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Quadro Resumo 

Indicadores Gerais do Concelho de Carregal do Sal 
Indicadores Nº , % ou ‰ Data de Referência 

Densidade Populacional 89 Hab/Km² 2001 

Grupo Etário 0-14 15.9% 2001 

Grupo Etário ≥ 65 20.8% 2001 

Índice de Dependência dos Jovens 25.1% 2001 

Índice de Dependência dos Idosos 32.9% 2001 

Índice de Dependência Total 58.% 2001 

Índice de Envelhecimento 130.9% 2001 

Taxa de Natalidade 10.0‰ 2002 

Taxa de Mortalidade 11.6‰ 2002 

Taxa de Crescimento Natural -1.6‰ 2002 

População no sector primário 8.7% 2001 

População no sector secundário 45.7% 2001 

População no sector terciário 45.6% 2001 

Indicador Per Capita do Poder de compra 56.40 2002 

Poder de Compra 0.0576 2002 

Factor de Dinamismo Relativo -0.1791 2002 

Taxa de Actividade 40.0% 2001 

Taxa de Desemprego 7.2% 2001 

Pessoas inscritas no Centro de Emprego  237 Novembro de 2004 

Mulheres inscritas no Centro de Emprego 135 Novembro de 2004 

Taxa de abandono escolar 2.7% 2001 

Saída Antecipada 29.2% 2001 

Saída Precoce 55.6 2001 

Retenção no Ensino Básico (1º, 2º, 3º ciclos) 14.3% 1999/2000 

Aproveitamento no Ensino Secundário 56.6% 1999/2000 

Taxa de Cobertura – Lar de Idosos 2.4% Outubro 2003 

Taxa de Cobertura – Centro de Dia 0.2% Outubro 2003 

Taxa de Cobertura – Apoio Domiciliário 4.8% Outubro 2003 

Taxa de Cobertura – Creche  2.5% Outubro 2003 

Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido em relação à população residente 6.6% 2003 

Pensionistas por Invalidez 2.8% 2003 

Pensionistas por Velhice 20.5% 2003 

Pensionistas por Sobrevivência 7.5% 2003 

Abastecimento de Água no Concelho/População Servida 100% 2002 

 

 

 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal                              

Introdução 
 

O presente trabalho surge no âmbito da Rede Social e da necessidade de se ter um 

conhecimento mais aprofundado do Concelho de Carregal do Sal. É preciso primeiro 

conhecer e só depois agir.   

A Resolução do Conselho de Ministros 197/97 de 18 de Novembro define a Rede 

Social como um fórum de articulação e congregação de esforços baseado na adesão 

livre das autarquias e das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que nela 

queiram participar. 

A Rede Social foi criada num contexto de afirmação de uma nova geração de 

politicas sociais activas baseada no envolvimento e participação dos actores locais no 

combate à pobreza e exclusão social. 

O Municipio do Concelho de Carregal do Sal sempre preocupado em resolver 

questões sociais e empenhado em ajudar os mais desfavorecidos, apresentou a 

candidatura do Concelho ao Programa Rede Social dirigido ao Instituto de 

Solidariedade e Segurança Social, tendo em vista combater a pobreza e a exclusão 

social numa perspectiva de promoção e desenvolvimento social. 

A Câmara Municipal de Carregal do Sal vem há alguns anos desenvolvendo 

medidas de politica social, resultantes de trabalho em parceria, nomeadamente o 

Rendimento Social de Inserção e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, o que 

de algum modo vem facilitar a implementação do Programa Rede Social.  

Pretendemos debater e reflectir com mais profundidade sobre os problemas sociais 

existentes no Concelho e com a participação de todos, tentar encontrar soluções. 

A Rede Social é um importante passo para a participação de todos e será a via 

mais adequada, para envolver os agentes locais com poderes e saberes, para promover o 

processo de mudança essencial para o desenvolvimento das zonas mais carenciadas. 

A Rede Social procura estimular o planeamento e a definição de Politicas Sociais 

Concelhias, por várias instituições com intervenção na área social, tendo como 

objectivos gerais: Definir as prioridades de intervenção local; diminuir as desigualdades 

sociais; promover o emprego e formação profissional; promover a participação e o 

acesso de todos aos recursos existentes na região; estimular a participação e o 

envolvimento de todos os agentes locais, entidades públicas, privadas e população em 

geral na discussão e concretização de projectos de mudança ao nível local; estimular 

iniciativas e intervenções em parceria; utilizar e rentabilizar os recursos locais que 
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facilitem e promovam os processos de inserção e inclusão social de pessoas excluídas e 

carenciadas.  

Deste modo é indispensável promover um planeamento integrado e sistemático, 

baseado em diagnósticos sociais locais participados, envolvendo todas as entidades 

locais e a própria população.   

O Pré-Diagnóstico é uma primeira abordagem à realidade social do Concelho, 

permitindo-nos identificar os recursos, as necessidades e as prioridades sentidas pela 

população do Concelho. Para se concretizar os objectivos propostos, é indispensável a 

participação de todas as Instituições Locais e da população em geral. Só através de um 

esforço conjunto será possível, elaborar projectos e novas formas de intervenção com 

vista a melhorar as condições de vida da população mais carenciada.  

A Demografia; a Economia; o Emprego; a Educação; a Habitação; a Saúde; a 

Acção Social; o Associativismo, Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais; a 

Segurança e Criminalidade; o Ambiente; o Turismo; foram as áreas escolhidas para 

serem estudadas e analisadas no Pré-Diagnóstico e, posteriormente aprofundadas no 

Diagnóstico Social do Concelho.   

Relativamente à metodologia, recorremos à análise documental, pesquisa 

bibliográfica, dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística e das entidades 

locais. Para melhor traçarmos a realidade do Concelho, realizaram-se reuniões e 

contactos informais com as entidades que melhor conhecem as potencialidades e 

necessidades do Concelho. 
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 1 - Caracterização do Concelho 
 

O Concelho sobre o qual irá actuar o programa da Rede Social, é o Concelho de 

Carregal do Sal, Concelho da Região Centro, pertencente à Sub-região Dão-Lafões e ao 

Distrito de Viseu e recentemente à Grande Área Metropolitana de Viseu, Vila e Sede de 

Concelho, é constituído por sete freguesias: Beijós, Cabanas de Viriato, Currelos, 

Oliveira do Conde, Papízios, Parada e Sobral. A sua população é de 10411 habitantes 

(Censos de 2001).  

O actual Concelho de Carregal do Sal tem a sua vila e sede assente em parte da 

freguesia de Currelos, antigo extinto Concelho. Foi criado por Decreto de Novembro de 

1836, ano em que, a par do de Currelos se deu também a extinção do Concelho de 

Oliveira do Conde. De modo que foi com o território, parcial ou total dos dois que se 

instituiu o de Carregal do Sal, acrescido ainda da freguesia de Parada que lhe foi 

anexada por Decreto de 7 de Setembro de 1895, aquando da supressão dos Concelhos 

de S. João de Areias, Papízios e Sobral de Papízios. 

Em relação a Currelos, existe um diploma de doação, datado de 1105, pelo qual o 

Mosteiro de Lorvão cede a Garcia Vending e sua mulher Elvira, a vila de Currelos, para 

eles e seus sucessores a povoarem e cultivarem sob o senhorio de Lorvão, devendo os 

frutos serem divididos a meio entre este, o senhorio e os cultivadores. A Freguesia de 

Oliveira do Conde já tinha categoria de vila no tempo do Conde D. Henrique, e os seus 

dois forais, o primeiro dado por D. Dinis em 1286, e o segundo, por D. Manuel, em 

Lisboa, a 20 de Dezembro de 1516, atestam a sua grande importância no passado. 

Desta forma, Carregal do Sal que foi durante séculos um simples lugar da vila de 

Currelos, tornou-se no Concelho pela importância que adquiriu, devido à sua 

localização privilegiada, ascendendo à categoria de vila. O seu núcleo inicial, teve 

origem na Rua da Fonte, tendo sido ainda numa casa da mesma rua que, após a 

fundação do Concelho do Carregal, funcionou a primeira Câmara Municipal. 

O Concelho de Carregal do Sal fica situado entre as correntes fluviais do 

Mondego e Dão. E das versões que correm a respeito da sua etimologia, a única 

aceitável esclarece que foi num idiotismo popular que o seu nome teve origem. 

De modo que Carregal do Sal deriva de Carregá-lo sal, lugar onde se carregava o 

sal que era vendido e distribuído pelos povos da montanha, após ser trazido de Aveiro, 
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pelo rio Mondego até à Foz de Dão e daí transportado em carros de bois para o lugar em 

questão. 

O Concelho de Carregal do Sal fica situado na zona planáltica da Beira Alta, entre 

as serras da Estrela e do Caramulo sendo limitado pelo rio Dão, a norte, e pelo 

Mondego, a Sul. Tem como concelhos limítrofes, Oliveira do Hospital, Tábua, Santa 

Comba Dão, Tondela, Viseu e Nelas. Está localizado a cerca de 60 Km de Coimbra e 

pouco mais de 30 Km de Viseu. 

É atravessado por ribeiras e pequenos cursos de água, com um clima ameno, que 

dão fertilidade ao solo, o que permite a produção de uma grande variedade de culturas, 

como a batata, milho, feijão, azeite, e o vinho que faz parte da Região Demarcada do 

Dão. O que acontece também com o queijo da Serra, aqui fabricado de forma artesanal, 

estando as sete freguesias do Concelho incluídas na Região Demarcada. 

O Concelho de Carregal do Sal é atravessado pela linha ferroviária da Beira Alta 

que permite o acesso à fronteira de Vilar Formoso e pela Estrada Nacional 234 que 

constituem os principais elos de ligação para Europa. Estabelece ainda a ligação entre o 

IP3 e o IP5. O Concelho possui também uma importante rede de camionagem, com 

transportes directos para Lisboa, e com autocarros entre a sua sede e Viseu, Nelas, 

Santar, Oliveira do Hospital, Tábua e Vila Chã (Via Midões). 

A situação geográfica privilegiada e as boas acessibilidades têm permitido o 

desenvolvimento e o progresso do Concelho. 

 

1.1 - Evolução da População  
 

Para se poder ter um conhecimento mais aprofundado do Concelho é muito 

importante procedermos à sua caracterização em termos demográficos. Vamos tentar 

encontrar explicações para o decréscimo da população, que se verifica não só no nosso 

Concelho mas também nos Concelhos mais próximos. 
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Quadro nº.1 - Evolução da População 
Anos Carregal do Sal Mortágua Santa Comba Dão Tondela 

1960 13468 13024 13723 38917 

1970 11065 11645 11452 35350 

1981 11137 11291 14099 35902 

1991 10992 10662 12209 32049 

2001 10411 10379 12473 31152 

Fonte: Censos 

 
Os dados acima apresentados dizem respeito à evolução da população. Verifica-se 

que no geral, os Concelhos representados têm tido uma evolução negativa da população. 

O Concelho de Carregal do Sal não foi excepção, o maior decréscimo verificou-se entre 

as décadas de 60 e 70, consequência da forte emigração que se fez sentir nesta época. 

O Concelho tem-se caracterizado do ponto de vista demográfico por uma perda 

contínua de população, facto também explicado pelo forte êxodo rural e o progressivo 

abandono das zonas rurais mais desfavorecidas, tanto para o exterior como para o litoral 

e grandes centros urbanos. 

Todos estes factores trazem consequências negativas para o desenvolvimento 

económico e social de um Concelho, pois sabe-se que quem emigra são essencialmente 

os mais jovens, em idade activa e em idade fértil. Todos estes acontecimentos 

contribuem para o envelhecimento da população e para a diminuição da natalidade.  

Pode-se deduzir que no Concelho de Carregal do Sal, é urgente criar condições 

económicas e sociais de modo a atrair a população para a sua fixação, para que assim 

possam contribuir para o desenvolvimento do Concelho. 

 

Gráfico nº 1 - Evolução da População Residente no 
Concelho de Carregal do Sal
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Quadro nº. 2 - Evolução da população residente por Freguesias de 1991 - 

2001 
Freguesias 1991 2001 Variação (%) 

Beijós 1407 1217 -13.5 

Cabanas de Viriato 1819 1698 -6.6 

Currelos 1915 2261 18.2 

Oliveira do Conde 3708 3313 -10.6 

Papízios 848 758 -10.6 

Parada 957 872 -8.9 

Sobral 338 292 -12.4 

Total 10992 10411 -5.3 

Fonte: Censos 91 e 2001 

 

Através dos dados podemos concluir que todas as Freguesias do Concelho 

perderam população, à excepção da Freguesia de Currelos. Este facto pode ser 

explicado pela maior atractividade que esta Freguesia exerce sobre a População, aqui 

estão situados os serviços centrais do Concelho, existem melhores infra-estruturas e 

equipamentos. A população procura locais onde exista uma melhor qualidade de vida e 

onde tudo o que necessitam esteja mais acessível. 

 

1.2 - Densidade Populacional 

 
A Densidade Populacional, é importante para se poder aferir a distribuição da 

população em determinado espaço. O cálculo da densidade permite-nos saber o número 

de habitantes por Km². 

 

Quadro nº. 3 - População Residente e Densidade Populacional por Freguesia 

em 2001 
Freguesias Área Total (Km²) População (Nº de Hab) Densidade (Nº de Hab por 

Km²) 

Beijós 12.4 1217 98.3 

Cabanas de Viriato 21.5 1698 79.1 

Currelos 16.4 2261 137.6 

Oliveira do Conde 35.2 3313 94 

Papízios 13.5 758 56.2 

Parada 11.7 872 74.8 

Sobral 6.1 292 48.2 

Total 116.8 10411 89.1 

Fonte: www.ine.pt-Infoline 
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O Concelho de Carregal do Sal tem uma área total de 116.8 Km² e uma população 

de 10411 habitantes, apresentando uma densidade populacional de 89 habitantes por 

Km². 

A freguesia com maior densidade populacional é a freguesia de Currelos. É nesta 

freguesia que se concentram um maior número de habitantes por Km².  

Por outro lado a freguesia que tem maior número de habitantes é Oliveira do 

Conde, sendo esta também que apresenta maior área total.  

Podemos concluir que a distribuição da população no Concelho não é homogénea, 

há uma tendência para a população se fixar nas freguesias mais desenvolvidas e 

economicamente mais atractivas. 

 
1.3 - Estrutura Etária da População 
 

Em demografia, a forma mais tradicional de se representar a estrutura etária de 

uma população é através de pirâmides etárias, trata-se de uma representação gráfica que 

nos permite a análise da distribuição da população por sexos e grupos etários, ajudando-

nos melhor a compreender certas dinâmicas sociais e económicas. 
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Gráfico nº 2 -  Pirâmide Etária do Concelho de Carregal do Sal 
em 2001
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Ao observarmos a Pirâmide Etária do Concelho, verificamos que tem uma base 

muita estreita em relação ao topo, ou seja o envelhecimento da população é notório 

nesta pirâmide. 

 

Quadro nº. 4 - Evolução dos Grupos Etários no Concelho 
Grupos Etários 1960 1970 1981 1991 2001 

0-14 30% 29.5% 24.1% 21.0% 15.9% 

15-24 15.5% 14% 16.4% 14.2% 14.1% 

25-64 43.2% 43.1% 43.9% 47.4% 49.2% 

≥65 11.3% 13.4% 15.6% 17.4% 20.8% 

Fonte: Censos 

 

 

Analisando a estrutura etária da população ao longo das últimas décadas, podemos 

concluir que as camadas mais jovens estão a diminuir em relação às camadas mais 

velhas, o que terá como consequência o envelhecimento progressivo da população. 

O envelhecimento da população terá várias implicações, as pessoas mais velhas 

não terão jovens activos suficientes para os suportar em termos de reformas. Deste 

modo acresce o peso social de uma geração envelhecida que necessita de cuidados 
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médicos e sociais e carece de um conjunto de prestações assistenciais que vão pesar 

sobretudo sobre a classe dos activos. 

Por outro lado, a mão-de-obra será menos jovem, tornando-se indispensável o 

desenvolvimento de políticas de valorização dos recursos humanos de modo a promover 

a competitividade e a aumentar a produtividade. 

O risco de desertificação de algumas zonas pobres do Interior do País, tende a 

tornar-se numa realidade, contudo a progressiva saturação das grandes cidades, poderão 

mudar esta situação. 

O fluxo migratório verificado na década de 60 e 70 também contribuiu para o 

envelhecimento da população, já que foram os estratos da população em idade activa 

que saíram à procura de melhores condições de vida. 

A saída das pessoas em idade fértil, irá ter reflexos nos nascimentos, situação esta, 

que poderemos constatar na classe etária dos 0 aos 4 anos das pirâmides de idades dos 

anos seguintes. 

Assistimos a uma tendência crescente para a feminização da população do 

Concelho. Em 2001, a estrutura etária da população era composta por 52% de mulheres 

e 48% de homens. Um dos factos que pode explicar esta situação, é a maior longevidade 

das mulheres. O envelhecimento, mais acentuado entre as mulheres, é um fenómeno de 

grande dimensão, com consequências em todas as esferas da sociedade, tanto os 

sistemas de saúde, como os da educação, do mercado de trabalho e da segurança social 

são afectados. 

Em 2001, a população apresentava-se de um modo geral muito envelhecida, a 

população com 65 anos ou mais representava 20.8% da população. Este facto deve-se 

essencialmente à diminuição da natalidade e ao aumento da esperança de vida, 

resultante da melhoria das condições de vida, dos cuidados de saúde, associados à 

melhoria das infra-estruturas médico-sanitárias. 

Por outro lado a classe etária dos 25-64 anos tem um peso notório representando 

49.2% da população, o que significa que a população activa está bastante representada, 

facto este que, constitui um factor essencial para o desenvolvimento de um Concelho. 
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1.4 - Relações de Masculinidade da População Residente no 

Concelho de Carregal do Sal  
 

A relação de masculinidade indica-nos o número de homens por cada 100 

mulheres. O valor 100 representa o equilíbrio perfeito entre o número de homens e 

mulheres, os valores que ultrapassam 100, querem dizer que existem mais homens do 

que mulheres e os que forem inferiores é porque existem mais mulheres. 

 

Quadro nº. 5 - Relações de Masculinidade da População Residente 
População Residente Relações de Masculinidade Grupos Etários 

Homens Mulheres H/M x 100 

0-4 218 265 82 

5-9 277 276 100 

10-14 332 287 116 

15-19 391 325 120 

20-24 385 360 107 

25-29 316 286 110 

30-34 288 300 96 

35-39 337 357 94 

40-44 316 346 91 

45-49 325 319 102 

50-54 286 350 82 

55-59 291 312 93 

60-64 306 392 78 

65-69 323 374 86 

70-74 250 303 83 

≥75 359 559 64 

Total 5000 5411 92 

Fonte: Censos 2001 

 

Mediante o cálculo das relações de masculinidade, verificamos que existe um 

certo equilíbrio entre o número de homens e de mulheres no Concelho.  

Onde os valores das relações masculinidade sobressaem mais é no grupo etário 

dos 75 ou mais anos, onde a relação de masculinidade é de 64, isto é o número de 

mulheres é muito superior ao dos homens, onde se confirma a maior longevidade das 

mulheres. Outro grupo etário que sobressai é dos 15 aos 19 anos, onde a relação de 

masculinidade é de 120, o número de homens é superior ao das mulheres. 
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No grupo etário dos 0 aos 4, verifica-se que nasceram mais mulheres do que 

homens. 

1.5 - Índices de Dependência  
 

Os Índices de Dependência são também bastantes ilustrativos do processo de 

envelhecimento no Concelho. 

 

Quadro nº. 6 - Para o cálculo dos Índices de Dependência, utilizamos os 

seguintes grupos etários: 
Grupos Etários 1991 % 2001 % 

Jovens (0-14) 2314 21.1 1655 15.9 

População em idade 

activa (15-64) 

6766 61.5 6588 63.3 

Idosos (≥65) 1912 17.4 2168 20.8 

Fonte: Censos 

 

Comparando o ano de 1991 com 2001, podemos constatar que o grupo etário dos 

jovens diminui, e por lado o grupo dos idosos aumentou, uma das consequências é o 

aumento dos Índices de Dependência dos idosos. 

As populações de idades muito jovens ou de idades mais avançadas, constituem 

populações dependentes, na medida em que não contribuem (ou apenas o fazem 

residualmente) para a produção de riqueza. Os pesos relativos destes grupos face à 

população das idades intermédias, exigem à população considerada em idade activa uma 

“sobrecarga”. 

 

Quadro nº. 7 - Índices de Dependência1 
Índices 1991 (%) 2001(%) 

Índice de Dependência dos Jovens 34.2 25.1 

Índice de Dependência dos Idosos 28.2 32.9 

Índice de Dependência Total 62.5 58.0 

Índice de Envelhecimento  82.6 130.9 

Fonte: Censos  

                                                 
1 Índice de Dependência dos Jovens = Jovens/Activos x 100 “Peso relativo dos jovens na população em idade activa” 

Índice de Dependência dos Idosos = Idosos/Activos x 100 “Peso de potenciais inactivos com mais de 65 anos na 

população em idade activa  

Índice de Dependência Total = Jovens + Idosos/Activos x 100 “Peso conjunto dos jovens e dos idosos na população em 

idade activa 

Índice de Envelhecimento = Idosos/Jovens x 100 “Relaciona a população idosa com a população jovem” 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 26  

0

20

40

60

80

100

120

140
Pe

rc
en

ta
ge

m

Dependência de
Jovens

Dependência de
Idosos

Dependência Total Indíce de
Envelhecimento

Fonte: Censos

 Gráfico nº 3 - Índices de Dependência e de Envelhecimento no 
Concelho de Carregal do Sal

1991
2001

 

Através dos dados podemos constatar que de 1991 para 2001 o índice de 

dependência dos jovens diminuiu bastante, o que pode ser explicado pela diminuição da 

natalidade. Quanto ao índice de dependência de idosos aumentou, mas de forma pouco 

significativa, consequentemente o índice de dependência total diminuiu. O índice de 

envelhecimento aumentou cerca de 50%.  
 

 

1.6 - Famílias 

 
A estrutura, a composição e a dimensão dos agregados familiares, por um lado, 

modos de estar e de viver a conjugalidade, por outro, são campos que sofreram diversas 

alterações nas últimas décadas. 

A estas alterações encontram-se associados fenómenos demográficos como: o 

declínio da fecundidade, o aumento da divorcialidade, o aumento da esperança de vida 

entre outros. 
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Quadro nº. 8 - Número de Famílias Clássicas por Freguesia 
Freguesias 1991 2001 Variação (%) 

Beijos 471 431 - 8.5 

Cabanas de Viriato 637 593 - 6.9 

Currelos 601 812 35.1 

Oliveira do Conde 1182 1157 - 2.1 

Papízios 280 267 - 4.6 

Parada 345 321 - 7.0 

Sobral 111 114 2.7 

Total 3627 3695 1.9 

Fonte: Censos 

 

Ao compararmos as Famílias Clássicas em 1991 e 2001, verificamos que houve 

um aumento de 68 famílias. Em quase todas as Freguesias houve uma diminuição das 

famílias à excepção de Sobral e Currelos. Este aumento significativo na Freguesia de 

Currelos pode ser explicado pela atracção que esta Freguesia exerce sobre a população, 

onde estão concentrados quase todos os serviços do Concelho.  
 
Quadro nº. 9 - Famílias Clássicas segundo a dimensão 
Dimensão 1991 % 2001 % 

Famílias com 1 pessoa 584 16.1 633 17.1 

Famílias com 2 pessoas 1018 28.1 1166 31.6 

Famílias com 3 pessoas 719 19.8 802 21.7 

Famílias com 4 pessoas 711 19.6 699 18.9 

Famílias com 5 pessoas 

ou mais  

595 16.4 395 10.7 

Total 3627 100 3695 100 

Fonte: Censos  

 

Em 2001 as Famílias com dois elementos são as que têm maior representatividade 

no Concelho, com cerca de 32%, seguidas pelas famílias com 3 pessoas, 22%. 

As Famílias Clássicas apesar de terem aumentado, são cada vez menos numerosas. 

A diminuição do número de elementos por família resulta da diminuição da Taxa 

de Natalidade, que é também uma das consequências do agravamento das condições 

económicas e sociais dos nossos dias.  
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Quadro nº. 10 - Famílias Clássicas, segundo o tipo de Família 
Ano Sem Núcleo Com 1 Núcleo 

  Casal sem 

Filhos 

Casal com 

Filhos 

Pai/mãe 

com filhos 

Avós com 

netos 

Avô/Avó 

com netos 

Com 2 

Núcleos 

Com 3 

ou mais 

Núcleos 

1991 688 898 1610 227 25 20 155 4 

2001 688 1037 1527 258 24 23 138 - 

Variação 

(v.a.) 

0 +139 -83 +31 -1 +3 -17 -4 

Fonte: Censos 

 

No Concelho salientam-se as famílias constituídas por 1 núcleo, as quais sofreram 

um ligeiro aumento comparando 1991 com 2001. Nas famílias com 1 núcleo verificou-

se o aumento do Casal sem Filhos e das famílias monoparentais. Existem também 688 

famílias sem núcleo, número que se manteve de 1991 para 2001. Houve uma 

diminuição das famílias com 2 Núcleos. As famílias com 3 ou mais Núcleos 

desapareceram em 2001.  
 
Quadro nº. 11 - Famílias Clássicas, segundo a idade dos seus membros em 

2001 
Nº de pessoas com menos de 15 

anos 

Nº de pessoas entre os 15 e os 64 

anos 

Nº de pessoas com 65 ou mais anos Total de 

Famílias 

Nenhuma 1 2 3 ou 

mais 

Nenhuma 1 2 3 ou 

mais 

Nenhuma 1 2 3 ou 

mais 

2578 677 359 81 855 594 1235 1011 2139 1000 546 10 

 

 

3695 

Fonte: www.ine.pt-Infoline 

  
Analisando os dados do quadro podemos concluir que 30% das Famílias Clássicas 

têm uma ou mais pessoas com idade inferior a 15 anos; 77% têm uma ou mais pessoas 

com idade compreendida entre os 15 e os 64 anos; 42% têm uma ou mais pessoas com 

idade superior a 65 anos. 

Comparando a percentagem de Famílias Clássicas que têm pessoas com idade 

inferior a 15 anos e as que têm pessoas com mais de 65, verificamos que a percentagem 

de famílias com idosos é superior, facto que confirma mais uma vez o envelhecimento 

da população. 
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1.7 - Crescimento Natural da População no período de 1992 – 2002 
 

 

A análise do número de nascimentos e óbitos permite-nos tirar algumas 

conclusões sobre a forma como evolui a população no Concelho. 

 

Quadro nº. 12 - Nados Vivos e Óbitos em 1992 - 2002 
1992 2002 Sexo 

Nados Vivos Óbitos Saldo 

Fisiológico 

Nados Vivos Óbitos Saldo Fisiológico 

Homens 48 68 -20 43 62 -19 

Mulheres 54 77 -23 60 58 2 

Total 102 145 -43 103 120 -17 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 1993 e 2003 

 

Comparando o número de Nados Vivos e o número de Óbitos, verificamos que na 

última década os Óbitos no Concelho foram sempre superiores aos Nados Vivos, o que 

se traduz num Saldo Fisiológico Negativo.    

 

Quadro nº. 13 - Taxa de Natalidade e Mortalidade em 1992 - 2002 
Anos Taxa de Natalidade Taxa de Mortalidade Taxa de Crescimento 

Natural 

1992 9.32‰ 13.25‰ - 3.93 

2002 10.0‰ 11.6‰ -1.6 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 1993 e 2003 

 

As Taxas de Natalidade e Mortalidade são indicadores estatísticos importantes, 

pois permitem-nos medir o crescimento natural de uma população. No Concelho temos 

uma Taxa de Crescimento Natural negativa, ou seja a Taxa de Mortalidade tem sido 

sempre superior à Taxa de Natalidade. 
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Quadro nº. 14 - População Residente segundo o Estado Civil em 1991 - 2001 
1991 2001 Estado Civil 

Homens Mulheres Total % Homens Mulheres Total % 

Solteiro 2272 1974 4246 38.6 1919 1710 3629 34.8 

Casado com 

registo 

2756 2756 5512 50.1 2756 2793 5549 53.3 

Casado sem 

registo 

61 61 122 1.1 104 110 214 2

.

1 

Viúvo 185 684 869 8.0 169 693 862 8.3 

Separado 38 148 186 1.7 16 32 48 0.5 

Divorciado 15 42 57 0.5 36 73 109 1 

Total 5327 5665 10992 100 5000 5411 10411 100 

Fonte: Censos 

 

Comparando o estado civil da população de 1991 para 2001, constata-se que a 

percentagem de solteiros diminuiu, os casados com registo e sem registo aumentaram, o 

grupo dos viúvos também aumentou, com maior número nas mulheres, por sua vez 

diminuíram os separados e houve um aumento dos divorciados.  

Verifica-se que em 2001, 53.3% da população do Concelho é casada com registo, 

e somente 2.1% é casada sem registo, apesar das mudanças de mentalidades, esta 

percentagem ainda demonstra o conservadorismo das famílias do Concelho. Os solteiros 

representam 34.9%. A população separada e divorciada, não traduz uma percentagem 

muito significativa, representa respectivamente 0.5 e 1.0 % da População. 

Em termos da população residente, segundo o estado civil por sexo, a diferença 

mais significativa reside no número de viúvas que é muito maior do que nos viúvos, 

esta diferença pode ser explicada pela maior longevidade das mulheres, facto este que se 

irá reflectir no sistema de pensões. 
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Quadro nº. 15 - Indicadores Demográficos em 2002 
Indicadores Demográficos Carregal do Sal Dão-Lafões Portugal 

Taxa de Natalidade 10.0‰ 9.8‰ 11.0‰ 

Taxa de Mortalidade 11.6‰ 11.8‰ 10.2‰ 

Taxa de excedente de vidas - 1.6‰ - 2.1‰ 0.8‰ 

Taxa de Nupcialidade 6.3‰ 6.0‰ 5.4‰ 

Casamentos Católicos 67.7% 69.4% 62.5% 

Taxa de Divórcio 1.0‰ 1.9‰ 2.7‰ 

Taxa de Fecundidade 44.3‰ 41.0‰ 43.7‰ 

Nados –Vivos fora do 

Casamento 

19.4% 16.8% 25.5% 

Índice de Envelhecimento 139.9% 129.5% 105.5% 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 

 

Tal como podemos observar a taxa de natalidade é inferior à taxa de mortalidade, 

havendo deste modo, um excedente de vidas negativo, facto este que explica o elevado 

índice de envelhecimento do Concelho. Um dos aspectos que contribui para os actuais 

índices de envelhecimento é a diminuição da taxa de fecundidade que não permite a 

renovação de gerações, outro aspecto é o aumento da esperança de vida e a migração.  

A redução da fecundidade deriva, de entre outros factores, do uso de métodos 

contraceptivos, do aumento do emprego feminino, do alargamento dos estudos, pois 

existem cada vez mais mulheres com cursos superiores, da idade cada vez mais tardia 

do casamento e do adiamento do nascimento dos filhos. A decisão de ter filhos é 

influenciada pela dificuldade de conciliação entre trabalho e família. 

