica, 
abandono agrícola e industrial; 

 
– Diminuição das actividades 

económicas; 
 

- Ausência de estímulos para 
aproveitamento de oportunidades de 

emprego. 
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Oportunidades Ameaças 
- Elaboração de projectos de 

desenvolvimento Turístico pelos alunos 
da EPA; 

 
- Património Natural e Arquitectónico; 
Existência de actividades tradicionais, 

artesanato e produtos típicos; 
 

- Qualidade do Ambiente e Baixa 
Densidade Populacional; 

 
- Recolha de Lixo Seleccionado; 

 
- Possibilidade de  Existência de 

terrenos para construção do parque 
industrial; 

 
- Qualidade do ambiente, 
elaboração de projectos de 

desenvolvimento local por parte 
dos alunos da EPA; 

 
- Actividades tradicionais; 

 
- Artesanato e produtos regionais; 

 
- Lotes de terreno a preços 

competitivos; 
 

- Rentabilização / adopção do património 
construído para actividades destinadas à 

museologia e ao turismo criando 
oportunidades de emprego, atraindo e 

fixando pessoas; 
 

- Potenciar a localização privilegiada no 
contexto regional e nacional face aos 

grandes eixos de acessibilidade 
existentes, promovendo o aparecimento 
de novas actividades económicas e de 
serviços de apoio, particularmente 

adaptadas às características da região. 

– Falta de apoio ao comércio local 
(marketing/formação/ informação e 

mudança ); 
Falta de dinamismo económico, Falta de 
informação e divulgação dos recursos 
arquitectónicos naturais e culturais; 

 
– Inadequação de políticas locais à 
resolução dos problemas, Falta de 
informação sobre os problemas 
ambientais, numero reduzido de 
EcoPontos, pouca sensibilização 

ambiental; 
 
 

– Falta de incentivos para a agricultura e 
empresas, desprestigio das actividades 
tradicionais, Falta de valorização dos 

produtos da região, Falta de incentivos à 
fixação da população; 

 
– Desprestigio dos produtos da região; 

 
– Inadequação das políticas locais à 

resolução dos problemas; 
 
 

– Inexistência de terrenos para a 
construção de uma zona industrial, 

desprestigio das actividades 
tradicionais; 

 
– Inadequação das políticas locais à 

resolução dos problemas; 
 

– Falta de dinamismo económico, 
inadequação das políticas locais à 

resolução dos problemas; 
 

- Interiorização  da região; 
 

- Reduzido espirito empreendedor. 
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De uma forma resumida, após uma reflexão efectuada pelos parceiros do CLAS na área 

da Actividade Económica , identificaram-se os seguintes problemas e prioridades de 

intervenção : 

 

Análise e Estabelecimento de Prioridades 
 
Problemas Prioritários –  Actividade Económica 
 
 
 – Falta  de pessoas com formação na área do património cultural; 
 
– Oferta turística reduzida; 
 
– Pouca Motivação Ambiental; 
 
– Fraco aproveitamento dos recursos naturais, pouca divulgação dos recursos 
existentes; 
 
– Degradação dos espaços verdes; 
 
– Existência de lixos fora do sistema de recolha; 
 
– Falta de investimento , reestruturação da agricultura; 
 
– Baixa produção económica, abandono agrícola e industrial; 
 
– Diminuição das actividades económicas; 
 
- Ausência de estímulos para aproveitamento de oportunidades de emprego. 
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Neste sentido estabeleceu-se como Prioridades : 
 
- aproveitar a existência de entidades com disponibilidade para ministrar formação; 
 
- Aproveitar a Rota do fresco; 
 
-  Aproveitar a qualidade do ambiente e a baixa densidade populacional; 
 
- Aumentar o número de Ecopontos; 
 
- Realizar parcerias efectivas entre as instituições e o Posto de Turismo de Alvito 
(Existência  de Património Cultural e Arquitectónico); 
 
- Incentivar nas Escolas os alunos para uma Educação Ambiental; 
 
- Existência de Espaços Verdes; 
 
- Apostar no vasto património Local(gastronomia, artesanato, actividades  
tradicionais, tradições); 
 
