
Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas 

PAICD 
Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas 

Câmara Municipal de Alvito 
Abril  2017 



 

 

DS – Diagnóstico Social  

EIDT - Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial 

FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

GIP – Gabinete de Inserção Profissional 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

PAICD - Plano de ação integrada para as comunidades desfavorecidas 

PDM - Plano Diretor Municipal 

PDS - Plano de Desenvolvimento Social  

PI - Prioridade de Investimento  

POR-A – Plano Operacional Regional do Alentejo 

POR - Alentejo – Programa Operacional Regional do Alentejo 

PROT- Alentejo - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

R.S.I - Rendimento Social de Inserção 

SIC – Sítio de Importância Comunitária 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

 

SIGLAS 



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 

Câmara Municipal de Alvito 

lugar do plano-gestão do território e cultura, lda | Avenida Araújo e Silva, 52 | 3810-048 Aveiro - Portugal  

Tel +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt 

ÍNDICE 

 

 

1 | SÍNTESE DA ANÁLISE E DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO TERRITORIAL 

1.1. Situação atual do território ................................................................................ 5 

1.2. Análise SWOT ................................................................................................ 13 

1.3. Desafios e fatores críticos de sucesso............................................................ 16 

2 | ESTRATÉGIA 

2.1 Objetivos e definição da estratégia .................................................................. 19  

2.2. Componentes do Plano de Ação Integradas para as Comunidades Desfavorecidas .... 24 

2.2..1. Identificação das comunidades desfavorecidas .................................. 24 

2.2.2. Delimitação da área territorial a intervencionar .................................... 26 

2.2.3. Identificação das necessidades encontradas e definição da estratégia ............ 38 

3 | PROGRAMA DE AÇÃO  

3.1. Identificação das prioridades de investimento a mobilizar .............................. 43 

3.2. Realização ...................................................................................................... 45 

4 | MODELO DE GOVERNAÇÃO  

4.1. Modelo de gestão e organização que assegurem a prossecução do Plano com 

eficácia e eficiência, incluindo descrição da equipa técnica .................................. 48 

4.2. Mecanismos de acompanhamento e avaliação .............................................. 49  

5 | ANEXOS  

5.1. Plantas de localização das intervenções propostas ....................................... 53 

5.2. Fichas de caracterização das intervenções propostas ................................... 55  

5.3. Tabela síntese ................................................................................................ 65  

file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781153#_Toc479781153
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781154#_Toc479781154
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781155#_Toc479781155
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781160#_Toc479781160
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781160#_Toc479781160
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781160#_Toc479781160
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781161#_Toc479781161
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781161#_Toc479781161
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781161#_Toc479781161
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781162#_Toc479781162
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781163#_Toc479781163
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781163#_Toc479781163
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781164#_Toc479781164
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781164#_Toc479781164
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781165#_Toc479781165
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781165#_Toc479781165
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781166#_Toc479781166
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781167#_Toc479781167
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781167#_Toc479781167
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781168#_Toc479781168
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781168#_Toc479781168
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781168#_Toc479781168
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781168#_Toc479781168
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781169#_Toc479781169
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781170#_Toc479781170
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781170#_Toc479781170
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781170#_Toc479781170
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781169#_Toc479781169
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171
file:///N:/Elementos%20Escritos/Castelo%20Vide/PAICD/PAICD_Castelo_de_Vide_05-04-2017.docx#_Toc479781171#_Toc479781171


1 | SÍNTESE DA ANÁLISE E DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO TERRITORIAL 



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 

Câmara Municipal de Alvito 

lugar do plano-gestão do território e cultura, lda | Avenida Araújo e Silva, 52 | 3810-048 Aveiro - Portugal  

Tel +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt 

 

Alvito localiza-se no distrito de Beja, na Região Alentejo, integrando a sub-região do Baixo 

Alentejo e encontra-se limitado pelos municípios de Alcácer do Sal, Viana do Alentejo, Cuba 

e Ferreira do Alentejo. Alvito abrange uma área total de 265 km2 sendo composto por 

apenas duas freguesias: Alvito e Vila Nova da Baronia. 

 

Sublinha-se que o município dispõe de boas acessibilidades, destacando-se o IP1/A2, o qual 

estabelece a ligação ao IP1/A1 Lisboa-Algarve, e ao IP7/A6 de ligação ao IP7/A2 Lisboa-

Caia, constituindo um importante elemento de ligação à AML.  

 

Em termos biofísicos, no concelho de Alvito destacam-se a albufeira de Odivelas e a 

importante infraestrutura hidroagrícola que faz parte do empreendimento de fins múltiplos do 

Alqueva. Abrangido pela Rede Natura 2000 (SIC Alvito/Cuba), o concelho é também 

caraterizado pela existência de grandes áreas de montado e olival. 

 

Do ponto de vista económico, neste território é possível constatar um processo de formação 

e desenvolvimento assente historicamente na exploração da terra, assim como algumas 

atividades ligadas à indústria alimentar, sendo alargada às atividades relacionadas com a 

construção e mais recentemente ao comércio e aos serviços. 

 

A agricultura desempenha ainda um papel importante no município, a nível das culturas de 

sequeiro (trigo, girassol, aveia e cevada), montado (azinheiras e sobreiro) e olival, das 

pastagens permanentes importantes para a pecuária.  

 

De forma a compreender a situação atual do território de Alvito, recorreu-se a indicadores 

obtidos através dos Censos de 2001 e 2011, procedendo-se a uma análise das 

características demográficas, socioeconómicas e socio funcionais ao nível local. 

 

1. Síntese da análise e do diagnóstico da situação territorial 

1.1. Situação atual do território  
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Numa região marcada pela ocorrência de processos de desvitalização demográfica nas 

últimas décadas, Alvito com uma densidade populacional de 9,5 hab/km2 em 2011, tem 

vindo a sofrer um progressivo despovoamento, passando de 2688 em 2001 para 2504 

habitantes em 2011. Das duas freguesias que compõem o concelho, destaca-se Alvito com 

um maior número de habitantes, com 1259 habitantes em 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível da distribuição da população por grupos etários, em 2011 verificou-se que cerca de 

48% da população concentrava-se no grupo dos 25 a 64 anos, sendo que o grupo etário dos 

65 ou mais anos apresenta uma percentagem mais elevada, de 29% comparativamente com 

o grupo etário de menos de 15 anos que se situava nos 13%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – População Residente por freguesia em 2001 e 2011. (Fonte: INE) 

Fig. 2 – População residente por grupos etários em 2001 e 2011. (Fonte: INE) 
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O município apresenta um índice de envelhecimento acentuado, em 2001 era de 209,7 

aumentando para 217,2 em 2011. Já a freguesia de Alvito apresentava um índice de 

envelhecimento de 221,8 em 2001 aumentando para 225,9 em 2011, por sua vez, a 

freguesia de V. N. da Baronia atingia os 198,3 e 208,2 em igual período.  

 

Relativamente aos movimentos naturais, em 2011 Alvito registava uma tendência para a 

sobreposição da taxa de mortalidade (22,6‰) face à taxa de natalidade (7,1‰), refletindo-se 

num saldo natural negativo. 

 

No que respeita ao número de famílias clássicas, no município em 2001 existiam 984, tendo 

aumentado para 1025 famílias, em 2011. É de salientar o aumento de famílias compostas 

por um ou mais pessoas, passando de 297, em 2001, para 344 famílias registadas em 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à rede escolar, Alvito dispõe de 2 estabelecimentos de ensino, a Escola 

Básica Integrada/Jardim de Infância - EBI/JI de Alvito e a Escola Profissional de Alvito. O 

concelho apresenta um predomínio de baixos níveis de instrução da população, com 15,61% 

da população residente sem qualquer nível de escolaridade, sendo mais acentuado nas 

mulheres (9,14%) do que nos homens (6,47%). 

 

Fig. 3 – Número de famílias clássicas em 2001 e em 2011. (Fonte: INE) 
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Cerca de 41,3% da população do município possui o nível de instrução do ensino básico, 

15,9% possui o nível de instrução de ensino secundário, e apenas 9,7% da população 

possui nível de escolaridade superior. Relativamente à taxa de analfabetismo, em 2011 

situava-se nos 13,93%, considerando-se elevada quando comparada com a média nacional 

de 5,22%, para o mesmo ano. 

 Em 2011 registou-se uma taxa de abandono escolar do concelho de 2,8%, cerca de 1,1% 

acima do registado a nível nacional, para o mesmo ano. Dentro do concelho, a freguesia de 

Alvito apresenta uma maior percentagem de abandono escolar, cerca de 3,95% em relação 

à freguesia de V. N. da Baronia, com uma percentagem de 1,49%. Salienta-se o problema 

de abandono escolar de crianças de etnia cigana, constituindo uma realidade não só a nível 

nacional mas também existente no concelho de Alvito. 

 

As crianças de etnia cigana em idade escolar distribuem-se essencialmente pelo 1º e 3º 

ciclo. Contudo, trata-se de uma frequência que não tende a assumir carácter regular, ou 

evolutivo. O abandono escolar continua a ser uma realidade nas comunidades ciganas, pois 

é característica da sua própria cultura a constituição muito precoce de família através do 

casamento. 

 

Relativamente à taxa de retenção e desistência no ensino básico, Alvito tem vindo a registar 

valores elevados comparativamente aos registados a nível nacional. No ano letivo de 

2014/2015, o município apresentava uma percentagem de retenção e desistência de 9,3%, 

Fig. 4 – Taxa de analfabetismo por local de residência em 2001 e 2011. (Fonte: INE) 
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enquanto a nível nacional a percentagem correspondia a 7,9%. Estes valores apontam para 

a necessidade de adoção de medidas de prevenção de situações de desmotivação e 

desinteresse dos alunos, insucesso e abandono escolar, prevenindo comportamentos 

desviantes e de risco. 

 

O baixo nível de instrução tem reflexos ao nível do trabalho, e no que concerne à taxa de 

desemprego. Em 2011 Alvito apresentava uma taxa de desemprego de 10,08%, quando em 

2001 era de 8,2%. Salienta-se que ao aumento do desemprego está também muitas vezes 

associado, como consequência, o aumento da criminalidade e delinquência. É de referir que 

o município registou um aumento da taxa de criminalidade de 30,1‰ em 2011 para 30,4‰ 

em 2012 e uma ligeira diminuição em 2013 para 23,5‰. Contudo é de referir os elevados 

valores de 2014 e 2015 que se situaram nos 52,4% e 53,9%, respetivamente, tendo descido 

para 26,6 em 2016, objetivando-se que se mantenha essa tendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A base económica de Alvito é fundamentalmente assente em serviços não comercializáveis 

e em serviços comercializáveis de apoio ao consumo. Ao longo das últimas décadas 

verificou-se um aumento das assimetrias entre os diversos setores de atividade económica.  

 

Em 2001, o número total de pessoas empregadas correspondia a 1017, das quais cerca de 

60% se encontravam no sector terciário, 24% no secundário e 16% no primário. Por sua vez, 

em 2011 o número total de população empregada era de 954, da qual cerca de 68% 

trabalhava no sector terciário, 18% no secundário e 14% primário. Salienta-se a diminuição 

Fig. 5 – Taxa de Desemprego por local de residência em 2001 e 2011. (Fonte: INE) 



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 

Câmara Municipal de Alvito 

lugar do plano-gestão do território e cultura, lda | Avenida Araújo e Silva, 52 | 3810-048 Aveiro - Portugal  

Tel +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt 

do número de pessoas empregadas de 2001 para 2011, contudo verifica-se um aumento de 

população empregada no terciário, evidenciando o peso deste na economia local. 