Com o envelhecimento da população aumentam o número dos mais idosos, e 

consequentemente a necessidade de cuidados de saúde e de apoios de forma a assegurar 

aos idosos e às famílias uma vida com mais qualidade. Desta forma a sociedade deve 

adoptar novos estilos de vida e novos padrões de consumo de acordo com a nova 

realidade. 

Podemos verificar ainda uma grande percentagem de casamentos católicos, 67.7% 

da população do Concelho preferem casar pela Igreja. 

Comparando a Taxa de Nupcialidade (número de casamentos por 100 habitantes) 

do Concelho concluímos que apresenta uma taxa mais elevada do que Dão-Lafões e de 

que Portugal, verificando-se a mesma situação em relação à Taxa Fecundidade e ao 

Índice de Envelhecimento.   

Quanto à taxa de divórcios, o Concelho apresenta valores inferiores a Dão-Lafões 

e a Portugal.  
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1.8 - Dinâmicas Migrantes 
 

As Migrações continuam a ser um dos factores chave do processo de mudança 

social. As sociedades humanas não são estáticas, estão em permanente transformação, 

todas elas são diferentes no que respeita à sua estabilidade e mobilidade. Desta forma as 

migrações têm uma grande importância na estruturação e na mobilidade social 

provocando profundas alterações na sociedade. 

Os movimentos Migratórios têm-se vindo a acentuar, devido a factores repulsivos 

geralmente de ordem económica. 

A escassez de oportunidades de emprego a nível local e regional, contribui muito 

para o aumento dos fluxos migratórios internos e internacionais. A Migração foi a 

solução que muitos encontraram para fugir às precárias condições de vida. 

A nível nacional, em alguns casos verifica-se a saída maciça dos meios rurais para 

os meios urbanos, uma dessas consequências, actualmente, é a desertificação quase 

completa de algumas aldeias do interior, trazendo consigo desequilíbrios demográficos. 

Por um lado assistimos ao despovoamento do interior e por outro ao superpovoamento 

dos grandes centros urbanos. A estrutura económica, também, sofre alterações, pois 

quem migra são as pessoas em idade activa. 

Podemos constatar que a Migração é um fenómeno que também está presente no 

Concelho de Carregal do Sal, através do quadro abaixo podemos verificar as diferenças 

registadas nas freguesias entre a população residente e presente. 

 

Quadro nº. 16 - População Residente e Presente por Freguesia em 2001 
Freguesias Residente Presente Variação (%) 

Beijós 1217 1169 - 3.9 

Cabanas de Viriato 1698 1647 - 3.0 

Currelos 2261 2132 - 5.7 

Oliveira do Conde 3313 3171 -4.3 

Papízios 758 717 -5.4 

Parada 872 829 -4.9 

Sobral 292 269 -7.9 

Total 10411 9934 -4.6 

Fonte: Censos 2001 

 

No Concelho em 2001, a diferença entre a população residente e presente situou-

se nos 477. Em todas as freguesias a população presente é inferior à população 
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residente. As freguesias onde esta diferença é mais notória são as freguesias de Oliveira 

do Conde com - 142 indivíduos e Currelos com - 129 indivíduos. 

 

Quadro nº. 17 - População Residente, segundo as Migrações (relativamente a 

99/12/31 no Concelho de residência habitual em 2001/03/12) 
Imigrantes no Concelho 

 

 População 

Residente 

Provenientes de 

outro concelho (A) 

Provenientes do 

Estrangeiro 

Emigrantes do 

Concelho para 

outro Concelho  

(B) 

Saldo das 

Migrações 

Internas 

(A-B) 

Homens 5000 79 81 84 -5 

Mulheres 5411 109 71 83 26 

Total 10411 188 152 167 21 

Fonte: www.ine.pt-Infoline 

 

O Saldo das Migrações Internas é Positivo, 188 indivíduos vieram para o nosso 

Concelho, neste caso 58% são mulheres. Em igual período saíram 167, aqui o número 

de homens e de mulheres está equilibrado.  

 

Quadro nº. 18 - Origem dos Imigrantes no Concelho, provenientes do 

Estrangeiro (relativamente a 99/12/31 no Concelho de residência habitual em 

2001/03/12) 
Países Homens Mulheres Total 

Alemanha 14 11 25 

França 17 17 34 

Estados Unidos da América 11 9 20 

Palops 3 0 3 

Africa do Sul - - - 

Venezuela - 1 1 

Brasil 4 2 6 

Canadá 1 0 1 

Macau - - - 

Timor Leste - - - 

Outros 31 31 62 

Total 81 71 152 

Fonte: www.ine.pt-Infoline 

 

A França é o país de origem com maior número de imigrantes no Concelho. Em 

relação ao sexo, a diferença não é muita, mas são os homens que representam o maior 

contingente de imigrantes no Concelho, normalmente é o homem que vai primeiro à 
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procura de melhores condições de vida, e quando este consegue alguma estabilidade 

manda chamar a família.   

 

Quadro nº. 19 - População Residente, segundo o grupo etário e a naturalidade 

em 2001 
 0-19 20-39 40-59 60-79 ≥ 80 Total 

Total 

Portuguesa 

2210 2342 2470 2365 467 9854 

Total 

Estrangeira 

161 287 75 30 4 557 

Europa 117 158 14 10 - 299 

Africa 7 99 48 12 1 167 

América 33 29 12 8 3 85 

Ásia 1 - 1 - - 2 

Oceânia 3 1 - - - 4 

Fonte: www.ine.pt-Infoline 

 

Em relação à população residente por naturalidade, podemos concluir que cerca de 

5% da população do Concelho têm naturalidade estrangeira, tendo maior 

representatividade a Europa e a Africa. A maior percentagem de população de 

naturalidade estrangeira encontra-se no grupo etário dos 20 aos 39 anos, em plena idade 

activa. Uma das explicações poderá ser o facto de virem a constituir família com 

naturais do Concelho, bem como a procura de melhores condições de vida.  

De modo geral as populações imigrantes são mais jovens do que a população de 

acolhimento. A população estrangeira surge muitas vezes como um factor dinamizador 

da população, uma vez que é uma população jovem, situação que atenua um pouco o 

envelhecimento demográfico. Mas esta não é a solução, para resolver o envelhecimento, 

terão que ser adoptadas medidas, nomeadamente de incentivos ao aumento da 

natalidade, que já se verifica nalgumas zonas do País. 
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2 - Caracterização Sócio-Económica  
 
 

O desenvolvimento de um Concelho em termos sociais e económicos está 

profundamente dependente da sua estrutura económica. Uma economia local dinâmica, 

geradora de emprego e riqueza, consegue fixar e atrair a sua população.  

A análise da evolução e da repartição do emprego pelos diferentes sectores, é 

neste aspecto bastante importante. 

 

Quadro nº. 20 - População activa por sectores de actividade no Concelho de 

Carregal do Sal  
Sectores de 

Actividade 

1970 1981 1991 2001 

Primário 52.4% 40.9% 20.5% 8.7% 

Secundário 26.1% 35.4% 42.0% 45.7% 

Terciário 21.4% 23.7% 37.5% 45.6% 

Fonte: Censos 

 

 
Fonte: Censos 

 

Ao analisarmos a evolução da população activa pelos diferentes sectores podemos 

verificar que nas décadas de 70 e 81, o sector primário era o sector com maior peso em 

termos activos. Enquanto que na década de 91, passa a ter maior representação o sector 

secundário, este facto deve-se ao grande desenvolvimento industrial que se fez sentir no 

Concelho nesta época. Em 2001, no sector primário já se verifica uma diminuição 

0%

20% 
40% 

60% 

80% 

100% 

1970 1981 1991 2001

Gráfico nº 4 - Sectores de Actividade no Concelho de 

Carregal do Sal  

Sector Terciário 

 Sector Secudário 
Sector Primário 
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bastante acentuada comparando com as últimas décadas. De salientar o aumento 

progressivo do sector secundário e terciário ao longo das décadas. 

 Em relação aos sectores secundário e terciário têm praticamente a mesma 

percentagem, o que pode ser explicado pelo desenvolvimento e progresso que o 

Concelho tem conhecido nos últimos anos, e pelo aumento do investimento nesta 

região. 

 

Gráfico nº 5 -  Sociedades Sediadas por 
Sector de Actividade 

Sector Primário
Sector Secundário
Sector Terciário

 
Fonte: www.ine.pt-infoline 

 

 

Em relação à percentagem de sociedades por cada sector, é de destacar a 

percentagem de Sociedades no sector terciário (60.5%). O sector dos serviços passou a 

ter uma grande importância em termos económicos para o Concelho. Contrariamente o 

sector primário é aquele que possui menos sociedades (4.9%). 

Apesar de algumas pessoas ainda viverem da agricultura, é a indústria, o comércio 

e os serviços que empregam mais mão-de-obra, responsáveis pelo desenvolvimento 

económico do Concelho. A construção civil tem apresentado um aumento significativo. 

O sector das madeiras assume uma importância notória, especialmente no fabrico de 

mobiliário. O sector das confecções, regista também um aumento significativo, sendo 

este um sector que absorve muita mão-de-obra feminina, população esta mais sujeita ao 

desemprego. Outro sector que tem contribuído para a promoção do Concelho é a 

hotelaria/restauração, que promove a variedade e rica gastronomia da região. 
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2.1 - Características do Sector Primário 

 
O Sector Primário, tem vindo a perder população activa ao longo das últimas 

décadas, para o sector secundário e terciário. A agricultura tem deixado de ser rentável, 

contudo é importante fazer a sua caracterização. 

 

Quadro nº. 21 - Formas de exploração da SAU (Superfície Agrícola Utilizada)  
SAU SAU por conta própria Arrendamento Outras formas 

Nº de 

Explorações 

ha Nº de 

Explorações 

ha Nº de 

Explorações 

ha Nº de 

Explorações 

ha 

1017 1761 998 1595 84 147 18 19 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 

A Superfície Agrícola Utilizada por conta própria é a que tem maior 

representatividade no Concelho, facto que poderá estar relacionado com a divisão da 

propriedade ao longo das gerações. 

 

Quadro nº. 22 - Principais Culturas Temporárias 
Culturas Nº de Explorações Superfície  ha 

Cereais para grão 832 407 

Leguminosas secas para grão 754 99 

Prados temporários 49 20 

Culturas forrageiras 355 355 

Batata 909 323 

Culturas Industriais 2 - 

Culturas hortícolas 57 18 

Flores e plantas ornamentais 1 - 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 

As culturas temporárias que ocupam um maior número de explorações são a batata 

e os cereais para grão. 
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Quadro nº. 23 - Principais Culturas Permanentes  
Culturas Nº de Explorações Superfície ha 

Frutos frescos 43 34 

Citrinos 13 1 

Frutos secos 41 20 

Olival 623 452 

Vinha 924 345 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 

As culturas permanentes com maior representatividade no Concelho são a vinha e 

o olival. 

 O sector dos vinhos está assumir um grande dinamismo, na nossa região. Os 

vinhos produzidos nesta região são de grande qualidade, pertencentes à Zona 

Demarcada do vinho do Dão. No Concelho temos a Quinta do Cabriz Dão-Sul, 

Sociedade Vitivinícola, Lda (junto ao Parque Industrial) e a Quinta do Cerrado – União 

Comercial da Beira, Lda em Oliveirinha, cuja actividade principal é a produção de 

vinho. 

 

Quadro nº. 24 - Actividade remunerada exterior à exploração da população 

agrícola 
Produtor Singular Principal Secundária 

Nº 341 21 

% 34% 2% 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 

A actividade agrícola não é muito rentável, por isso os produtores agrícolas vêem-

se obrigados a exercer uma actividade remunerada exterior à agricultura. 

 

Quadro nº. 25 - Produtor agrícola e tempo de actividade 
Autónomo 992 Produtor Singular 

Empresário 15 

Tempo Parcial 904 Tempo de Actividade Agrícola 

Tempo Completo 103 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 

Os produtores agrícolas singulares, são na quase totalidade autónomos, somente 

15 são empresários.  

A actividade agrícola assume um papel secundário, a maior parte da população 

exerce a agricultura a tempo parcial. 
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A agricultura passou a ter um carácter de complementaridade face a outras 

actividades.  

 

Quadro nº. 26 - Produtor Singular 2º o Nível de Instrução 
Nível de Instrução Nº 

Não sabe ler nem escrever 76 

Sabe ler e escrever 254 

Básico – 1º ciclo 556 

Básico – 2º ciclo 83 

Básico – 3º ciclo 13 

Secundário agrícola - 

Secundário não agrícola 6 

Politécnico superior agrícola 4 

Politécnico superior não agrícola  15 

Total 1007 

 Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 

Quadro nº. 27 - Produtor Singular 2º as Classes de Idade 
Classes de Idade Nº de Produtores 

15-24 - 

25-34 25 

35-44 93 

45-54 227 

55-64 320 

≥ 65 342 

Total 1007 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 
Verifica-se no geral o envelhecimento da mão-de-obra agrícola, a maioria tem 

mais de 55 anos, normalmente resistente à modernização e inovação tecnológica. 

Relativamente à instrução possuem habilitações baixas, grande parte da população 

só completou o 1º ciclo do ensino básico e 7.5% não sabe ler nem escrever.  

A estrutura da exploração agrícola é quase sempre de reduzida dimensão, 

constituída por pequenas parcelas dispersas, o que dificulta a sua modernização, o que 

se traduz numa baixa produtividade, essencialmente para consumo próprio. 

Esta situação terá que ser alterada. Para que a agricultura se comece a desenvolver, 

é necessário aliciar e incentivar os mais jovens para esta actividade, que é essencial para 

o desenvolvimento de um país e para que não sejamos tão dependentes do exterior. 
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Quadro nº. 28 - Produtores agrícolas singulares, por sexo 
Produtores Homens Mulheres 

Nº  760 247 

% 75.5 24.5 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 

No Concelho temos 1007 produtores agrícolas singulares, dos quais 75.5% são 

homens e 24.5 % mulheres.  

 

Quadro nº. 29 - Efectivo Animal no Concelho de Carregal do Sal 
Efectivo Animal Nº de Explorações Número 

Bovinos 65 125 

Suínos 365 1785 

Ovinos 244 3869 

Caprinos 117 287 

Equídeos 160 168 

Coelhas Reprodutoras 167 564 

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral 

 

Em relação ao efectivo animal destacam-se os ovinos, no Concelho existem alguns 

rebanhos. Estes proprietários de ovinos vivem essencialmente da comercialização do 

leite, que é utilizado para a produção do famoso queijo da Serra da Estrela.  

A criação de suínos também assume uma importância significativa na economia 

local, tanto para consumo próprio como para comercialização. 

 

O Concelho possui excelentes condições para o desenvolvimento do Sector 

Agrícola, tais como: 

- Existência de uma superfície razoável de solos com uma capacidade excepcional 

para a produção agrícola; 

- Condições favoráveis à exploração agro-florestal; 

- Presença de uma boa rede hidrográfica (rios Dão e Mondego); 

- Boas condições climáticas; 

- Existência de áreas disponíveis para cultivo; 

- Existência de uma Caixa de Crédito Agrícola Mútuo; 

- Existem ainda duas Cooperativas Agrícolas no Concelho que prestam apoio aos 

agricultores: a Cooperativa Agrícola de Carregal do Sal e a Cooperativa Agrícola dos 
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Olivicultores de Carregal do Sal. Temos também Associação de Apicultores de Carregal 

do Sal. 

 

2.2 - Indústria, Comércio e Serviços 

 
A indústria, o comércio e os serviços, no Concelho de Carregal do Sal, nos 

últimos anos, têm tido um desenvolvimento considerável. Estes passaram a ser os 

sectores, que absorvem o maior número de mão-de-obra no Concelho. 
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Quadro nº. 30 - Empresas e Sociedades com sede no Concelho, segundo a 

CAE-Rev.2, em 31.12.2002 
Classificação segundo a CAE-

Rev.2, em 31.12.2002 

Nº de Empresas Nº de Sociedades 

A + B (Agricultura, Produção 

Animal, Caça, Silvicultura + 

Pesca) 

144 8 

C (Indústrias Extractivas) 3 1 

D (Indústrias Transformadoras) 158 48 

F (Construção) 166 16 

G (Comércio por Grosso e a 

Retalho, Reparação de Veículos 

Automóveis, Motociclos e de 

Bens de Uso Pessoal e 

Doméstico) 

299 60 

H Alojamento e Restauração 

(Restaurantes e Similares) 

64 12 

I (Transportes, Armazenagem e 

Comunicações) 

27 10 

J (Actividades Financeiras) 25 - 

K (Actividades Imobiliárias, 

Alugueres e Serviços Prestados 

às Empresas) 

35 18 

L a Q (Administração, Defesa e 

Segurança Social Obrigatória; 

Educação + Saúde e Acção 

Social + Outras Actividades e 

Serviços Colectivos, Sociais e 

Pessoais + Famílias com 

Empregados Domésticos + 

Organismos Internacionais e 

outras Instituições Extra-

Territoriais) 

32 12 

Total 953 185 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

É na área do Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos 

Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico, que se regista um 

maior número de empresas no Concelho. A construção e a indústria transformadora 

também detêm um número significativo de empresas. A indústria extractiva é a que tem 

menos representação no Concelho com apenas 3 empresas. 

As áreas com um maior número de sociedades são também o Comércio por 

Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso 

Pessoal e Doméstico e a indústria transformadora. 
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Quadro nº. 31 - Pessoal ao Serviço nas Sociedades com sede no Concelho e 

Volume de Vendas em 31. 12.2001  
 A+B C D F G H I J K L a Q Total 

Pessoal 

ao 

Serviço 

28 - 671 168 230 51 17 - 33 - 1267 

 

Volume 

de 

Vendas 

(Milhares 

de Euros) 

2028 - 40097 3297 21796 1718 561 - 729 - 74631 

 

 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

As Sociedades com um maior número de pessoal ao serviço são as Indústrias 

Transformadoras sendo também as que detêm um maior volume de vendas. O Comércio 

por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de 

Uso Pessoal e Doméstico tem uma importância significativa tanto no número de pessoal 

ao serviço como no volume de vendas. 

 

Quadro nº. 32 - Empresas e Sociedades com sede no Concelho segundo a 

CAE-Rev.2, em 31.12.2002 - Indústria Transformadora 
Classificação segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.2002 Nº de Empresas Nº de 

Sociedades 

DA (Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco) 19 7 

DB (Indústria Têxtil) 18 7 

DD (Indústria da Madeira e da Cortiça e suas Obras) 18 7 

DE (Indústria de Pasta, de Papel e Cartão e seus 

Artigos; Edição e Impressão) 

2 1 

DF + DG (Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos 

Refinados Combustível Nuclear + Fabricação de 

Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais) 

1 1 

DH (Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias 

plásticas) 

1 1 

DI (Fabricação de Outros Produtos Minerais Não 

Metálicos) 

4 3 

DJ (Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos 

Metálicos) 

46 8 

DN (Indústrias Transformadoras, n.e.) 49 13 

Total 158 48 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 
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As indústrias transformadoras com maior número de empresas no Concelho, são 

as Indústrias Transformadoras, n.e., seguidas pelas Indústrias Metalúrgicas de Base 

(palha de aço) e de Produtos Metálicos. 

 

Quadro nº. 33 - Pessoal ao Serviço nas Sociedades com sede no Concelho e 

Volume de Vendas em 31. 12.2001 – Indústria Transformadora 
 DA DB DD DE DF+DG DH DI DJ DN Total 

Pessoal ao Serviço 17 356 126 - - - 17 56 95 671 

 

Volume de Vendas (Milhares de Euros) 421 26361 8269 - - - 816 1730 2404 40097 

 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

As sociedades com maior número de trabalhadores, são as da Indústria Têxtil, este 

é o sector na região que mais mão-de-obra feminina emprega e é também o sector onde 

se verifica o maior volume de vendas. A Indústria da Madeira também assume bastante 

importância no Concelho, nomeadamente no fabrico de móveis. 
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Quadro nº. 34 - Algumas Empresas e Parques Industriais existentes no 

Concelho de Carregal do Sal 
Parque Industrial São Domingos 

Empresa Actividade 

Dimoldura Molduras para mobiliário e carpintaria 

Euroralex Confecções e Vestuário 

 

Parque Industrial Gândara – 1ª fase 

Maciça Fabricação de janelas de madeira, portas e soalhos 

Torgran Fabrica de torneados de granito 

C.I – Comércio e Indústria de Mobiliário Acabamentos de Móveis 

Lopes & Cattini, Lda Fabrico de abrasivos 

Queijaria Flor da Beira, Lda Fabrico de queijo fresco, curado e requeijão 

Auto – Reparações Carlos Abreu Oficina de reparação e venda de automóveis 

Vichapa Estruturas metálicas 

Alumindústria Fabricação de portas, janelas e similares em alumínio 

 

Parque Industrial Gândara – 2ª fase 

Dão Sul Produção de vinhos e espumantes 

Recauchutagem ITA PNEU Recauchutagem e montagem de pneus 

Visiquimica Produtos químicos farmacêuticos 

 

Parque Industrial Gândara - 3ª fase 

SS – Cerâmica Decorativa Fabrico de artigos de ornamentação de faiança, porcelana e 

grés fino 

C.I.M.A Comércio e Serviços 

Beiratipo – Tipografia e Artes Gráficas Tipografia e Artes Gráficas 

 

Parque Industrial de Sampaio 

Texla – Autimobile Confecção têxteis para automóveis 

Shark Fabrico de capacetes 

Somitel Telecomunicações e instalações eléctricas 

Cancé Construções Metálicas 

Lecomad Portas e janelas de madeira 

 

Parque Ferroviário 

Somafel Estaleiro Ferroviário 

 

Estas são algumas das Empresas implantadas no Concelho, responsáveis por parte 

do desenvolvimento económico e dinamismo que o Concelho tem conhecido nestes 

últimos anos. 

A existência de matéria-prima, sobretudo madeira e granito, a melhoria das 

acessibilidades com a renovação e construção de novas estradas, a electrificação da 
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linha da Beira Alta, têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento 

industrial do Concelho. 

O tecido empresarial de uma região é muito importante, pois as empresas geram 

capital que por sua vez é investido na região, criam novos postos de trabalho, 

aumentando a qualidade de vida da população local. 

O município tem-se empenhado de uma forma notável para que o Concelho cresça 

em termos industriais, tentando cativar investidores a instalarem-se no Concelho 

contribuindo deste modo para a fixação da população. A facilidade no pagamento de 

terrenos (a negociar caso a caso) e a isenção de taxas de construção são alguns dos 

Incentivos e apoios da Câmara para a implementação de novas Empresas no Parque 

Industrial do Concelho. 

 

Quadro nº. 35 - Distribuição do Sector Terciário em 2001 
Sector Terciário Homens Mulheres Total 

Serviços relacionados com 

actividade económica 

619 368 987 

Serviços de natureza social 276 500 776 

Fonte: www.ine.pt-infoline 

 

O sector terciário inclui os serviços relacionados com a actividade económica, 

onde os homens representam a maior parte dos activos. Por outro lado os serviços de 

natureza social, é a área que emprega a maioria das mulheres, como é o caso das 

Instituições de Solidariedade Social.    

 

2.3 - Rendimento e Consumo 
 

Instituições Bancárias no Concelho de Carregal do Sal 

 

As Instituições Bancárias desempenham também um papel fundamental na 

economia local, os depósitos, os créditos, permitem gerar investimentos importantes 

para o desenvolvimento da região, tanto ao nível habitacional, como empresarial entre 

outros. 
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Quadro nº. 36 - Estabelecimentos de Instituições Bancárias e Pessoal ao 

Serviço em 2002 
Bancos, Caixas Económicas 

e Caixas de Crédito Agrícola 

Concelho Bancos e Caixas Económicas Caixas de Crédito Agrícola 

Mútuo 

Pessoal ao serviço 

Carregal do Sal 4 2 31 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 

 

No Concelho existem seis Instituições Bancárias, com um total de 31 

trabalhadores. 

 

Quadro nº. 37 - Caixas Multibanco em 2003 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 

 

No Concelho temos 8 Caixas Multibanco, e pelos valores apresentados no quadro, 

podemos concluir que é um serviço muito utilizado pela população e de grande 

utilidade. Os Caixas Multibanco facilitam a vida aos seus utilizadores, qualquer um de 

nós a qualquer hora, pode efectuar um levantamento, um depósito, uma consulta, 

pagamentos de serviços, etc. Por outro lado as Caixas Multibanco fazem diminuir o 

movimento nos Bancos, o que é um factor positivo. 
  
Quadro nº. 38 - Movimentos dos Bancos, Caixas Económicas e Caixas de 

Crédito Agrícola Mútuo em 2002 no Concelho de Carregal do Sal 

Depósito de Clientes Crédito Concedido 

Dos quais: Juros de Depósito A Clientes 

Dos quais: Total Habitação 

Total 

Emigrantes Total 

Emigrantes 

Total 

 Total Conced

ido no 

ano 

Juros e 

Proveitos 

Equiparad

os  

Milhares de euros 

72029 13927 1313 275 51576 51576 24308 7180 2506 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 

 

Levantamentos Total de 

Caixas em 

31.12.2003  

Total de 

Operações Nacionais Internacionais 

Consultas  Pagamento 

de 

Serviços  

Concelho 

(Nº) Milhares Milhares Milhares 

de euros 

Milhares Milhares 

de euros 

Milhares 

Carregal 

do Sal 

8 353 172 10207 5 632 101 18 
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Ao observarmos como se distribuem os depósitos de clientes e o crédito concedido 

pelas Instituições Bancárias no Concelho, verificamos que os depósitos dos emigrantes, 

representam 19.3% do total dos depósitos e 20.9% dos juros de depósito. Em relação ao 

crédito concedido 47.1% deste, destina-se a habitação. 

 

Poder de Compra Concelhio  

 

O nível de vida da população no Concelho deve ser também analisado em função 

da riqueza material das famílias. Um dos exemplos é o Poder de Compra Concelhio. 

 

Quadro nº. 39 - Poder de Compra Concelhio em 2002 
Concelhos Indicador Per Capita do Poder 

de Compra (IpC) 

 

Percentagem do Poder de 

Compra (PPC) 

Factor de Dinamismo 

Relativo (FDR) 

Carregal do Sal 56.40 0.0576 -0.1791 

Mortágua 55.41 0.0561 -0.1467 

Santa Comba Dão 57.65 0.0699 -0.1421 

Tondela 56.20 0.1710 -0.1747 

Dão-Lafões 66.13 1.8451 -0.1773 

Portugal 100 100 -0.3454 

Fonte: INE – Estudo Sobre o Poder de Compra Concelhio, Nº V, 2002 

 

Segundo o Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2002, Nº V, do Instituto 

Nacional de Estatística, a distribuição do poder de compra, em termos per capita, revela 

que o Continente português manifesta um poder de compra superior ao registado nas 

Regiões Autónomas, com um registo de IpC de 101.3 superando portanto, na sua escala 

de medida, o Valor médio do País. A região de Lisboa é a que apresenta um poder de 

compra mais elevado, com o IpC de 220.19, que ultrapassa a média do país em 47.9% 

(INE). 

 O IpC do Concelho é de 56.40, comparativamente aos outros Concelho, não é o 

mais alto mas consegue ultrapassar os Concelhos de Mortágua e Tondela.   

O IpC inferior ao valor 50, continua a incluir vários Concelhos do Interior, rurais e 

normalmente pouco desenvolvidos, com um elevado Índice de Envelhecimento e fracas 

densidades populacionais. Estas regiões carecem de medidas de recuperação urgentes e 

consistentes.    

A percentagem do Poder de Compra (PPC) é um indicador, indeferido do 

Indicador per Capita de poder de compra, que se propõe medir o peso do poder de 
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compra de cada concelho (e região) no total do País que toma o valor 100. A PPC 

reflecte não só a distribuição do poder de compra pelo país, mas também, e 

concomitantemente, a distribuição da população. A distribuição espacial da PPC ilustra, 

as assimetrias regionais do País, reflectindo a concentração, quer do poder de compra, 

quer da população, é o caso da de Lisboa onde a PPC atinge 12.2381, isto é 38.14% no 

total nacional do poder de compra. (INE). No Concelho de Carregal do Sal a PPC é de 

0.0576, assume um valor inferior a 1%, o que significa que o Concelho tem que 

continuar a implementar medidas de desenvolvimento e aumentar os incentivos para 

aumentar fixação de pessoas na região.   

O Factor Dinamismo Relativo (FDR) mede a tendência que subsiste, em termos 

sobretudo de dinâmica comercial, depois de retirada a influência do nível de poder de 

compra regularmente manifestado nos diferentes Concelhos e Regiões do Pais. O FDR 

mede essencialmente o poder de compra derivado dos fluxos populacionais de cariz 

turístico, que assumem frequentemente uma mera natureza sazonal. Assume os valores 

mais elevados nos Concelhos de grande afluência turística, como é o caso do Algarve, 

assumindo ao contrário os valores baixos nos grandes centros urbanos. Isto não significa 

que a actividade turística seja irrelevante nestes centros, mas que a sua influência se 

dilui na massa de poder de compra (INE). O FDR no Concelho de Carregal do Sal é de 

– 0.1791. 

 

Quadro nº. 40 - Evolução do Poder de Compra Concelhio 
Concelho de Carregal do Sal Indicador Per Capita do Poder 

de Compra (IpC) 

 

Percentagem do Poder de 

Compra (PPC) 

Factor de Dinamismo 

Relativo (FDR) 

1997 52.72 0.0581 -0.5311 

2000 53.72 0.0588 -0.3581 

2002 56.40 0.0576 -0.1791 

Estudo Sobre o Poder de Compra Concelhio, Nº III, Nº IV e Nº V 

 

Pelos valores apresentados, podemos constatar que o Poder de Compra no nosso 

Concelho tem aumentado nos últimos anos, o que se traduz num aumento da qualidade 

de vida da população. 
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3 - Emprego  
 

O emprego é considerado um meio privilegiado para a inclusão social. O emprego 

é a fonte de rendimento da maioria das pessoas, e é através dele que se consegue 

usufruir os meios essenciais para se ter o mínimo de condições de vida. 

A economia também sofreu importantes mutações nas últimas décadas, algumas 

delas relacionadas com aspectos demográficos, com algum impacto no emprego e na 

sua estrutura. A entrada das mulheres no mercado de trabalho, foi um dos aspectos mais 

marcantes, a partir da década de 70. 

Para a definição de politicas sociais, de emprego e de organização do trabalho é 

importante conhecermos o Concelho em termos de actividade económica. 

 

Quadro nº. 41 - População Empregada 
Homens Mulheres Total 

2385 1478 3863 

Fonte: Censos 2001 

 

A População Empregada é constituída essencialmente por homens, mais uma vez 

se conclui que as mulheres têm mais dificuldades em conseguirem trabalho. 
 