- Incrementar ainda mais o espirito associativo nas  associações culturais, 
recreativas, humanitárias e desportivas dispersas pelas duas freguesias do 
concelho; 
 
- Aproveitar a existência de estrutura física (sede) com boa qualidade, na maioria 

dessas associações. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Diagnóstico Social 
concelho  de Alvito  

 

 Conselho Local de Acção Social de Alvito   
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 
  170 
 

Rede Social 

 

                                             CONCLUSÕES 

 

Com o Diagnostico Social pretendeu-se identificar factores de vulnerabilidade social e 

consequentes problemas sobre os quais é possível intervir a nível local para produzir 

modificações nas condições de vida das populações afectadas pelas situações problema. 

O Diagnostico permite o conhecimento mais profundo da realidade social concelhia, a 

circulação sistemática da informação recolhida e a difusão dos conhecimentos 

produzidos. Convém referir que o programa da rede social veio responder à necessidade 

de um trabalho articulado e concertado entre as entidades e instituições locais e contribuir 

de facto para uma verdadeira parceria activa. Como já se disse são os Agentes locais que 

melhor conhecem a realidade, são eles que melhor podem identificar potencialidades e 

estrangulamentos ao desenvolvimento da região. A rede social foi, é e será, sem dúvida, 

uma oportunidade para o trabalho em conjunto. 

 

Este documento fornece dados objectivos para melhor compreender a abrangência dos 

fenómenos, perspectivas e soluções. E só isso permite aos agentes locais reconhecer a 

pertinência das soluções e a necessidade de alterar práticas sociais sempre que necessário. 

O Diagnóstico desenvolve-se de acordo com a lógica da metodologia investigação/ acção, 

ou seja, tem uma lógica de interpretação das causas dos problemas com vista à definição 

de estratégias eficazes de intervenção. 

 

Quando um diagnóstico é construído para ser suporte de acção é necessário garantir que 

os actores a implicar participem activamente para compreenderem e se responsabilizarem 

pelos seus resultados e consequências, garantindo posteriormente intervenções adaptadas 

e realistas para a resolução dos problemas. 

 

O Diagnóstico é fundamental para se garantir a eficácia de qualquer projecto de 

intervenção e deve ser entendido como o conhecimento alargado do meio social, onde se 

revejam as vulnerabilidade, mas também as potencialidades e recursos do meio de 

intervenção, de uma forma permanente e sistemática, no âmbito dos vários sectores. 
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O diagnóstico participado é um instrumento determinante para a construção de planos de 

intervenção social ajustados e operativos, porque fundamenta a sua análise no estudo das 

debilidades e perigos, mas também nas potencialidades e aspectos positivos da realidade 

social local, procura uma combinação coerente de possibilidades existentes para que as 

propostas de solução sejam realistas, parte das possibilidades de cooperação pública e 

privada para definir o futuro e as acções a empreender, aumenta a objectividade do 

conhecimento dos problemas, proporciona uma utilização mais eficaz dos recursos 

económicos e sociais. Desenvolve uma cultura estratégica comum  e de trabalho em 

parceria, promove a participação dos cidadãos e a sua implicação nos processos de gestão 

da qualidade de vida das populações. 

 

Este Diagnóstico pretende constituir-se num instrumento dinâmico de apoio à elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Social, sinalizando as potencialidades, as fragilidades, as 

dinâmicas e recursos.  

 

O Diagnóstico e o plano de desenvolvimento Social fazem parte de um mesmo processo. 

 

O Plano poderá eventualmente ser uma oportunidade para a inovação no sentido de se 

poderem criar, inventar soluções e gerar recursos, aproveitando sempre que possível, 

estruturas e dinâmicas já existentes. 

 

Devem ter-se em conta as potencialidades locais, que vão desde o património 

arquitectónico passando pelas dinâmicas culturais, pelos saberes e competências 

especificas deste território, por forma a poderem desenhar-se as soluções preconizadas ao 

nível da planificação e intervenção, dando prioridade aos projectos de desenvolvimento 

local. Este documento representa o ponto de partida para um Plano amplamente 

participado e do qual deverão resultar consensos entre as entidades e agentes locais 

envolvidos neste processo. 
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