 

 

O tecido empresarial de Alvito é composto por pequenas e médias empresas ligadas 

sobretudo ao comércio e serviços. No entanto é de destacar a diminuição progressiva de 

empresas com sede no concelho, passando de 292 empresas em 2001, para 237 em 2011, 

o que traduz uma redução de 19%. Importa contudo referir, que as empresas do terciário 

têm aumentado o seu peso na estrutura das atividades económicas do concelho, passando 

de 48,6% em 2001 para 68% em 2011. 

 

O setor industrial encontra-se essencialmente constituído por unidades de baixo valor 

acrescentado, baseadas em fatores competitivos tradicionais, mão-de-obra pouco 

qualificada, reduzida inovação e marketing. De forma a contrariar esta situação de 

debilidade, e de forma a aumentar e valorizar a estrutura empresarial, o município tem vindo 

a desenvolver em parceria com várias entidades, um sistema de mecanismos de incentivo e 

apoio ao desenvolvimento, consolidação das atividades económicas e de fomento ao 

empreendedorismo direcionado à indústria e aos serviços, dos quais se destacam o Fundo 

Fig. 6 – Percentagem de população empregada em Alvito por setor de atividade económica em 2011. 

(Fonte: INE) 
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de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (FAME) e o Sistema de Apoio à Modernização 

Administrativa (SAMA I e II). 

 

Como reflexo da falta de ofertas de emprego, da baixa taxa de atividade e do 

envelhecimento da população, verifica-se a existência de um elevado número de habitantes 

que têm como principal meio de vida os “subsídios sociais” (pensões, subsídios de 

desemprego), reflexo de um ciclo de dependência económica em relação ao Estado. 

 

O principal meio de vida da população residente com 15 ou mais anos para os anos de 2001 

e 2011 é o trabalho, com 36,76% e 42,73% da população, respetivamente. No entanto é de 

destacar que em 2011 38,78% da população dependia de reformas ou pensões, 11,06% 

encontrava-se a cargo da família e cerca de 5,28% dependia de subsídios sociais (subsídio 

de desemprego, subsídio temporário por acidente de trabalho ou doença profissional, 

rendimento social de inserção e outros apoios sociais). 

 

Em Alvito tem-se verificado uma diminuição do índice de dependência de idosos, passando 

de 45,6 em 2001 para 35,5 em 2011. Por sua vez, o índice de dependência de jovens para o 

mesmo período diminuiu de 21,4 para 17,6. 

 

Apesar de o município dispor de duas IPSS com diversas valências, Santa Casa da 

Misericórdia de Alvito e Centro Social e Paroquial de V. N. da Baronia, considera-se 

fundamental a criação de novas respostas sociais, com o objetivo de colmatar as 

necessidades da população.  

 

A dinamização e articulação das atividades culturais, sociais e económicas tornam-se 

essenciais para a reabilitação económica do município, sendo fundamental a estruturação e 

valorização dos recursos endógenos, com o intuito de promover a coesão territorial e 

contribuir para o desenvolvimento social. 
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As problemáticas identificadas enquadram-se nas variáveis demográficas e 

socioeconómicas. A diminuição populacional, o envelhecimento, a baixa densidade e 

dispersão populacional, assim como o baixo nível de instrução e baixos rendimentos 

económicos, são fatores que contribuem para o isolamento dos idosos e falta de 

oportunidades para a fixação da população. A estes constrangimentos somam-se 

características pouco desenvolvidas do tecido económico, como a baixa densidade de 

empresas, baixo índice de investimento e algum défice de massa crítica para o 

desenvolvimento. 

 

O presente PAICD apresenta-se como uma oportunidade de superar os constrangimentos 

existentes, visto que a reabilitação dos equipamentos coletivos e do espaço público contribui 

para melhorar a imagem urbana, tornando Alvito mais atrativo e consequentemente mais 

propício ao investimento privado, conjeturando condições para a criação de empregos, 

dinamizando a economia e desenvolvendo novas competências viradas para o futuro. 
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1.2. Análise SWOT 

 

Uma análise SWOT, do inglês “Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats” (em 

português Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças) é um método de 

planeamento estruturado que analisa aquelas quatro componentes, envolvendo a definição 

de um objetivo do plano e a identificação dos fatores internos e externos que são favoráveis 

e desfavoráveis à concretização do referido objetivo.  

 

Nos fatores internos incluem-se os Pontos Fortes e os Pontos Fracos, que fazem parte da 

entidade/projeto analisado(a). Nos fatores externos incluem-se as Oportunidades e 

Ameaças, que fazem parte das características do ambiente envolvente ao projeto 

(comunidade/sociedade onde a entidade/projeto se insere). 

 

Assim pode dizer-se que: 

 Pontos Fortes: são aquelas características do projeto que lhe dão vantagens sobre os 

demais; 

 Pontos Fracos: são aquelas características do projeto que o colocam em desvantagem 

relativamente aos demais; 

 Oportunidades; são aqueles elementos do ambiente envolvente ao projeto que o 

projeto pode explorar em sua vantagem; 

 Ameaças: são aqueles elementos do ambiente envolvente ao projeto que podem 

causar entraves ao projeto. 

 

Uma análise SWOT é usada para: 

 Explorar novas soluções para os problemas; 

 Identificar barreiras que limitam os objetivos; 

 Decidir a direção mais eficiente a tomar; 

 Revelar possibilidades e limitações à mudança; 

 Como “brainstorming” e repositório de ideias; 
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 Para melhorar a interpretação; 

 Para um meio eficaz de comunicação. 

 

Face à análise da situação atual do território de Castelo de Vide, reconheceram-se os 

Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças a partir das quais se podem 

delinear as estratégias ou medidas de intervenção. 

 

Principais Oportunidades  

 Apoio financeiro do quadro comunitário Portugal 2020 

 Desenvolvimento de estratégias de apoio à fixação da população jovem no 

município;  

 Aposta na qualificação e formação jovem e adulta; 

 Incremento da atratividade ao investimento empresarial; 

 Promoção do investimento privado para turismo; 

 Aposta na qualificação e formação da população; 

 Investimento na agricultura potenciado pela infraestrutura de rega de Alqueva; 

 Reabilitação de equipamentos; 

 Requalificação do espaço público. 

 

Principais Ameaças  

 Tendência de regressão e envelhecimento populacional;  

 Perda de população para outros centros urbanos; 

 Isolamento da população idosa; 

 Aumento do desemprego; 

 Risco de abandono e retenção escolar. 
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Principais Pontos Fortes  

 Proximidade a Beja e Évora; 

 Aumento da procura do turismo cultural e natural; 

 Proximidade das Albufeiras de Odivelas e de Alvito, potenciadoras de turismo de 

natureza; 

 Património natural e paisagístico; 

 Existência de património classificado como Monumento Nacional; 

 Pousada do Castelo de Alvito, ex-libris do concelho e âncora do turismo 

patrimonial; 

 Escola Profissional de Alvito. 

 

Principais Pontos Fracos 

 Baixos níveis de instrução da população; 

 Isolamento da população envelhecida; 

 Mão-de-obra pouco qualificada; 

 Aumento do número de dependentes do Estado. 
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Com base na análise à situação atual do território e na análise SWOT, identificaram-se para 

Alvito diversos desafios futuros na área da regeneração urbana e das comunidades 

desfavorecidas, ao mesmo tempo que são considerados fatores críticos a ter em conta na 

implementação das ações propostas. 

 

Realça-se a importância da articulação das ações físicas com ações de cariz social, na 

medida em que estas se complementam e se traduzem em resultados positivos. A referida 

articulação consistiu num dos principais desafios da elaboração do presente plano, bem 

como das ações propostas. 

 

A coesão social dos territórios urbanos é fundamental para a coerência, desenvolvimento e 

harmonia das comunidades. A igualdade de oportunidades dos cidadãos, nomeadamente no 

acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas deve ser devidamente 

assegurada. As intervenções propostas neste PAICD visam promover medidas, materiais e 

imateriais, de qualificação das áreas delimitadas e dotá-las de meios próprios para a sua 

plena integração. 

 

Contudo, os desafios encontram sempre fatores críticos que importa compreender para 

garantir o sucesso das ações, designadamente, alterações culturais e de hábitos 

estabelecidos, que é fundamental ultrapassar com o intuito da adesão de todos na 

construção coletiva do território, através da comunicação e participação. 

 

Por sua vez, a edificação urbana, em particular a mais antiga, tem patologias que é 

necessário resolver e adaptar à contemporaneidade. O mesmo acontece em relação aos 

equipamentos, serviços e infraestruturas de proximidade, que necessitam de ser 

modernizados com o objetivo de dar respostas às novas necessidades e exigências, ou 

seja, as comunidades devem aumentar a sua capacidade de intervenção e munir o 

município de mecanismos capazes de atuar na resolução de problemas quotidianos. 

 

1.3. Desafios e fatores críticos de sucesso  
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Salienta-se que o POR-Alentejo identifica a problemática dos baixos níveis de qualificação 

da população, com implicações na falta de competências e capacidade de adaptabilidade da 

população às novas realidades do mercado de trabalho. O aumento do desemprego a nível 

regional e municipal espelha esta realidade. Um dos grandes desafios passa por 

complementar e melhorar a qualificação da população jovem e população ativa, aumentando 

os índices de empregabilidade e da atratividade de investimentos privados. 

 

Os elevados níveis de envelhecimento da população e o aumento do número de reformados 

contribui para o decréscimo da população ativa, uma realidade do território igualmente 

referenciada no POR-Alentejo. Perante isto, existe a necessidade de estimular a atividade 

económica e promover políticas de emprego, como forma de contribuir para a diminuição 

das situações de vulnerabilidade social, isolamento e pobreza. 

 

A coesão social dos territórios urbanos é determinante para o desenvolvimento e progresso 

da comunidade. As populações mais desfavorecidas necessitam de meios capazes para 

combater e ultrapassar os seus défices financeiros, culturais e/ou organizacionais.  

 

Persiste a necessidade de apostar na equidade da cobertura de respostas sociais a nível 

regional, prevista no POR-Alentejo, sendo importante apostar na qualificação e aumento dos 

serviços e equipamentos, com intuito de promover a capacidade de resposta institucional às 

necessidades da população.  

 

O sucesso da resposta aos desafios encontrados assenta num forte trabalho estratégico, 

comunicacional e responsável, para o sucesso da nova visão para as comunidades 

desfavorecidas de Alvito. 



2 | ESTRATÉGIA 



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 

Câmara Municipal de Alvito 

lugar do plano-gestão do território e cultura, lda | Avenida Araújo e Silva, 52 | 3810-048 Aveiro - Portugal  

Tel +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt 

Os objetivos e definição da estratégia do Município de Alvito para o desenvolvimento do 

presente Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) estão de 

acordo com as linhas mestras da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT), 

do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT- Alentejo), do Plano de 

Desenvolvimento Social de Alvito (PDS), assim como com as orientações definidas pelos 

Instrumentos de Gestão Territorial Municipais, em particular, do Plano Diretor Municipal de 

Alvito (PDM). 