Quadro nº. 42 - População Residente Empregada por Grupos de Profissões 

em 2001 
Grupo 0 – Forças Armadas 12 

Grupo 1 – Quadro Superiores da Administração Pública, Dirigentes 

e Quadros Superiores de Empresa 

231 

Grupo 2 – Especialistas das profissões Intelectuais e Cientificas 180 

Grupo 3 – Técnicos e Profissionais de nível intermédio 234 

Grupo 4 – Pessoal Administrativo e similares 268 

Grupo 5 – Pessoal dos Serviços e Vendedores 445 

Grupo 6 – Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura 

e pesca 

331 

Grupo 7 – Operários, artífices e trabalhadores similares 1208 

Grupo 8 – Operadores de instalação e máquinas e trabalhadores da 

montagem 

397 

Grupo 9 – Trabalhadores não qualificados 557 

Total 3863 

Fonte: www.ine.pt-infoline 

 

No que respeita à distribuição da população residente empregada por grupos de 

profissões, o grupo que tem maior representatividade no Concelho é o dos operários, 
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artífices e trabalhadores similares, seguido pelo grupo dos trabalhadores não 

qualificados. Estes são grupos profissionais que possuem baixas taxas de escolaridade.  

Apenas 6.0 % se referem a quadros superiores da administração pública, dirigentes 

e quadros superiores de empresa. O grupo das forças armadas é o menos representado. 

 

Quadro nº. 43 - População Desempregada 
População Desempregada Homens Mulheres Total 

1º Emprego 12 76 88 

Novo Emprego 103 109 212 

Total 115 185 300 

Fonte: Censos 2001 

 

A população desempregada é constituída essencialmente por mulheres, sendo esta 

diferença mais acentuada em relação ao primeiro emprego. Os homens mesmo sem 

qualquer experiência arranjam mais facilmente emprego do que as mulheres. 

 

Quadro nº. 44 - Taxas de Actividade 
Taxa de Actividade 

1991 2001 

Concelhos 

H M Total H M Total 

Carregal do Sal 46.1% 21.5% 33.4% 50.0% 30.7% 40.0% 

Mortágua 52.3% 30.8% 41.3% 51.6% 32.9% 42.0% 

Santa Comba 

Dão 

48.8% 20.3% 34.0% 50.1% 32.8% 41.0% 

Tondela 50.7% 26.2% 37.9% 51.1% 35.2% 42.8% 

Dão Lafões 49.3% 29.4% 39.0% 50.8% 34.1% 42.1% 

Fonte: Censos 2001 

 

Quadro nº. 45 - Taxas de Desemprego 
Taxa de Desemprego 

1991 2001 

Concelhos 

H M Total H M Total 

Carregal do 

Sal 

3.8% 12.6% 6.7% 4.6% 11.1% 7.2% 

Mortágua 3.0% 10.1% 5.7% 4.1% 8.8% 5.9% 

Santa Comba 

Dão 

4.9% 13.2% 7.5% 4.3% 10.5% 6.9% 

Tondela 3.6% 8.7% 5.4% 4.1% 9.4% 6.4% 

Dão Lafões 3.5% 8.2% 5.3% 4.6% 10.4% 7.0% 

Fonte: Censos 2001 
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Através dos dados fornecidos pelos quadros podemos concluir que a taxa de 

desemprego tanto no Concelho de Carregal do Sal, como na generalidade dos 

Concelhos apresentados é muito mais elevada nas mulheres. O desemprego afecta 

principalmente as mulheres, um dos motivos são as baixas habilitações literárias que 

estas possuem. Outro motivo foi o modelo da sociedade industrial que herdámos que 

atribui ao homem o papel de chefe de família, onde este era o sustento da casa, e às 

mulheres o papel de donas de casa, que cuidavam da casa e dos filhos. Esta forma de 

organização, baseada nas desigualdades entre homens e mulheres subsistiu durante 

muito tempo, e por vezes em determinadas situações ainda hoje se verifica.  

Apesar de o desemprego atingir mais as mulheres do que os homens, comparando 

a taxa de desemprego de 1991 com 2001, verificamos que este aumentou nos homens e 

diminui nas mulheres. Relativamente à taxa de actividade constatamos que aumentou 

em ambos os sexos, mas em maior percentagem nas mulheres, mas ainda se continua a 

verificar uma reduzida taxa de actividade.  

A subida da taxa de actividade feminina, desenvolveu-se de forma articulada com 

outros processos sociais como a progressiva escolarização das mulheres. 

A escolarização e o emprego feminino contribuíram para a mudança social 

verificada em Portugal nas últimas décadas, principalmente no que diz respeito à 

família.  

A aquisição de um novo estatuto social por parte da mulher, faz com que esta 

passe cada vez menos tempo em casa, e entregue a educação dos seus filhos a 

instituições escolares.  

A mulher passa a conciliar a vida familiar com a profissional, perante este facto à 

necessidade de criar serviços que prestem cuidados a crianças e outras pessoas 

dependentes nomeadamente, idosos e deficientes, que anteriormente estavam aos 

cuidados da mulher. Nos casais verifica-se a partilha de responsabilidades e divisão de 

tarefas domésticas.  
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Quadro nº. 46 - Desempregados por Faixas Etárias no Concelho de Carregal 

do Sal 
Grupos Etários Nº de Desempregados 

 15 – 19  30 

20 – 24 48 

25 – 29 40 

30 – 34 24 

35 – 39 45 

40 – 44 19 

45 – 49 31 

50 – 54 25 

55 – 59 26 

60 – 64 10 

≥ 65 2 

Total 300 

Fonte: Censos 2001 

 

Ao analisarmos o quadro verificamos que o desemprego afecta principalmente os 

jovens entre os 20 e os 24 anos, faixa etária em que normalmente os jovens andam à 

procura do 1º emprego, ou porque desistiram de estudar ou porque acabaram os seus 

cursos. O 1º emprego constitui sempre uma etapa difícil na vida de qualquer pessoa, 

pois normalmente os empregadores são um pouco reticentes em admitiram pessoas sem 

experiência profissional. Mas para que os jovens contribuam para o desenvolvimento, é 

necessário lhes darem uma primeira oportunidade, para que estes possam mostrar o seu 

potencial. 
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Quadro nº. 47 - Desempregados segundo o Nível de Instrução no Concelho de 

Carregal do Sal 
Sem Nível de Ensino 6 

Completo 106 

Incompleto 19 

1º Ciclo  

A Frequentar 3 

Completo 40 

Incompleto 12 

2º Ciclo 

A Frequentar - 

Completo 18 

Incompleto 12 

3º Ciclo 

A Frequentar 2 

Completo 21 

Incompleto 23 

Secundário 

A Frequentar 10 

Completo 13 

Incompleto 6 

Superior 

A Frequentar 9 

Fonte: Censos 2001 

 

Pela leitura do quadro, podemos concluir que o maior número de desempregados, 

é aquele que possui o nível de instrução mais baixo. O 1º ciclo é o nível de ensino que a 

maior parte dos desempregados do Concelho possui, facto que dificulta a sua inserção 

no mercado de trabalho. Quando estes conseguem algum trabalho, é um tipo de trabalho 

precário. Actualmente o mercado de trabalho, está cada vez mais exigente e 

competitivo, sendo imprescindível um aumento das habilitações literárias e uma maior 

formação. Só assim se poderá fazer face aos novos desafios da sociedade em que 

vivemos. 

 

Quadro nº. 48 - População sem Actividade Económica 
 Homens Mulheres Total 

Estudante 296 308 604 

Doméstica 7 1119 1126 

Reformada, aposentada ou na 

reserva 

1111 1304 2415 

Incapacitado para o trabalho 96 83 179 

Outra situação 163 106 269 

Total 1673 2920 4593 

Fonte: Censos 2001 
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Pelos resultados do quadro podemos concluir que cerca de 44% da população do 

Concelho não exerce uma actividade económica, outro facto de salientar é o elevado 

número de mulheres inactivas, situação esta que está relacionada com as altas taxas de 

desemprego feminino.  

A maior parte das mulheres sem actividade económica, são domésticas e 

reformadas. 

 

Quadro nº. 49 - Principal meio de vida da população residente com 15 ou 

mais anos 
Principal meio de vida Homens Mulheres Total 

Rendimento Mínimo Garantido  16 37 53 

Pensão/Reforma 1186 1377 2563 

Apoio Social 13 12 25 

A Cargo da Família 421 1530 1951 

Outra Situação 45 47 92 

Fonte: Censos 2001 

 

Relativamente ao principal meio de vida, verifica-se no que diz respeito ao 

rendimento mínimo garantido, que o maior número de beneficiários são mulheres, são 

elas que normalmente possuem habilitações escolares muito baixas, empregos precários, 

muitas das vezes são mães solteiras ou têm os filhos a seu cargo. 

Pela análise do quadro podemos concluir que a pensão/reforma, constitui o 

principal meio de vida da população residente com 15 ou mais anos. Em relação ao sexo 

são as mulheres que estão em maior número, confirmando a sua maior esperança de 

vida.  

Outro facto que se destaca no quadro, é a grande diferença que existe entre 

homens e mulheres que vivem a cargo da família, o número de mulheres é muito maior, 

o que confirma a sua maior dependência, em comparação com os homens.  

 

Depois de termos feito uma caracterização do emprego com base nos censos, 

vamos de seguida apresentar os dados fornecidos pelo Centro de Emprego de Tondela. 
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Quadro nº. 50 - Desempregados Inscritos por Sexo 
 
 Homens Mulheres Total 

Dezembro 2000 83 132 215 

Dezembro 2001 119 148 267 

Dezembro 2002 145 141 266 

Dezembro 2003 124 125 249 

Novembro 2004 102 135 237 

Fonte: Centro de Emprego de Tondela 

 

Quadro nº. 51- Desempregados Inscritos por Grupo Etário 
 
 < 25 25-44 45-54 ≥ 55 Total 

Dezembro 2000 41 94 38 42 215 

Dezembro 2001 65 104 56 42 267 

Dezembro 2002 62 119 59 46 266 

Dezembro 2003 67 94 46 42 249 

Novembro 2004 49 93 44 51 237 

Fonte: Centro de Emprego de Tondela 

 

Quadro nº. 52 - Situação face ao Emprego 
 
 1º Emprego Novo Emprego Total 

Dezembro 2000 27 188 215 

Dezembro 2001 31 236 267 

Dezembro 2002 33 253 286 

Dezembro 2003 37 212 249 

Novembro 2004 20 217 237 

Fonte: Centro de Emprego de Tondela 

 

Quadro nº. 53 - Desempregados segundo o Tempo de Inscrição 
 
 < 3 Meses 3-11 Meses ≥ 12 Meses Total 

Dezembro 2000 90 77 48 215 

Dezembro 2001 106 87 74 267 

Dezembro 2002 100 94 92 286 

Dezembro 2003 100 85 64 249 

Novembro 2004 101 82 54 237 

Fonte: Centro de Emprego de Tondela 
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Quadro nº. 54 - Desempregados segundo as Habilitações Literárias 
 
 <4 Anos ≥4 a 5 ≥6 a 8 ≥9 a 12 Médio/Superior Total 

Dezembro 

2000 

33 91 33 48 10 215 

Dezembro 

2001 

27 90 47 90 13 267 

Dezembro 

2002 

23 107 52 90 14 286 

Dezembro 

2003 

19 86 41 88 15 249 

Novembro 

2004 

20 88 42 76 11 237 

Fonte: Centro de Emprego de Tondela 

 

Quadro nº. 55 - Desemprego por Profissões 
 
Profissões Homens Mulheres Total 

Directores de Empresa 1 1 2 

Espec. Ciências Físicas, Mat. e Engenharia 1 1 2 

Docentes – Secund. Prof. Similares 1 1 2 

Técnico Nível Interm. – Fisic., Quim., Eng. 3 1 4 

Prof. Nível Interm. – Vida e Saúde 1 3 4 

Prof. Nível Intermédio – Ensino - 2 2 

Outros Tecn. Prof. De Nível Intermédio 4 1 5 

Empregados de Escritório 4 19 23 

Emp. – Recepção, Caixas, Bilhet. e Similares - 1 1 

Pessoal – Serviços Prot. E Segurança 6 34 40 

Manequins, Vend., Demonstradores 2 14 16 

Trab. Qualificados – Agricult. E Pesca 3 4 7 

Oper. E Trab. Similares. Extract. E C. Civil 11 - 11 

Trab. – Metalurgia, Metalomec. e Similares 7 - 7 

Outros Operários e Trab. Similares 10 4 14 

Operadores – Instalações Fixas e Similares 2 - 2 

Operadores – Máquinas e Trab. de Montagens - 1 1 

Condutor – Veículos e Equip. Móveis 13 - 13 

Trabalhadores Não Qualificados – Serviço e Comércio 6 20 26 

Trabalhadores Não Qualificados – Minas e C. Civil 27 28 55 

Total 102 135 237 

Fonte: Centro de Emprego de Tondela, Novembro de 2004 

 

O desemprego no Concelho de Carregal do Sal é maioritariamente feminino, como 

já foi referido anteriormente. 
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O Grupo Etário mais afectado pelo desemprego, situa-se entre os 25 e os 44 anos 

sendo este grupo constituído por pessoas que se encontram em plena idade activa, a 

maior parte com encargos familiares o que torna a sua situação mais difícil. Em segundo 

lugar encontra-se o Grupo Etário dos 55 ou mais anos, a idade avançada dificulta a sua 

integração no mercado de trabalho. Este grupo de desempregados é mais vulnerável do 

que o anterior e muitas vezes é excluído socialmente. 

Relativamente à situação face ao Emprego, a procura de Novo Emprego está em 

maior número. 

A maioria dos desempregados encontra-se nesta situação à menos de 3 Meses. 

Mas já existe um número considerável de desempregados ao 1 ano ou mais. 

O nível de escolaridade é baixo, a maioria dos desempregados tem 4 a 5 anos de 

escolaridade, o que torna difícil a sua inserção no mercado de trabalho, face às novas 

exigências do mercado.  

As profissões que mais contribuem para o desemprego são os grupos de 

Trabalhadores Não Qualificados, Empregados de Escritório, Pessoal - Serviços de 

Protecção e Segurança. 

Podemos concluir que há uma inegável relação entre o desemprego e a falta de 

qualificações profissionais da maioria das pessoas que procuram ingressar na vida 

activa. 

O aumento das habilitações literárias e a formação profissional poderão ser as 

respostas mais adequadas às carências detectadas no domínio dos Recursos Humanos da 

população residente no nosso Concelho. É necessário capacitar e qualificar as pessoas, 

de forma a proporcionar-lhes competências que facilitem a sua integração no mercado 

de trabalho e satisfaçam as necessidades profissionais das empresas. 

Outro aspecto importante é o facto de existirem profissões com bastante saída para 

o mercado de trabalho, e com elevados salários, alguns exemplos: canalizador, 

electricista, pintor, pedreiro, carpinteiro, serralheiro, mecânico, etc. Estas profissões 

acabam por não ser valorizadas socialmente, e os nossos jovens acabam por optar por 

outras profissões onde o mercado de trabalho já está saturado, escolhas que os acabará 

por levar inevitavelmente para o desemprego.  
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4 - Educação  
 
O nível de ensino atingido, e a formação adquirida ao longo da vida, tornam-se 

fundamentais, pois só assim se consegue adquirir as competências necessárias para 

enfrentar os novos desafios de uma sociedade cada vez mais exigente e em constante 

mutação.  

“A luta contra a exclusão social e a pobreza impõe, para além das intervenções 

prioritárias da politica de emprego abrangendo os grupos mais vulneráveis, uma forte 

aposta na politica de educação/formação, consubstanciada, nomeadamente, no combate 

à saída precoce do sistema escolar, na promoção de espaços de informação e orientação 

profissional de jovens e na expansão e diversificação da qualificação inicial de jovens, 

bem como no desenvolvimento do ensino tecnológico.” (Plano Nacional de Emprego 

2003)   

 

Quadro nº. 56 - População Residente que Frequenta o Pré-Escolar 
Concelhos Nº % 

Carregal do Sal 259 2.5 

Mortágua 172 1.7 

Santa Comba Dão 273 2.2 

Tondela 540 1.7 

Dão-Lafões 5604 1.9 

Fonte: Censos 2001 

 

Em relação à frequência do Ensino Pré-Escolar, comparando os diferentes 

Concelhos e a sub-região Dão-Lafões, constatamos que o Concelho de Carregal do Sal, 

é aquele que tem maior percentagem de crianças a frequentar este tipo de ensino.  

A Educação Pré-Escolar é o ponto de partida para um percurso de sucesso na 

educação. A sua frequência tem reflexos positivos na vida futura da criança permitindo-

lhe desenvolver a segurança e o equilíbrio afectivo, desenvolver capacidades motoras, 

adquirir progressivamente autonomia, relacionar-se com os outros e aprender a respeitá-

los, comunicar e expressar-se através de diferentes linguagens, desenvolver a 

imaginação e a criatividade, aprender fazendo, experimentando e também observar e 

compreender o meio ambiente. 
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O Ensino Pré-Escolar, é considerado por vezes como uma preparação directa para 

as aprendizagens da Escola Primária, aqui a criança adquiriu certas capacidades que lhe 

permitem uma formação global, antes do início do Ensino Básico. 

Passar por esta etapa pode ser decisivo para o desenvolvimento pessoal, afectivo e 

social da criança e para o seu futuro sucesso escolar e profissional.  

Uma criança que frequentou o Pré-Escolar tem mais probabilidade de sucesso na 

Escola do que aquela que nunca frequentou. 

Uma das apostas para o desenvolvimento e aumento das habilitações literárias da 

população deve assentar no ensino Pré-escolar. Neste sentido, o Concelho de Carregal 

do Sal vai bem encaminhado.    

Em contrapartida no Concelho não existem equipamentos para a primeira infância, 

o que constitui um grave problema, as mães vêem-se muitas das vezes obrigadas a 

abandonarem os seus trabalhos e a ficarem em casa para cuidar dos filhos. Uma das 

consequências, entre outras é o aumento do desemprego feminino. Este é um dos 

sectores onde é urgente intervir, é necessário criar equipamentos de apoio para a 

primeira infância e qualificar recursos humanos nessa área, nomeadamente através da 

formação profissional. Só desta forma poderemos aumentar a qualidade de vida das 

crianças e das famílias envolvidas neste processo.  

 

Quadro nº. 57 - População Residente segundo o nível de ensino atingido no 

Concelho de Carregal do Sal 
Nível de Ensino Atingido Homens Mulheres Total 

Sem nível de ensino 648 1023 1671 

(16%) 

1º Ciclo 2185 2400 4585 

(44%) 

2º Ciclo 710 642 1352 

(13%) 

3º Ciclo 604 428 1032 

(10%) 

Ensino Secundário 605 578 1183 

(11.4 %) 

Ensino Médio 14 22 36 

(0.3 %) 

Ensino Superior 234 318 552 

(5.3 %) 

Fonte: Censos 2001 
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Podemos verificar através dos dados acima transcritos, que é muito mais elevado o 

número de mulheres sem qualquer nível de ensino comparativamente aos homens. Mas 

por outro lado em relação ao ensino superior inverte-se esta situação, pois as mulheres 

já assumem um lugar de destaque, já encontramos um maior número de mulheres 

detentoras de um curso superior do que homens. As mulheres começaram aos poucos a 

conquistar o mercado de trabalho, muitas delas já ocupam cargos de chefia. Confirma-

se, assim, uma mudança em termos de acesso à educação das mulheres. 

Observando os dados verificamos que no geral a população no Concelho ainda 

possui habilitações literárias muito baixas, 44% da população completou somente o 1º 

ciclo do ensino básico, o que constitui um factor muito preocupante, pois o ensino é o 

responsável pela formação de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento de 

uma região.  

 Outro aspecto inquietante é o facto de 16% da população do Concelho não 

possuir qualquer nível de ensino, esta percentagem poderá ser explicada pelo 

envelhecimento da população, é a população mais idosa que normalmente se encontra 

nesta situação. 

É interessante também verificar que relativamente ao 2º e 3º ciclo do ensino 

básico e ao ensino secundário, a percentagem de homens que atingiu estes níveis de 

ensino é superior ao das mulheres. Em contrapartida, no caso em que não foi atingido 

nenhum nível de ensino, no 1º ciclo e no ensino superior, são as mulheres em maior 

número. 

Uma outra constatação é a reduzida percentagem de população que concluiu o 

ensino médio e superior. Uma das explicações para uma tão baixa taxa de conclusão do 

ensino médio, tem a ver com o facto deste nível de ensino estar a desaparecer 

gradualmente, uma vez que nenhum dos cursos existentes actualmente confere este tipo 

de habilitação literária. 

Mas para que se possa inverter esta situação é urgente tomar medidas no sentido 

de aumentar os níveis de ensino da população do Concelho e dar mais oportunidades de 

emprego a quem tenha habilitações literárias mais elevadas. 
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Quadro nº. 58 - Taxa de Analfabetismo 
Concelhos 1991 2001 

Carregal do Sal 13.3% 12.0% 

Mortágua 13.2% 11.1% 

Santa Comba Dão 11.7% 9.5% 

Tondela 12.6% 10.4% 

Dão-Lafões 14.7% 11.6% 

Fonte: Censos 2001 

 

Analisando o quadro podemos verificar, que o Concelho de Carregal do Sal, 

apesar da taxa de analfabetismo ter diminuído em relação ao ano de 1991, ainda é o 

Concelho que possui a taxa de analfabetismo mais elevada.   

 

Quadro nº. 59 - Analfabetos com 10 ou mais anos em 2001 
Concelhos Homens Mulheres Total 

Carregal do Sal 379 750 1129 

(10.8%) 

Mortágua 260 803 1063 

(10.2%) 

Santa Comba Dão 310 768 1078 

(8.6%) 

Tondela 858 2097 2955 

(9.5%) 

Dão-Lafões 9242 20725 29967 

(10.5%) 

 

Fonte: Censos 2001 

 

Em relação à taxa de analfabetos com 10 ou mais anos, o valor do Concelho é 

superior ao dos Concelhos vizinhos e até mesmo ao da sub-região Dão-Lafões, facto 

este, considerado preocupante, sendo urgente tomar medidas para inverter esta situação. 

Outra situação que se destaca é o facto de as mulheres serem as grandes vítimas do 

analfabetismo, não só no Concelho mas em quase todos os concelhos do país. 
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Quadro nº. 60 - Indicadores da Educação 
Concelhos Abandono % 2001 Saída Antecipada 

% 2001 

Saída Precoce % 

2001 

Retenção no 

Ensino Básico (1º, 

2º, 3º ciclos) % 

1999/2000 

Aproveitamento 

no Ensino 

Secundário % 

1999/2000 

Carregal do Sal 2.7 29.2 55.6 14.3 56.6 

Mortágua 3.0 27.4 44.6 11.6 68.8 

Santa Comba Dão 2.0 23.8 43.8 17.4 69.2 

Tondela 1.7 25.2 45.6 12.8 65.7 

Dão-Lafões 2.7 27.0 47.3 11.9 63.5 

Fonte: Cartografia do Abandono e Insucesso Escolares – Ministério da Educação 

 

O quadro apresenta-nos alguns aspectos que poderão contribuir para as baixas 

taxas de escolaridade. Entre eles, temos o Abandono que representa o total de 

indivíduos com 10-15 anos que não concluíram o 3º ciclo e não se encontram a 

frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário. O Abandono no 

Concelho, é de 2.7% não é das taxas mais altas, mas já constitui uma taxa significativa. 

A Saída Antecipada é o total de indivíduos com idades entre os 18-24 anos que 

não concluíram o 3º ciclo e não se encontram a frequentar a escola, por cada 100 

indivíduos do mesmo grupo etário. O Concelho de Carregal do Sal é aquele que 

apresenta a maior percentagem de Saídas Antecipadas se compararmos com os outros 

dados apresentados. 

A Saída Precoce diz respeito ao total de indivíduos, com idades entre os 18-24 

anos que não concluíram o ensino secundário e não se encontram a frequentar a escola, 

por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário. Mais uma vez, é Carregal do Sal que 

lidera a percentagem da Saída Precoce. Este cenário não é nada animador para o 

desenvolvimento do Concelho.  

A Retenção é a percentagem dos efectivos escolares que permanecem, por razões 

de insucesso ou de tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico 

(1º, 2º e 3º ciclos), em relação à totalidade de alunos que iniciaram esse mesmo ensino. 

O Concelho possui uma taxa de Retenção de 14.3%, sendo também uma das maiores. 

O Aproveitamento no Ensino Secundário está relacionado com os alunos que nos 

10º e 11º anos obtêm classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas 

correspondente ao curso frequentado ou em todas menos duas e os que concluem o 12º 

ano. A taxa de Aproveitamento no ensino Secundário, é a mais baixa quando comparada 
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com os outros Concelhos apresentados no quadro, esta situação é preocupante, a 

educação é uma das área que deve sofrer uma forte intervenção.  

Normalmente a retenção precede o abandono, os dois fenómenos estão associados.  

O abandono escolar tem muito mais a ver com a idade do que com o ano de 

escolaridade que se frequenta e é geralmente precedido de histórias de insucesso 

repetido. 

São pontos críticos de retenção, o 2º, 4º, 7º,10º e 12º anos. Os alunos revelam mais 

dificuldades após a passagem de ciclo. O que significa que estamos perante um sistema 

de ensino com manifesta desarticulação entre os diferentes ciclos, com “patamares” de 

exigência claramente desnivelados e com eventuais problemas de desadequação após a 

transição. Indicador de que temos um sistema educativo que evolui em “patamares”, 

quando deveria promover a evolução natural e progressiva das aprendizagens. 

Associado a este fenómeno poderá estar o excesso de transferências de escola a que os 

alunos são sujeitos, consequência da diversidade e segmentação das tipologias. 

(Insucesso e Abandono Escolares em Portugal, Ministério da Educação). 

O abandono dos estudos por parte dos jovens é fortemente influenciado pelo 

insucesso escolar e pela atracção de poderem exercer uma actividade profissional, ainda 

bastante acessível aos jovens detentores de baixas taxas de escolaridade. O emprego não 

qualificado começa a ser uma realidade entre os jovens. 

Por sua vez o desemprego também tem aumentado entre aqueles que possuem 

habilitações académicas não superiores ao Ensino Básico.  

Neste Contexto, surge o PNAPAE (Plano Nacional de Prevenção do Abandono 

Escolar), é apresentado como um esforço colectivo para prevenir o abandono escolar. 

Tem como grande objectivo reduzir para menos de metade as taxas de abandono escolar 

e de saída precoce até 2010, tomando como referência os valores inventariados para o 

ano de 2001. 

Para que os jovens não abandonem a escola devemos incentivá-los para 

continuarem os seus estudos, levando a cabo políticas locais de prevenção do abandono 

escolar. 

Qualquer Concelho necessita de recursos humanos qualificados para o seu 

desenvolvimento. 

 

 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 68  

4.1 - Rede de equipamentos Escolares 

 
O Concelho de Concelho de Carregal do Sal no que diz respeito aos equipamentos 

escolares está dividido em dois agrupamentos: Agrupamento de Cabanas de Viriato e o 

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal. E a Escola Secundária. 

 

Da área geográfica do Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes de 

Cabanas de Viriato fazem parte as seguintes freguesias:  

 

- Beijós, Cabanas de Viriato, Sobral  

O Agrupamento oferece, como alternativa à formação do 3º ciclo, uma turma na 

área da Construção Civil. 

A EBI (Escola Básica Integrada) tem uma sala de apoio permanente aos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, com um docente especializado, tem ainda uma 

professora de apoio e uma psicóloga clínica para acompanhamento e despistagem de 

alunos com problemas. Existem ainda alguns clubes e projectos que, através de 

actividades extracurriculares, pretendem proporcionar outros ensinamentos aos alunos: 

Clube de Jornalismo/Jornal Escolar; Clube de Expressões; Clube “Saber ser/Gostar de 

ser”/Semana de Valores; Clube Saúde; Desporto Escolar; PES (Promoção de Educação 

para a Saúde); PNESST (Projecto de Segurança no Trabalho);  

Está equipada com Biblioteca; Sala de Informática; Anfiteatro com audiovisuais; 

Ginásio; Campo de Futebol; Cantina (com serviço de refeições); Bar; Reprografia; 

Papelaria; Serviços de Administração Escolar de todo o Agrupamento. Existe também 

prolongamento de horário como Componente de Apoio à Família. 

 

Estabelecimentos de Ensino que Integra:  

- Escola Básica Integrada Aristides de Sousa Mendes, Cabanas de Viriato 

- Jardim-de-Infância de Cabanas de Viriato nº1 e 2 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Beijós 

- Jardim-de-Infância de Beijós 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Pardieiros 

- Jardim-de-Infância de Pardieiros 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Sobral 
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- Jardim-de-Infância de Sobral 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Laceiras 

- Antiga Escola do 1º Ciclo Básico de Cabanas de Viriato, onde funciona a 

componente de Apoio à família/Alargamento de horário da sala nº1 e nº2 de Jardim-de-

infância de Cabanas de Viriato.  

 

 Pelo Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal são servidas as freguesias 

de:  

- Oliveira do Conde, Currelos, Parada e Papízios 

O agrupamento tem apoios educativos a alunos com dificuldade de aprendizagem; 

Suplemento alimentar a alunos dos 2º e 3º ciclos com grandes carências económicas; 

Apoio à família com prolongamento de horário e serviço de almoço em Jardins-de-

infância e Escolas do 1º ciclo; Programa “Leite Escolar” para os alunos do Pré-Escolar e 

do 1º Ciclo; Programa de Saúde Oral com administração de flúor aos alunos do Pré-

Escolar e 1º Ciclo; Acompanhamento psicológico para alunos com dificuldade de 

aprendizagem e problemas comportamentais. 

Outras actividades desenvolvidas pelos alunos: Clubes; Desporto Escolar; Natação 

e Actividades Gímnicas; Informática; Intercâmbios; Visitas de estudo; Exposições; 

Espectáculos; Festivais; Concursos; Feiras do Livro; Torneios Desportivos; 

Colóquios/Debates; Jogos Sem Fronteiras/Jogos Tradicionais.  

 

Estabelecimentos de Ensino que Integra:  

- Escola do 1º Ciclo Básico de Alvarelhos 

- Jardim-de-Infância de Alvarelhos  

- Escola do 1º Ciclo Básico de Carregal do Sal 

- Jardim-de-Infância de Carregal do Sal nº1 e nº2 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Casal Mendo 

- Jardim-de-Infância de Casal da Torre 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Fiais da Telha 

- Jardim-de-Infância de Fiais da Telha 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Póvoa de Santo Amaro 

- Pólo itinerante de Educação Pré-Escolar de Santo Amaro 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Oliveira do Conde 

- Jardim-de-Infância de Oliveira do Conde 
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- Escola do 1º Ciclo Básico de Oliveirinha 

- Jardim-de-Infância de Oliveirinha 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Papízios 

- Jardim-de-Infância de Papízios 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Parada 

- Jardim-de-Infância de Parada  

- Escola do 1º Ciclo Básico de Travanca de São Tomé 

- Jardim-de-Infância de Travanca de São Tomé 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Vila Meã 

- Jardim-de-Infância de Vila Meã 

- Escola do 1º Ciclo Básico de Pinheiro 

- Escola dos 2º e 3º Ciclos de Carregal do Sal 

 

Temos ainda no Concelho a Escola Secundária/3 De Carregal do Sal, que não 

pertence a nenhum dos Agrupamento anteriores. 

 

4.2 - Ensino Pré-escolar 
 

Quadro nº. 61 - Evolução do número de alunos a frequentar o Ensino Pré-

escolar Agrupamento de Cabanas de Viriato  
Freguesias Jardins-de-Infância Nº de Alunos   

  2002/2003 2003/2004 2004/2005 

J.I. Beijós 18 18 16 Beijós 

J.I. Pardieiros 10 12 10 

J.I. Cabanas de 

Viriato 1 

17 22 17 Cabanas de Viriato 

J.I. Cabanas de 

Viriato 2 

21 20 20 

Sobral J.I. Sobral 8 5 7 

 Total 74 77 70 

Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes – Cabanas de Viriato 

 

 Como podemos verificar neste agrupamento o número de crianças a frequentar o 

Pré-escolar aumentou entre os anos lectivos 2002/2003 e 2003/2004. No ano lectivo 

2004/2005 assistimos a uma ligeira diminuição. 
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Quadro nº. 62 - Evolução do número de alunos a frequentar o Ensino Pré-

escolar Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal  
Nº de Alunos Freguesias Jardins-de-Infância 

2002/2003 

 

2003/2004 

 

2004/2005 

J.I. Alvarelhos 13 15 9 

J.I. Fiais da Telha 12 16 22 

J.I. Oliveirinha 22 18 16 

J.I. Vila Meã 11 8 6 

J.I. Travanca de S. 

Tomé 

7 12 13 

Oliveira do Conde 

J.I.Oliveira do Conde 20 17 22 

J.I. Carregal do Sal 1 22 20 20 

J.I. Carregal do Sal 2 21 25 25 

Currelos 

J.I. Casal da Torre 10 16 12 

J.I. Parada 12 8 8 Parada 

Pólo Itinerante da 

Póvoa de Santo 

Amaro 

9 9 11 

Papízios J.I. Papízios 11 9 11 

 Total 170 173 175 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 

No Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, constatamos que o número de 

crianças nos três últimos anos lectivos tem aumentado ligeiramente. 

Ao nível do Ensino Pré-Escolar, existem no Concelho 15 Jardins-de-Infância, 4 

deles pertencentes ao Agrupamento de Cabanas de Viriato, e os restantes 11 pertencem 

ao Agrupamento de Carregal do Sal. Podemos ainda constatar que todas as Freguesias 

do Concelho estão cobertas por este tipo de ensino. 
Existe ainda “ O Ninho”, que pertence a uma I.P.S.S. – Santa Casa da 

Misericórdia, com Creche dos 2 aos 3 anos e Jardim-de-infância dos 3 aos 6 anos, 

actualmente com 56 crianças. É a única Instituição no Concelho com Creche, mas 

abrange somente as crianças a partir dos 2 anos. Para as crianças com menos de 2 anos, 

não existe nenhuma Instituição no Concelho onde possam ficar, este é um dos pontos 

fracos do Concelho.  
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4.3 - 1º Ciclo do Ensino Básico  
 

Quadro nº. 63 - Evolução do número de alunos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino 

Básico do Agrupamento de Cabanas de Viriato 
Freguesias Estabelecimento de 

Ensino 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 

1º CEB Beijós 43 35 33 Beijós 

1º CEB Pardieiros   12 14 19 

EBI Aristides Sousa 

Mendes 

74 73 76 Cabanas de Viriato 

1º CEB Laceiras 10 7 5 

Sobral 1º CEB Sobral 6 7 5 

 Total 145 136 138 

Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes – Cabanas de Viriato 

 

O número de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Cabanas de 

Viriato, diminuiu do ano lectivo de 2002/2003 para 2003/2004, no ano lectivo seguinte 

houve um pequeno aumento, estas são pequenas oscilações não muito significativas. 

Neste Agrupamento as escolas que apresentam um menor número de alunos são as 

escolas de Sobral e Laceiras ambas com 5 alunos.  
 

Quadro nº. 64 - Evolução do número de alunos a frequentar o 1º Ciclo do 

Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 
Freguesias Estabelecimento de Ensino 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

1º CEB Alvarelhos 23 22 22 

1º CEB Fiais da Telha 32 33 28 

1º CEB Oliveirinha 24 29 28 

1º CEB Vila Meã 24 25 21 

1º CEB Travanca de S. Tomé 11 10 8 

Oliveira do Conde 

1º CEB Oliveira do Conde 25 31 34 

1º CEB Carregal do Sal  111 109 104 Currelos 

1º CEB Casal Mendo 22 20 24 

1º CEB Parada 21 17 12 Parada 

1º CEB Póvoa de Santo 

Amaro 

22 19 17 

1º CEB Papízios 25 29 25 Papízios 

1º CEB Pinheiro 6 4 3 

 Total 346 336 326 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 

Através dos resultados do quadro podemos verificar que o número de alunos tem 

vindo a diminuir nos últimos anos lectivos, apesar de não ser uma diminuição muito 

acentuada. 
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Neste Agrupamento as escolas que apresentam um menor número de alunos são as 

escolas de Travanca de São Tomé com 8 alunos e Pinheiro de Papízios com 3 alunos.  

No Concelho temos 17 Escolas do 1º Ciclo, 5 pertencem ao Agrupamento de 

Cabanas e as restantes 12 ao Agrupamento de Carregal do Sal. Todas as Freguesias do 

Concelho estão abrangidas pelo 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Todas as Escolas do 1º Ciclo têm um computador, muitos deles com ligação à 

Internet, permitindo um primeiro contacto dos alunos com as tecnologias de 

informação. 

 

4.4 - Sucesso e Insucesso Escolar: Transições, Retenções e 

Abandono 
 

Um dos problemas do Concelho são as baixas taxas de escolaridade consequência 

do elevado insucesso escolar, por isso é necessário debruçarmo-nos sobre este tema e 

tentar encontrar soluções alternativas para o combater. 

 

Quadro nº. 65 - Escola Básica Integrada Aristides de Sousa Mendes, Cabanas 

de Viriato – Ano Lectivo 2003/2004 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ano 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º Ed. F. 

Total 

Nº de 

Alunos 

15 19 24 15 39 48 43 19 32 10 264 

Transições 15 17 22 14 38 44 36 15 27 10 238 

Retenções - 2 2 1 - 3 7 4 5 - 24 

Abandono - - - - 1 1 - - - - 2 

Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes – Cabanas de Viriato 

 

 

Na Escola Básica Integrada Aristides Sousa Mendes a taxa de transição foi de 

90.1% e a de retenção de 9.1%, existem ainda 2 casos de abandono, 1 foi para o 

estrangeiro e outro para uma instituição de Ensino Especial. O ano onde se verifica um 

maior número de retenções é no 7º ano.  

O corpo docente desta Escola é constituído por 35 Professores, com 19 alunos em 

média por turma, 14 salas, das quais 8 normais e 6 específicas. As salas específicas 

estão bem apetrechadas. Há um bom Centro de Recursos com materiais/equipamentos 

disponíveis e que poderão ser usados em qualquer altura. 
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Existe serviço de refeições e ATL (Actividades de Tempos Livres). 

A escola possui Biblioteca, campo de futebol e sala de ginástica para os alunos 

estudarem ou ocuparem os tempos livres. Estes espaços estão razoavelmente bem 

equipados, as condições do Estabelecimento de Ensino são consideradas boas. 

 

Quadro nº. 66 - Escolas Básicas do 1º Ciclo do Agrupamento de Cabanas de 

Viriato - Ano Lectivo 2003/2004 
1º Ciclo Ano 

1º 2º 3º 4º 

Total 

Nº de Alunos 15 16 16 16 63 

Transições 15 15 16 14 60 

Retenções - 1 - 2 3 

Abandono - - - - - 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Canas de Viriato 

 

Inclui os resultados da Escola Básica de Beijós, Pardieiros, Laceiras e Sobral. A 

taxa de transição foi de 95.2% e a de retenção de 4.8%, não existem casos de abandono. 

O ano onde se verifica um maior número de retenções é no 4º ano.  

 

Quadro nº. 67 - Escolas Básicas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de 

Carregal do Sal - Ano Lectivo 2003/2004 
 

1º Ciclo Ano 

1º 2º 3º 4º 

Total 

Nº de Alunos 78 81 96 80 335 

Transições 78 68 81 73 300 

Retenções 0 13 15 7 35 

Abandono - - - - - 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 

Nas Escolas Básicas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, a 

taxa de transição foi de 90.1% e a de retenção de 9.1%, não existem casos de abandono. 

O ano onde se verifica um maior número de retenções é no 3º ano.  
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Quadro nº. 68 - Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Carregal do Sal - Ano 

Lectivo 2003/2004 
2º Ciclo 3º Ciclo Ano 

5º 6º 7º 8º 9º 

Total 

Nº de Alunos 79 116 57 58 26 3362 

Transições 78 110 54 47 26 315 

Retenções 1 6 3 11 - 21 

Abandono  - 1 8 6 - 15 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 

Na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Carregal do Sal a taxa de transição foi de 

93.75% e a de retenção de 6.25%, existem ainda 15 casos de abandono, 9 anularam a 

matricula e 6 foram excluídos por faltas. O ano onde se verifica um maior número de 

retenções é no 8º ano.  

A Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Carregal do Sal é constituída por 17 Salas 

de aula e tem cerca de 56 professores (ano lectivo 2004/2005). Dispõe dos seguintes 

serviços: Serviços de Administração Escolar, Serviços de Acção Sócio-Educativa, 

Reprografia, Sala de Grandes Grupos, Sala de Apoio, Sala de Informática, Biblioteca, 

Sala de Professores, Secretaria, Sala de DT´s, Sala do FOCO, Papelaria, Refeitório, 

Cozinha, Bufete, Pavilhão Gimnodesportivo, Recinto Exterior Polidesportivo. 

Para além dos equipamentos específicos de alguns espaços atrás referidos, a escola 

dispõe de uma grande variedade de material audiovisual, informático. 

Possui serviço de refeições mas não tem ATL (Actividades de Tempos Livres).  

É nas instalações da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Carregal do Sal que 

funciona o Centro de Formação de Escolas do Concelho de Carregal do Sal (CFAE de 

Carregal do Sal). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

2 Excluindo os alunos que anularam a matricula 
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Quadro nº 69 - Ensino Secundário - Escola Secundária/3 de Carregal do Sal 

Ano Lectivo 2003/2004 
Ano 7º 8º 9º 10º 11º 12º Total 

Nº de 

Alunos 
43 31 33 92 77 66 

   342 

Transições 34 24 22 68 68 43 259 

Retenções 9 7 11 24 9 23 83 

Abandono - - - - - - - 

Fonte: Escola Secundária/3 de Carregal do Sal 

 

 A taxa de transição foi de 75.7% e a de retenção de 24.3%, não existem casos de 

abandono. O ano onde se verifica um maior número de retenções é no 10º ano.  

No 10º, 11º e 12º é possível os alunos optarem pelas áreas de Cient. Natural, Tec. 

Electrotecnia, Económico Social e Humanidades.  

Equipamentos e Salas existentes na Escola Secundária: Laboratórios de Química, 

Física, Biologia, Electrotecnia, com os respectivos equipamentos técnicos/didácticos e 

pedagógicos, anfiteatro para conferências e reuniões, sala de estudo com música, 

televisor, computadores e jogos, Centro de Recursos com ligação à Internet, 

computadores, retroprojectores, projector multimédia, datashow, câmaras fotográficas e 

de vídeo, aparelhagem sonora, televisores e videogravadores, Biblioteca e Mediateca, 

Pavilhão Gimnodesportivo e 30 salas. Nesta escola leccionam 58 professores e é 

frequentada por 18 alunos em média por turma. 

 

A taxa de retenção apesar de não ser muito alta já traz consigo algumas 

preocupações, a Escola Secundária é a Escola onde a taxa de retenção é mais elevada, 

com cerca de 25%. Uma das soluções poderá passar pelo ensino Profissional, mas no 

nosso Concelho não existe nenhuma Escola Profissional, sendo outro dos pontos fracos. 

A maior parte dos jovens queixa-se que o ensino escolar é muito teórico, e em 

muitos casos estes jovens questionam-se acerca da sua utilidade prática, este é um dos 

motivos que os leva a desinteressarem-se pela escola.  
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Segundo o Projecto Educativo Escolar 2004-2007 do Agrupamento de Escolas 

de Carregal do Sal, foram detectados alguns problemas:  

 

- Nos 2º e 3º Ciclos, os alunos continuam a apresentar dificuldades no domínio da 

Língua Portuguesa, na aplicação dos conhecimentos matemáticos e na “performance” 

da Língua Estrangeira mais significativos no 8º ano; 

- Considera-se a falta de pré-requisitos, o ambiente socioeconómico, a falta de métodos 

de trabalho e estudo e o não cumprimento das regras da sala de aula, como principais 

causas do insucesso. Os alunos têm um ambiente cultural deficitário e carecem de 

hábitos de leitura; 

- Para combater o abandono escolar, o Agrupamento tem desenvolvido medidas 

especiais, fundamentalmente deslocações dos Directores de Turma, professora dos 

Apoios Educativos e Técnica do SASE a casa dos alunos e o apoio das psicólogas; 

- Verifica-se também um certo absentismo, nomeadamente nos 2º e 3º ciclos; 

- O número de participações por indisciplina diminuiu bastante, em relação ao ano 

anterior. Embora não mensurável, sabe-se que o não cumprimento das regras por parte 

dos alunos, sobretudo na sala de aula, é uma condicionante do sucesso desejável. 

   

Outros problemas do Ensino identificados pelos professores das 

escolas do Concelho: 

- Instabilidade do corpo docente; 

- Quantidade exagerada de “reformas”;  

- Número elevado de alunos por turma, vários anos na mesma sala, indisciplina, 

falta de autoridade dos professores e desinteresse dos encarregados de educação no 

percurso escolar dos filhos; 

- Ausência de supervisão adequada; 

-Falta de tempo por parte dos encarregados de educação para acompanharem 

regularmente os seus educandos; 

- Falta de professores de Apoio. 

 

Algumas das dificuldades sentidas pelos professores e alunos: 
- Instabilidade nas colocações; 

- Escolas em estado precário; 
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- Falta de material adequado para acompanhar os programas; 

- No 1º ciclo a existência de um número muito reduzido de alunos pelos diferentes 

anos de escolaridade, acaba por ter reflexos negativos na dinâmica de grupos e 

consequente aprendizagem; 

- Falta de espaços adequados às várias actividades e falta de verbas para a 

aquisição de materiais diversos; 

- Falta de transportes para deslocações; 

- Isolamento; 

- Falta de estímulo e motivação; 

- Falta de prolongamento de horários e ATL´s; 

- Falta de serviço de almoço; 

- Falta de auxiliares de acção educativa; 

-Falta de segurança em determinadas escolas (ausência de vedação, 

desnivelamento do recreio, etc); 

- Alunos com percursos de aprendizagem diferentes. 

 

4.5 - Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar 

 
O Ensino Recorrente destina-se a indivíduos que, pelas mais diversas razões, não 

concluíram o seu percurso escolar na idade própria, ou abandonaram muito cedo o 

ensino regular. 

Distingue-se do ensino regular pela flexibilidade e diversidade de formas de 

organização curricular, metodologias, estratégias e avaliação, permitindo dar respostas 

que respeitem os diferentes ritmos de aprendizagem e procurando atender à 

heterogeneidade do público a que se destina. 

Atribui diplomas e certificados equivalentes, para todos os efeitos legais, aos do 

ensino regular. 

Promove cursos de Alfabetização 1º e 2º Ciclos nocturnos, destinados a indivíduos 

a partir dos 15 anos de idade, com o objectivo de desenvolver integralmente o individuo 

e a sua participação activa no desenvolvimento social, económico e cultural da 

comunidade em que se insere, contribuindo para a igualdade de oportunidades 

educativas. 
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A Educação Extra-Escolar abrange o conjunto das actividades educativas formais 

e não formais que se processam fora do sistema de ensino, não se destinando à obtenção 

de um diploma escolar. Tem como objectivo aumentar conhecimentos e desenvolver 

capacidades em complemento ou suprimento da formação escolar. 

 

Quadro nº 70 - Ensino Recorrente - Alunos Inscritos e Certificados 
Ano Lectivo 
2000/2001 

Ano Lectivo 
2001/2002 

Ano Lectivo 
2002/2003 

Ano Lectivo 
2003/2004 

 

Inscritos Certificados Inscritos Certificados Inscritos Certificados Inscritos Certificados 
1º 
Ciclo 

44 20 14 - 12 4 18 9 

2º 
Ciclo 

24 14 17 9 17 10 21 15 

Total 68 34 31 9 29 14 39 24 
Fonte: Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e Extra-Escolar  

 

Pelos dados do quadro podemos constatar que existe uma grande diferença entre 

os alunos inscritos e os alunos certificados. Esta diferença deve-se ao facto de haver 

uma grande taxa de desistência neste nível de ensino, muitas vezes derivado à 

dificuldade de conciliar o emprego, a vida familiar e os estudos. Outros não conseguem 

atingir os objectivos mínimos para a certificação. 

 
 
4.6 - Estruturas de apoio à Educação 
 
 
4.6.1 - Projecto de Constituição do PIEF (Plano Integrado de Educação 

e Formação) de Carregal do Sal 

 
Este Projecto resulta da insistência por parte da CPCJ (Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens) de Carregal do Sal, no sentido de dar resposta a um considerável 

número de jovens que se encontravam em situação de abandono escolar, que corriam o 

risco de se iniciarem numa actividade ilegal de trabalho, ou que nalguns casos já se 

encontravam efectivamente a exercer uma actividade remuneratória como complemento 

dos rendimentos familiares. Desta forma, através de um trabalho em articulação não só 

com a própria comissão, mas também com a técnica de serviço social local, procedeu-se 

à elaboração de um diagnóstico, depois de efectuadas visitas a alguns jovens e 

respectivas famílias e de realizadas uma série de sessões de orientação 

escolar/profissional.  
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Neste projecto foram abrangidos um total de 16 jovens todos do sexo masculino, 4 

deles são provenientes do Concelho de Nelas, com características semelhantes aos 

restantes 12, que inseridos num projecto idêntico, iniciado em Outubro de 2004, 

conseguiram a certificação escolar equivalente ao 2º ciclo e satisfeitos com este tipo de 

ensino estão com vontade de continuar os seus estudos com o objectivo de ficarem com 

uma certificação escolar, neste caso equivalente ao 3º Ciclo, e ao mesmo tempo com 

uma certificação profissional numa área do seu interesse, como é a Electricidade de 

Instalações. 

Com este projecto reforça-se a vertente educativa e/ou formativa, centrada na 

reintegração da criança ou jovem no percurso escolar regular e na definição de 

percursos alternativos de educação e formação visando uma dupla certificação, ao 

mesmo tempo que se reforça a vertente da integração, tão importante neste público alvo, 

e que se pretende orientada para a despistagem de situações e para a disponibilização de 

respostas de ordem social e económica, fomentando deste modo o desenvolvimento 

pessoal e social e a promoção para a cidadania. Para que este objectivo se concretize é 

importante incentivar a sociedade em geral para a criação de parcerias capazes de dar 

resposta adequada e atempada a todas as situações que forem surgindo em relação aos 

jovens e às suas famílias. 

    

Objectivos deste Projecto: 

- Combater todas as situações de trabalho infantil identificadas; 

- Diminuir o absentismo, bem como o abandono escolar, traduzidos na maior parte 

das vezes em situações de trabalho infantil; 

- Através de uma reinserção escolar, proporcionar à criança/jovem o cumprimento 

da escolaridade obrigatória, através da construção de um percurso alternativo; 

- Certificar profissionalmente os jovens com um curso de nível II, na área da 

Electricidade de Instalações; 

- Proporcionar a inserção legal no mundo do trabalho; 

- Equacionar para cada menor um plano de educação e formação (PEF), em 

função das necessidades de inserção escolar, social e objectivos pessoais; 

- Fomentar a formação para a cidadania através da co-responsabilização; 

- Desenvolver competências pessoais e sociais; 

- Promover a auto estima, reforçando o que há de positivo nos jovens, através do 

desenvolvimento de actividades de desporto aventura e do treino de competências; 
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- Fomentar as relações entre Pais, Filhos e Escola, desenvolvendo estratégias de 

motivação para pais e filhos investirem mais na aprendizagem específica e formação 

integral; 

- Estabelecer e reforçar parcerias locais de modo a possibilitar uma intervenção 

global e articulada junto dos jovens e respectivas famílias.   

 

Caracterização geral dos Destinatários: 

- Dos Menores 

O grupo alvo é constituído por 16 jovens do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 17 anos de idade, provenientes de famílias 

multiproblemáticas, pouco estimuladoras e participativas relativamente ao percurso 

escolar e futuro profissional dos filhos. As problemáticas mais salientes dizem respeito 

a situações de trabalho infantil, abandono escolar e insucesso escolar. 

 

- Dos menores na sua relação com a família 

• Menores inseridos em famílias carenciadas a exercer actividade remuneratória 

como complemento dos rendimentos familiares; 

• Situação laboral precária e de baixo rendimento relativamente aos progenitores; 

• Desemprego; 

• Agregados familiares demasiado numerosos; 

• Famílias disfuncionais e conflituosas, onde predominam situações de: 

alcoolismo, negligência, violência doméstica, falta de competências parentais (ausência 

de autoridade e orientação), dificuldade de gestão de recursos e em situação de exclusão 

social; 

• Baixo nível escolar dos pais; 

• Responsabilização da escola pelo percurso desviante dos filhos; 

• Valorização do trabalho em prol da valorização da cultura escolar. 

 

- Dos Menores na sua relação com a escola 

Face ao abandono escolar, a maior parte dos menores refere os seguintes motivos: 

• Estar farto da escola; 

• Não gostar de alguns professores; 

• Desinteresse/desmotivação pelas aprendizagens escolares; 

• Dificuldades de aprendizagem detectadas no primeiro ciclo que se “arrastam”; 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 82  

• Fracos conhecimentos a nível da leitura e escrita; 

• Sucessivas retenções; 

• Absentismo; 

• Valorização do aprender pela acção/saber-fazer; 

• Mau relacionamento com os colegas/comportamento perturbador; 

• Reprodução dos modelos parentais no que respeita à escolarização; 

• Recusa total em regressar ao percurso escolar regular por parte de alguns jovens; 

• Ausência de projectos de vida, bem como de projectos profissionais; 

• Dificuldades financeiras do agregado familiar. 

 

Quadro nº. 71 - Parcerias: 
DREC – Direcção Regional da Educação do Centro 

CAE – Centro da Área Educativa de Viseu 

Educação – Entidade Formadora 

Escola Secundária/ 3 de Carregal do Sal 

IEFP – Centro de Emprego de Tondela 

ISSS – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social 

PETI 

Entidade Gestora – Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal 

Câmara Municipal de Carregal do Sal 

Câmara Municipal de Nelas 

CPCJ de Carregal do Sal 

 

4.6.2 - Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências 
 

Um Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências é uma 

Instituição Pública ou Privada, acreditada pelo Sistema Nacional de Acreditação de 

Entidades da Direcção Geral da Formação Vocacional (DGFV) do Ministério da 

Educação, onde existe uma equipa de profissionais que actua no sentido de reconhecer, 

validar e certificar os conhecimentos que os adultos maiores de 18 anos, foram 

adquirindo em diversas situações e ao longo de seu percurso de vida, pessoal e 

profissional, de modo a que seja obtida uma equivalência desses conhecimentos e 

competências aos 1º, 2º, ou 3º ciclos do ensino básico (anteriores 4º, 6º ou 9º anos de 

escolaridade. 

O Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências que 

abrange o Concelho de Carregal do Sal, está a funcionar na ADICES (Associação de 
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Desenvolvimento Local) em Santa Comba Dão. Esta Equipa faz atendimento durante o 

dia, ou em horário pós laboral (das 18 horas às 20 horas), andam em itinerância pelas 

diversas localidades, sendo necessário as entidades locais disponibilizarem um espaço 

para o efeito. Para se iniciar o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências é necessário no mínimo, haver 12 adultos interessados.   

No Concelho de Carregal do Sal existem, 40 pessoas inscritas, 24 em processo, 2 

certificadas com o 9º ano, 3 desistiram e 1 suspendeu. (Dados fornecidos pela equipa do 

RVCC de Novembro de 2004) 

Apesar de Carregal do Sal ser um Concelho onde a maioria da população possui 

habilitações literárias baixas, segundo os Técnicos este projecto está a ter pouca 

aderência por parte da população deste Concelho. Perante estes resultados é necessário 

esclarecer e sensibilizar a população para a importância deste projecto nas suas vidas. 

 

4.6.3 - Projecto da criação de Gabinetes de Orientação 

Profissional em Ambiente Escolar 
 

Promovido pela ADICES (Associação de Desenvolvimento Local), com parceria 

com os Municípios de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela, escolas 

EB2/3 dos referidos Concelhos, Centro de Emprego de Tondela, CAE e encarregados 

de educação, foi apresentado, no dia 26 de Outubro de 2004, o projecto de criação de 

Gabinetes de Orientação Profissional em Ambiente Escolar. 

No caso particular de Carregal do Sal, as entidades parceiras deste projecto são a 

ADICES, o Municipio, o Centro de Emprego, a Escola Básica Integrada Aristides Sousa 

Mendes de Cabanas de Viriato e a Escola Básica 2,3 de Carregal do Sal. 

Trata-se de um projecto experimental que pretende numa lógica de parcerias 

desenvolver um conjunto de actividades direccionadas para a orientação profissional no 

meio escolar. Será implantado já neste ano lectivo ao nível das oito escolas básicas dos 

2º e 3º ciclos dos quatro Concelhos envolvidos na parceria. 

Entre as dimensões da orientação profissional a desenvolver, pretende-se 

proporcionar aos jovens auto-conhecimento de identificação das suas vocações e 

apetências pessoais, conhecimento da realidade das profissões e do mercado de 

trabalho, e conhecimento/informação actualizado das oportunidades de formação.  
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A nível operacional, a ADICES será a entidade dinamizadora e de suporte do 

projecto. Para a sua execução será constituída uma equipa de 5 elementos recém 

licenciados em psicologia, com 2 orientadores de estágio, funcionando em articulação 

com o órgão executivo de cada escola envolvida e o Centro de Emprego de Tondela.  

 

4.6.4 - Conselho Municipal de Educação de Carregal do Sal 
 

A problemática da educação a nível local adquire uma importância crescente no 

momento em que o sistema educativo assume certas tendências descentralizadoras. 

Desta forma tem-se assistido ao reconhecimento da crescente importância estratégica do 

poder local na gestão e produção de mudança qualitativa no sistema escolar, levando ao 

equacionamento de uma nova perspectiva que corresponda à redefinição da natureza das 

relações e da distribuição de poderes entre a administração central e a administração 

autárquica. 

Embora, as grandes finalidades da educação façam parte de um projecto nacional, 

é ao nível autárquico que elas devem ser implementadas de forma adequada, de acordo 

com as especificidades de cada meio, sendo, por isso necessário o contributo da 

comunidade. 

 O Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, alterou a denominação de Conselho 

Local de Educação para Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de 

Educação, é uma instância de coordenação e consulta, a nível municipal, da política 

educativa e tem por objectivo promover, a coordenação da política educativa, 

articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos 

parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido 

sistema e propondo as acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões 

de eficiência e de eficácia do mesmo. 

O Conselho Municipal de Educação de Carregal do Sal está sediado em 

instalações da Câmara Municipal de Carregal do Sal a quem compete assegurar o apoio 

técnico-administrativo necessário ao seu respectivo funcionamento. 

Compete ao Conselho Municipal de Educação deliberar sobre as seguintes 

matérias: 
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- Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras 

políticas sociais, em particular nas áreas da saúde, da acção social e da formação e 

emprego; 

- Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da carta 

educativa, a qual deve resultar da estreita colaboração entre os órgãos municipais e os 

serviços do Ministério da Educação, com vista a, assegurar as necessidades de oferta 

educativa do município, garantir o adequado ordenamento da rede educativa nacional e 

municipal; 

- Apreciação dos projectos educativos a desenvolver no município; 

- Adequação das diferentes modalidades de acção social às necessidades locais, 

em particular no que se refere aos apoios sócio-educativos, à rede de transportes 

escolares e à alimentação; 

- Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais, da organização de actividades de complemento 

curricular, da qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de ofertas de 

formação ao longo da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do 

apoio a iniciativas relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação 

do ambiente e de educação para a cidadania; 

- Programas e acções de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus 

acessos; 

- Intervenções e requalificação do parque escolar; 

- Analisar o funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de 

ensino, em particular no que respeita às características e adequação das instalações, ao 

desempenho do pessoal docente e não docente e à assiduidade e sucesso escolar das 

crianças e alunos, reflectir sobre as causas das situações analisadas e propor as acções 

adequadas à promoção da eficiência e eficácia do sistema educativo. 

 

 
4.6.5 - Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal 
 
 
O Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal foi criado em Outubro 

de 1992 com o objectivo de proporcionar formação contínua, prioritariamente ao 

pessoal docente, ao pessoal não docente e a outros agentes de educação de todos os 

níveis de ensino das escolas do Concelho. 
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O Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal apresenta-se como um 

complemento de formação inicial dos profissionais da educação e ensino. 

A Formação tem sido considerada, pelos professores e pelo pessoal não docente 

que a realizou como de qualidade e sentida como importante na renovação de 

conhecimentos e troca de experiências, tendo a grande maioria considerado que a 

aprendizagem se reflectirá positivamente no desempenho da sua actividade profissional. 

O Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal é uma entidade 

formadora acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua e 

financiada pelo Fundo Social Europeu, através do Prodep III.  

Todos os anos o Centro de Formação de Professores realiza Acções de Formação 

destinadas ao Pessoal Docente e Não Docente, de seguida designamos as Acções de 

Formação desenvolvidas em 2004. 

 

Acções de Formação para o Pessoal Docente:3 

 

- Protecção do Ambiente: Biodiversidade e Sobrevivência  

- Património Arqueológico e Arquitectónico 

- Processador de Texto e Tratamento de Imagem 

- Expressão Corporal e Musical – A Criança e o Professor 

- Aprender Matemática com a Calculadora Gráfica 

- Elaboração de Exercícios Interactivos para a Internet 

- Organização e Animação de Bibliotecas Escolares  

 

Acções de Formação para o Pessoal Não Docente:4 

 

- Formação Pessoal, Ética, Deontológica e Sócio-Cultural 

- Tecnologias de Informação 

- Estratégias Pedagógicas de Apoio à Criança e ao Adolescente 

- Escola Promotora de Saúde 

- A Internet e a Administração Pública: Um Instrumento para a Cidadania 

                                                 
3 Critérios de Selecção: Ser professor numa das escolas associadas; Ter necessidade de créditos para progressão na carreira; Maior 

proximidade da data de mudança de escalão; Ordem de entrada das candidaturas 
4  Critérios de Selecção: Pertencer ao quadro de uma das escolas associadas; Exercer funções numa dessas escolas; Inexistência de 

formação anterior; Candidatos de outras escolas 
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4.6.6 - Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal 

do Sal e Nelas 
 

Esta equipa tem como funções: 

- Articular e orientar o apoio educativo a crianças e jovens, com Necessidades 

Educativas Especiais, Intervenção Precoce e Transição para o Mundo de Trabalho, junto 

de Escolas e Jardins-de-infância; 

- Informar e ajudar as famílias na procura de apoio educativo adequado; 

- Articular com os diferentes membros da comunidade; Famílias; Escolas; Centros 

de Saúde; Segurança Social; Municípios; Centro de Formação Profissional; Entidades 

Empregadoras; Associações Culturais e Desportivas; Instituições de Educação Especial; 

Colaborar com os órgãos de gestão e coordenação pedagógica de escolas/agrupamento; 

- Gerir pedagogicamente os recursos especializados. 