 

Por sua vez, os objetivos estratégicos deste Plano encontram-se em conformidade com a 

Estratégia “Portugal 2020”, e foram estruturados elencando a realidade local, permitindo 

desta forma definir medidas territoriais claras e consolidadas, integradas e sustentáveis para 

o respetivo desenvolvimento. 

 

Embora a autarquia tenha vindo a demonstrar uma grande preocupação com as 

problemáticas afetas à sua comunidade, particularmente a mais desfavorecida, é importante 

e necessário dar continuidade aos esforços mobilizados ao longo dos últimos anos.  

 

O objetivo estratégico do presente plano visa a prossecução da regeneração física, 

económica e social das comunidades identificadas, em que as intervenções propostas 

contribuirão para promover a inclusão social e o combate à pobreza e à discriminação num 

território urbano desfavorecido, através de ações de regeneração local.  

 

Reitera-se que a evolução demográfica desfavorável da população de Alvito consiste num 

dos maiores problemas identificados no município, assim como a escassez de atividade 

económica e o ambiente urbano degradado, traduzindo-se em situações de exclusão social 

e pobreza cuja erradicação é da mais elevada importância. 

 

O POR-Alentejo 2020, bem como a Estratégia Europa 2020 consideram que intervir nestas 

realidades é um dos fatores cruciais para o desenvolvimento dos municípios. Naturalmente 

2.1. Objetivos e definição da estratégia  
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para ultrapassar estes constrangimentos a estratégia definida deve, para além de prever a 

redução da pobreza, promover medidas e criar condições de empregabilidade por forma a 

assegurar um desenvolvimento económico e social. 

 

Nesse sentido, a estratégia de intervenção prevê a criação de um ambiente propício ao 

aparecimento de novos agentes e iniciativas, ampliar a dinâmica de emprego e apostar na 

diversidade de setores de atividade. 

 

Alvito visa desenvolver intervenções de reabilitação de equipamentos de utilização coletiva, 

bem como a requalificação de espaços públicos, inseridos nas áreas delimitadas pelo 

município para efeito do presente plano, correspondendo à tipologia de áreas urbanas 

consolidadas identificadas no aviso nº ALT20-43-2017-01. 

 

Ao articular intervenções de natureza social às intervenções físicas, pretende-se fomentar as 

competências da população, a promoção do empreendedorismo e inovação, a promoção da 

coesão social e do território, o aumento da competitividade das empresas locais, a 

conservação, valorização e divulgação do património ambiental e cultural, a promoção da 

aprendizagem ao longo da vida, estimular o envelhecimento ativo, prevenir o insucesso e 

abandono escolar, melhorar as acessibilidades a serviços sociais e fomentar a atividade 

económica local, tal como já prevê o plano de desenvolvimento social de Alvito, que se 

encontra em fase final de desenvolvimento. 

 

O PDS de Alvito estabelece eixos estratégicos que visam abranger as diversas 

problemáticas sociais presentes no município, com o objetivo de propor respostas às 

mesmas numa prestativa de bem-estar da população e da comunidade. Dos referidos eixos 

destacam-se: 

 

Eixo de Intervenção 1- Qualificação do envelhecimento, valorização da população 

sénior 

Com uma população maioritariamente idosa, uma perda acentuada de população jovem e 

ainda um saldo natural negativo, Alvito exibe uma situação demográfica preocupante, 
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refletindo-se num cenário de duplo envelhecimento populacional. Esta evolução da 

longevidade populacional requer por parte de diversos parceiros uma preocupação especial, 

pois acarreta apreensões e responsabilidades, sobretudo no respeitante à definição de 

políticas em prol do envelhecimento ativo. De modo a valorizar a população sénior de Alvito 

existe um conjunto de apoios socias, entre eles a Teleassistência, o Apoio Domiciliário e a 

Universidade Sénior. 

 

A Teleassistência é um serviço de assistência permanente a idosos, baseado numa central 

de atendimento telefónico vocacionada para responder a qualquer situação de emergência, 

através de um sistema de comunicação rápido e seguro. Permitindo, assim, contribuir para a 

autonomia dos seniores no seu domicílio, com dignidade e segurança, proporcionando uma 

resposta imediata em situação de urgência/emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

bem como o apoio na solidão a todos aqueles que se encontrem em situação de 

vulnerabilidade ou dependência física ou psicológica. 

 

O Apoio Domiciliário consiste na prestação de serviços no domicílio dos utentes, quando 

estes, por motivo de doença ou outro tipo de dependência, sejam incapazes de assegurar 

temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou realizar 

as suas atividades diárias. Além disso, é preservada a família e a casa que constituem para 

o idoso um quadro referencial muito importante para a sua identidade social. 

 

A Universidade Sénior, promovida pela Câmara Municipal de Alvito em Parceria com o 

Agrupamento Escolas do concelho com o objetivo de desenvolver um conjunto de atividades 

educativas, sócio recreativas e culturais destinadas a combater a solidão e isolamento de 

pessoas não ativas. 

 

Eixo de Intervenção 2- Condições transversais para enfrentar os desafios 

demográficos 

Sendo a fixação de efetivos jovens, um aspeto fundamental para a renovação de gerações, 

é necessário, para além de políticas de intervenção junto da população idosa, a criação de 

políticas para atrair população jovem, ou pelo menos, impedir a sua migração. A aposta na 
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criação de infraestruturas direcionados para as crianças até aos 3 anos, pois atualmente as 

existentes, não revelam capacidade para dar resposta ou são inadequadas às condições 

económicas da população, condição necessária para a estabilização das famílias no 

concelho.  

 

Eixo de Intervenção 3- Qualificação da população 

Tendo em conta as baixas qualificações da população adulta residente, torna-se imperativo 

a criação e implementação de um plano de formação diversificado, que atenda as reais 

necessidades da população e tecido empresarial empregador. Dotando os desempregados 

de longa duração de competências socioprofissionais, que lhes permita ter sentido crítico e 

adquirir capacidades empreendedoras, contribuindo para a sua reintegração profissional. É 

de salientar que já existe um conjunto de propostas de formação no âmbito da Capacitação 

para a Inclusão, que inclui um curso de Horticultura (300h), um curso de Assistente Familiar 

e de Apoio à Comunidade (300h), um curso de Animação (300h) e um curso de Cuidados de 

Saúde (100h). 

 

Eixo de Intervenção 4- Empregabilidade e Atividade Económica 

A aposta em políticas promotoras de desenvolvimento económico é fundamental para trazer 

consequências positivas na criação de oportunidades de trabalho, indispensáveis para a 

atração e fixação de famílias no concelho. O fraco desenvolvimento económico a que se 

assiste no concelho, apresenta-se como uma fraqueza grave na medida em que existem 

outras fraquezas que, aliadas a esta, tornam difícil o combate ao desemprego e a fixação de 

jovens com qualificações. Pelo que é necessário direcionar forças no sentido de apostar no 

desenvolvimento económico e qualificação das pessoas do concelho.  

 

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) é um espaço criado no âmbito de uma parceria 

entre a Câmara Municipal de Alvito e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com o 

objetivo de proporcionar à população jovem e adulta do concelho um apoio na definição ou 

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Uma 

vez que o emprego está diretamente associado ao desenvolvimento do território e da 

qualidade de vida da população. 
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Para apoiar a fixação de jovens empresários, a autarquia tem prevista a cedência de 

espaços de trabalho num núcleo de indústrias criativas. 

 

O envelhecimento da população, a diminuição das oportunidades de trabalho, a alteração 

dos sistemas rurais tradicionais e da economia local, consistem em marcas do sistema 

centralizado e da fraca capacidade de afirmação a nível local, bem como, a dinamização e 

promoção da economia de base local e do turismo com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento territorial e social. 

 

Sublinha-se que o PAICD de Alvito, para além de uma visão estratégica que identifica os 

principais problemas e prioridades do território em causa, é um documento fundamental para 

a prática de um desenvolvimento gradual da regeneração urbana, reforço da 

sustentabilidade e resiliência local, favorecendo a inovação e criatividade, dotando Alvito das 

ferramentas e características necessárias ao seu crescimento sustentável, inteligente e 

inclusivo. 
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O presente plano (PAICD) complementa o PDS (em fase final de desenvolvimento) e 

pretende intervir de forma integrada e articulada para as comunidades desfavorecidas do 

Bairro da Tapada do Lucas e do Bairro do Padre Américo em Alvito, bem como do Bairro da 

Casa do Povo em Vila Nova da Baronia, em que se pretende atuar sobre situações críticas 

tais como: desemprego de longa duração, pobreza e exclusão social, baixo nível de 

instrução e insucesso e abandono escolar, evolução demográfica desfavorável, escassa 

atividade económica e ambiente de degradação. 

 

No que concerne às comunidades desfavorecidas identificadas, será necessário potenciá-

las com intervenções de carácter físico (material) e social (imaterial). As intervenções de 

caráter social visam a inclusão desta comunidade, constituindo-se como um elemento 

complementar integrador e potenciador do bem-estar da comunidade desfavorecida, embora 

não sejam financiadas no âmbito do presente PAICD, mas através da PI 9.1. 

 

As comunidades desfavorecidas caracterizam-se pelos fracos recursos financeiros, a 

maioria sobrevive a partir de reformas baixas, outros encontram-se desempregados ou a 

empregados por conta de outrem, com baixos salários.  

 

Salienta-se que os baixos níveis de instrução, assim como o abandono escolar associados a 

esta população, não só contribuem para o elevado índice de desemprego como não 

favorecem o combate ao mesmo, pelo que estas pessoas carecem de um apoio urgente e 

continuado. 

 

O presente PAICD de Alvito visa proceder à reabilitação e reconversão dos equipamentos 

de utilização coletiva, Casa do Povo de Vila Nova da Baronia e Escola Primária Conde 

Ferreira de Alvito, assim como da qualificação do espaço público envolvente à Casa do 

2.2 Componentes do Plano de Ação Integradas para as Comunidades Des-

favorecidas  

2.2.1. Identificação das comunidades desfavorecidas  
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Povo de Vila Nova da Baronia, do espaço público adjacente ao Bairro da Tapada do Lucas e 

do jardim do Pula, junto ao Bairro do Padre Américo. 

 

As comunidades em que se pretende atuar apresentam uma forte incidência de problemas 

sociais associados, ao desemprego, pobreza e exclusão social, baixo nível de instrução, 

insucesso e abandono escolar e ambiente degradado e inexistência de equipamentos 

públicos de apoio a idosos, jovens e crianças, bem como uma oferta muito deficitária de 

alternativas de mobilidade. 

 

No que concerne às comunidades desfavorecidas identificadas, será necessário potenciá-

las com intervenções de carácter físico (material) e social (imaterial). As intervenções de 

cariz social visam a inclusão social destas comunidades, constituindo-se como um elemento 

complementar integrado e potenciador do bem-estar. 

 

O presente PAICD prevê ao nível das intervenções de caracter físico (PI 9.8) incidir 

especificamente na reabilitação ou reconversão de equipamentos de utilização coletiva e 

requalificação do espaço público, localizados nas áreas de intervenção onde também 

residem as comunidades desfavorecidas diretamente benificiárias das intervenções 

propostas. 

 

Salienta-se contudo que, o panorama social em Alvito é relativamente semelhante em toda a 

sua área, pelo que se pretende que as intervenções candidatadas beneficiem outras 

populações do concelho, promovendo também desta forma a interação entre a população de 

diferentes faixas etárias e sociais, por forma a ultrapassar preconceitos. 