 

Alunos com necessidades de apoio especiais 
 

Quadro nº. 72 – Alunos com necessidades de apoio especiais no Agrupamento 

de Carregal do Sal – Ano Lectivo 2003/2004  

Apoios Educativos 

Pré-Escolar 

 
Jardim-de-

infância 

Problemas de 

Linguagem 

Atraso 

Desenvolvimento 

Global 

Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

Carregal do Sal 2 2 - - 4 

Póvoa de Santo 

Amaro 

- 3 - - 3 

Póvoa das 

Forcadas 

- 15 - - 1 

Papízios 1 1 - - 2 

Total 3 7 - - 10 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

 

 

                                                 
5 A criança de Póvoa das Forcadas era apoiada no Domicílio 
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Educação Especial 
Jardim-de-

infância 

Problemas de 

Linguagem 

Atraso 

Desenvolvimento 

Global 

Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

Carregal do Sal - - 16 - 1 

Oliveirinha - 1 - - 1 

Total - 1 1 - 2 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

1º CEB 

Apoios Educativos 
Escola Problemas de  

Linguagem 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

Carregal do Sal - 24 - - 24 

Oliveirinha - 7 - - 7 

Papízios 1 5 - - 6 

Póvoa de Santo 

Amaro 

- 6 - - 6 

Oliveira do 

Conde 

1 4 - - 5 

Vila Meã 1 1 - 1 3 

Casal Mendo - 1 - - 1 

Fiais da Telha - 6 - - 6 

Total 3 54 - 1 58 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

Educação Especial 
Escola Problemas de 

Linguagem 

Défice Cognitivo Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

Oliveirinha - 1 - - 1 

Papízios - 17 - - 1 

Total - 2 - - 2 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

2º/3º CEB 
Apoios Educativos 

Escola Problemas de 

Linguagem 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

EB 2/3 1 138 1 9 24 

Total 1 13 1 9 24 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

                                                 
6 Síndrome de Williams 
7 Síndrome de Robinow 
8  Um dos alunos tem surdez média e outros problemas visuais ligeiros, associados às dificuldades de Aprendizagem 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 89  

 

 

Educação Especial 
Escola Problemas de  

Linguagem 

Défice Cognitivo Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

EB 2/3 - 39 - - 3 

Total - 3 - - 3 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

No Agrupamento de Carregal do Sal, existem 92 alunos com necessidades de 

Apoios Educativos, com maior incidência nas Dificuldades de Aprendizagem. Em 

relação aos alunos com necessidades de Educação Especial existem 7 alunos, sendo o 

Défice cognitivo o motivo mais frequente.  
 

Escola Secundária 

Apoios Educativos 
Escola Problemas de 

Linguagem 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

3º CEB 1 5 - - 6 

Total 1 5 - - 6 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

 

Apoios Educativos 
Escola Problemas de   

Linguagem 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

Problemas 

Visuais ligeiros 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

Secundário 1 - 1 - 2 

Total 1 - 1 - 2 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

Na Escola Secundária no 3ºCEB temos 6 alunos com Apoios Educativos, 5 deles 

com Dificuldades de Aprendizagem e 1 com Problemas de Linguagem. 

No Secundário existem 2 alunos com Apoios Educativos, 1 com Problemas de 

Linguagem e outro com Problemas Visuais.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Uma das alunas tem Trissomia 21, tratando-se do caso mais grave 
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Quadro nº. 73 - Alunos com necessidades de apoio especiais no Agrupamento 

de Cabanas de Viriato – Ano Lectivo 2003/2004  

 

Pré-Escolar 
 

Apoios Educativos 
Jardim-de-

infância 

Problemas de  

Linguagem 

Atraso 

Desenvolvimento 

Global 

Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

Pardieiros - 1 -  1 

Cabanas de 

Viriato 

1 - - 1 2 

Total 1 1 - 1 3 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

1º CEB 

Apoios Educativos 
Escola Problemas de 

Linguagem 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

Pardieiro - 1 - - 1 

Cabanas de 

Viriato 

1 3 - 3 7 

Total 1 4 - 3 8 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

Educação Especial 
Escola Problemas de 

Linguagem 

Défice Cognitivo Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

Pardieiros - - - 1 1 

Beijós - 2 - 1 3 

Cabanas de 

Viriato 

- - - 2 2 

Total - 2 - 4 6 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  
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2º/3º CEB 

Apoios Educativos 
Escola Problemas de 

Linguagem 

Dificuldades de 

Aprendizagem 

Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

EBI 1 1010 111 - 12 

Total 1 10 1 - 12 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 

Educação Especial 
Escola Problemas de 

Linguagem 

Défice Cognitivo Problemas 

Motores 

Distúrbios 

Emocionais 

Total 

EBI - 6 - - 6 

Total - 6 - - 6 

Fonte: Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal/Nelas  

 
No Agrupamento de Cabanas de Viriato existem 23 alunos com Apoios 

Educativos, a maioria destes alunos tem Dificuldades de Aprendizagem. Relativamente  

à Educação Especial temos 12 alunos, 8 deles com Défice Cognitivo e 4 com Distúrbios 

Emocionais.    

 

As causas e problemas identificados pelos professores para as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos são: 

 
- Grau de desenvolvimento cognitivo inferior ao considerado adequado para a 

idade; 

- Dificuldades de aprendizagem gerais; 

- Problemas emocionais e sócio-familiares; 

- Falta de autonomia, interesse e empenho; 

- Défice da capacidade de concentração e retenção; 

- Défice de atenção e hiperactividade; 

- Falta de auto-confiança, auto-estima, concentração e perseverança; 

- Défice motor (ao nível das articulações dos membros inferiores e locomoção);  

- Trissomia 21 (implica uma deficiência mental moderada); 

                                                 
10 Um dos alunos tem problemas auditivos e outro, problemas visuais ligeiros, associados às Dificuldades de Aprendizagem 

 
11 “Miastenia Gravis” 
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- Bronquite asmática; 

- Dislexia e disortografia; 

- Deficiência na fala; 

- Epilepsia. 

 

Apoios especiais prestados a estes alunos - Medidas do Regime 

Educativo Especial (Artigo 2º, Decreto-Lei nº 319/91 de 23 de Agosto) 

 

- Condições especiais de avaliação; 

- Adaptações curriculares;  

- Acompanhamento psicológico;  

- Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido (LP, M e I); 

- Apoio educativo fora da sala de aula (aulas Professora dos apoios educativos); 

- Currículo alternativo; 

Este tipo de ensino segundo os professores tem tido resultados positivos, mas estes 

debatem-se com algumas dificuldades, nomeadamente: 

- Falta de formação, no sentido de virem a ter de lidar com alunos cegos por 

exemplo; 

-Elevado número de casos diagnosticados, que não permite um apoio tão 

individualizado como pretendem; 

- Pouca envolvência dos pais e encarregados de educação no processo educativo 

dos seus filhos. 

 

4.7 - Apoios Prestados na Área da Educação  
 

 Componente de Apoio à Família 

 

Educação Pré-Escolar 
 

Entre a Direcção Regional de Educação do Centro, o Centro Distrital de 

Solidariedade e Segurança Social de Viseu e o Municipio de Carregal do Sal, tem vindo 

a ser celebrado anualmente, um Acordo de Colaboração, de forma a criar as condições 

para que o Município participe no Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
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Educação Pré-Escolar. O referido acordo permite assegurar o funcionamento da 

componente de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar da Rede 

Pública do Concelho de Carregal do Sal. 

A componente de Apoio à Família assenta em duas vertentes: a alimentação e o 

Prolongamento de Horário destinando-se a servir, prioritariamente, todas aquelas 

crianças cujos elementos do agregado familiar, não possam acompanhar os seus 

educandos. Contudo, e como a lei determina que as componentes não educativas da 

Educação Pré-escolar fossem comparticipadas pelas famílias de acordo com as 

respectivas condições sócio-económicas, é necessário determinar antes de cada ano 

lectivo a comparticipação familiar. 

Neste âmbito, no ano lectivo 2003/2004 foram avaliados pelo Sector da Acção 

Social, cento e setenta e quatro (174) processos. Relativamente ao ano lectivo 

2004/2005 foram avaliados, cento e cinquenta e seis (156) processos, dos dois 

agrupamentos existentes neste concelho, distribuídos da seguinte forma pelos 

respectivos Jardins-de-infância: 

 

Quadro nº. 74 - Processos Avaliados pelo Serviço de Acção Social 
Estabelecimentos de Ensino Nº de Processos Avaliados 2003/2004 Nº de Processos Avaliados 

2004/2005 

Jardim-de-Infância de Travanca de São 

Tomé 

12 10 

Jardim-de-Infância de Casal da Torre 17 12 

Jardim-de-Infância de Cabanas de Viriato 34 31 

Jardim-de-Infância de Oliveira do Conde 9 14 

Jardim-de-Infância de Fiais da Telha 16 13 

Jardim-de-Infância de Oliveirinha 15 13 

Jardim-de-Infância de Papízios 8 10 

Jardim-de-Infância de Carregal do Sal, nº 

1 

18 18 

Jardim-de-Infância de Alvarelhos 10 7 

Jardim-de-Infância de Póvoa de Santo 

Amaro 

9 11 

Jardim-de-Infância Carregal do Sal, nº 2 26 17 

Total 174 156 

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal 

 

No ano lectivo 2003/2004 deram entrada 140 Processos do Agrupamento de 

Escolas do Carregal do Sal e 34 do Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes 
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de Cabanas de Viriato. No ano lectivo 2004/2005 deram entrada 125 Processos do 

Agrupamento de Escolas do Carregal do Sal e 31 do Agrupamento de Escolas Aristides 

de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato, número que não corresponde ao número de 

crianças apoiadas. 

Relativamente ao Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas 

de Viriato, no ano lectivo 2003/2004, 30 crianças a usufruíram do Prolongamento de 

Horário e 19 crianças a usufruíram do Fornecimento de Refeições. No ano lectivo de 

2004/2005, 25 crianças a usufruíram do Prolongamento de Horário e 16 crianças do 

Fornecimento de Refeições.  

Relativamente ao Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, no ano lectivo 

2003/2004, 99 crianças a usufruíram do Serviço de Fornecimento de Refeições e 80 

crianças do Prolongamento de Horário. No ano lectivo 2004/2005 no Agrupamento de 

Escolas de Carregal do Sal, 101 crianças a usufruíram de Serviço de Refeições e 81 

crianças do Prolongamento de Horário. 

Se o objectivo é proporcionar uma igualdade de oportunidades de acesso e 

sobretudo de sucesso a todos os alunos, há que dar a todos as mesmas possibilidades e 

instrumentos de Educação, principalmente aos mais desfavorecidos.  

Procurando permitir o acesso a uma acção educativa pré-primária e manter a 

criança integrada no seu meio familiar e social, o Município tem criado as condições 

para garantir a sua participação no Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar. 
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Quadro nº. 75 - Jardins-de-infância e Escolas do 1º ciclo com Serviço de 

Fornecimento de Refeições e Prolongamento de Horário do Agrupamento de 

Escolas de Carregal do Sal no ano lectivo 2004/2005 
Freguesias Escolas e Jardins-de-infância Com serviço de refeições Com Prolongamento de Horário 

1º CEB Alvarelhos _ _ 

1º CEB Fiais da Telha X _ 

1º CEB Oliveirinha X X 

1º CEB Vila Meã _ _ 

1º CEB Travanca de S. Tomé X _ 

1º CEB Oliveira do Conde X X 

Jardim-de-infância de Alvarelhos _ X 

Jardim-de-infância de Fiais da Telha X X 

Jardim-de-infância de Oliveirinha X X 

Jardim-de-infância de Vila Meã _ _ 

Jardim-de-infância de Travanca de 

São Tomé 

X X 

Oliveira do Conde 

Jardim-de-infância de Oliveira do 

Conde 

X X 

1º CEB Carregal do Sal  X X 

1º CEB Casal Mendo _ X 

Jardim-de-infância Carregal do Sal 1 X X 

Jardim-de-infância Carregal do Sal 2 X X 

Currelos 

Jardim-de-infância de Casal da Torre X X 

1º CEB Parada _ _ 

1º CEB Póvoa de Santo Amaro X X 

Jardim-de-infância de Parada _ _ 

Parada 

EPEI Póvoa de Santo Amaro X _ 

1º CEB Papízios X _ 

1º CEB Pinheiro _ _ 

Papízios 

Jardim-de-infância de Papízios X _ 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 
 
Quadro nº. 76 - Jardins-de-infância e Escolas do 1º ciclo com Serviço de 

Fornecimento de Refeições e Prolongamento de Horário do Agrupamento de 

Cabanas de Viriato 
Freguesias Escolas e Jardins-de-infância Com serviço de refeições Com Prolongamento de Horário 

Beijós 1º CEB Beijós _ X 

 1º CEB Pardieiros   _ _ 

 Jardim-de-infância de Beijós _ _ 

 Jardim-de-infância de Pardieiros _ _ 

Cabanas de Viriato EBI Aristides Sousa Mendes X X 

 1º CEB Laceiras _ _ 

 Jardim-de-infância de Cabanas 

(sala1) 

X X 

 Jardim-de-infância de Cabanas 

(sala2) 

X X 

Sobral 1º CEB Sobral _ _ 

 Jardim-de-infância de Sobral _ _ 

Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes – Cabanas de Viriato 
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O Serviço de Fornecimento de Refeições e o Prolongamento de horário são apoios 

muito importantes para as famílias, mas ainda existem escolas no Concelho sem 

qualquer destes apoios.  

 

Auxílios Económicos  
 

A construção de uma escola para todos e de qualidade é um objectivo central na 

área da educação. Para concretizar esse objectivo é necessário adoptar medidas que 

promovam a igualdade de oportunidades no acesso à escola e que permitam combater as 

diversas formas de exclusão escolar e social e criar condições para a realização de 

aprendizagens por todos os alunos. 

Os auxílios económicos constituem uma modalidade de apoio sócio-educativo 

destinado aos alunos inseridos em agregados familiares cuja situação sócio-económica 

determina a necessidade de comparticipação para fazer face aos encargos, relacionados 

com o cumprimento da escolaridade obrigatória (Artigo 6º do Despacho nº13 224/2003 

de 7 de Julho).   

Sendo este um domínio onde as escolas, as estruturas regionais do Ministério da 

Educação e as autarquias locais desempenham um papel fundamental. 

Todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública, considerados 

carenciados, podem beneficiar dos auxílios económicos.  

 

 No ano lectivo 2003/2004 deram entrada, 162 requerimentos referentes a alunos 

do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, e 81 requerimentos referentes a alunos 

do Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato. 

No ano lectivo 2004/2005 deram entrada, 165 requerimentos referentes a alunos 

do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, e 77 requerimentos referentes a alunos 

do Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato. 

 

Assim no ano lectivo de 2003/2004 nos dois Agrupamentos foram avaliados 243 

requerimentos, enquanto que no ano lectivo 2004/2005 foram avaliados 242, referentes 

a crianças cujos Encarregados de Educação requererem Auxílios Económicos e que 

frequentam o 1ºCiclo de Ensino Básico no Concelho de Carregal do Sal. 
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Quadro nº. 77 - Distribuição dos pedidos de Auxílios Económicos por Escolas 

do 1º CEB, do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal: 
Estabelecimento de Ensino Nº de Pedidos de Auxílios Económicos 

2003/2004 

Nº de Pedidos de Auxílios 

Económicos 2004/2005 

Escola do 1º CEB de Carregal do Sal 50 45 

Escola do 1º CEB de Oliveirinha 11 11 

Escola do 1º CEB de Póvoa de Santo 

Amaro 

14 15 

Escola do 1º CEB de Travanca de S. 

Tomé 

4 2 

Escola do 1º CEB de Parada 10 11 

Escola do 1º CEB de Casal Mendo 9 11 

Escola do 1º CEB de Alvarelhos 7 9 

Escola do 1º CEB de Pinheiro 3 3 

Escola do 1º CEB de Oliveira do Conde 11 9 

Escola do 1º CEB de Papízios 19 20 

Escola do 1º CEB de Fiais da Telha 16 11 

Escola do 1º CEB de Vila Meã 8 18 

Total 162 165 

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal 

 

No Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, a Escola com maior número de 

requerimentos é a do 1º CEB de Carregal do Sal, as que apresentam menos é a Escola 1º 

CEB de Travanca de São Tomé e a do 1º CEB de Pinheiro. 

 

Quadro nº. 78 - Distribuição dos pedidos de Auxílios Económicos por Escolas 

do 1º CEB, do Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de 

Viriato: 
Estabelecimento de Ensino Nº de Pedidos de Auxílios Económicos 

2003/2004 

Nº de Pedidos de Auxílios 

Económicos 2004/2005 

Escola do 1º CEB de Sobral 6 4 

Escola do 1º CEB de Laceiras 5 3 

Escola do 1º CEB de Pardieiros 7 14 

Escola do 1º CEB de Beijós 26 20 

Escola Básica Integrada 37 36 

Total 81 77 

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal 

 

No Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato, a 

Escola Básica Integrada é aquela que apresenta um maior número de pedidos, por outro 

lado a Escola do 1º CEB das Laceiras, é a que apresenta o menor número de pedidos. 
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Quadro nº. 79 - Atribuição dos Auxílios Económicos e distribuição por 

escalões, no Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de 

Viriato: 
Escalões Nº de Auxílios 2003/2004 Nº de Auxílios 2004/2005 

Escalão A 32 37 

Escalão B 19 12 

Sem Subsidio 30 28 

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal 

 

No ano lectivo de 2003/2004 dos 81 pedidos de subsídios entrados no 

Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato, a 51 foi-

lhes atribuídos subsídio, sendo que a 32 deles o escalão A e a 19 o escalão B.  

No ano lectivo de 2004/2005 dos 77 pedidos de subsídios entrados no 

Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato, a 49 dos 

pedidos foi-lhes atribuído subsídio, a 37 deles o escalão A e a 12 o escalão B.  

 

Quadro nº. 80 - Atribuição dos Auxílios Económicos e distribuição por 

escalões, no Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal: 
Escalões Nº de Auxílios 2003/2004 Nº de Auxílios 2004/2005 

Escalão A 55 66 

Escalão B 49 38 

Sem Subsídio 58 61 

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal 

 

No ano lectivo de 2003/2004 no Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, dos 

162 processos entrados, foram atribuídos 104 subsídios, dos quais 55 foi-lhes atribuído 

o escalão A e a 49 o escalão B. 

No ano lectivo de 2004/2005 dos 165 pedidos de subsídios entrados do 

Agrupamento de Escolas Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato, a 104 dos 

pedidos foi-lhes atribuídos subsídio, a 66 deles o escalão A e a 38 o escalão B.  

 

Analisando os resultados, no lectivo 2003/2004 deram entrada no total 243 

processos no serviço de Acção Social deste Município, e foram contemplados com 

subsídio escolar 155 processos. No ano lectivo de 2004/2005 deram entrada 242 

processos, 153 destes tiveram subsidio, a diferença em relação ao ano anterior é pouca 

significativa. 
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Bolsas de Estudo 
 

A Câmara Municipal de Carregal do Sal atribui, anualmente, Bolsa de Estudo a 

alunos carenciados que frequentem o Ensino Superior, Público ou Privado. A 

candidatura decorre anualmente entre 1 e 30 de Setembro. 

Os candidatos têm que obedecer aos seguintes requisitos: 

- Terem aproveitamento escolar no ano lectivo anterior ao do Concurso; 

- Residirem no Concelho há três anos; 

- Não disporem de recursos económicos suficientes para suportarem os encargos 

com os estudos; 

- Não possuírem licenciatura, curso médio ou equivalente. 

No ano lectivo de 2003/2004, o Municipio deliberou atribuir 5 Bolsas de Estudo, 

candidataram-se nesse ano 18 alunos. No ano 2004/2005 candidataram-se 15 alunos.  
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5 - Habitação 
 

As condições habitacionais são um dos indicadores que traduzem a qualidade de 

vida de uma população.  

Torna-se importante o estudo do parque habitacional do Concelho, porque a 

habitação acaba por influenciar a vida social e económica da população.  

Na realidade, as más condições da habitação influenciam muitas vezes o insucesso 

escolar, a criminalidade, o desemprego, as condições de saúde, favorecendo a exclusão 

social. 

Por todos estes motivos é importante tentar solucionar os problemas habitacionais 

no nosso Concelho, levando a cabo uma política habitacional correcta. 

 

Quadro nº. 81 - Alojamentos Familiares, Colectivos e Edifícios 1991-2001 
Ano Alojamentos Familiares 

 Clássicos  Outros Total 

Alojamentos 

Colectivos 

Edifícios 

1991 5423 161 5584 6 5313 

2001 5923 23 5946 8 5461 

Fonte: Censos 
 

Comparando-se 1991 com 2001, constata-se que os Alojamentos Familiares e 

colectivos aumentaram. O número de edifícios também aumentou, podemos concluir 

pelos resultados que no Concelho existe uma certa dinâmica habitacional. 

 

Quadro nº. 82 - Alojamentos clássicos, segundo a forma de ocupação 
 Forma de Ocupação 1991 2001 

Residência habitual 3446 3661 

Uso sazonal ou secundário 620 1618 

Com ocupante ausente 617 - 

Alojamentos Ocupados 

Total 4683 5279 

Para venda 44 78 

Para aluguer 13 50 

Para demolição 84 43 

Outros  599 473 

Alojamentos Vagos 

Total 740 644 

Fonte: Censos 2001 
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Constatamos, também, que de 1991 para 2001 houve um aumento de alojamentos 

ocupados, destacando-se os de uso sazonal ou secundário que quase triplicaram. Em 

relação aos alojamentos vagos houve uma diminuição.      

No Concelho os alojamentos ocupados como residência habitual, representam em 

2001 cerca de 61%, os utilizados sazonalmente cerca de 27%. Cerca de 11% dos 

alojamentos encontram-se vagos. 

Muitos dos alojamentos ocupados de uso sazonal ou secundário e com ocupante 

ausente, pertencem a emigrantes ou pessoas residentes noutros Concelhos do Pais, que 

possuem uma segunda habitação, normalmente para passar férias. 

 

Quadro nº. 83 - Edifícios, segundo a época de construção por necessidade de 

reparação 

 
Fonte: www.ine.pt-Infoline 

 

Apesar de se verificar umas pequenas oscilações, têm-se assistido a um aumento 

significativo na construção de edifícios no Concelho. Só na última década foram 

construídos 24.6% dos edifícios, mas por outro lado 21.6% dos edifícios foram 

construídos antes de 1945, o que revelam a antiguidade das construções. 

Relativamente à necessidade de reparações, verificamos que 67% dos edifícios 

não necessitam de reparações, o que revela um razoável estado de conservação do 

parque habitacional do Concelho. Temos também 4.1% dos edifícios onde são 

 Antes 

1919 

1919-

45 

1946-

60 

1961-

70 

1971-

80 

1981-

85 

1986-

90 

1991-

95 

1996-

01 

Total 

Concelho de Carregal do 

Sal 

583 

10.7% 

594 

10.9% 

361 

6.6% 

503 

9.2% 

961 

17.6% 

616 

11.3% 

497 

9.1% 

612 

11.2% 

734 

13.4% 

5461 

Sem necessidade de 

reparação 

99 180 160 307 749 504 430 549 679 3657 

67% 

Pequenas 179 218 135 144 174 90 50 44 45 1079 

19.7% 

Médias 102 118 46 37 19 14 12 12 6 366 

6.7% 

Com 

necessidade de 

reparação 

Grandes 114 50 15 9 15 7 4 6 3 223 

4.1% 

Muito degradado 89 28 5 6 4 1 1 1 1 136 

2.5% 
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necessárias reparações muito grandes e 2.5% dos edifícios estão muito degradados, 

estes são os edifícios com necessidades de intervenção mais urgente. 

 

Quadro nº. 84 - Alojamentos Clássicos, segundo a entidade proprietária 
 1991 % 2001 % 

Ocupante Proprietário  2972 86.2 3270 89.3 

Outra Entidade 474 13.8 391 10.7 

Total 3446 100 3661 100 

Fonte: Censos 

 

Verifica-se que de 1991 para 2001 houve um aumento dos alojamentos clássicos 

no Concelho. A compra de habitação própria, é uma preocupação de qualquer família 

nos dias de hoje, em 2001, 89.3% já possui casa própria. Somente 10.7% dos 

alojamentos clássicos pertencem a outra entidade.  

Um factor que facilitou a compra de casa foi a descida da taxa de juro, que fez 

aumentar os empréstimos bancários para a aquisição de habitação. Mas a longo prazo 

esta “corrida” aos empréstimos bancários poderá trazer graves problemas económicos e 

sociais para as famílias, que é o seu endividamento.  

 

Quadro nº. 85 - Alojamentos Familiares de residência habitual, segundo as 

instalações não existentes 
 1991 2001 

Sem Electricidade 178 42 

Sem Retrete 602 135 

Sem Água Canalizada 521 81 

Sem Nenhuma das Instalações 118 7 

Fonte: Censos  

  

Em relação aos alojamentos segundo as instalações essenciais para o mínimo de 

qualidade de vida dos seus residentes, se compararmos 1991 com 2001 verificamos que 

houve uma melhoria significativa, mas apesar desta melhoria ainda existem no 

Concelho alojamentos familiares de residência habitual, sem as mínimas condições de 

habitabilidade. Sendo necessário intervir nestes casos com alguma urgência. 
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Quadro nº. 86 - Alojamentos Familiares segundo o Sistema de Aquecimento 

Disponível 
Tipo de Aquecimento 

Aquecimento não Central Aquecimento Central 

Lareira Aparelhos Fixos (na 

parede, fogões, etc)  

Aparelhos móveis 

(eléctricos, a gás, etc) 

Sem Aquecimento 

305 2223 684 336 136 

Fonte: Censos 2001 

 

O aquecimento é também um indicador muito importante de bem-estar, 

principalmente no Inverno que faz muito frio. 

Pelos dados do quadro podemos constatar que, 88% dos Alojamentos Familiares 

não possuem aquecimento central. A lareira é o tipo de aquecimento que a maioria da 

população utiliza, representando cerca de 60%. O aquecimento central, ainda é pouco 

utilizado nos alojamentos do Concelho cerca de 8%, normalmente está presente nas 

construções mais recentes. 

 

Quadro nº. 87 - Índice de Lotação dos Alojamentos Familiares Clássicos, 

Ocupados como Residência Habitual   
3 divisões ou mais  699 

2 divisões 817 

1 divisão 1077 

Alojamentos Sublotados – nº de 

divisões excedentes 

Total 2593 

 Normal 699 

1 divisão 275 

2 divisões 75 

3 divisões ou mais 19 

Alojamentos Sobrelotados – nº de 

divisões em falta 

Total 369 

Fonte: Censos 2001 

 

As condições de habitabilidade podem também ser aferidas pelos índices de 

lotação dos alojamentos. O número de alojamentos sublotados representam em 2001, 

cerca de 71% dos alojamentos, ou seja 2593 alojamentos têm uma ou mais divisões 

excedentes.   

Quanto aos alojamentos sobrelotados representam, cerca de 10% no Concelho, 

369 estão sobrelotados, têm uma ou mais divisões em falta. Cerca de 8% destes 

alojamentos, necessitava de mais uma divisão. Apesar desta percentagem não ser muito 
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significativa, já traz consigo algumas preocupações, ao nível da dimensão das 

habitações. 

 

Quadro nº. 88 - Edifícios, por acessibilidade a pessoas com mobilidade 

condicionada 
Tem rampas de acesso 70 

Com elevador 1 

Sem elevador 69 

Não tem rampas de acesso e é acessível 2604 

Com elevador 19 

Sem elevador 2585 

Não tem rampas de acesso e não é acessível 2787 

Com elevador 12 

Sem elevador 2775 

Total 5461 

Fonte: Censos 2001 

 

Relativamente aos edifícios existentes no Concelho, podemos constatar que cerca 

de 50.8%, não tem rampas de acesso nem possuem elevador, o que os torna inacessíveis 

às pessoas com dificuldades de mobilidade. 

Sendo a Deficiência Motora, uma das principais deficiências mais visíveis no 

Concelho é importante equipar os edifícios de difíceis acessos, com condições especiais 

para esta população. 

 

5.1 - Habitação Social 
 

Ao abrigo do Decreto-Lei nº 226/87 de 6 de Junho foi realizado um acordo de 

colaboração entre o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do 

Estado, o Instituto Nacional de Habitação e o Municipio de Carregal do Sal, para a 

construção de habitações de custo controlado. 

O Municipio de Carregal do Sal, no âmbito do seu plano de intervenção no 

domínio da habitação procedeu à construção de 40 fogos, concluídos em 2001. Estes 

foram distribuídos por 40 famílias das sete freguesias do Concelho em regime de renda 

apoiada. A atribuição das habitações teve em conta as famílias mais carenciadas do 

Concelho.   
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Ao Serviço Social cabe acompanhar estas 40 famílias que se encontram 

distribuídas por nove Agrupamentos Habitacionais distribuídos da seguinte forma: 

 

Quadro nº. 89 - Distribuição das famílias pelos Agrupamentos Habitacionais 
Agrupamentos Habitacionais Tipologia da Habitação Nº de Fogos 

Carregal do Sal T3 6 

Vila Meã T3 4 

Oliveira do Conde T3 6 

Cabanas de Viriato T3 6 

Sobral T3 2 

Beijós T3 4 

Papízios T3 4 

Póvoa de Santo Amaro T2 

T3 

2 

2 

Póvoa das Forcadas T3 4 

Total 40 

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal 

 
O que se pretende com a construção destes bairros, não é apenas que a população 

melhore as suas condições habitacionais, mas que melhore a sua situação económica e 

familiar e estabeleça relações de vizinhança. É necessário reconhecer, tomar consciência 

dos problemas e actuar sobre eles de uma forma global e integrada. Do ponto de vista 

social é preciso evitar os “efeitos perversos” destes bairros e evitar a exclusão social. 

Poder-se-á afirmar que está em desenvolvimento uma política social de habitação, 

em vez de habitação social, o que significa continuar a reconhecer e a tomar consciência 

dos problemas e dificuldades que se levantam nestas vertentes e actuar sobre elas de 

forma integrada.  

 

5.2 - Programa SOLARH 

 
Embora o regime geral de crédito à habitação se destine não só à aquisição como 

também à conservação e recuperação de habitação, o acesso a tal crédito está vedado a 

muitos interessados, quer em virtude da sua idade, quer por possuírem rendimentos 

reduzidos que não lhes permitem suportar os respectivos juros e encargos. 

Surge então o Programa SOLARH que é um Programa de Solidariedade e Apoio à 

Recuperação da Habitação destinado à recuperação de habitações. Este Programa foi 
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criado pelo Decreto-Lei nº 7/99, de 8 de Janeiro, com as alterações constantes no 

Decreto-Lei nº 39/2001 de 9 de Fevereiro e Decreto-Lei nº 25/2002 de 11 de Fevereiro, 

e tem como objectivo a concessão de apoio financeiro especial, sob a forma de 

empréstimo sem juros, destinado à realização de obras de conservação ordinária, 

extraordinária e de beneficiação em habitação própria permanente de indivíduos e 

agregados familiares economicamente carenciados. Estes podem beneficiar de um 

empréstimo sem juros até €11.971, 15 (onze mil novecentos e setenta e um euros e 

quinze cêntimos) e pagar até 30 anos, mediante os rendimentos. Através deste programa 

podem melhorar as condições das suas casas fazendo pequenas obras. 

Podem beneficiar dos apoios deste programa os indivíduos ou agregados 

familiares que preencham as seguintes condições: 

- Que sejam proprietárias da sua habitação há pelo menos 5 anos (este prazo só 

não é aplicável no caso de aquisição da propriedade por sucessão por membros do 

agregado familiar residentes com o proprietário); 

- Não sejam proprietários de outra fracção ou casa de habitação em quota superior 

a 25% nem deles recebam rendimento; 

- Que não tenham outros empréstimos em curso destinados à realização de obras 

na habitação a financiar. 

Podem candidatar-se ao programa a pessoa ou agregado familiar cujo rendimento 

anual bruto seja igual ou inferior aos seguintes limites: 

- Duas vezes e meia o valor anual da pensão social por cada individuo maior até 

ao segundo; 

- Duas vezes o valor anual da pensão social por cada individuo maior a partir do 

terceiro; 

- Uma vez o valor anual da pensão social por cada individuo menor. 

 

As Câmaras Municipais, as Instituições particulares de Solidariedade Social, as 

Cooperativas de Habitação e Construção também podem beneficiar do Programa 

SOLARH. 

As candidaturas ao programa são apresentadas junto da Câmara Municipal, que 

aprecia a sua elegibilidade e as remete, acompanhadas de relatório técnico dos serviços, 

ao Instituto Nacional de Habitação a quem compete a decisão sobre os correspondentes 

pedidos de empréstimo. 
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No Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal, foram 

feitas 4 candidaturas ao Programa SOLARH, 3 delas elegíveis (2 na Freguesia de 

Oliveira do Conde e 1 no Sobral), e 1 não elegível. Foram ainda iniciados 5 processos 

para apoio nesta área cujas candidaturas não chegaram a ser formalizadas junto do 

Instituto Nacional de Habitação, umas vezes porque não reuniam as condições 

necessárias, outras vezes por desistência dos requerentes.   

No Concelho o SOLARH, não produziu os efeitos desejados, nem a adesão 

esperada, devido em grande parte à burocratização de todo o processo. 

 

5.3 - Transferência Patrimonial do IGAPHE para o Municipio de 

Carregal do Sal  
 

Ao abrigo do Decreto-Lei nº 199/2002 de 25 de Setembro, o IGAPHE (Instituto 

de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado), transferiu para o 

Municipio de Carregal do Sal os bens imóveis e respectivos direitos e obrigações, 

situados na sua área geográfica. Esse património referido é constituído por dezasseis 

fogos, distribuídos por treze edifícios, sendo onze moradias e dois blocos de habitação 

colectiva. 

O Município tem uma posição privilegiada em relação aos bens transferidos, não 

só pela proximidade geográfica, como também pelo melhor conhecimento das suas 

realidades sociais.  

O que se pretende ao nível da acção social é a realização de um acompanhamento 

mais estreito a estas famílias, nos mesmos moldes do realizado para os 40 fogos 

existentes em regime de renda apoiada.  
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6 - Saúde 
 

A saúde é um dos indicadores do desenvolvimento socio-económico de uma 

região. A qualidade de vida de determinada população também depende das condições 

de saúde em que ela vive. 

Com o envelhecimento da população aumentam o número de idosos e 

consequentemente a necessidade de cuidados de saúde também é maior. 

O Centro de Saúde de Carregal do Sal tem como hospital de referência o Hospital 

de S. Teotónio de Viseu.   

O novo edifício do Centro de Saúde de Carregal do Sal foi inaugurado em 

Outubro de 1998. Desde o início do seu funcionamento, tem prestado aos utentes um 

serviço de qualidade, motivo pelo qual foi contemplado com um prémio MoniQuor 

atribuído pelo Ministério da Saúde. 

Este prémio teve em conta, as instalações, a organização do Centro de Saúde e a 

satisfação dos utentes.  

O Centro de Saúde tem ainda no seu exterior, um espaço de lazer, onde as crianças 

podem brincar enquanto não são atendidas. 

Possui as seguintes especialidades:  

- Consulta de clínica geral: (dirigida aos utentes/famílias que necessitem de vigiar 

e/ou cuidar da sua saúde); Consulta de saúde materna (vigilância da gravidez e 

acompanhamento pós parto); Planeamento familiar (aconselhamento sobre sexualidade, 

planeamento da família e contracepção); Saúde infantil (vigilância do desenvolvimento 

da criança e adolescente); Plano oncológico (rastreio do cancro do colo uterino, da 

mama, da próstata, do aparelho digestivo etc); consultas de climatério (dirigida às 

mulheres com idades entre os 50 e 56 anos); Consultas de hipertensão arterial e diabetes 

(vigilância dos doentes hipertensos e/ou diabéticos). 

No serviço de domicílios todos os dias úteis saem 2 enfermeiros no turno da 

manhã e da tarde para efectuarem visitas. Há também visitas domiciliárias programadas 

pelo médico (cada médico respectivo efectua visitas com o enfermeiro da sua equipa 

uma vez por mês); Apoio à unidade de apoio Integrado, em Oliveira do Conde, e Santa 

Casa da Misericórdia de Carregal do Sal. 

- Cuidados de Enfermagem: Tratamentos (pensos, injecções, etc.); e Vacinação. 
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- Saúde Escolar: Dirigida a toda a comunidade educativa do Concelho, com 

programas de promoção da saúde e prevenção da doença. 

- Saúde Oral: Dirigida aos jovens até aos 15 anos; Tratamento da cárie dentária. 

Prevenção da cárie com aplicação de selantes (este serviço existe apenas disponível em 

quatro Centros de Saúde do Distrito). 

- Fisioterapia:  

• Tratamento no Centro de Saúde e no domicílio, dirigidos a doentes que 

sofreram acidentes vasculares cerebrais, fracturas, etc. Este serviço existe apenas no 

Centro de Saúde. 

• Apoio à equipa de Saúde Escolar - Apoio às Instituições para Idosos.  

• Preparação para o parto pelo método psicoprofiláctico. Ginástica puerperal.  

- Serviço de Telemedicina: Ligação ao Hospital Distrital de Viseu, para consulta 

de especialidade em dermatologia através do sistema de vídeo. 

- Análises de Urgência: Análises ao sangue e ECG no Serviço de Atendimento 

Permanente (SAP). 

- Audiogramas 

- Rastreios de Visão 

         -Serviço de Atendimento Permanente (S.A.P.): Dirigida aos utentes que 

necessitam de cuidados imediatos doença aguda, acidentes, etc, entre as 8 e 20 horas. 

- Saúde Publica: Vigilância das condições ambientais e sua repercussão na saúde 

da Comunidade – locais de trabalho, lares, centros de dia, escolas, estabelecimentos 

comerciais e industriais e espaços de lazer.  

• Vigilância sanitária dos alimentos, da água para consumo humano e para 

fins recreativos. Vigilância e controlo das doenças transmissíveis. Vacinação. Educação 

para a Saúde.  

• Exame Médico para portadores de carta de condução, avaliação do grau de 

incapacidade e atestados de robustez.  

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 112  

Quadro nº. 90 - Saúde em 2002 no Concelho 
Centro de Saúde Sem Internamento  

 

1 

Extensões de Saúde 2 

Pessoal ao serviço Médicos 11 

 Enfermeiros 11 

 Total 43 

Medicina Geral e Familiar 30854 

Planeamento Familiar 766 

Saúde Infantil e Juvenil 4115 

Saúde Materna 748 

Consultas efectuadas, segundo as 

especialidades 

Total 36483 

Farmácias 4 

Postos de Medicamentos 1 

Farmacêuticos de Oficina 4 

Estabelecimentos Farmacêuticos 

Profissionais de Farmácia 10 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

No Concelho de Carregal do Sal, existe o Centro de Saúde sem internamento e 

duas Extensões de Saúde localizadas em Cabanas de Viriato e em Parada.     

Outro avanço na área da Saúde no Concelho foi a assinatura em Novembro de 

2004 do Protocolo de construção do novo Edifício da Extensão de Saúde de Cabanas de 

Viriato, que actualmente funciona em instalações que já não oferecem condições 

adequadas à sua função. 

Como podemos verificar pelos resultados do quadro, o maior número de consultas 

efectuadas, são na especialidade de Medicina Geral e Familiar. 
 

Quadro nº. 91 - Indicadores de Saúde 
Concelhos Taxa Média de 

Mortalidade Infantil 

1998/2002 

‰ 

Médicos por 1000 

Habitantes  

2002 

‰ 

Farmácias por 

10000 Habitantes 

2002 

 

Pessoal de 

Enfermagem por 

1000 Habitantes 2001 

‰ 

Consultas por 

Habitante 2001 

‰ 

Carregal do Sal 4.2 1.0 3.8 1.0 3.4 

Mortágua 7.8 1.5 2.9 1.3 4.0 

Santa Comba Dão 3.8 1.0 3.2 1.1 3.9 

Tondela  4.7 1.1 2.9 2.3 3.6 

Dão-Lafões 4.3 1.9 2.6 3.4 3.3 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

Em relação aos indicadores de saúde, verificamos que a taxa média de mortalidade 

infantil é uma das mais baixas em relação aos outros Concelhos representados, o que é 
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um factor positivo em termos de crescimento demográfico e serviços de saúde 

adequados. 

No que diz respeito ao nº de médicos e pessoal de enfermagem por 1000 

habitantes é o mais baixo, o que indicia a escassez de meios humanos ao nível da saúde. 

Quanto ao número de farmácias, é o Concelho dos representados que está melhor 

servido. 

 

Quadro nº. 92 - Horário de Atendimento no Centro de Saúde 
Clínica Geral Dias úteis das 9h00 / 13h00 e 14h00 / 18h00 

Serviço Saúde Pública / Delegado de Saúde 2ª, 4ª, 6ª das 9h00 às 12h30m 

Técnico de Saúde Ambiental Dias úteis das 9h00 / 13h00 e 14h00 / 18h00 

Enfermagem Dias úteis, manhã e tarde (Centro de Saúde e Domicilio) 

Saúde Oral 3ª, 4ª das 9h00 às 13h00 e 6ª 14h00/17.30m 

Serviço de Atendimento Permanente (S.A.P.) Todos os dias das 8h00 às 20h00 

Fisioterapia 2ª, 4ª, 6ª das 9h00 / 12h00 e 14h00 / 17h00 – Domicílios: 6ª 

na parte da manhã 

Serviços Administrativos Dias úteis das 9h00 às 18h00 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

Quadro nº. 93 - Recursos Humanos 
Grupos Profissionais Nº 

Médicos – Clínicos Gerais (1 é interno) 8  

Médico – Saúde Pública (1 interno) 1 

Enfermeiros 10 

Administrativos 7 

Saúde Ambiental 1 

Fisioterapeuta 1 

Auxiliares 9 

Total 37 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

Indicadores de Actividades 
Quadro nº. 94 - Movimento Assistencial no ano de 2003 
Ambulatório Domiciliário Serviço de Atendimento 

Permanente 

Total 

34808 525 Médicos 

              4680 Enfermeiros 
           

18449 53782 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 
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Quadro nº. 95 - Número de Utentes 
Centro de Saúde  Extensão de Parada Extensão de Cabanas de Viriato 

8.811 1.115 3.436 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 
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Gráfico nº 7 -  Serviço de Atendimento Permanente
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Quadro nº. 96 - Indicadores Gerais 
 2001 2002 2003 

Nº de Inscritos no Centro de 

Saúde 

12419 12737 11966 

Nº de Consultas em 

Ambulatório 

34647 36483 30181 

Nº de Consultas no SAP 17006 18067 18452 

Nº de Consultas 

Planeamento Familiar 

612 766 726 

Nº de Consultas Saúde 

Materna 

568 707 654 

Nº de Consultas de 

Vigilância Saúde Infantil 

1827 1916 1663 

Nº de Domicílios Médicos 710 745 525 

Nº de Consultas de 

Telemedicina 

(Dermatologia) 

85 88 41 

Nº de Domicílio de 

Enfermagem 

4158 3264 3714 

Nº de Domicilio de 

Fisioterapia 

134 107 468 

Nº de Consultas em Saúde 

Oral12 

893 0 0 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

 

Quadro nº. 97 - Indicadores de Resultado 
 1999 2000 2001 2002 2003 

Nº de Nados 

Vivos 

104 99 74 98 93 

Taxa de 

Natalidade 

9.62‰ 9.10‰ 7.04‰ 9.39‰ 8.9‰ 

Nº de Óbitos 87 84 124 108 106 

Taxa de 

Mortalidade 

8.1‰ 7.7‰ 11.8‰ 10.3‰ 10.1‰ 

Saldo Fisiológico 17 15 -50 -10 -13 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

 

                                                 
12 A consulta de saúde oral foi reaberta em 2004 
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Quadro nº. 98 - Causas de Morte no Concelho 
Causas  2000  2001  2002  2003  

Acidente 

Vascular 

Cerebral 

23 27% 23 19% 22 20% 15 14.2% 

Neoplasias 14 17% 18 15% 10 9% 13 12.3% 

Doenças 

Pulmonares13 

4 5% 11 12% 12 11% 18 17% 

Insuficiência 

Cardíaca 

8 10% 11 12% 22 20% 26 24.5% 

Caquexia e 

Senilidade 

13 15% 11 12% 5 5% 17 16.2% 

Enfarte 

Miocárdio 

2 2% 9 7% 10 9% 3 2.8% 

Mortes 

Desconhecidas 

- - 7 6% 1 1% 5 4.7% 

Doenças 

Aparelho 

Digestivo 

- - 6 5% 5 5% 5 4.7% 

Mortes 

Violentas 

(TCE) 

2 2% 3 2% 4 4% 2 1.9% 

Outras 14 - - - - - - 2 1.9% 

Total 84 100% 124 100% 108 100% 106 100% 

         

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

A principal causa de morte no Concelho é o Acidente Vascular Cerebral e as 

principais patologias são: as doenças respiratórias, H.T.A., tumores, A.V.C. e as 

doenças do aparelho digestivo.  
 

6.1 - Programas do Centro de Saúde 
 
Programa: Saúde Materna 

 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Alguns casos de 

Morbilidade perinatal. 

 

 

 
                                                 
13 Nas doenças pulmonares estão incluídas as tromboembolias, DPOC, asma, para além das pneumonias (11 casos) 

 
14 Uma ruptura do miocárdio com hemoperitoneu (não traumática), uma doente com Parkinson 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 118  

Objectivos: 

- Contribuir para a redução da Morbilidade perinatal no Concelho de Carregal do 

Sal 

- Manter a 100% as Taxas de parto hospitalares 

- Manutenção das baixas taxas de mortalidade perinatal 

- Preparar as grávidas para um parto mais suave através do Programa utilizando o 

Método Psicoprofiláctico.  
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Quadro nº. 99 - Saúde Materna 
Percentagem Atingida Indicadores  

1999 2000 2001 2002 2003 

Mulheres grávidas 

inscritas no  

Centro de Saúde 

102 77.1 95 105 100 

Mulheres grávidas 

inscritas no Centro 

Saúde com 1ª consulta 

no 1º trimestre 

87.5 86.5 92.1 86.5 87.8 

Média anual de 

consultas de gravidez 

por grávida inscrita 

5.2 6.7 7.7 6.8 4.1 

Grávidas inscritas com 

revisão puerpério no 

Centro de Saúde 

42.3 37.8 38.2 39.4 46 

Grávidas inscritas com 

revisão puerpério no 

Hospital 

- - - 30.8 11 

Grávidas com registo 

do grau de risco 

96.4 112 88.2 80.8 85 

Grávidas de médio ou 

de alto risco 

referenciados a 

consulta hospitalar 

96.4 100 88.2 100 100 

Grávidas inscritas com 

parto hospitalar 

100 100 100 100 100 

Grávidas com VAT 

actualizado 

100 110.8 89.5 100 100 

Grávidas com idade 

superior a 35 anos que 

fizeram diagnóstico 

pré-natal 

83.3 83.3 100 100 80 

Mulheres grávidas 

inscritas no Centro de 

Saúde com consulta 

hospitalar pré-parto 

5.8 32.4 78.9 42.3 59 

Mulheres grávidas com 

avaliação do AgHBs 

100 100 84.2 77.9 84 

Recém Nascidos filhos 

de mães AgHBs+ com 

imunização activa e 

passiva contra Hepatite 

B 

- 100 100 100 100 

Mulheres inscritas a 

frequentar o Curso de 

Preparação para o 

Parto 

- 24.3 37 34.6 - 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 
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Gráfico nº 8 - Total de Consultas de Saúde Materna
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Gráfico nº 9 - Saúde Materna - Média de Consultas por 
Grávida

 
 
 
 

Programa: Planeamento Familiar 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Aumento do nº de 

gravidezes na adolescência 

 

Objectivos:  

- Contribuir para a redução da morbilidade perinatal no Concelho de Carregal do 

Sal 

- Contribuir para a redução do nº de gravidezes na adolescência 
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Quadro nº. 100 - Planeamento Familiar 
 

Percentagem Atingida Indicadores 

2000 2001 2002 2003 

Taxa de cobertura em 

Planeamento Familiar das 

mulheres dos 15-49 anos 

(relativamente às mulheres 

em ficheiro que tenham pelo 

menos uma consulta há 

menos de 2 anos) 

25 25.7 23.1 25 

Taxa de cobertura em 

Planeamento Familiar das 

mulheres dos 15-49 anos 

(relativamente às primeiras 

consultas do ano) 

15.5 17.4 18.4 19 

Média anual de consultas de 

Planeamento Familiar por 

utente  

1.7 1.6 1.4 1.4 

Profissionais médicos 

habilitados com o curso de 

Planeamento Familiar 

100 87.5 87.5 88 

Profissionais de enfermagem 

habilitados com curso de 

Planeamento Familiar 

100 80 80 82 

Citologias relativamente à 

primeira consulta do ano 

100 97.8 100 99 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 
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Gráfico nº 10 - Planeamento Familiar - Número 
de Citologias

 
 
 

Programa: Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Oncológicas 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Morbilidade-mortalidade 

elevada por doenças oncológicas. 
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Objectivos: 

- Contribuir para a redução da Morbilidade e da mortalidade das doenças 

oncológicas especialmente do cancro do colo uterino, mama, estômago, próstata, 

pulmão, cólon e recto 

- Aumentar a detecção precoce dos vários tipos de neoplasias 

- Contribuir para a melhoria de qualidade de vida do doente oncológico  

 

Quadro nº. 101 - Rastreio das Doenças Oncológicas 
Percentagem Atingida Indicadores 

2000 2001 2002 2003 

Mulheres dos 25 aos 

65 anos com citologia 

do colo uterino 

18.8 22.5 26.2 17.0 

Mulheres inscritas 

dos 40 aos 60 anos a 

quem foi solicitada 

uma mamografia 

85.0* 5.7 92.015 6.3 

Homens inscritos dos 

45 aos 60 anos a 

quem foi pedido PSA 

45.9 43.2 67.4 57.0 

Utentes dos 40 aos 60 

anos com realização 

de EDA 

5.1 3.9 7.2 - 

Utentes dos 50 aos 74 

anos a quem foi 

solicitada pesquisa de 

sangue oculto nas 

fezes 

- - - 10.0 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 
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Gráfico nº 11 - Rastreio Cancro da Mama LPCC - NRCoimbra 
(Mamografias)

 
                                                 

15 Inclui o rastreio efectuado pela Liga em 2000/2002; este programa é bienal. Liga – 1152/C.S. – 138 

 
 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 123  

Programa: Saúde Infantil e Juvenil 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Elevado nº de crianças 

vítimas de acidente; grande número de lactentes com aleitamento artificial; crianças 

com doenças crónicas e congénitas não identificadas; número crescente de crianças e 

jovens com problemas comportamentais; Morbilidade por cárie dentária 

 

Objectivos:  

- Promover e avaliar o crescimento e o desenvolvimento da população infantil e 

juvenil 

- Contribuir para a redução da morbilidade por acidentes rodoviários, domésticos e 

de lazer nas crianças e adolescentes 

- Promover o aleitamento materno 

- Sinalizar e apoiar as crianças com doença crónica/deficiência e suas famílias 

- Identificar os recém-nascidos de risco e garantir a visitação domiciliária 

- Reduzir a morbilidade por cárie dentária 

- Promover a auto-estima dos adolescentes, escolha de estilos de vida saudáveis, 

adaptação social adequada e vivência sexual responsável 
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Quadro nº. 102 - Saúde Infantil e Juvenil 
Percentagem Atingida Indicadores 

2000 2001 2002 2003 

Crianças inscritas no Centro de 

Saúde 

90.9 100 87.8 100 

Crianças inscritas no Centro de 

Saúde com 1ª consulta antes dos 

28 dias 

63.3 61.8 72.2 74.3 

Crianças inscritas no Centro de 

Saúde com ≥ 5 consultas de 

vigilância no 1º ano de vida 

96.6 88.5 100 34 

Crianças inscritas no Centro de 

Saúde com ≥ 3 consultas de 

vigilância no 2º ano de vida 

77.4 82.3 55.4 - 

Crianças inscritas no Centro de 

Saúde com ≥ 3 consultas de 

vigilância dos 2 aos 6 anos 

79.5 80.3 71.4 55 

Crianças inscritas no Centro de 

Saúde com ≥ 3 consultas de 

vigilância dos 7 aos 13 anos 

31.2 40.5 68.9 41 

Crianças inscritas no Centro de 

Saúde com ≥ 1 consulta de 

Vigilância aos 15 anos 

84.1 62.4 67.4 43 

Recém Nascidos que efectuaram 

diagnóstico precoce entre o 4º e o 

7 º dia 

80.8 100 100 100 

Crianças com 

prescrição/administrativa de flúor 

no 2º ano de vida 

100 89.6 77.3 94 

Crianças com 

prescrição/administrativa de flúor 

no 3º ano de vida 

84.9 94.8 61.2 91 

Crianças com 

prescrição/administrativa de flúor 

no 4º ano de vida 

86.8 85.2 58 86 

Recém Nascidos de risco 

referenciados com visitação 

domiciliária 

100 100 100 100 

Médicos que enviaram dados de 

morbilidade 

100 100 100 - 

Recém nascidos com aleitamento 

materno exclusivo até aos 3 meses 

39 52.1 100 52 

Atendimento de Adolescentes Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 
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Gráfico nº 12 - Total de Consultas de Saúde 
Infantil
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Gráfico nº 13 - Saúde Infantil - Taxa de Cobertura
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Programa: Vacinação 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Ocorrência de algumas 

doenças evitáveis pela vacinação 

 

Objectivos: 

- Melhoria da cobertura vacinal principalmente nos mais jovens 

- Diminuição da incidência das doenças evitáveis pela vacinação 
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Quadro nº. 103 - Vacinação 
Percentagem Atingida Indicadores 

2001 2002 2003 

Crianças com BCG16 no 1º 

mês de vida 

- 100 100 

Crianças com 1 ano de 

idade com BCG actualizado 

100 100 99 

Crianças com DTP 
17actualizado no 1º ano de 

vida  

100 99 100 

Crianças com 1 ano com 

Hib 18actualizado 

100 99 100 

Crianças com 1 ano com 

VAP19 actualizado 

100 99 100 

Crianças com 1 ano com 

VHB20 actualizado 

100 99 100 

Crianças com 18 meses com 

DTP IV actualizado 

100 94 96 

Crianças com 15 meses com 

VASPR21 I actualizado  

100 99 100 

Crianças com 18 meses com 

Hib actualizado 

100 94 96 

Crianças com 5 anos com 

Hib I actualizado 

- 94 93 

Crianças com 7 anos com 

DTP V actualizada 

100 99 99 

Crianças com 7 anos com 

VAP IV actualizada 

100 99 99 

Crianças com 7 anos com 

VASPR II actualizada 

100 99 99 

Crianças com 14 anos com 

VASPR II actualizada 

94.7 8622 91 

Crianças com 14 anos com 

VHB III actualizada 

97 95 91 

Crianças com 14 anos com 

Td23 VI actualizada 

95.5 91 90 

Manipuladores alimentos 

com PNV24 actualizado 

- - 80 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 
                                                 
16 BCG: Tuberculose 
17 DTP: Difteria, tétano e tosse convulsa 
18 Hib: Haemophdus influenzee tipo b 
19 VAP: Poliomielite viva oral  
20 VHB: Hepatite B 
21 VASPR: Sarampo, parotidite, rubéola 
22 Valor influenciado pelo facto do programa de vacinação não assumir as VAR ou VAS como 1ª inoculação equivalente a VASPR 
23 Td: Tétano 
24 PNV: Programa Nacional de Vacinação 
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Programa: Promoção da Saúde nas Escolas 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Cárie dentária, 

morbilidade por acidentes, problemas de desenvolvimento e de aprendizagem; falta de 

salubridade e de segurança em algumas escolas 

 

Objectivos: 

- Melhorar o nível de Saúde dos Jovens escolarizados no Concelho 

- Prevenção de acidentes domésticos, de lazer e rodoviários 

- Prevenção das toxicodependências 

 
Quadro nº. 104 - Saúde Escolar  
 

Atingido Indicadores 

2001 2002 2003 

Nº de crianças matriculadas 

pela 1ª vez no 1º ano, 

submetido a exame global 

de saúde 

107 107 78 

Nº de Alunos dos 11 aos 13 

anos submetidos a exame 

global de saúde 

96 90 90 

Percentagem de Alunos com 

15 anos submetidos a exame 

global de saúde 

62.4% 30.6% 43% 

Nº de alunos com problemas 

de saúde e com respostas 

especializadas 

45 46 39 

Percentagem de escolas dos 

diversos graus com 

avaliação do estado higio-

sanitário e de segurança 

100% 100% 100% 

Nº de Alunos observados na 

consulta de Saúde Oral 

388 * 6025 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

 

 

 
                                                 

*25  Foi feita a contractualização para o tratamento de cáries dentárias e aplicação de selantes a 60 crianças com 7 anos de 
idade. Todas as crianças compareceram às consultas 
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Programa: Fisioterapia 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Elevado nº de doentes 

dependentes com patologia osteoarticular ou sequelas de AVC 

 

Objectivos: 

- Melhorar a situação clínica dos doentes dependentes com patologia 

osteoarticular ou com sequelas de AVC 

 

Número de Casos atendidos pela fisioterapia  
Quadro nº. 105 - Distribuição dos utentes por actividade/Programa 

Fisioterapia 
Nº de utentes Actividade/Programa 

2001 2002 2003 

Serviço domiciliário 13 7 8 

Atendimento individual 17 38 41 

Costas e bem-estar 23 24 22 

Instituições de idosos 25 27 25 

Classe mov. Idosos 11 13 14 

Saúde Escolar - 60 - 

Apoio em Saúde Materna 21 30 14 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

Quadro nº. 106 - Distribuição dos utentes por Faixas Etárias26 
Nº de utentes Faixas etárias  

 2001 2002 2003 

Até 30 anos 7 9 6 

30-39 5 1 5 

40-49 12 7 8 

50-59 13 16 9 

60-69 18 31 15 

70-79 22 17 13 

80-89 12 - 6 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

 

 

                                                 
26 Este quadro não inclui os utentes abrangidos pelo programa de saúde materna 
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Quadro nº. 107 - Distribuição dos utentes por áreas de intervenção27 
Nº de utentes Áreas de intervenção 

 2001 2002 2003 

Condições 

cardiorespiratórios 

5 4 2 

Condições neuro-

musculares 

24 17 23 

Condições musculo-

esquelécticas 

40 62 56 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

 

Programa: Cuidados de Saúde no Domicílio 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Nº crescente de doentes 

cujo grau de dependência requer a prestação de cuidados de saúde no domicilio 

 

Objectivos: 

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida do doente dependente no seu 

Domicilio 

- Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados 

- Promover o desenvolvimento dos auto-cuidados 

- Garantir a continuidade de cuidados após a alta hospitalar 

- Garantir que a prestação de cuidados seja assegurada em equipa 

- Articulação com o programa de Fisioterapia 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Este quadro não inclui os utentes abrangidos pelo programa de saúde materna 
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Quadro nº. 108 - Cuidados de Saúde no Domicílio 
Percentagem Atingida Indicadores 

2000 2001 2002 2003 

Doentes dependentes 

que recuperaram, 

pelo menos, duas 

funções básicas 

(incluindo 

obrigatoriamente a 

mobilização da cama) 

14.1 6.1 6.1 6 

Doentes com escaras 

que recuperaram a 

integridade da pele 

45 81.3 49 21 

Doentes com 

hidratação adequada 

avaliada na última 

visita de cada mês 

32.9 81.3 86.2 20 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 
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Gráfico nº 14 - Domicilios de Enfermagem
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Gráfico nº 15 - Domicilios de Fisioterapia

 
 
 
Programa: Problemas ligados ao Álcool 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Elevado nº de doentes 

alcoólicos e bebedores excessivos 

 

Objectivos: 

- Identificar o nº de bebedores excessivos e de doentes alcoólicos no Concelho 

- Conhecer o nº de doentes alcoólicos enviados ao CRA ou a outra instituição para 

tratamento 

- Acompanhar os doentes no pós-tratamento 

 
Quadro nº. 109 - Problemas ligados ao Álcool 

Atingido Indicadores 

2000 2001 2002 2003 

Nº total de doentes 

alcoólicos 

identificados 

105 139 107 65 

Percentagem de 

doentes alcoólicos em 

tratamento 

20% 24% 62% 63% 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

Houve uma melhoria significativa nos resultados alcançados nomeadamente nos 

doentes identificados e nos doentes em tratamento. 
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Programa: Desabituação Tabágica 
 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Elevado número de 

fumadores passivos e activos com consequente patologia cardíaca e oncológica 

 

Objectivos: 

- Identificar o número de fumadores; criar condições para a sua abstinência; criar 

condições para os não fumadores assim continuarem 

 

- Em Setembro de 2004 iniciou-se a Consulta de Desabituação Tabágica com 

periodicidade quinzenal, às 2ª e 4ª Feiras das 9h00 às 13h00. Foram realizadas 51 

consultas. (Dados de Dezembro de 2004) 

 

Saúde Pública 

 
Na área da Saúde Pública foram desenvolvidos no ano de 2003, pelo Centro de 

Saúde de Carregal do Sal, os seguintes programas: 

- Vigilância Sanitária da Qualidade da Água para Consumo Humano 

- Qualidade Alimentar – Estabelecimentos 

- Qualidade Alimentar – Transporte e venda ambulante  

- Saúde Ocupacional 

- Doenças de Declaração Obrigatória 

- Resíduos Sólidos e Águas Residuais Urbanas 

- Resíduos Perigosos 

- Intervenção dos processos de Licenciamento 
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Quadro nº. 110 - Saúde Pública 
 2002 2003 

Vigilância de Águas – Abastecimento 

Nº de Análises Bacteriológicas 226 213 

Nº de Análises Físico-Quimicas 34 31 

Fitoplâncton 33 31 

Vigilância de Águas  - Piscinas 

Nº de Análises 25 30 

Outras Áreas 

Apreciação de Projectos 4 7 

Nº de Vistorias 224 212 

Verificação de Doença 24 30 

Nº de Queixas de Insalubridade 55 57 

Nº de Atestados para Carta de 

Condução 

295 294 

Outros Atestados 14 14 

Doenças de Declaração Obrigatória 7 10 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

Programa: Resíduos Sólidos/Águas Residuais Urbanas  

 

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Más condições de 

funcionamento da algumas ETAR´s 

 

Objectivos: 

- Contribuir para a manutenção das condições higio-sanitárias e salubridade de 

pessoas e meio 

- Impedir o contacto com resíduos sólidos e águas residuais contaminadas 

 

Quadro nº. 111 - Resíduos Sólidos/Águas Residuais Urbanas  
Percentagem Atingida Indicadores 

2000 2001 2002 2003 

Localidades com 

actualização do 

levantamento do 

sistema de água 

residual e do sistema 

de recolha e destino 

dos resíduos 

100 100 100 100 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 
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Constatou-se o alargamento dos Ecopontos a todas as freguesias, mas continua a 

registar-se o mau funcionamento de algumas ETAR´s. 