 

As comunidades desfavorecidas identificadas são uma população muito envelhecida, 

fragilizada com escassos rendimentos económicos, associados a uma baixa autoestima, 

dificultando a sua inserção em ambiente social. 

 

Assim, conjugando as intervenções de caracter físico com as intervenções de natureza 

social, implementando ações coerentes e integradas, utilizando as sinergias das 
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comunidades e parceiros sociais, conseguir-se-á uma maior inclusão e integração social 

destas comunidades desfavorecidas. 

 

 

 

2.2.2. Delimitação das áreas territoriais a intervencionar 

 

A Câmara Municipal de Alvito pretende com o presente plano mobilizar a Prioridade de 

Investimento 9.8, incidindo sobre duas áreas de intervenção, uma em Alvito e outra em Vila 

Nova da Baronia – áreas urbanas consolidadas. 

 

A delimitação das áreas territoriais a intervencionar apresenta-se também em anexo em 

duas plantas, uma com a localização e delimitação das áreas do Bairro da Tapada do Lucas 

e Bairro do Padre Américo, em Alvito e outra com a delimitação do Bairro da Casa do Povo, 

em Vila Nova da Baronia.  

 

A tipologia em que ambas as áreas delimitadas se enquadram é: Áreas Urbanas 

Consolidadas – área urbana consolidada e não incluída nas restantes tipificações que 

constam do Aviso Nº ALT20-43-2017-01, e onde estão presentes necessidades de 

intervenção ao nível da inclusão social. 

 

Seguidamente são apresentadas as duas áreas de intervenção propostas, a primeira em 

Vila Nova da Baronia e a segunda em Alvito. 
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A área de intervenção delimitada em Vila Nova da Baronia com cerca de 1 ha, integra a 

antiga Casa do Povo, o Bairro da Casa do Povo, o espaço público envolvente e um pequeno 

conjunto de habitações, que totalizam 24 edifícios, dos quais 23 são totalmente 

habitacionais e um não é habitacional. 

Bairro da Casa do Povo, Vila Nova da Baronia 

Tipologia: Área urbana consolidada 

Fig. 7 – Área de Intervenção do Bairro da Casa do Povo, Vila Nova da Baronia 

Delimitação Área de Intervenção  
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Num total 17 famílias compostas por 48 indivíduos residentes nesta área, cerca 54% 

encontra-se no grupo etário dos 25 aos 64 anos, enquanto o grupo dos 0-14 anos se situa 

nos 18,75%, a classe dos 15-24 anos conta com 12,5% e a população com 65 ou mais anos 

representa 14,58% do total. 

 

No que respeita ao nível de instrução, cerca de 16% da população residente na área de 

intervenção não sabe ler nem escrever. Da população residente na área de intervenção 

delimitada que concluiu algum nível de ensino, cerca de 25,71% tem apenas o 1º ciclo do 

ensino básico, cerca de 22,86% concluiu o 2º ciclo do ensino básico, aproximadamente 

37,14% terminou o 3º ciclo, cerca de 11,43% concluiu o secundário e apenas 2,86% tem um 

curso superior. 

Como se pode verificar, a comunidade em causa apresenta baixos níveis de escolarização o 

que dificulta o acesso ao mercado de trabalho e consequentemente agrava a questão e 

condição económica. 

 

Dos 48 residentes apenas 22 estão empregados (46%), enquanto 10 (21%) são reformados 

ou pensionistas e 6,25% encontram-se à procura do primeiro emprego ou de novo emprego. 

 

Pretende-se que com a reabilitação integral da Casa do Povo, este edifício assuma novos 

usos promovendo e integrando atividades e serviços de âmbito social, cultural e de lazer, 

Fig. 8 – Indivíduos residentes com ensino completo dentro da área de intervenção do Bairro da 

Casa do Povo, Vila Nova da Baronia. (Fonte: INE) 



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 

Câmara Municipal de Alvito 

lugar do plano-gestão do território e cultura, lda | Avenida Araújo e Silva, 52 | 3810-048 Aveiro - Portugal  

Tel +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt 

promovendo a dinamização social e económica da comunidade acima mencionada, 

nomeadamente na promoção do envelhecimento ativo, ações de promoção ao emprego e 

eventos comunitários. 

 

A intervenção de reabilitação deste edifício incidirá ao nível da cobertura, infraestruturas 

(eletricidade, água e esgotos), reparação e/ou substituição de caixilharias, estrutura e 

revestimentos, bem como a adaptação do edifício às condições de acessibilidade, de acordo 

com o regime legal em vigor.  

 

Será ainda alvo de candidatura a requalificação do espaço público envolvente à Casa do 

Povo, e contíguo ao Bairro da Casa do Povo, que permitirá promover novas sociabilidades e 

vivencias multigeracionais e culturais, e que se constituirá como âncora do processo de 

integração social e dinamização económica. 

 

Salienta-se que neste espaço público já existe um parque infantil e uma área dotada de 

equipamentos geriátricos o que favorece o convívio entre gerações. Estas ações visam 

promover atividades e serviços de âmbito social destinados a crianças, jovens, pessoas 

idosas ou pessoas com deficiência e incapacidades, assim como de prevenção e reparação 

de situações de carência, disfunção e marginalização social. 

Fig. 9 – Situação de desqualificação urbana na Rua Joaquim Henrique da Silva, V. N. Baronia 
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Fig. 11 – Situação de desqualificação urbana na Rua da Liberdade, V. N. Baronia 

Fig. 10 – Situação de desqualificação urbana na Rua Joaquim Henrique da Silva, V. N. Baronia 
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Fig. 12 – Situação de desqualificação urbana na Rua do Jogo da Malha, V. N. Baronia 

Fig. 13 – Situação de desqualificação urbana na Av. 1º de Maio, V. N. Baronia 
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Bairro da Tapada do Lucas e Bairro do Padre Américo, Alvito 

Tipologia: Área urbana consolidada 

A área delimitada em Alvito, de 4.95 ha, é predominantemente ocupada pelo Bairro da 

Tapada do Lucas que foi concretizado pelo Plano de Pormenor da Tapada do Lucas e 

integra ainda outros pequenos conjuntos habitacionais, nomeadamente o Bairro do Padre 

Américo. 

Fig. 14 – Área de Intervenção do Bairro da Tapada do Lucas e Bairro do Padre Américo, Vila Nova da Baronia 

Delimitação Área de Intervenção  
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O Plano de Pormenor da Tapada do Lucas foi aprovado pela declaração regulamentar em 9 

de junho de 1992 entretanto revisto e alterado pela declaração regulamentar nº73 de 26 de 

março de 1996. O empreendimento é composto por 36 lotes unifamiliares e um lar da 3ª 

idade. 

 

Dos 19 fogos destinados a habitação social, construídos pela Câmara Municipal, alguns 

foram entretanto adquiridos pelos moradores. Os restantes lotes foram vendidos também 

para habitação. As tipologias variam de T1 a T4 e as casas possuem um a dois pisos, sendo 

apoiadas por anexos (garagens ou cozinhas rústicas) nos seus logradouros. 

 

Os lotes 14 a 27 da Tapada do Lucas foram vendidos em hasta pública, para construção de 

habitação própria, unifamiliar,  em auto-construção. De acordo com o regulamento da venda 

de fevereiro de 1987, só podia candidatar-se à compra de um lote quem, sendo residente no 

concelho há mais de um ano,  não tivesse habitação própria no concelho, salvo se esta não 

fosse adequada à dimensão do agregado, e cada comprador ou agregado só podia 

candidatar-se à compra de um lote. 

 

Aos possuidores dos lotes que desistissem de construir, não era permitida a venda a 

terceiros, mas apenas à câmara municipal. É ainda importante salientar que a câmara 

forneceu os projetos das habitações, sem custos, tendo também executado todas as 

infraestruturas e arruamentos.  

 

A área de intervenção integra ainda a antiga Escola Primária Conde Ferreira e um pequeno 

conjunto de habitações no Largo da Trindade. 

 

Para além disso, estão ainda inseridos na área de intervenção o Bairro Rossio do Barreiro, 

composto por sete habitações construídas em loteamento municipal e o Bairro do Padre 

Américo, que integra seis habitações sociais, propriedade da paróquia.  
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Fig. 15 – Indivíduos residentes com ensino completo dentro da área de intervenção do Bairro da 

Tapada do Lucas e Bairro do Padre Américo, Alvito. (Fonte: INE) 

Adjacente aos Bairros Rossio do Barreiro e do Padre Américo, ainda inscrito na área 

delimitada, encontra-se também um espaço público em gradual degradação e sem 

condições de conforto e segurança. 

 

A área de intervenção delimitada é composta por um total de 66 edifícios clássicos dos quais 

64 são exclusivamente habitacionais e dois não são habitacionais. 

 

Nesta área é evidente uma evolução demográfica muito desfavorável. Das 58 famílias 

clássicas constituídas por 220 indivíduos na área em causa, cerca de 47,73% têm 65 ou 

mais anos, enquanto o grupo etário dos 0 aos 14 anos representa apenas 5,45% do total.  

 

Para além de ter uma população muito envelhecida, a comunidade em causa apresenta 

baixos níveis de escolarização o que dificulta o acesso ao mercado de trabalho e 

consequentemente agrava a questão económica. Cerca de 26,82% da população residente 

na área de intervenção não sabe ler nem escrever. Dos indivíduos residentes na área 

delimitada que concluíram algum nível de ensino, aproximadamente 42,76% apenas 

concluiu o 1º ciclo do ensino básico, 18,42% concluiu o 2º ciclo do ensino básico, 15,79% 

terminou o 3º ciclo, 15,13% concluiu o secundário, 1,32% terminou o pós secundário e 

apenas 6,58% tem um curso superior. 
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Ao nível do emprego, a área de intervenção apresenta uma percentagem de apenas 29% da 

sua população empregada, enquanto 51,36% é reformado ou pensionista. Salienta-se que a 

taxa de desemprego ao nível da freguesia de Alvito aumentou de 5,4 em 2001 para 9,46 em 

2011. 

 

A estratégia de intervenção física nesta comunidade passa pela requalificação de edifício da 

antiga Escola Primária, que se encontra degradado e devoluto. Pretende-se que este 

espaço seja afeto às atividades comunitárias de promoção do envelhecimento ativo e de 

ocupação de tempos livres para os mais jovens, assumindo-se como um espaço de 

acolhimento de atividades intergeracionais.  

 

A escola receberá ainda eventos e ações de formação direcionadas à população mais 

necessitada, nomeadamente na área do emprego e formação profissional. 

 

Pretende-se ainda requalificar os espaços públicos integrados no Bairro da Tapada do 

Lucas e no Bairro do Padre Américo na perspetiva de melhorar o ambiente degradado e as 

acessibilidades (um dos problemas que mais afeta a população envelhecida e com 

problemas de mobilidade). O espaço exterior pretende ser direcionado para a comunidade 

identificada e a sua melhoria de qualidade de vida. 