 

Programa: Resíduos Perigosos 

 

Objectivos: 

- Contribuir para a manutenção das condições higio-sanitárias e de salubridade de 

pessoas e meios 

- Impedir o contacto humano com resíduos produzidos contaminados 

- Actualização da quantidade de resíduos produzidos pelas entidades privadas e 

pelos serviços públicos de saúde 

 

Quadro nº. 112 - Resíduos Perigosos 
Percentagem Atingida Indicadores 

2000 2001 2002 2003 

Estabelecimentos 

privados de saúde e 

assistência com 

levantamento da 

quantidade e destino 

dos resíduos 

contaminados 

produzidos 

100 a) a)28 100 

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal 

 

Foi feito o levantamento dos resíduos produzidos por todas as unidades de saúde 

públicas e privadas. 

  

Outros equipamentos de saúde existentes no Concelho: 

- Um laboratório 

- Três postos de colheita de análises clínicas 

- Seis consultórios privados médicos  

- Duas Policlínicas 

 

 

                                                 
a)28 Actividades não desenvolvidas em 2001 e 2002 
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6.2 - Deficiência 
 

A deficiência está intimamente relacionada com a saúde, causando diversas 

limitações. 

As limitações sentidas pelas pessoas portadoras de deficiências, nomeadamente, 

na participação escolar, no mercado de trabalho e nas actividades sociais deixaram de 

ser vistas como resultado das suas incapacidades, mas devido às barreiras sociais 

existentes. 

É necessário sensibilizar toda a população, bem como as entidades públicas e 

privadas, para a necessidade de combater todas as formas de exclusão e discriminação 

social e profissional dos deficientes. É urgente garantir a sua participação e a inserção 

na sociedade. 

O conhecimento da realidade estatística sobre esta população, torna-se essencial 

para se obter um conhecimento mais aprofundado das suas condições de vida.    

 
Quadro nº. 113 - População residente no Concelho com deficiência 

Deficiência Sem grau 

atribuído 

Inferior a 30% De 30 a 59% De 60 a 80% Superior a 80% 

Auditiva 41 4 4 2 4 

Visual 64 13 14 8 20 

Motora 81 12 18 36 29 

Mental 42 9 5 9 8 

Paralisia 

Cerebral 

9 1 - 1 8 

Outra 

Deficiência 

59 9 5 19 10 

Total 296 

54.4% 

48 

8.8% 

46 

8.5% 

75 

13.8% 

79 

14.5% 

Fonte: Censos 2001 

 

Os dados fornecidos pelo quadro levam-nos a concluir que existem no Concelho, 

um total de 544 deficientes, o que representa 5.2 % da população total do Concelho. 

Na população com deficiência, cerca de 54.4% não tem grau de incapacidade 

atribuído. Constatamos ainda que 14.5% da população tem uma incapacidade superior a 

80%. 
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Pela análise do quadro podemos ainda verificar que a principal deficiência, é a 

deficiência motora, é por isso urgente dotar o concelho de infra-estruturas que facilitem 

a mobilidade destas pessoas. 

O tipo e o grau de deficiência podem condicionar a participação da pessoa 

deficiente em todas as vertentes sociais, criando-se por vezes situações de 

discriminação. Todos nós temos o dever de combater essas situações e de dar 

oportunidade a essas pessoas de mostrarem as suas potencialidades. 

 

Quadro nº. 114 - Tipo de deficiência segundo o escalão etário em 2001 
Grupo Etário Auditiva Visual Motora Mental Paralisia 

Cerebral 

Outra 

Deficiência 

0-14 1 7 - 1 2 3 

15-24 1 14 8 12 1 12 

25-54 20 36 35 30 9 27 

55-64 7 14 25 11 2 14 

≥ 65 26 48 108 19 5 42 

Total 55 119 176 73 19 98 

Fonte: www.ine.infoline 

 

Analisando o tipo de deficiência segundo o escalão etário, verifica-se que os 

escalões etários mais afectados pela deficiência auditiva, visual, motora e outra 

deficiência, é o escalão de idades ≥ 65 anos, este fenómeno leva-nos a concluir que na 

maior parte dos casos, esta deficiência não é congénita, mas foi adquirida com o avançar 

da idade. Trazendo consigo os problemas comuns da velhice, surdez, dificuldades de 

visão e de mobilidade.  

No escalão dos 25-54 anos, as deficiências com maior incidência, são a auditiva, 

visual, motora e mental, sendo este um escalão com pessoas mais jovens, muitas destas 

deficiências já são congénitas e outras foram causadas por acidentes. 

De acordo com esta análise, é necessário criar no Concelho as condições para que 

os deficientes sejam apoiados e eventualmente inseridos profissionalmente, pois muitos 

deles ainda são bastante jovens. Neste aspecto será importante sensibilizar as entidades 

empregadoras, para este problema com que se debatem as pessoas com deficiência. 
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Quadro nº. 115 - População Residente Deficiente com 15 ou mais anos, 

segundo o principal meio de vida em 2001 
Principal Meio de Vida Nº 

Trabalho 73 

Rendimentos da propriedade e da empresa - 

Subsídio de desemprego 7 

Subsidio temporário por acidente de trabalho ou doença 

profissional 

5 

Outros subsídios temporários 1 

Rendimento Mínimo Garantido 5 

Pensão / Reforma 346 

Apoio Social 13 

A cargo da família 73 

Outra situação 7 

Fonte: www.ine.pt-infoline 

 

Pela análise do quadro, constata-se que a maioria dos deficientes com 15 ou mais 

anos, têm como principal meio de vida, a pensão/reforma. Outro dado que ressalta 

refere-se ao número de deficientes que estão a cargo da família e aqueles que vivem do 

seu trabalho. 

Em relação à pessoa com deficiência, temos no Concelho uma Instituição de 

Solidariedade Social direccionada para o seu apoio, a Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral – Pólo de Oliveira do Conde. 

 

Quadro nº. 116 - Famílias Clássicas, segundo a sua dimensão e o número de deficientes em 

2001 
Dimensão das famílias Número de deficientes Nº de Famílias 

Sem deficientes 592 Com 1 membro 

Com 1 deficiente 41 

Sem deficientes 1022 

Com 1 deficiente 128 

Com 2 membros 

Com 2 deficientes 16 

Sem deficientes 684 

Com 1 deficiente 96 

Com 2 deficientes 20 

Com 3 membros 

Com 3 deficientes 2 

Sem deficientes 936 

Com 1 deficiente 132 

Com 2 deficientes 20 

Com 4 ou mais membros 

Com 3 deficientes ou mais deficientes 6 

Fonte: www.ine.pt-infoline 
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A maior parte dos deficientes está inserida em famílias de 4 ou mais elementos, 

sendo estas famílias já por si, numerosas, o facto de terem deficientes a seu cargo ainda 

agrava mais a sua situação. 

No Concelho, existem 461 famílias que têm deficientes a seu cargo. É pois 

necessário aumentar os apoios aos deficientes e às suas famílias, no sentido de melhorar 

a sua qualidade de vida.  

As entidades públicas e privadas deverão investir mais recursos na eliminação de 

barreiras arquitectónicas e implementar mais acções de sensibilização para a integração 

social das pessoas com deficiência, pois muitas vezes estas pessoas são excluídas da 

sociedade por faltas de oportunidades, conduzindo a situações de pobreza e exclusão 

social. 

 

ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal Delegação de 

Viseu 
A ACAPO é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins 

lucrativos, que possui acordo de cooperação com a Escola Superior de Educação de 

Viseu, do Instituto Superior Politécnico de Viseu e com a Fundação para a Divulgação 

das Tecnologias de Informação, que visa integrar socialmente os deficientes visuais do 

Distrito de Viseu.  

Esta Instituição tem como objectivos:  

- Sensibilizar a opinião pública para a problemática de deficiência visual;  

- Prestar apoio/orientação/encaminhamento à população com deficiência visual; 

- Levantamento dos deficientes visuais e suas necessidades do Distrito de Viseu; 

- Articulação entre entidades para uma melhor inserção a nível escolar, 

profissional e social 

 

Os destinatários da ACAPO são Pessoas Cegas e Amblíopes com grau de 

deficiência igual ou superior a 60%.  

A Delegação de Viseu da ACAPO funciona de 2ª a 6ª feira das 9.30h às 12.30 e 

das 14.00h às 18.00h.  

 

Na área da deficiência visual, foi assinado um protocolo com a Câmara Municipal 

de Carregal do Sal e a ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal 
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Delegação de Viseu, denominado projecto “Reintegrar, apoio à cegueira em idade 

tardia”. A Câmara Municipal de Carregal do Sal assumiu o compromisso de apoiar a 

detecção dos cidadãos necessitados de reabilitação e assegurar o financiamento do 

projecto. 

 Iniciou-se assim o apoio a pessoas portadoras de deficiência visual nas áreas de: 

orientação e mobilidade; reconhecimento do dinheiro; actividades da vida diária; Braille 

e atendimento psico-social, de modo a facilitar a sua reintegração na família ena 

comunidade. 

Nos anos de 2003 e 2004, a delegação de Viseu da ACAPO, prestou os seguintes 

apoios a pessoas portadoras de deficiência visual deste Concelho: 

 

Quadro nº. 117 - Apoios Prestados pela ACAPO 
Freguesias 2003 2004 

Beijós  5 3 

Cabanas de Viriato 2 2 

Currelos 2 2 

Papízios 4 2 

Parada 1 0 

Sobral de Papízios 0 0 

Oliveira do Conde 2 2 

Total 16 11 

Fonte: ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (Delegação de Viseu) 

 

Perante estes resultados, a ACAPO, conclui que ainda não foram identificadas 

todas as pessoas portadoras de deficiência visual que existem no Concelho, mas o seu 

trabalho para além de reabilitar e reintegrar as pessoas já sinalizadas é também 

continuar a detectar novos casos que vão surgindo através do contacto com a população 

e que poderão vir a necessitar do seu apoio. 
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7 - Acção Social no Concelho de Carregal do Sal 
 

A Acção Social consiste numa forma de Protecção Social, destinada a prevenir 

determinadas situações de carência económica ou social e assegurar especial protecção 

aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, deficientes e idosos. A 

Acção Social pode ser desenvolvida através de serviços e equipamentos. 

Neste capitulo iremos mencionar as respostas existentes no Concelho dentro do 

sector da Acção Social, nomeadamente uma breve caracterização das Instituições de 

Solidariedade Social, Pensionistas, o Rendimento Social de Inserção, a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens, o Plano Municipal de Prevenção da 

Toxicodependência, o Projecto Despertar e as Competências do Sector da Acção Social 

do Municipio de Carregal do Sal.  

 

7.1 - Caracterização das Instituições de Solidariedade Social 

 
Um dos principais problemas do Concelho em termos demográficos é o 

envelhecimento da população. Para colmatar e minimizar um pouco essa problemática 

existem no Concelho várias Instituições de Solidariedade Social que prestam apoio 

essencialmente aos idosos, mas também aos deficientes e crianças. Estas Instituições 

são muitas vezes o único auxílio que muitas famílias possuem para cuidar dos seus 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 143  

Quadro nº. 118 - Instituições de Solidariedade Social existentes no Concelho 
Freguesia Instituição  Valências Nº de Utentes Acordos com a 

Segurança Social 

Cabanas de Viriato Centro Social Professora 

Elisa Barros Silva 

 Internamento em Lar 

 Apoio Domiciliário 

 31 

 28 

25 

                35 

 
Fundação Comendador 

José Nunes Martins 

Unidade de Apoio 

Integrado 

12 10 

Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral – Pólo 

de Oliveira do Conde 

Centro de Actividades 

Ocupacionais 

Lar Residencial 

25 

 

13 

24 

          
                10 

Oliveira do Conde 

 

Caritas Paroquial de 

Oliveira do Conde 

Apoio Domiciliário com 

alimentação e higiene 

Apoio Domiciliário 

Integrado 

17 

 
          2 

20 

          
          10 

Currelos  Santa Casa da Misericórdia 

de Carregal do Sal 

Creche 

 Lar 

60 

25 

 

58 

         20 

Parada Caritas Paroquial de 

Parada 

Mini-lar 

Apoio Domiciliário 

7 

31 

7 

         25 

Beijós Caritas Paroquial de Beijós Apoio Domiciliário  

Centro de Dia 

32 

3 

30 

          5 

Sobral Centro de Dia “Mão 

Amiga” 

Centro de Dia 5 - 

Fonte: IPSS do Concelho de Carregal do Sal 

 
Todas as Freguesias do Concelho, à excepção de Papízios possuem Instituições de 

Solidariedade Social, com várias valências (Lar, Centro de Dia, Centro de Actividades 

Ocupacionais, Apoio Domiciliário, Unidade de Apoio Integrado, Creche). 
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Centro Social Professora Elisa Barros Silva29 
 

O Centro Social Professora Elisa Barros Silva é uma Instituição de Solidariedade 

Social, com sede em Cabanas de Viriato, fundada em 1988. 

Tem como principal preocupação principal o bem-estar dos utentes, prestando 

cuidados que vão desde a saúde até à animação e apoio psicossocial. 

Valências: 

• Internamento em Lar - beneficiam deste serviço 31 idosos 

A Instituição possui 17 quartos, com 31 camas. Têm 12 idosos dependentes, 6 

semi-dependentes e 13 autónomos. A idade média dos idosos desta instituição é de 85 

anos. Em relação ao estado civil: 2 casados, 3 divorciados, 19 viúvos e 6 solteiros. Têm 

em média 3 filhos. Estes utentes são provenientes dos Concelhos de Carregal do Sal, 

Tondela, Tábua, Castelo Branco e Régua.     

 • Apoio Domiciliário - abrangendo 28 idosos, que inclui serviço de higiene 

pessoal, fornecimento de refeições, limpeza da casa e lavagem de roupas. 

 

Actividades desenvolvidas: 

- Fisioterapia, natação, passeios, colónia de férias, comemoração de épocas 

festivas, actividades na Instituição com grupos de animação (dança, teatro, visita de 

alunos de várias escolas do Concelho, etc.) 

 

 

 

 

                                                 
29 Critérios de admissão de um idoso nesta Instituição: 

- Pessoas com 65 e mais anos cuja situação social, familiar, económica e/ou de saúde não lhes permita permanecer no seu 

meio habitual de vida; 

- Pessoas de idade inferior a 65 anos em condições excepcionais, a considerar caso a caso. 

Com os seguintes critérios de prioridades: 

- Situações de risco – pessoas que não possam continuar no domicílio devido a incapacidade/dependência física; idade 

muito avançada; isolamento geográfico e conflitos familiares; 

- Situações encaminhadas por outras Instituições de idosos sem a resposta de lar; 

- Sócios e residentes na freguesia e Concelho -  Situações temporárias justificadas por impedimento temporário dos 

familiares; 

- A solicitação do próprio. 
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Quadro nº. 119 - Recursos Humanos da Instituição 
1 Técnica Superior de Serviço Social 

1 Encarregada geral 

2 Cozinheira 

2 Ajudantes de Cozinha 

13 Ajudantes de Lar 

Nº de Funcionários 

4 Auxiliares 

Total 23 Funcionários 

 

Esta Instituição procura manter sempre o contacto com a família do idoso, e 

sempre que se justifique contactam a família para que esteja ao corrente do que se está a 

passar com o idoso.  

No sentido de integrar os idosos na sociedade e destes ensinarem e partilharem as 

suas experiências com os mais jovens, esta Instituição realiza algumas actividades 

intergeracionais, tendo em vista um intercâmbio de saberes. Anualmente desenvolvem-

se actividades em que os Idosos se deslocam às escolas e participam em actividades 

com as crianças e vice-versa. (Os dados desta Instituição referem-se a Janeiro de 2005) 

 

 

Fundação Comendador José Nunes Martins30 

 
A Fundação José Nunes Martins é uma Instituição de Solidariedade Social, situada 

na Freguesia de Oliveira do Conde. Foi criada no dia 1 de Novembro de 1957, com 

estatutos reformulados pelo Despacho de 16 de Abril de 1998 do Secretário de Estado 

da Inserção Social. 

                                                 
30 Critérios de admissão de um idoso nesta Instituição: 

- A admissão de utentes é da responsabilidade da Equipa de Cuidados Integrados, sedeada no Centro de Saúde de Carregal 

do Sal. 

São condições gerais de admissão: 

- Ser natural do Concelho de Carregal do Sal, ou nele residente há mais de cinco anos, devendo apresentar documento 

comprovativo da naturalidade ou residência. É abrangido por este ponto, o conjugue de qualquer pessoa que requeira a admissão; 

- Comunicação da equipa acompanhada pelos elementos de identificação ou outros que a mesma entenda indispensáveis; 

- Existência de vaga; 

- Submeter-se a entrevista. 

Só poderão ser admitidos utentes que não sejam do Concelho de Carregal do Sal quer pela naturalidade quer pela 

residência, quando existirem vagas e não haja candidatos. 
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A Instituição tem uma valência de Unidade de Apoio Integrado, tendo por base 

um Acordo de Cooperação celebrado entre a Administração Regional de Saúde do 

Centro, o Centro Regional da Segurança Social do Centro e a Fundação José Nunes 

Martins.  

A referida Instituição tem actualmente 12 utentes. Tendo capacidade para 13 

utentes, apesar de ter acordo com a Segurança Social apenas para 10 utentes. 

Destes 12 utentes, apenas 2 são autónomos, são 8 Mulheres e 4 homens. Em 

relação ao estado civil, 3 são Casados, 6 Viúvos e 3 Solteiros. A Média de idade dos 

utentes é de 77 anos.  

Os utentes são oriundos do Concelho de Carregal do Sal.  

 
Objectivos da Instituição: 

- A fundação tem por objectivo contribuir para a promoção da saúde e da 

solidariedade social dos habitantes do Concelho, qualquer que seja a sua idade e origem 

– domicilio ou Instituição, Centro de Saúde, Lar de Idosos e Hospital. 

Para a realização do seu objectivo, a Instituição propõe-se a atender pessoas, cuja 

situação clínica e social não for possível de outra resposta, seleccionada pela Equipa de 

Cuidados Integrados do Concelho. 

- Proporcionar serviços permanentes e adequados à satisfação das necessidades 

básicas dos seus residentes. 

- Criar, ainda condições de autonomia de forma a habilitá-las a regressar ao seu 

domicílio ou ambiente sócio-familiar, mesmo que necessitem de Apoio Domiciliário 

Integrado. 

 

Quadro nº. 120 - Recursos Humanos da Instituição 
1 Técnica Superior de Serviço Social Nº de Funcionários 

11 Auxiliares de Serviços Gerais 

Total 12 Funcionários 

 

A maioria dos utentes desta Instituição recebe visitas muito esporádicas por parte 

dos familiares ou amigos. 

No entanto, existem quatro famílias que visitam os seus familiares com alguma 

regularidade. 
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A Instituição, sempre que possível, mantém um contacto regular com a família do 

utente. (Os dados desta Instituição referem-se a Dezembro de 2004) 

 

Santa Casa da Misericórdia do Carregal do Sal31 

 
A Santa Casa da Misericórdia foi fundada em 23 de Dezembro de 1986.  

O Lar da Santa Casa da Misericórdia é uma das suas valências mais recentes. 

Começou a funcionar no dia 17 de Fevereiro 2002, para acolher inicialmente 4 idosos. 

 A construção do Lar da Santa Casa, foi apoiada e comparticipada, por algumas 

entidades entre elas está a Câmara Municipal de Carregal do Sal. É constituído por salas 

de lazer, cozinha, refeitório, lavandaria, sala médica e 30 quartos, alguns equipados para 

idosos com dificuldades especiais. 

A Santa Casa da Misericórdia tem três valências: 

• “ O Ninho”- Creche dos 2 aos 3 anos e jardim-de-infância dos 3 aos 6 anos, com 

a componente de apoio à família, pois realiza serviço de almoço, lanche e 

prolongamento de horário, beneficiam deste serviço 60 crianças. 

É o único equipamento de apoio à infância, no Concelho. 

• Lar de Idosos - A Santa Casa da Misericórdia tem actualmente 25 utentes, mas 

tem capacidade para 30, possui 16 quartos e 30 camas, 13 dos seus utentes são 

autónomos e apesar de alguns terem pequenos problemas de saúde, não está nenhum 

acamado, 16 são mulheres e 9 homens, quanto ao estado civil 6 são casados e 19 viúvos, 

a idade media é de 82 anos. Freguesias de origem dos utentes: Oliveira do Conde, 

Beijós e Papízios. 

 

Actividades desenvolvidas por estes idosos: Passeios e almoços no exterior. 

 
                                                 

31 Critérios de admissão de um idoso nesta Instituição: 

- Ser natural ou residente no Concelho de Carregal do Sal 

- Verificar-se isolamento social e/ou geográfico 

- Comprovada ausência de apoio familiar 

- Desajustamento e/ou conflito familiar grave 

- Situações encaminhadas por outras instituições de idosos sem resposta Lar 

- Por solicitação do próprio 

- Insuficiência de recursos económicos, de condições habitacionais condignas ou outras, que impossibilitem a permanência 

do idoso no seu domicílio, mesmo com apoio ao nível do centro de dia ou apoio domiciliário 

- Idoso que tenha conjugue internado na mesma instituição 
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Quadro nº. 121 - Recursos Humanos da Instituição 
1 Secretária de Direcção 

1 Escriturária 

1 Cozinheira 

2 Ajudantes de Cozinha 

Nº de Funcionários 

10 Ajudantes de Lar 

Total 15 Funcionários 

 

Nesta Instituição quase todos idosos recebem a visita de familiares e amigos, só 1 

ou 2 idosos é que não recebem a visita nenhuma. 

A Instituição tenta manter um contacto regular com a família dos idosos e 

considera que os idosos deveriam participar na sociedade com os mais jovens, existindo 

já algum intercâmbio neste sentido através das visitas dos familiares com crianças e 

adolescentes, visitas das crianças do jardim de infância desta Santa Casa e espectáculos 

(rancho, música, teatro) que as Instituições deste Concelho fazem neste Lar. (Os dados desta 

Instituição referem-se a Setembro de 2004) 
 

Caritas Paroquial de Parada 

 
A Caritas Paroquial de Parada é uma Instituição de Solidariedade Social, sedeada 

em Parada. 

Tem 2 tipos de valência: 

• Mini-lar para 7 utentes 

• Apoio domiciliário para 25 utentes, disponibilizam serviços de higiene, limpeza, 

lavagem de roupa e alimentação 

 

Quadro nº. 122 - Recursos Humanos da Instituição 
1 Encarregada 

1 Cozinheira 

1 Ajudante de Cozinha 

2 Ajudantes de Lar 

Nº de Funcionários 

4 Ajudantes Domiciliárias Familiares 

Total 9 Funcionários 

(Os dados desta Instituição referem-se a Janeiro de 2005) 

 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 149  

Caritas Paroquial de Oliveira do Conde 

 
A Caritas Paroquial de Oliveira do Conde é uma Instituição de Solidariedade 

Social, com sede em Oliveira do Conde. 

Possui duas valências: 

• Apoio domiciliário com alimentação e higiene, prestam apoio a 17 utentes e tem 

acordo para 20 

• Apoio domiciliário integrado, actualmente apoiam 2 utentes tem acordo com a 

Segurança Social para 10 utentes 

 

Quadro nº. 123 - Recursos Humanos da Instituição 
1 Cozinheira Nº de Funcionários 

4 Assistentes Domiciliárias Familiares 

Total 5 Funcionários 

 

Esta Instituição conta ainda com a colaboração de 3 Voluntárias. (Os dados desta 

Instituição referem-se a Dezembro de 2004) 
 

Caritas Paroquial de Beijós 

 
A Caritas Paroquial de Beijós é uma Instituição de Solidariedade Social, com sede 

em Beijós, desenvolve desde 1988, actividades relacionadas com a solidariedade, 

cultura e recreio. 

Realizam a sua actividade através de 2 valências: 

• Apoio domiciliário – A 32 utentes, refeições (Almoço, jantar e um complemento 

para o Lanche), higiene pessoal, limpeza da casa e tratamento de roupa, este último 

apoio é feito nas instalações da Instituição, uma funcionária vai a casa do utente traz a 

roupa do mesmo, que é lavada e passada na lavandaria da Caritas. 

• Centro de Dia – Apoiam 3 utentes, infelizmente o Centro de Dia não tem a 

aceitação por parte dos utentes como gostariam, a maior parte dos idosos não quer 

deixar o aconchego dos seus lares. E por mais tentativas que se façam no sentido de 

explicar-lhes que no Centro de Dia apenas passam o dia e convivem com outros idosos, 

eles recusam-se a frequentar diariamente o Centro de Dia, vindo apenas para 

participarem nos convívios organizados pela Instituição. 
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 As actividades desenvolvidas por esta Instituição passam, essencialmente:  

- Pela promoção do convívio entre idosos, seja em festas organizadas pela Caritas, 

o Dia do Idoso, Festa de Natal, Magusto, Dia da Criança, Festa da Páscoa, Dia da 

Inauguração do Centro, etc, e pela participação em outras actividades promovidas por 

outras entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Carregal do Sal, passeios, 

visitas guiadas, etc. 

 

Quadro nº. 124 - Recursos Humanos da Instituição 
1 Técnica Superior de Serviço Social 

1 Ajudante de Centro de Dia 

1 Cozinheira 

3 Ajudantes familiares 

Nº de Funcionários 

1 Auxiliar de Serviços Gerais 

Total 7 Funcionários 

 

A Caritas Paroquial de Beijós presta auxílio a 3 localidades: Beijós, Pardieiros e 

Sangemil. Através do Banco Alimentar abrange, ainda, Póvoa da Pegada e Póvoa de 

Lisboa. 

A Instituição faz questão em manter contacto com os familiares dos idosos sempre 

que possível, em alguns casos é complicado devido à distância, mas tudo se resolve 

através de um telefonema. 

 

Sempre que fazem uma festa na Caritas, é comum convidar o Grupo de Jovens de 

Beijós para participar na festa e o Dia da Criança é festejado na Caritas com a 

colaboração das “escolinhas” de Beijós e Pardieiros. Para esta Instituição é importante 

haver uma troca inter-geracional, os mais novos aprendem com os mais velhos e vice-

versa. (Os dados desta Instituição referem-se a Outubro de 2004) 

 

Centro de Dia de Sobral – Centro de Dia “Mão Amiga” 

 
Este Centro de Dia é o resultado do aprofundamento do serviço de Apoio 

Domiciliário que o Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato 

tem efectuado nesta freguesia. 
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Surgiu a possibilidade de acordar um Protocolo com a Junta de Freguesia do 

Sobral, através do qual esta cedeu as instalações e o Centro Social assumiu toda a 

responsabilidade pelo equipamento e gestão. 

A inauguração e abertura do Centro de Dia “Mão Amiga” teve lugar no dia 27 de 

Novembro de 2004.   

Apesar desta Instituição estar em funcionamento há relativamente pouco tempo já 

conta com 5 utentes em Centro de Dia, estes utentes usufruem de almoço, lanche e 

jantar. Funciona das 11 às 19 horas, tem ao serviço uma ajudante familiar que presta 

apoio a estes utentes. (Os dados desta Instituição referem-se a Janeiro de 2005) 

 

Na área da Terceira Idade as Instituições e os idosos deparam-se com 

diversas dificuldades, de seguida passamos a enumerar algumas delas:  

 

- As grandes dificuldades sentidas pelas Instituições estão relacionadas com 

problemas financeiros, tendo em conta as despesas versus receitas, esta dificuldade só 

poderá ser ultrapassada se os Acordos com a Segurança Social forem alargados; 

- A animação e os cuidados de enfermagem/médicos são insuficientes; 

- A nível dos Idosos, a principal dificuldade é de gerir as emoções sentidas com a 

ausência da família; 

- As famílias muitas vezes não manifestam qualquer interesse pelos idosos; 

- Problemas de saúde devido em grande parte à idade; 

- Muitos idosos são entregues a um lar contra a sua vontade; 

- A nível dos Idosos, a principal dificuldade é de gerir as emoções sentidas com a 

ausência da família. Apesar de nas Instituições ser feito tudo para que o idoso tenha uma 

vida confortável e minimamente aceitável, verificam-se dificuldades ao nível afectivo, 

pois uma Instituição jamais pode substituir o amor e carinho da família. No que diz 

respeito ao seu modo de vida, normalmente dizem estar bem, gostam do local onde 

vivem, dos vizinhos e amigos e até das suas casa, que muitas vezes estão num estado de 

degradação muito avançado, mas não querem alterações… “ A casa é minha, foi aqui 

que nasci, e nunca caiu, não vai ser agora no final da minha vida que vai cair, além do 

mais não vale a pena mexer em nada, estou velho e não gosto de confusões e 

modernices, a casa está bem assim…”! 

- A maior dificuldade dos Técnicos é convencer os idosos que por serem pessoas 

com alguma idade, não significa que tenham de viver em condições degradantes e que 
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coloquem em risco a própria vida, todos nós temos direito ao Bem Estar Social, 

tenhamos nós vinte anos ou noventa anos, o importante é preservar a nossa saúde física 

e mental.  