Fig. 16 - Situação de desqualificação urbana na Rua das Igrejas, Alvito 
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Fig. 17 - Situação de desqualificação urbana na Rua das Igrejas, Alvito 

Fig. 18 - Situação de desqualificação urbana no Bairro do Padre Américo, Alvito 
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Fig. 19 - Situação de desqualificação urbana no Jardim O Pula, Alvito 

Fig. 20 - Situação de desqualificação urbana no Jardim O Pula/Bairro do padre Américo, Alvito 
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2.2.3. Identificação das necessidades encontradas e definição da estratégia   

 

O presente Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas visa ações de 

reabilitação sobre dois edifícios e três espaços públicos, numa ótica de promoção da 

inclusão social, nomeadamente: a Casa do Povo de Vila Nova da Baronia, o Jardim da Casa 

do Povo de Vila Nova da Baronia, o espaço público do Bairro da Tapada do Lucas, o edifício 

da antiga Escola Primária Conde Ferreira e ainda o jardim do Pula, junto ao Bairro Padre 

Américo. É de realçar que estes edifícios e espaços públicos, bem como as respetivas 

intervenções propostas foram selecionadas de acordo com os critérios pré estabelecidos no 

Aviso de Candidatura Nº ALT20-43-2017-01. 

 

Nas comunidades já identificadas verifica-se a necessidade de intervir ao nível da inclusão 

social, da qualidade do espaço público, nomeadamente em termos de acessibilidades e 

mobilidade, promoção e dinamização do desenvolvimento social, cultural e económico. 

 

Da análise e diagnóstico já efetuados, denota-se um leque alargado de problemas e 

necessidades das comunidades desfavorecidas residentes em Vila Nova da Baronia e em 

Alvito, dos quais se consideram como prioritários: 

 Desemprego de longa duração; 

 Escassa atividade económica; 

 Baixo nível de instrução, insucesso e abandono escolar; 

 Pobreza e exclusão social; 

 Evolução demográfica desfavorável; 

 Ambiente degradado; 

 Espaços públicos sem condições de acessibilidade e segurança. 

 

A definição da estratégia contempla medidas que, não solucionando a totalidade dos 

problemas, pretendem criar condições necessárias à sua minimização. A maioria das 

necessidades de intervenção de cariz social identificadas encontram-se estruturadas no DS 

e PDS de Alvito (em desenvolvimento). 
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Tal como estabelece o PEDBA 2014-2020 efetuado no âmbito das EIDT, a estratégia 

definida no presente plano assenta diretamente na concretização de Iniciativas-Âncora, 

contribuindo para a qualificação e inovação das práticas correntemente adotadas pelos seus 

atores com vista a criar condições de continuidade e auto-sustentação e uma crescente 

capacitação dos seus profissionais em contextos organizacionais que, frequentemente, se 

caraterizam pela precariedade dos recursos e das capacidades instaladas.  

 

Para além disso objetiva o combate às desigualdades e a promoção da melhoria da 

acessibilidade a serviços coletivos de proximidade por via da aposta na implementação de 

modalidades alternativas de provisão adaptadas ao contexto de baixa densidade que 

caracteriza a região.  

 

O leque de ações propostas visa ultrapassar problemas que incidem particularmente na 

terceira idade e jovens. Quanto aos primeiros é necessário garantir condições de conforto, 

qualidade de vida e o apoio necessário às suas necessidades e sobrevivência.  

 

No que diz respeito aos jovens, uma das prioridades deve ser a sua fixação, tornando Alvito 

atrativo para uma camada populacional mais exigente e com novos estilos de vida, sem o 

descaracterizar, e devem ser promovidas ações de divulgação, apoio e formação aos 

desempregados de longa duração no sentido da sua inserção no mercado de trabalho, por 

forma a ultrapassar constrangimentos associados às baixas qualificações, pela situação de 

inatividade prolongada e pelas respostas a necessidades educativas especiais continuadas. 

 

Naturalmente, a falta de habitação condigna, o desemprego ou a precariedade das ofertas 

de trabalho disponíveis, associadas às baixas qualificações escolares e profissionais, são 

um handicap à inclusão social destas famílias. 

 

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de atuar ao nível da inclusão social, da dignidade 

social e de melhoria da qualidade de vida das famílias mais desfavorecidas. Salienta-se que 

o PO-Alentejo refere que as desigualdades sociais são evidentes em territórios que 

enfrentam dificuldades económicas e onde existem distinções relativamente à distribuição 
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do rendimento, contribuindo para o aumento das disparidades socioeconómicas e da 

polarização social, gerando desequilíbrios, nomeadamente no emprego e disponibilidade de 

apoios sociais. 

 

Assim, os principais objetivos da estratégia de intervenção, que envolve as comunidades 

desfavorecidas visam um instrumento estratégico para a inclusão e desenvolvimento social, 

e a promoção da regeneração urbana, que garanta uma melhor qualidade de vida dos 

munícipes, as intervenções pretendem também evitar a segregação social e espacial e 

concretizam-se nos seguintes objetivos específicos: 

 Melhorar as condições de vida da população; 

 Promover o reforço da cidadania; 

 Favorecer o acesso ao emprego; 

 Valorizar o território, garantindo coerência urbanística e paisagística entre o património 

edificado e o espaço público; 

 Melhorar a imagem, a atratividade e a competitividade do território municipal, de forma 

a contribuir para a estratégia de desenvolvimento sustentável do município; 

 Promover o empreendedorismo nas crianças e jovens integrados em meios 

particularmente desfavorecidos e que se encontram em risco exclusão social. 

 

A resposta aos problemas desta comunidade implica a mobilização conjunta e articulada de 

um conjunto de ações, envolvendo a participação de diferentes parceiros sem excluir a 

implicação dos visados da própria comunidade. 

 

Naturalmente, a reabilitação física por si só não é suficiente para ultrapassar estes 

problemas, nesse sentido, e tal como refere o Aviso n.º ALT20-43-2017-01 para dar resposta 

às mesmas a estratégia de intervenção passa por articular as intervenções de carater físico 

propostas com outras de natureza social, que se passa a identificar: 

 Dinamização de um programa local de envelhecimento ativo, que inclui a oferta de um 

conjunto diversificado de atividades para os mais idosos; 

 Realização de formação em competências básicas para pessoas com dificuldade no 

acesso ao mercado de trabalho (desempregados de longa duração); 
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 Promoção do combate ao insucesso e abandono escolar, que se assume como um 

objetivo central da política educativa local; 

 Aposta no reforço de competências em diversas áreas como do empreendedorismo e 

o autoemprego; 

 Dinamização de um programa local que prioriza a realização de atividades 

desportivas, culturais e de voluntariado, bem como o envolvimento dos jovens em 

atividades de dinamização da comunidade.  

 

A promoção da inclusão em Alvito assenta em estratégias multidimensionais, compostas por 

ações integradas, em que as intervenções físicas desempenham um papel importante na 

redução das tensões sociais e étnicas, bem como na promoção da igualdade de 

oportunidades, de acordo com o PO-Alentejo. 

 

Este tipo de estratégia visa colmatar e atenuar problemas sociais, económicos e ambientais 

existentes no município, sendo que a regeneração dos espaços físicos mais deprimidos 

constitui uma componente importante do desenvolvimento urbano e da coesão social. 

 

A estratégia de revitalização dos territórios desfavorecidos, como se encontra referenciado 

no PO-Alentejo, deve ter em consideração os diversos problemas sociais existentes e 

estimular o desenvolvimento de negócios, particularmente no âmbito do comércio e dos 

serviços, com o intuito de promover a criação de emprego e a produção de bens e serviços 

para a economia envolvente, além da intervenção física. 

 



3 | PROGRAMA DE AÇÃO 
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Através do presente Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas, a 

Câmara Municipal de Alvito apresenta a sua estratégia para as ações a desenvolver no 

âmbito da prioridade de investimento (PI) 9.8, sendo que as tipologias de ação encontram-se 

devidamente fundamentadas com a estratégia regional. 

 

A prioridade de investimento 9.8 prevê a “concessão de apoio à regeneração física, 

económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais”, esta 

prioridade está incluída no Eixo Prioritário 6 – Coesão social e inclusão, estando associado 

ao objetivo temático 9 - promoção da inclusão social e combate à pobreza e à discriminação. 

 

Os objetivos específicos, afetos à PI 9.8, que terão efeito nas áreas carenciadas 

inframunicipais delimitadas para o efeito, visam conceder apoios financeiros a operações 

que contribuam para promover a inclusão social em territórios urbanos desfavorecidos, 

através de ações de regeneração física, económica e social. 

 

De acordo com o aviso nº ALT20-43-2017-01, para a presente candidatura são elegíveis três 

tipologias de operações a constar no PAICD, correspondentes a: 

 Reabilitação integral de edifícios de habitação social ou edifícios devolutos destinados 

a este tipo de habitação, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 

inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2, determinado 

nos termos do estabelecido pelo Decreto-Lei nº266-B/2012, de 31 de dezembro; 

 Reabilitação de espaço público, visando nomeadamente a sua requalificação, 

segurança, prevenção de comportamentos ilícitos, resiliência, melhoria do ambiente 

urbano, desde que seja envolvente a edifícios de habitação social ou cuja intervenção 

esteja incluída numa operação integrada de regeneração de um bairro de habitação 

social;  

 Reabilitação ou reconversão de equipamentos de utilização coletiva, em que sejam 

3. Programa de ação  

3.1. Identificação das prioridades de investimento a mobilizar 
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exercidas atividades e serviços de âmbito social destinados a crianças, jovens, 

pessoas idosas ou pessoas com deficiência e incapacidades, bem como os 

destinados à prevenção e reparação de situações de carência, de disfunção e de 

marginalização social. 

 

Neste sentido, e de acordo com os objetivos e estratégia de intervenção, a Câmara 

Municipal, definiu um conjunto de ações a executar na delimitação territorial da área 

carenciada inframunicipal de Alvito, que encontram cabimento na segunda e terceira 

tipologia suprarreferidas (reabilitação e reconversão de equipamentos de utilização coletiva 

e reabilitação de espaço público) e se enumeram seguidamente: 

 Reabilitação da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia para atividades e serviços de 

âmbito social; 

 Requalificação do Espaço Público envolvente à Casa do Povo e ao Bairro da Casa do 

Povo de Vila Nova da Baronia; 

 Reabilitação da Escola Primária Conde Ferreira de Alvito para atividades e serviços de 

âmbito social; 

 Requalificação jardim do Pula envolvente ao Bairro do Padre Américo; 

 Requalificação do Espaço Público envolvente ao Bairro da Tapada do Lucas em 

Alvito. 

 

Em suma, decorre da estratégia Municipal, minimizar as barreiras sociais, criar condições de 

igualdade, particularmente para as comunidades desfavorecidas, ultrapassar 

constrangimentos e problemas associados à pobreza, desemprego, baixo nível de instrução, 

bem como o risco de abandono escolar. 

 

As respostas às necessidades encontradas serão uma articulação entre as ações físicas 

propostas neste plano (PI 9.8) e outras de regeneração social (PI 9.1) que visam o apoio a 

medidas de inclusão ativa de comunidades marginalizadas e grupos de risco.  
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As ações a desenvolver no âmbito da prioridade de investimento 9.8, que aborda a adoção 

de medidas de apoio destinadas à regeneração física, económica e social de áreas 

carenciadas, incluindo bairros sociais ou conjuntos urbanos similares onde residam 

comunidades desfavorecidas e respetivos equipamentos de utilização coletiva para a 

promoção da inclusão social. 

 

As desigualdades sociais são particularmente evidentes em territórios que enfrentam 

problemas económicos e onde se verificam distinções relativamente à distribuição do 

rendimento, aumentando não só as disparidades socioeconómicas e a polarização social, 

mas também gerando desequilíbrios, nomeadamente no acesso à habitação, emprego e 

disponibilidade de apoios sociais, tal como refere o POR-Alentejo. 

 

Subsistem na localidade situações de fragilidade em comunidades identificadas, 

nomeadamente ao nível do desemprego, baixo nível de instrução, risco de abandono 

escolar, pobreza, evolução demográfica desfavorável e ambiente degradado.  

 

Acrescem a isso os problemas de âmbito urbano designadamente a degradação do 

edificado, alguns edifícios e espaços devolutos, observam-se também carências e/ou 

insuficiências de infraestruturas urbanísticas, de áreas livres e espaços verdes, em que se 

torna cada vez mais evidente a necessidade de uma intervenção.  

 

As ações propostas ao nível da reabilitação dos equipamentos de utilização coletiva para 

exercício de atividades e serviços de âmbito social e reabilitação de espaço público, para 

além do benefício direto para a comunidade desfavorecida identificada, visa ainda contribuir 

para melhorar a atratividade local, no sentido de garantir a criação de novas dinâmicas de 

desenvolvimento, recuperando e valorizando os ativos regionais existentes e reforçando a 

vertente distinta deste aglomerado populacional. 

3.2. Realização 

Síntese das principais realizações, incluindo mecanismos de recolha de dados para 

cálculo dos indicadores 
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Neste sentido o Município desenvolveu um planeamento com enfoque na comunidade 

residente, através da identificação inicial da mesma, bem como das suas necessidades e 

integrando as respostas necessárias em matéria de dimensão física, económica, social e 

ambiental, articulando as medidas de carater físico com outras de caracter social, de acordo 

com o previsto no aviso n.º ALT20-43-2017-01.   

 

Em todas as intervenções se estipulam metas mensuráveis para 2018 e 2023. 

Relativamente aos indicadores de realização e de resultado para a prioridade de 

investimento 9.8, e de acordo com o Programa Operacional Regional do Alentejo, 

consideram-se: 

 

Indicadores de Realização (meta 2023): 

Desenvolvimento urbano: Espaços abertos criados ou reabilitados em zonas urbanas, 

medidos em m2 e calculados anualmente através do Sistema de Informação dos FEEI; 

 

Indicadores de Realização comuns e específicos: 

Aumento do grau de satisfação dos residentes que habitam nas áreas de intervenção, 

medido numa escala de 1 a 10. Este indicador é calculado através de inquérito a realizar 

anualmente (1º apuramento após a conclusão da 1ª intervenção), tendo como referencial o 

grau de satisfação dos residentes (valor-alvo 2023 >=2). 

 

 



4 | MODELO DE GOVERNAÇÃO 
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O território, para além da sua modelação física, é uma complexa construção social, em que 

as cidades se constituem como a maior das criações humanas em matéria de vida social. A 

complexa organização provem, sobretudo, da sua dimensão humana e da consequente 

multiplicidade de interesses, objetivos e competências que, no mesmo espaço, estão em 

tensão permanente. 

 

Da complexidade dos aglomerados urbanos decorre a necessidade da aplicação de 

modelos de governação próprios, que traduzam a proximidade aos cidadãos através de 

respostas eficazes às suas necessidades concretas. A aproximação aos cidadãos e aos 

seus problemas constitui o centro da ação da governação local. 

 

A escala de governação municipal permite estabelecer uma relação direta com os munícipes 

e as suas decisões influenciam, de imediato, de forma direta e indireta, o modo de fruição e 

as dinâmicas do território concelhio. 

 

Assim, no respeito pelos princípios democráticos, o órgão executivo da Câmara Municipal, 

liderado pelo Presidente, assume as funções de direção das ações decorrentes do presente 

PAICD. 

 

De acordo com o modo de organização da administração local, cabe à Assembleia 

Municipal, que possui poderes de fiscalização política das ações do Executivo, a 

competência da aprovação, e eventuais alterações, do Plano de Atividades e respetivo 

Orçamento. A Assembleia Municipal tem a capacidade de, no exercício das suas atribuições 

e competências, questionar o Executivo, responsável pela operacionalização das ações e, 

deste modo, acompanhar toda a implementação do processo que se apresenta. 

 

A apresentação regular das ações implementadas e respetivos resultados pelo executivo, e 

4. Modelo de Governação 

4.1. Modelo de gestão e organização que assegurem a prossecução do Plano 

com eficácia e eficiência, incluindo descrição da equipa técnica  
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o seu acompanhamento pela Assembleia Municipal, em termos de eficácia e eficiência, tem 

o competente enquadramento nestes órgãos e ganha particular importância na governação 

local. Destaca-se o papel das Juntas de Freguesia, dada a sua proximidade à população e 

participação na Assembleia Municipal, o que lhes confere uma maior capacidade de 

intervenção, de forma assertiva e conhecedora dos processos.  

 

Com o objetivo de uma correta gestão, a Câmara Municipal de Alvito terá ao seu dispor uma 

plataforma técnica que incorpora, de forma transversal, todos os setores da autarquia com 

intervenção direta e indireta na implementação das ações. Esta plataforma, não tendo de 

estar instituída em termos de organigrama da Câmara Municipal, desempenha um papel 

fundamental na informação, a todo o momento, para uma decisão política devidamente 

instruída.  

 

Assim, dependente de um presidente executivo, terá duas componentes: uma política e outra 

técnica. Na componente política, com carácter decisório, o processo passará primeiro pelo 

executivo, com carácter vinculativo, e Assembleia Municipal, na esfera das competências 

legalmente estabelecidas de acordo com os princípios de cooperação institucional. Nesta 

fase, o processo é devolvido ao executivo. Na componente técnica, de carácter informativo, 

a plataforma estará em constante diálogo com os diferentes setores da Câmara Municipal 

que, por sua vez, se apoiam em técnicos especialistas. 

 

 

4.2. Mecanismos de acompanhamento e avaliação  

 

A proximidade ao cidadão constitui uma especificidade das autarquia locais e dos seus 

eleitores, que potencializa o acompanhamento da população, direta ou indiretamente, 

relacionada com as áreas territoriais delimitadas a intervencionar. Também os grupos de 

cidadãos, organizados em associações, entidades de economia social e outras instituições 

com objetivos de desenvolvimento socioeconómico, constituem parceiros fundamentais na 

concretização das ações e intervenções previstas. 
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Atualmente, compreende-se que a resolução da vasta panóplia de problemas locais não 

poderá recair inteiramente sobre a Câmara Municipal, quer por questões financeiras, quer 

pela vocação específica dos seus serviços. A eficácia e eficiência da ação municipal passam 

pois, inevitavelmente, pelo envolvimento de uma vasta gama de agentes e entidades 

externas. 

 

As dinâmicas urbanas dispõem de diversos sistemas de representação e ação que 

influenciam e determinam o desenvolvimento dos aglomerados urbanos. O movimento 

associativo, tendencialmente vocacionado para políticas setoriais, atua essencialmente em 

políticas transversais como a habitação, a saúde e o espaço público. 

 

A Câmara Municipal de Alvito dispõe de um conjunto de conselhos consultivos, temáticos ou 

generalistas, onde se incluem aqueles que, por ação direta ou indireta, têm um papel 

importante no desenvolvimento de ações de âmbito social e de reabilitação urbana. Estes 

conselhos reúnem formalmente, em concordância com a respetiva a regulamentação, e em 

situações extraordinárias, conforme as normas internas. Na sua agenda incluem-se, sempre 

que haja pertinência para tal, as ações inscritas no presente PAICD, podendo mesmo 

realizar-se reuniões específicas para o efeito. 

 

Por outro lado, existe um conjunto de indicadores de realização e de resultado pré-definidos 

nas tipologias de ação propostas, alguns de caráter obrigatório, previstos no POR-Alentejo 

2014-2020, e outros complementares. Estes indicadores consubstanciam uma das 

essenciais fontes para aferição e avaliação da evolução das tipologias de ação e da 

concretização dos objetivos nelas definidas e serão motivo de debate. 

 

O sistema de avaliação e acompanhamento interno, constituído pelo Executivo com a 

participação constante da plataforma técnica, tem por base os indicadores de natureza 

mensurável por forma a melhor avaliar a evolução dos resultados das intervenções. A 

avaliação permite estabelecer um balanço de execução em função do tempo e do 

financiamento e, em caso de necessidade, reestabelecer e reconduzir os trabalhos e as 

ações para fórmulas de intervenção mais eficazes.  



Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) 

Câmara Municipal de Alvito 

lugar do plano-gestão do território e cultura, lda | Avenida Araújo e Silva, 52 | 3810-048 Aveiro - Portugal  

Tel +351 234 426 985 | lugardoplano@lugardoplano.pt 

Esta avaliação necessita de medições e inquéritos, pelo que a plataforma técnica 

mencionada, integrará as unidades orgânicas da autarquia e os responsáveis pela 

candidatura das ações que integram a prioridade de investimento 9.8 em sede de PAICD. A 

plataforma reúne toda a informação e estabelece todos os exercícios de síntese que se 

revelem necessários. 

 

A Plataforma é responsável pela atualização e análise de indicadores de ações de apoio às 

comunidades desfavorecidas, no âmbito da PI 9.8, nomeadamente o número de edifícios 

reabilitados e o nível de satisfação dos moradores.  

 

Fica em aberto a possibilidade de criação de indicadores de transição ou intermédios de 

progresso para melhor aferir o desenvolvimento das ações no período da sua execução, 

sem prejuízo das metas estabelecidas previamente em sede regulamentar da candidatura. 

 

A plataforma tem como ação principal a recolha, tratamento, acompanhamento e 

informação, com vista á fundamentação da decisão e que, paralelamente, integra e articula 

os serviços técnicos municipais com competências nas ações no âmbito de intervenções 

sociais. Deverá assegurar a implementação dos mecanismos de acompanhamento, 

monitorização e autoavaliação a partir de momentos de síntese a estabelecer no início da 

implementação, como reuniões periódicas com todos os envolvidos, com o propósito de 

estabelecer pontos de situação que operem também como estímulo à boa concretização das 

ações em curso. 



5 | ANEXOS 
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1 

2 

  Delimitação a área urbana carenciada de Vila Nova de Baronia 

 

Identificação das Ações: 

1 - Reabilitação da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia para atividades e serviços de 

âmbito social; 

2 - Requalificação do Espaço Público envolvente à Casa do Povo e ao Bairro da Casa 

do Povo de Vila Nova da Baronia. 

Fig. 21 - Localização das intervenções propostas para a área urbana carenciada de Vila Nova de Baronia 
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3 

4 

5 

  Delimitação a área urbana carenciada de Alvito 

 

Identificação das Ações: 

3 - Reabilitação da Escola Primária conde Ferreira de Alvito para atividades e serviços de âmbito social; 

4 - Requalificação do Jardim do Pula envolvente ao Bairro do Padre Américo; 

5 - Requalificação do Espaço Público envolvente ao Bairro da Tapada do Lucas em Alvito. 

Fig. 22 - Localização das intervenções propostas para a área urbana carenciada de Alvito 
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PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA COMUNIDADES DESFAVORECIDAS

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Município Câmara Municipal de Alvito

Identificação 

Comunidade a 

intervir

Casa do Povo de Vila Nova da Baronia

TIPO DE INTERVENÇÃO (ver tabela) DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Edificado

Reabilitação da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia para atividades e serviços de

âmbito social

O edifício da antiga Casa do Povo de Vila Nova da Baronia encontra-se em degradação e sem

condições de salubridade, acessibilidade e conforto. Este é um dos equipamentos mais antigos

e mais utilizados na vila, sendo por isso urgente a sua reabilitação.

A presente proposta de intervenção visa a requalificação da estrutura e infraestruturas do

edifício, da cobertura, fachadas e caixilharias. Para além disso, a ação contempla ainda a

reprogramação e organização interna no edifício de forma a garantir a sua funcionalidade, em

sintonia com os novos usos que lhe são atribuídos.

A nível programático pretende-se que este espaço seja afeto às atividades comunitárias de

promoção do envelhecimento ativo e de ocupação de tempos livres para os mais jovens,

assumindo-se como um espaço de acolhimento de atividades intergeracionais. A dinamização

deste espaço assenta numa parceria a estabelecer entre o Município de Alvito e a Associação

da Casa do Povo.

Salienta-se que o município pretende uma atuação de natureza física, associada a intervenções

de natureza social, numa lógica de integração.

Importa também referir que as atividades a desenvolver na Casa do Povo têm como alvo

preferencial a comunidade desfavorecida identificada, sem descurar a restante população da vila.

Ao promover a interação entre diferentes grupos etários e sociais pretende-se ultrapassar

estigmas e barreiras sociais.

Assim, e em concordância com o POR-Alentejo, a operacionalização da ação proposta vai ao

encontro da multidimensão da inclusão social e não se resume à dimensão física do espaço.

Espera-se que o território se torne mais inclusivo, com enfoque nas pessoas, pois, mais do que

o espaço físico, a componente humana representa o potencial de mudança.

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

Associação da Casa do Povo

Junta de freguesia de Vila Nova da Baronia

INVESTIMENTO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PUBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 0€ 0€

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 27.500€ 0€ 27.500€

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 275.000€ 0€ 275.000€

TOTAIS 302.500€ 0€ 302.500€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€
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PUBLICO PRIVADO TOTAL

Universidade Sénior de Alvito

IEFP

Edificado
Reabilitação da Casa do Povo de Vila Nova da Baronia 

para atividades e serviços de âmbito social.
302.500€

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA COMUNIDADES 

DESFAVORECIDAS
Município Alvito

TIPO DE INTERVENÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO

0€ 302.500€

Espaço Público

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS
NATUREZA DO INVESTIMENTO

• Dinamização de um programa local de envelhecimento 

ativo, que ofereça um conjunto diversificado de atividades 

para os mais idosos, nomeadamente atividades físicas, 

culturais e recreativas e de lazer, assim como ações de 

informação associadas aos temas da saúde.

• Implementação de ações e projetos transversais de 

integração e valorização sénior:

 -Teleassistência

 -Apoio Domiciliário 

 -Universidade Sénior

• Dinamização de programas e atividades desportivas, 

culturais e de voluntariado (envolvimento dos jovens em 

atividades de dinamização da comunidade); realização de 

atividades de cariz intergeracional.

0€

0€ 0€

0€

0€

0€

Combate ao insucesso e 

abandono escolar
0€ 0€ 0€

Equipamentos de 

utilização coletiva e 

respetiva priorização

Iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo.
0€ 0€

0€

0€ 0€

 Ocupação de tempos 

livres

• Ações e Programas de ocupação suadável dos tempos 

livres (atividades recreativas, lúdicas e de lazer).
0€ 0€ 0€

Interv. integração da 

população

• Realização de formações no âmbito da Capacitação 

para a Inclusão.

• Gabinete de Inserção Profissional (GIP).
0€

0€ 0€

 Ações integração de 

imigrantes e comum. 

ciganas

0€ 0€ 0€

Formação profissional de 

jovens NEET

0€ 0€

0€ 0€

Outros 0€ 0€ 0€

 Formação e inclusão de 

desempregados de longa 

duração
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TOTAIS 88.000€ 0€ 88.000€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 80.000€ 0€ 80.000€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 8.000€ 0€ 8.000€

INVESTIMENTO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PUBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 0€ 0€

TIPO DE INTERVENÇÃO (ver tabela) DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Espaço Público

Requalificação do Espaço Público envolvente à Casa do Povo e ao Bairro da Casa do Povo de

Vila Nova da Baronia

O espaço público envolvente ao edifício da antiga Casa do Povo de Vila Nova da Baronia e adjacente ao

Bairro de habitação social da Casa do Povo encontra-se degradado e sem as condições de acessibilidade

e conforto adequadas à utilização.

À semelhança do que acontece na Casa do Povo, também o espaço envolvente tem uma grande afluência

diária, ainda que já não responda às atuais exigências da população, nomeadamente à mais idosa e com

dificuldades de mobilidade. Objetiva-se que a requalificação do espaço público resulte numa continuidade

das ações realizadas na Casa do Povo.

A nível programático pretende-se que, à semelhança da Casa do Povo, este espaço seja dedicado a todas

as gerações e dotado dos elementos necessários para ocupação de tempos livres para todos. Nesta área

existem já um parque infantil e um parque com equipamentos de ginástica sénior, no entanto parte do

espaço público carece de uma requalificação para a sua fruição plena.

Salienta-se que no bairro de habitação social contíguo muitos dos fogos já foram adquiridos pelos

habitantes e as casas foram beneficiadas ao longo do tempo. A maior necessidade de intervenção verifica-

se atualmente no espaço público e não no edificado.

O município de Alvito pretende uma atuação de natureza física, articulada com intervenções de natureza

social, numa lógica de integração. Nesse sentido propõe:

• Dinamização de um programa de envelhecimento ativo, que proporcione um conjunto diversificado de

atividades para os mais idosos com envolvimento dos mais jovens

• Dinamização de programas e atividades desportivas, culturais e de voluntariado (envolvimento dos jovens

em atividades de dinamização da comunidade); realização de atividades de cariz intergeracional

Assim, e em concordância com o POR-Alentejo, a operacionalização da ação proposta vai ao encontro da

multidimensão da inclusão social e não se resume à dimensão física do espaço. Espera-se que o território

se torne mais inclusivo, com enfoque nas pessoas, pois, mais do que o espaço físico, a componente

humana representa o potencial de mudança.

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

Associação da Casa do Povo

Junta de freguesia de Vila Nova da Baronia

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA COMUNIDADES DESFAVORECIDAS

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Município Câmara Municipal de Alvito

Identificação 

Comunidade a 

intervir

Vila Nova da Baronia - espaço público envolvente à Casa do Povo
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PUBLICO PRIVADO TOTAL

0€ 0€

0€ 0€

Outros 0€ 0€ 0€

 Formação e inclusão de 

desempregados de 

longa duração

0€

0€ 0€

 Ações integração de 

imigrantes e comum. 

ciganas

0€ 0€ 0€

Formação profissional 

de jovens NEET

 Ocupação de tempos 

livres

• Ações e Programas de ocupação suadável dos 

tempos livres (atividades recreativas, lúdicas e de 

lazer).

0€ 0€ 0€

Interv. integração da 

população

0€ 0€

0€

0€ 0€

80.000€

0€

Combate ao insucesso 

e abandono escolar
0€ 0€ 0€

Equipamentos de 

utilização coletiva e 

respetiva priorização

Iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo.

Espaço Público

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS
NATUREZA DO INVESTIMENTO

• Dinamização de um programa local de 

envelhecimento ativo, que ofereça um conjunto 

diversificado de atividades para os mais idosos, 

nomeadamente atividades físicas , culturais e 

recreativas

• Dinamização de programas e atividades 

desportivas, culturais e de voluntariado 

(envolvimento dos jovens em atividades de 

dinamização da comunidade); realização de 

atividades de cariz intergeracional

0€

0€ 80.000€

0€

Requalificação do Espaço Público envolvente à Casa 

do Povo e ao Bairro da Casa do Povo de Vila Nova da 

Baronia

Edificado 0€

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA COMUNIDADES 

DESFAVORECIDAS
Município Alvito

TIPO DE INTERVENÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO

0€ 0€
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TOTAIS 302.500€ 0€ 302.500€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 275.000€ 0€ 275.000€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 27.500€ 0€ 27.500€

INVESTIMENTO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PUBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 0€ 0€

TIPO DE INTERVENÇÃO (ver tabela) DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Edificado

Reabilitação da Escola Conde Ferreira para atividades e serviços de âmbito social

A antiga escola primária Conde Ferreira de Alvito encontra-se em assinalável estado de degradação, devoluta e sem condições

de salubridade, acessibilidade e conforto. Construída no final do século XIX, faz parte do conjunto de estabelecimentos

construídos com o legado deixado pelo Conde de Ferreira, destinado à edificação de 120 escolas em todo o país, obedecendo a

um programa construtivo próprio.

Como património edificado, parte da identidade local, o edifício deve ser preservado e salvaguardado por via da sua reabilitação,

que se prevê integrar a reconversão do uso original para um equipamento onde sejam exercidas atividades de âmbito social

destinadas a crianças, jovens, adultos e idosos, bem como à prevenção das situações de carência, de disfunção e de

marginalização social.

A presente proposta de intervenção visa a requalificação da estrutura e infraestruturas do edifício, da cobertura, fachadas e ainda

caixilharias. Para além disso, a ação contempla ainda a reprogramação e organização interna no edifício de forma a garantir a

sua funcionalidade, em sintonia com os novos usos que lhe são atribuídos.A nível programático pretende-se que este espaço

seja afeto às atividades comunitárias de promoção do envelhecimento ativo e de ocupação de tempos livres para os mais jovens,

assumindo-se como um espaço de acolhimento de atividades intergeracionais. A dinamização deste espaço assenta numa

parceria a estabelecer entre o Município e a Junta de Freguesia de Alvito.

Salienta-se que o município pretende uma atuação de natureza física, associada a intervenções de natureza social, numa lógica

de integração. Nesse sentido, propõe-se:

• Dinamização de um programa local de envelhecimento ativo, que ofereça um conjunto diversificado de atividades para os mais

idosos, nomeadamente atividades físicas, culturais e recreativas, assim como ações de informação associadas aos temas da

saúde e ainda a universidade sénior;

• Dinamização de programas e atividades desportivas, culturais e de voluntariado (envolvimento dos jovens em atividades de

dinamização da comunidade); realização de atividades de cariz intergeracional;

• Realização de formações em competências básicas para pessoas com dificuldade no acesso ao mercado de trabalho

(desempregados de longa duração)

À semelhança da estratégia de intervenção na freguesia de Vila Nova da Baronia, também em Alvito se pretende que as

atividades a desenvolver na antiga Escola Conde Ferreira tenham como alvo não só a comunidade desfavorecida identificada,

mas também a restante população da vila. Ao promover a interação entre diferentes grupos etários e sociais pretende-se

ultrapassar estigmas e barreiras sociais. Desta forma, e em concordância com o POR-Alentejo, espera-se que o território se

torne mais inclusivo, com enfoque nas pessoas, pois, mais do que o espaço físico, a componente humana representa o potencial 

de mudança. A operacionalização da ação proposta vai portanto ao encontro da multidimensão da inclusão social e não se

resume à dimensão física do espaço.

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

Junta de freguesia de Alvito

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA COMUNIDADES DESFAVORECIDAS

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Município Câmara Municipal de Alvito

Identificação 

Comunidade a 

intervir

Alvito - Tapada do Lucas Escola Conde Ferreira
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PUBLICO PRIVADO TOTAL

Universidade Sénior de Alvito

IEFP

Edificado
Reabilitação da Escola Conde Ferreira para 

atividades e serviços de âmbito social
302.500€

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA 

COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
Município Alvito

TIPO DE INTERVENÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO

0€ 302.500€

Espaço Público

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS
NATUREZA DO INVESTIMENTO

• Dinamização de um programa local de 

envelhecimento ativo, que ofereça um conjunto 

diversificado de atividades para os mais idosos, 

nomeadamente atividades físicas , culturais e 

recreativas, assim como ações de informação 

associadas aos temas da saúde.

• Implementação de ações e projetos transversais 

de integração e valorização sénior:

 -Teleassistência

 -Apoio Domiciliário 

 -Universidade Sénior

• Dinamização de programas e atividades 

desportivas, culturais e de voluntariado 

(envolvimento dos jovens em atividades de 

dinamização da comunidade); realização de 

atividades de cariz intergeracional.

0€

0€ 0€

0€

0€

0€

Combate ao 

insucesso e 
0€ 0€ 0€

Equipamentos de 

utilização coletiva e 

respetiva priorização

Iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo.
0€ 0€

0€

0€ 0€

 Ocupação de 

tempos livres

• Ações e Programas de ocupação suadável dos 

tempos livres (atividades recreativas, lúdicas e de 

lazer).
0€ 0€ 0€

Interv. integração da 

população

• Realização de formações no âmbito da 

Capacitação para a Inclusão.

• Gabinete de Inserção Profissional (GIP).
0€

0€ 0€

 Ações integração de 

imigrantes e comum. 

ciganas

0€ 0€ 0€

Formação 

profissional de jovens 

0€ 0€

0€ 0€

Outros 0€ 0€ 0€

 Formação e inclusão 

de desempregados 

de longa duração
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TOTAIS 110.000€ 0€ 110.000€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 100.000€ 0€ 100.000€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 10.000€ 0€ 10.000€

INVESTIMENTO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PUBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 0€ 0€

TIPO DE INTERVENÇÃO (ver tabela) DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Espaço Público

Requalificação do Jardim do Pula envolvente ao Bairro Padre Américo de Alvito

O jardim do Pula envolvente ao Padre Américos e na proximidade da Escola Conde Ferreira, não apresenta

condições de acessibilidade e conforto adequadas às novas exigências, embora seja um local com grande

utilização diária.

O bairro caracteriza-se pelo baixo nível de instrução, elevado desemprego, baixos recursos económicos, e

ainda pela alta percentagem de pessoas com idade superior a 65 anos.

A presente ação objetiva uma intervenção no espaço público, atualmente em estado de degradação,

visando essencialmente a sua requalificação, segurança, resiliência e melhoria do ambiente urbano. A nível

programático pretende-se favorecer os circuitos pedonais, introduzir mobiliário urbano contemporâneo e

adequado e implantar áreas ajardinadas, criando as condições necessárias de acessibilidade e mobilidade

que permitam a utilização do espaço com o devido conforto.

Em concordância com o POR-Alentejo, a operacionalização da ação proposta vai ao encontro da

multidimensão da inclusão social e não se resume à dimensão física do espaço. Espera-se assim que o

território se torne mais inclusivo, com enfoque nas pessoas, pois, mais do que o espaço físico, a

componente humana representa o potencial de mudança.

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

Junta de freguesia de Alvito

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA COMUNIDADES DESFAVORECIDAS

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Município Câmara Municipal de Alvito

Identificação 

Comunidade a 

intervir

Alvito - Jardim do Pula envolvente ao Bairro do Padre Américo
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PUBLICO PRIVADO TOTAL

0€ 0€

0€ 0€

Outros 0€ 0€ 0€

 Formação e inclusão 

de desempregados 

de longa duração

0€

0€ 0€

 Ações integração de 

imigrantes e comum. 

ciganas

0€ 0€ 0€

Formação 

profissional de jovens 
0€

0€ 0€

 Ocupação de 

tempos livres

• Ações e Programas de ocupação suadável dos 

tempos livres (atividades recreativas, lúdicas e de 

lazer).
0€ 0€ 0€

Interv. integração da 

população

• Dinamização de um programa local de 

envelhecimento ativo, que ofereça um conjunto 

diversificado de atividades para os mais idosos, 

nomeadamente atividades físicas , culturais e 

recreativas

• Dinamização de programas e atividades 

desportivas, culturais e de voluntariado 

(envolvimento dos jovens em atividades de 

dinamização da comunidade); realização de 

atividades de cariz intergeracional

0€

0€ 110.000€

Combate ao 

insucesso e 
0€ 0€ 0€

Equipamentos de 

utilização coletiva e 

respetiva priorização

0€

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA 

COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
Município Alvito

TIPO DE INTERVENÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO

Iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo.
0€ 0€ 0€

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS
NATUREZA DO INVESTIMENTO

Edificado 0€ 0€ 0€

Espaço Público
Requalificação do Jardim do Pula envolvente ao 

Bairro Padre Américo
110.000€
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PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA COMUNIDADES DESFAVORECIDAS

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA

Município Câmara Municipal de Alvito

Identificação 

Comunidade a 

intervir

Alvito - Jardim Bairro Tapada do Lucas

TIPO DE INTERVENÇÃO (ver tabela) DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Espaço Público

Requalificação do Espaço Público envolvente ao Bairro da Tapada do Lucas de Alvito

O espaço público envolvente ao Bairro da Tapada do Lucas e na proximidade da Escola Conde Ferreira,

não apresenta condições de acessibilidade e conforto adequadas às novas exigências, embora seja um

local com grande utilização diária, tanto pelos moradores do Bairro como pelos visitantes e utentes do Lar

da 3ª idade.

Apesar de parte dos fogos do Bairro da Tapada do Lucas, inicialmente de habitação social, terem sido

adquiridos à Câmara Municipal pelos moradores, o bairro caracteriza-se pelo baixo nível de instrução,

elevado desemprego, baixos recursos económicos, e ainda pela alta percentagem de pessoas com idade

superior a 65 anos.

A presente ação objetiva uma intervenção no espaço público, atualmente em estado de degradação,

visando essencialmente a sua requalificação, segurança, resiliência e melhoria do ambiente urbano. A nível

programático pretende-se favorecer os circuitos pedonais, introduzir mobiliário urbano contemporâneo e

adequado e implantar áreas ajardinadas, criando as condições necessárias de acessibilidade e mobilidade

que permitam a utilização do espaço com o devido conforto.

É de salientar que no bairro da Tapada do Lucas, muitas casas sofreram melhoramentos ao longo do

tempo, verificando-se a maior necessidade de intervenção o espaço público e não no

edificado.

Em concordância com o POR-Alentejo, a operacionalização da ação proposta vai ao encontro da

multidimensão da inclusão social e não se resume à dimensão física do espaço. Espera-se assim que o

território se torne mais inclusivo, com enfoque nas pessoas, pois, mais do que o espaço físico, a

componente humana representa o potencial de mudança.

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

Junta de freguesia de Alvito

Santa Casa da Misericórdia

INVESTIMENTO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PUBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 0€ 0€

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 7.000€ 0€ 7.000€

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 70.000€ 0€ 70.000€

TOTAIS 77.000€ 0€ 77.000€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€
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PUBLICO PRIVADO TOTAL

Edificado 0€

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA 

COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
Município Alvito

TIPO DE INTERVENÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO

0€ 0€

Espaço Público

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS
NATUREZA DO INVESTIMENTO

• Dinamização de um programa local de 

envelhecimento ativo, que ofereça um conjunto 

diversificado de atividades para os mais idosos, 

nomeadamente atividades físicas , culturais e 

recreativas

• Dinamização de programas e atividades 

desportivas, culturais e de voluntariado 

(envolvimento dos jovens em atividades de 

dinamização da comunidade); realização de 

atividades de cariz intergeracional

0€

0€ 70.000€

0€

Requalificação do Espaço Público envolvente ao 

Bairro da Tapada do Lucas de Alvito
70.000€

0€

Combate ao 

insucesso e 
0€ 0€ 0€

Equipamentos de 

utilização coletiva e 

respetiva priorização

Iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo.
0€ 0€

0€

0€ 0€

 Ocupação de 

tempos livres

• Ações e Programas de ocupação suadável dos 

tempos livres (atividades recreativas, lúdicas e de 

lazer).
0€ 0€ 0€

Interv. integração da 

população

0€

0€ 0€

 Ações integração de 

imigrantes e comum. 

ciganas

0€ 0€ 0€

Formação 

profissional de jovens 

0€ 0€

0€ 0€

Outros 0€ 0€ 0€

 Formação e inclusão 

de desempregados 

de longa duração
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PUBLICO PRIVADO TOTAL

0€ 880.000€

Espaço Público

Requalificação do Espaço Público envolvente à 

Casa do Povo e ao Bairro da Casa do Povo de Vila 

Nova da Baronia
88.000€ 0€ 88.000€

Edificado

Reabilitação da Casa do Povo de Vila Nova da 

Baronia para atividades e serviços de âmbito 

social.
302.500€ 0€ 302.500€

Espaço Público
Requalificação do Jardim do Pula envolvente ao 

Bairro Padre Américo
110.000€ 0€ 110.000€

Edificado
Reabilitação da Escola Conde Ferreira para 

atividades e serviços de âmbito social
302.500€ 0€ 302.500€

Outros 0€ 0€ 0€

Total 880.000€

 Formação e inclusão 

de desempregados 

de longa duração

• Realização de formações no âmbito da 

Capacitação para a Inclusão.

• Gabinete de Inserção Profissional (GIP).
0€ 0€ 0€

 Ações integração de 

imigrantes e comum. 

ciganas

0€ 0€ 0€

Formação 

profissional de jovens 
0€ 0€ 0€

 Ocupação de 

tempos livres

• Ações e Programas de ocupação suadável dos 

tempos livres (atividades recreativas, lúdicas e de 

lazer).
0€ 0€ 0€

Interv. integração da 

população

• Dinamização de um programa local de 

envelhecimento ativo, que ofereça um conjunto 

diversificado de atividades para os mais idosos, 

nomeadamente atividades físicas , culturais e 

recreativas e de lazer, assim como ações de 

informação associadas aos temas da saúde.

• Implementação de ações e projetos transversais 

de integração e valorização sénior:

 -Teleassistência

 -Apoio Domiciliário 

 -Universidade Sénior

• Dinamização de programas e atividades 

desportivas, culturais e de voluntariado 

(envolvimento dos jovens em atividades de 

dinamização da comunidade); realização de 

atividades de cariz intergeracional.

0€ 0€ 0€

Combate ao 

insucesso e 
0€ 0€ 0€

Equipamentos de 

utilização coletiva e 

respetiva priorização

0€ 0€ 0€

Iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo.
0€ 0€ 0€

Espaço Público
Requalificação do Espaço Público envolvente ao 

Bairro Tapada do Lucas de Alvito
77.000€ 0€ 77.000€

Edificado 0€ 0€ 0€

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA 

COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
Município Alvito

TIPO DE INTERVENÇÃO DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS
NATUREZA DO INVESTIMENTO
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