 

Para alguns idosos a única alternativa é irem para um Lar. Alguns dos 

motivos pelos quais os idosos decidem ir para uma Instituição:    

                                                                                                                                                                 

- Solidão;  

- Falta de retaguarda familiar; 

- Necessidade de apoio para a realização de determinadas actividades diárias; 

- Incapacidade/dependência física e Mental; 

- Idade muito avançada; 

- Isolamento geográfico e/ou social; 

- Conflitos familiares; 

- Insuficiência de recursos económicos, de condições habitacionais condignas ou 

outra que impossibilitam a permanência do idoso no seu domicilio, mesmo com apoio 

ao nível do centro de dia ou apoio domiciliário; 

- Muitos idosos estão acamados, necessitando de cuidados permanentes ao longo 

do dia. 
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Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – Pólo de Oliveira do 

Conde32 

 
O Pólo de Oliveira do Conde, faz parte do Núcleo Regional de Viseu Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral que é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, que surgiu em 1982, face às necessidades sentidas por um grupo de Pais e 

Técnicos, na tentativa de dar uma resposta a um elevado número de casos com paralisia 

cerebral no Distrito de Viseu. Iniciou o seu apoio em 1982, nas áreas de reabilitação e 

intervenção sócio-educativa. 

Ao longo dos anos e face às exigências sentidas, foi criando respostas tendo como 

objectivos a integração social da criança, jovem e adulto portador de deficiência. 

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, ao longo da sua actuação foi 

sentido que uma intervenção descentralizadora dos serviços, próxima das realidades 

locais, seria a melhor forma de dar resposta às necessidades das famílias. 

O Pólo de Oliveira do Conde foi criado em Setembro de 2000, após a celebração 

dum protocolo entre a Câmara Municipal, a Fundação José Nunes Martins e a 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Nasce da necessidade em dar resposta às 

pessoas portadoras de deficiência e apoiar as suas famílias, que se deparam no dia-a-dia 

com uma série de dificuldades. 

 

                                                 
32 Critérios de admissão de uma Pessoa com Deficiência 

No Centro de Actividades Ocupacionais (C.A.O): 

- Ser portador de Paralisia Cerebral, ou qualquer situação neurológica afim; 

- Ter idade igual ou superior a 16 anos e não reunir as condições para aplicabilidade do regime de emprego protegido, ou qualquer resposta 

ao nível do emprego; 

- Residir nos Concelhos de Nelas, Carregal do Sal, Santa Comba Dão, Tondela e Mortágua, enquanto não existirem unidades concelhias; (E 

eventualmente outros Concelhos que a Direcção da Instituição venha a aprovar) 

- A vulnerabilidade económica-social e o isolamento; 

- A frequência em outra valência da Instituição; 

- A antiguidade do pedido de admissão 

 

No Lar Residencial: 

- Ser portador de Paralisia Cerebral, ou qualquer situação neurológica afim; 

- Tem por destinatários jovens e adultos, com deficiência, de idade igual ou superior a 16 anos; 

- Podem ainda ser admitidos candidatos com idades inferiores a 16 anos, cuja situação sócio-familiar o aconselhe e se tenham esgotado as 

possibilidades de encaminhamento para outras respostas sociais; 

- Residir nos Concelhos de Nelas, Carregal do Sal, Santa Comba Dão, Tondela e Mortágua; (E eventualmente outros Concelhos que a 

Direcção da Instituição venha a aprovar) 

- Haver necessidade de apoio à família, com vista ao equilíbrio das relações familiares; 

- Encontrar-se em situação de risco social, provindo de famílias destruturadas e, ou, isoladas, ou ainda sem rectaguarda familiar.  
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Possui as seguintes valências: 

• Centros de Actividades Ocupacionais (C.A.O) - desenvolvem actividades para 

jovens e adultos com deficiência grave ou profunda. Têm como objectivo criar 

condições de equilíbrio psicológico que permita aos jovens a valorização pessoal, 

dignificação humana e qualidade de vida, inseridos na família e na sociedade. 

O C.A.O. – O equipamento tem capacidade para 30 utentes, dando resposta 

actualmente a 25. Destes, 17 são utentes autónomos e 8 têm deficiência grave 

(Profundos). 

 

Quadro nº. 125 - Nº de Utentes do Centro de Actividades Ocupacionais por 

Sexo 
Sexo 

Masculino Feminino 

Total 

13 12 25 

 

 

Quadro nº. 126 - Nº de Utentes do Centro de Actividades Ocupacionais por 

Idades 
Idades  Nº de Utentes 

20  2 

21 1 

23 1 

24 3 

25 1 

26 1 

27 3 

28 2 

29 2 

30 1 

31 2 

33 2 

34 1 

36 2 

37 1 

 

• Lar residencial – Apoia pessoas com deficiência e as respectivas famílias em 

situação de dependência em regime permanente ou temporário. O equipamento tem 
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capacidade para 15 utentes, dando resposta actualmente a 13. Destes utentes 6 são 

autónomos e 7 têm deficiência grave (Profundos). 

 

Quadro nº. 127 - Nº de Utentes do Lar Residencial por Sexo 
Sexo 

Masculino Feminino 

Total 

7 6 13 

 

Quadro nº. 128 - Nº de Utentes do Lar Residencial por Idades 
Idades  Nº de Utentes 

20  1 

21 1 

23 1 

28 2 

30 1 

31 1 

33 2 

34 1 

36 2 

37 1 

 

 

Tipo de Deficiência dos Utentes desta Instituição: 

 

- Sequelas de traumatismo craniano (acidente de viação) 

- P.C.- Diplegia espástica, atraso motor 

- P.C.- Forma mista (piramidal + atáxia) 

- Anoxia neonatal, atraso psicomotor + Tetraparésia espática 

- P.C.- Hemiparésia à esquerda espástica 

- P.C.- Tetraparésia espática por encefalite post-vacinal 

- P.C. - Tetraparésia espática, anóxia neonatal, atraso psicomotor 

- Hemiparésia à esquerda espástica. Crises convulsivas generalizada de díficil 

controle 

- Paralisia Cerebral hipotónica (forma extra piramidal de P.C.) 

- Hemiparésia direita. Anoxia neonatal 

- P.C.- Forma mista (piramidal + extrapiramidal). Atraso psicomotor grave 

- Hemiparésia direita espástica 

- P.C.- Tetraparésia espática, Epilepcia + convulsões 
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- Anoxia cerebral neonatal, com atraso psicomotor + Microcefalia 

- Atraso mental profundo de causa genética autossómica recessiva 

- Anoxia neonatal, Tetraparésia espática + Microcefalia 

- Tetraparésia espática mais acentuada à direita. Afasia global 

- Mlelomeningocelo congénito + hidrocefalia 

- Debilidade mental e surda-muda 

- Anoxia neonatal, Hipotonia direita generalizada (alteração cromossómica, atraso 

psicomotor 

- Hipotonia, atraso psicomotor. Anoxia neonatal 

- Microcefalia, ataxia na marcha. Quadro misto (piramidal + cerebeloso) 

- Síndrome Parkinsónico juvenil – Doença degenerativa progressiva de etiologia 

desconhecida 

- Hidrocefalia post-meningite (estado vegetativo) 

- “Mal de Pott” com compreensão de medula. Atraso mental ligeiro 

 

Freguesia e Concelho de Origem33 

• Fiais da Telha, Papízios - Carregal do Sal 

• São João de Areias (2), São Joaninho, Fontainhas, Vimieiro*, Gestosa, Couto do 

Mosteiro*, Santa Comba Dão - Santa Comba Dão 

• Botulho, Tourigo*, Vila Nova da Rainha, Lageosa - Tondela 

• Abrunhosa*, - Mangualde 

• Freixo* - Mortágua 

• Travancela – Sátão 

• Santar (1+1*), Nelas*- Nelas  

• Bodiosa à Velha*, Campo*, Orgens *, Viseu*– Viseu 

• S. João da Pesqueira* 

 

 

 

 

                                                 
33 As residências que tiverem * são utentes que estão inscritos na valência de Lar Residencial. 
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Tipo de apoio prestado aos Utentes e Famílias 
No Centro de Actividades Ocupacionais (C.A.O) 

- Actividades socialmente úteis e estritamente ocupacionais: 

a) Socialmente úteis com o objectivo de proporcionar a valorização pessoal com o 

máximo aproveitamento das suas capacidades; 

b) Estritamente ocupacionais destinadas a favorecer o equilíbrio biopsicosocial 

 

- Objectivos: 

a) Apoio directo à pessoa com deficiência na promoção da sua realização pessoal, 

bem-estar e qualidade de vida; 

b) Desenvolvimento de competências através da realização de actividades 

ocupacionais ou socialmente úteis de carácter produtivo, lúdico, recreativo e sempre que 

se justifique terapêutico; 

c) Apoio à família no reforço do seu papel, no equilíbrio sócio-familiar e no 

envolvimento, acompanhamento e evolução das pessoas com deficiência; 

d) Envolvimento da comunidade e aproveitamento dos recursos, bem como a 

realização de iniciativas que contribuam para a integração social da pessoa com 

deficiência e promoção da mudança de atitudes. 

 

O Lar Residencial deve proporcionar: 

a) Condições de normalização de vida, bem-estar e integração social, assegurando 

um apoio no dia a dia de modo a possibilitar o exercício da autonomia numa óptica de 

co-responsabilização; 

b) Participação nas actividades de vida diária, de acordo com as respectivas 

capacidades; 

c) Ambiente que permita uma vivência que se aproxime do modelo familiar, 

proporcionando condições para que todos tenham uma perspectiva de vida condigna; 

d) Alimentação adequada às necessidades, sempre que possível elaborada com a 

participação dos utentes e dar cumprimento às prescrições médicas; 

e) Serviços domésticos necessários ao bem-estar da pessoa, nomeadamente a 

higiene pessoal e do ambiente, o serviço de refeições e tratamento de roupas.  
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Quadro nº. 129 - Recursos Humanos da Instituição 
1 Técnica Superior de Serviço Social 

1 Psicóloga 

1 Monitora 

1 Animadora Sócio-Cultural 

1 Administrativa 

4 A.E.A.C.D. 

1 Cozinheira 

1 Ajudante de cozinha 

1 Motorista 

Nº de Funcionários 

8 Ajudante de Lar 

Total 20 Funcionários 

 

Dificuldades sentidas pelos Utentes e pelos Técnicos 

• Ao nível dos Utentes: 

- Integração na comunidade; 

- Entrave causado pelas barreiras arquitectónicas; 

- Aceitação da sua própria deficiência. 

 

• Ao nível dos Técnicos: 

- Formação específica na área da reabilitação. (Os dados desta Instituição referem-se a Outubro de 

2004) 
 

Outros Equipamentos Sociais: 

 

Núcleo de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa para 

o Concelho de Carregal do Sal 

 
O Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira do Conde, fundado em 

Fevereiro de 1999, viu a sua Unidade de Socorro oficialmente criada no dia 26 de 

Setembro de 2004, com o juramento do compromisso de honra e a imposição de 

insígnias aos seus primeiros socorristas. 

O seu objectivo fundamental é a difusão e aplicação dos princípios fundamentais 

da Cruz Vermelha e das Convenções de Genebra. Designadamente na defesa da vida, 

saúde e dignamente humanas fomentando e organizando a colaboração voluntária e 
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desinteressada das pessoas singulares e colectivas, públicas ou privadas, na actuação e 

sustentação da instituição ao serviço do bem comum. 

O Núcleo de Oliveira do Conde para o Concelho de Carregal do Sal propõe-se: 

- Angariar sócios; 

- Apoiar a populaça a nível social; 

- Criar uma Unidade de Socorro; 

- Participar e promover acções de solidariedade  

 

O Núcleo de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha, está sediado nas antigas 

instalações da Junta de Freguesia de Oliveira do Conde, e os seus esforços já deram 

resultados possuindo já uma ambulância e uma Unidade com 12 socorristas.   
 

Pólo da Cooperativa Vários em Carregal do Sal 

 
A Câmara Municipal de Carregal do Sal celebrou um contrato de cedência das 

suas antigas instalações, com a Cooperativa Vários com sede em Tondela, nas quais está 

instalado o seu Pólo.    

A Câmara Municipal transporta diariamente para Tondela jovens para a formação 

e para o Centro de Actividades Ocupacionais. A Cooperativa Vários tem desenvolvido 

na área do Concelho, ao longo dos últimos anos, um trabalho essencialmente de apoio à 

população jovem e adulta portadora de deficiência ou doença mental com vista à sua 

formação profissional com o objectivo da sua reabilitação global e integração sócio-

profissional. 

 

7.2 - Rendimento Social de Inserção 
 

O Rendimento Social de Inserção foi instituído pela Lei nº 13/2003 de 21 de Maio, 

revogando o Rendimento Mínimo Garantido. 

O Rendimento Social de Inserção “ consiste numa prestação incluída no 

subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir às pessoas 

e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que contribuam 

para a satisfação de necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção 

laboral, social e comunitária” Lei nº 13/2003 de 21 de Maio 
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Normalmente quem requer o Rendimento Social de Inserção são pessoas que se 

encontram em situações de grave carência económica.  

De seguida apresentamos alguns dados sobre o Rendimento Social de Inserção, 

alguns deles ainda com a designação de Rendimento Mínimo Garantido. 

 

Quadro nº. 130 - Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido, segundo o 

Sexo e a Idade, em 2003 
Sexo Idade  Concelhos 

Homens Mulheres ≤ 24 Anos 25-39 Anos 40-54 Anos ≥55 Anos Total 

Carregal do 

Sal 

316 369 284 99 105 197 685 

Mortágua 145 150 107 47 43 98 295 

Santa Comba 

Dão 

329 412 295 103 134 209 741 

Tondela  455 483 370 133 154 281 938 

Dão-Lafões 6894 7790 6154 2156 2392 3982 14684 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

A população do Rendimento Mínimo Garantido é uma população 

predominantemente feminina, não só no Concelho de Carregal do Sal, mas em 

praticamente todos o Concelhos do País. Este facto pode ser explicado, pela maior 

vulnerabilidade das mulheres face a situações de pobreza e exclusão social. São elas que 

cuidam dos filhos, dos familiares doentes, em caso de viuvez, separação ou abandono, 

normalmente também são elas que assumem os filhos e as despesas ficam a seu cargo. 

Para muitas destas beneficiárias, os factores de vulnerabilidade acentuam-se com a 

dificuldade de manter um emprego por ausência de apoios à guarda das crianças. 

Em relação à idade, é uma população muito jovem, o que pode estar relacionado 

com as baixas qualificações profissionais e os baixos níveis de escolaridade desta 

população. 

Por outro lado, salienta-se também um número bastante significativo de 

Beneficiários do Rendimento Mínimo com 55 ou mais anos. O que poderá ter a ver 

também com a escolaridade muito baixa destes indivíduos, o que consequentemente 

originou percursos profissionais precários e irregulares, essas dificuldades são 

acrescidas pela idade e muitas vezes pelo seu débil estado de saúde. Existem ainda nesta 

situação casais que possuem apenas uma pensão por velhice. 
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Quadro nº. 131 - Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido, segundo o 

Tipo de Família, em 2003 
Concelhos Nuclear sem 

Filhos 

Nuclear com 

Filhos 

Alargada Famílias 

Monoparental 

Isolada Total 

Carregal do Sal 116 375 15 116 63 685 

Mortágua 53 106 - 70 66 295 

Santa Comba 

Dão 

145 365 4 152 75 741 

Tondela  155 471 15 189 108 938 

Dão-Lafões 2339 7752 189 2900 1504 14684 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

No que respeita à tipologia familiar dos Beneficiários do Rendimento Mínimo 

Garantido a família mais representada no Concelho é a Família Nuclear com Filhos 

(55%), seguida da Família Monoparental e Nuclear sem Filhos ambas com 17%. Nos 

outros Concelhos passa-se uma situação idêntica à do nosso Concelho.  

 

Quadro nº. 132 - Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido, segundo o 

Valor e duração da Prestação, em 2003 
Valor da Prestação Mensal em €(euros) Duração da prestação (meses) Concelhos 

0-50 50-200 200-400 400-500 500 e 

mais 

0-12 13-36 37-60 Mais de 

60 meses 

Carregal 

do Sal 

149 302 199 25 10 74 204 173 234 

Mortágua 54 178 58 5 - 20 114 81 80 

Santa 

Comba 

Dão 

204 315 184 38 - 81 214 189 257 

Tondela  229 524 182 3 - 88 316 255 279 

Dão-

Lafões 

2603 7245 3849 635 352 1166 3370 3859 6289 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

Tanto no Concelho de Carregal do Sal como nos outros Concelhos representados, 

o valor da prestação mensal de que beneficiam um maior número de beneficiários situa-

se entre os 50 e 200€ (euros). Os que usufruem de uma prestação igual ou acima de 

500€ (euros) são uma minoria, e na maior parte dos Concelhos esse valor raramente é 

atribuído. 

No que diz respeito à duração da prestação, no Concelho o maior número de 

beneficiários ultrapassa os 60 meses ou seja mais de 5 anos, passando-se a mesma 
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situação em alguns dos Concelhos representados. Alguns deles trabalham, apesar de 

serem trabalhos precários, mas muitos deles não querem trabalhar. Esta situação é 

preocupante, sendo necessário arranjar outras alternativas, como outra forma de 

ocupação, estas pessoas passando tanto tempo acomodam-se a esta situação, perdem 

hábitos de trabalho e passam a viver de subsídios. 
 

Quadro nº. 133 - Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido, segundo o 

Escalão de Rendimento, em 2003 

Escalão de Rendimento Mensal em €(euros) Concelhos 

0-100 100-300 300-500 500 e mais 

Carregal do Sal 83 313 210 79 

Mortágua 71 135 61 28 

Santa Comba Dão 99 328 228 86 

Tondela  103 387 296 152 

Dão-Lafões 2240 6555 4448 1441 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 
Quanto ao escalão de rendimento Mensal dos beneficiários do Rendimento 

Mínimo Garantido, usufruem um rendimento relativamente baixo tanto no nosso 

Concelho como nos outros, este situa-se entre os 100 e os 300 €(euros). Para quem tem 

uma casa de família para sustentar, e mais uma série de despesas, por mais esforços que 

faça, não consegue fazer com que este dinheiro chegue para tudo. Nesta situação o 

rendimento Mínimo Garantido é uma ajuda indispensável. 

Os beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido no Concelho são 

acompanhados por duas Técnicas de Serviço Social, uma da Segurança Social e outra da 

Câmara Municipal.  

 O Rendimento Mínimo Garantido foi implementado no Concelho de Carregal do 

Sal, em 30 de Julho de 1997. Os dados que se seguem referem-se ao início da sua 

adesão até Junho de 2004. 
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Quadro nº. 134 - Processos do Rendimento Mínimo Garantido / Rendimento 

Social de Inserção 
Processos Totais 

RMG 

Transição 

RSI 

Processos Activos 

Suspensos 

176 

Indeferidos 

Cessados 

Arquivados 

Processos Inactivos 

Transferidos 

399 

Sem Entrevista - Pendentes 

Com Entrevista sujeitos a 

Visita ou outro Contacto 

- 

Total de Processos Entrados 575 

 

Relativamente aos Processos do RMG/RSI no Concelho de Carregal do Sal, temos 

575 Processos, encontrando-se 176 activos e 399 inactivos. 34 

 
Quadro nº. 135 - Áreas de Inserção dos Beneficiários do Rendimento Mínimo 

Garantido / Rendimento Social de Inserção 
Freguesias Acção Social Educação Saúde Emprego/Formação 

Profissional 

Habitação 

Beijós 10 7 4 5 3 

Cabanas de 

Viriato 

7 6 9 3 - 

Currelos 10 10 15 7 1 

Oliveira do 

Conde 

10 6 11 4 - 

Papízios 4 3 3 2 1 

Parada 4 1 5 2 1 

Sobral 1 1 1 - 1 

Total 46 34 48 23 7 

 

O programa de inserção é visto, como um apoio para sair de uma situação de 

exclusão social. 

                                                 
34 Os dados do Rendimento Social de Inserção a nível local foram fornecidos pela Técnica de Serviço Social da Segurança 

Social do Concelho e pela Técnica de Serviço Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal 
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A maior parte dos acordos de inserção, foram realizados nas áreas da Saúde e na 

Acção Social.  

 
Um número significativo de casos dos beneficiários do Rendimento Social de 

Inserção, representa uma pobreza do tipo geracional, com privação de vários tipos na 

infância, desde carências alimentares graves, trabalho infantil, abandono precoce da 

escola, más condições habitacionais e problemas de saúde graves. Estas condições são 

agravadas pela inexistência ou falta de resposta adequada de equipamentos sociais, ou 

das instituições de saúde, de acção social, de educação e formação. 

 

7.3. -Segurança Social – Secção de Regimes 

 
O envelhecimento da população, traz consigo várias consequências, uma delas é o 

aumento das pensões. 

 

Quadro nº. 136 - Pensionistas por Invalidez, Velhice e Sobrevivência em 2003 
Concelhos Invalidez Velhice Sobrevivência Total 

Carregal do Sal 288 2136 777 3201 

Mortágua 323 2131 797 3251 

Santa Comba Dão 304 2503 1009 3816 

Tondela  739 6285 2108 9132 

Dão-Lafões 7389 53551 19132 80072 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

No Concelho de Carregal do Sal, o maior número de Pensionistas é por Velhice, 

facto que pode ser explicado pelo elevado número de idosos do Concelho. Seguindo-se 

as Pensões de Sobrevivência, onde na maior parte dos casos os beneficiários são viúvos. 

Quanto aos Pensionistas por Invalidez, são os que estão menos representados, e os que 

se encontram incapacitados para desempenhar uma profissão. 

Este cenário é idêntico em todos os outros Concelhos aqui representados. 

 

Para uma melhor clarificação é importante definir os seguintes conceitos: 

Pensão de Invalidez: “Prestação pecuniária mensal, concedida em vida dos 

beneficiários que, havendo completado um prazo de garantia de 60 meses de registo de 

remunerações, (para todos os regimes excluindo o regime de seguro social voluntário 
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em que o prazo é de 72 meses com entrada de contribuições), e antes de atingirem a 

idade de reforma por velhice, se encontrem, por motivo de doença ou acidente, 

definitivamente incapacitados de trabalhar na sua profissão. No regime não contributivo 

e equiparados trata-se de uma prestação concedida a trabalhadores rurais que não 

tiveram possibilidade de preencher o período de garantia.” 

 
Pensão de Velhice: “ Prestação pecuniária mensal, concedida em vida dos 

beneficiários, que tenham completado 15 anos civis com entrada de contribuições, com 

uma densidade contributiva de, pelo menos, 120 dias de registo de remuneração por 

ano, (excluindo o regime do seguro Social voluntário em que o prazo é de 144 meses 

com entrada de contribuições), e com idade mínima de 65 anos, para o sexo masculino. 

Para o sexo feminino a idade estava fixada em 62 anos até 1993 e, a partir de 1994, irá 

evoluir de 62 para 65 com um aumento de 6 meses por ano civil.” 

 

Pensão de Sobrevivência: “Prestação pecuniária mensal concedida a familiares 

do beneficiário (cônjuges, ex-cônjuges, descendentes ou equiparados, ascendentes) que 

à data da morte tenha completado 36 meses de contribuições, pertencentes ao regime 

geral da segurança social, regime regular rural, e ao regime do seguro social voluntário 

onde o prazo é de 72 meses com entrada de contribuições. 

No regime não contributivo e equiparados trata-se de uma prestação pecuniária 

concedida ao cônjuge sobrevivo dos pensionistas abrangidos pelo regime transitório dos 

rurais.”35 

 
Quadro nº. 137 - Pensões Pagas pela Segurança Social em 2003 (Milhares de 

Euros) 
Concelhos Invalidez Velhice Sobrevivência Total 

Carregal do Sal 867 6333 1335 8535 

Mortágua 860 6133 1414 8407 

Santa Comba Dão 903 7755 1767 10425 

Tondela  2186 18807 3772 24765 

Dão-Lafões 21075 160925 33083 215083 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2003 

 

                                                 
35 Definições retiradas das Estatísticas da Segurança Social, Julho 2004, Porto Salvo 
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Como o maior número de pensionistas se encontram na velhice, as pensões pagas 

pela Segurança Social assumem valores mais elevados também nesta modalidade.  
 
Quadro nº. 138 - Evolução do Número de Pensionistas no Concelho de 

Carregal do Sal 
Anos Invalidez Velhice Sobrevivência Total 

2000 339 2044 793 3176 

2001 325 2079 788 3192 

2002 303 2105 779 3187 

2003 288 2136 777 3201 

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro 

 

Analisando os dados do quadro, chegamos à conclusão, que no geral o número de 

pensionista tem vindo a aumentar, sendo este aumento mais significativo nos 

Pensionistas por velhice. Por outro lado, as outras categorias de pensionista 

nomeadamente Invalidez e Sobrevivência têm vindo a diminuir. 
 

7.4. - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de 

Carregal do Sal 
 

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal foi constituída 

ao abrigo da portaria de reorganização nº 1226-N/2000 de 30/12/2000 e funciona na 

Câmara Municipal de Carregal do Sal, tendo iniciado o seu funcionamento como 

Comissão de Protecção de Menores desde Maio de 1998. 

A equipa é constituída por duas Assistentes Sociais, um Médico, um Advogado, 

uma Professora, um Psicólogo, um representante das Forças de Segurança.  

A Comissão tem como objectivos promover os direitos da criança e do jovem e 

prevenir ou pôr termo a situações que poderão afectar a sua segurança, saúde, formação, 

educação ou desenvolvimento integral, conforme refere o Decreto-Lei nº 147/99 de 1 de 

Setembro.                                                                                                                                                          

Funciona com duas modalidades: 

Comissão Alargada – Direccionada para desenvolver acções de âmbito geral de 

sensibilização da comunidade, de promoção dos direitos da criança e do jovem e da 

prevenção das situações de perigo. 
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Comissão Restrita – Intervém em situações em que a criança ou jovem já está em 

perigo: 

- Sofre de maus-tratos físicos ou psíquicos, ou é vítima de abuso sexual; 

- Está abandonada ou entregue a si própria; 

- Não recebe os cuidados ou afeição adequados à sua idade e situação pessoal; 

- É obrigada a actividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, 

dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; 

- Está sujeita a comportamentos que afectam gravemente a sua segurança ou o seu 

equilíbrio emocional; 

- Assume comportamentos ou se entrega a actividades ou consumos que afectam 

gravemente a sua saúde, formação, educação ou desenvolvimento.    

 

Na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Carregal do Sal, 

foram instaurados, desde 2001 até 2003, 68 processos, assim distribuídos: 

 

Quadro nº. 139 - Processos Instaurados pela Comissão de Crianças e Jovens  
2001 2002 2003 

29 6 33 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2001, 2002 e 2003 

 

Comparado os três anos apresentados, constatamos que houve uma diminuição de 

2001 para 2002 de processos instaurados, mas em contrapartida em 2003 assistimos a 

um aumento significativo, o que é preocupante para todos nós.  

 

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Carregal do Sal, 

no ano 2003, instaurou 33 Processos.  

No que diz respeito à naturalidade das crianças, 26 são naturais do Concelho de 

Carregal do Sal, 6 são naturais de outros Concelhos do País e 1 é de outro País. 
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Quadro nº. 140 - Entidades que participaram a situação 
Pais 3 

A própria Comissão 1 

Ministério Público 9 

Estabelecimentos de Saúde 1 

Estabelecimentos de Ensino 17 

Outra 2 

Total 33 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 

 

As entidades que participaram o maior número de situações foram os 

estabelecimentos de ensino. Os professores têm um contacto diário e mais próximo com 

estas crianças, e facilmente se apercebem do estado físico e psicológico de cada criança.  

 

Quadro nº. 141 - Caracterização da Criança/Jovem 
Idade Sexo Masculino Sexo Feminino 

0-2 1 1 

3-5 3 1 

6-9 1 1 

10-12 1 8 

13-15 8 5 

16-17 2 1 

Total 16 17 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 

 

Relativamente às idades das crianças acompanhadas pela Comissão, o escalão 

etário com maior número de crianças é o dos 13 aos 15 anos, com 13 crianças. Sendo 

esta a fase da adolescência, altura em que muitas vezes os jovens começam a 

experimentar novas coisas, começando por vezes a ter comportamentos de risco. Esta é 

umas das fases mais criticas da vida de um adolescente, precisando de ser acompanhado 

pelos pais e de ser compreendido. Normalmente quando não têm a atenção de ninguém 

eles tentam afirmar-se, tendo por isso atitudes desviantes. São estas situações que é 

necessário prevenir e isso compete aos pais e a todos nós.    
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Quadro nº. 142 - Distribuição das Crianças e Jovens por escolaridade 
Escolaridade Nº Crianças/Jovens 

Sem Escolaridade 3 

Pré-Escolar 4 

1º ciclo incompleto 4 

1º ciclo completo - 

2º ciclo incompleto 18 

2º ciclo completo - 

3º ciclo incompleto 3 

3º ciclo completo - 

Ensino Especial 1 

Total 33 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 

 

A baixa escolaridade das crianças ou jovens, está relacionada com a idade destes, 

alguns ainda não têm idade para frequentar a escola e os outros ainda são novos. Por 

outro lado as problemáticas de que são vítimas acabam também por afectá-los em 

termos de sucesso escolar. 

 

Quadro nº. 143 - Motivos da Intervenção da CPCJ 
Motivo Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

Negligência 6 7 13 

Abandono escolar 5 2 7 

Maus tratos físicos - 2 2 

Maus tratos psicológicos/abuso 

emocional 

1 3 4 

Abuso Sexual 1 - 1 

Exploração do trabalho infantil 1 1 2 

Exposição a modelos de 

comportamento desviante 

1 3 4 

Total 15 18 33 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 

 

Podemos verificar que a negligência é o principal motivo de intervenção, seguido 

do abandono escolar. Esta é uma situação grave, sendo necessário intervir no sentido de 

responsabilizar os pais da criança, para que eles percebam que a criança necessita de 

atenção, amor, carinho, compreensão, para que possa crescer num ambiente familiar 

saudável e harmonioso. 
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O percurso escolar destas crianças é também de extrema importância, pois se este 

não for tido em consideração e não lhe derem a devida importância, irá condicionar toda 

a vida futura da criança. 

 

Quadro nº. 144 - Caracterização do Meio Familiar da Criança/Jovem 
Tipo de Agregado 

Com filhos 21 Família Nuclear 

Sem filhos 1 

Feminina 10 Família Monoparental 

Masculina 1 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 

 

Relativamente à tipologia das famílias, conclui-se que a maior parte delas são 

famílias nucleares com filhos, seguidas das famílias monoparentais femininas.  

 

Quadro nº. 145 - Escolaridade dos responsáveis pelo agregado familiar 
Sem escolaridade 1 

Sabe ler e escrever 8 

1º ciclo completo (4ª classe) 21 

2º ciclo completo (ciclo) 20 

3º ciclo completo (actual 9º ano) 1 

Total 51 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 

 

Podemos constatar que os responsáveis por estes agregados possuem uma 

escolaridade muito baixa, facto que pode explicar os comportamentos de risco que 

assumem perante as crianças. 

 

Quadro nº. 146 - Composição Etária do Agregado 
Idade Sexo Masculino Sexo Feminino 

25-34 8 12 

35-44 11 13 

45-54 1 2 

55-64 1 2 

>65 - 2 

Total 21 31 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 
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Em relação às idades dos elementos que fazem parte do agregado, pode-se 

observar que os escalões etários mais presentes são os dos 35-44 e 25-34 

respectivamente. Em relação ao sexo dos elementos do agregado familiar, é o sexo 

feminino que está em maior número. 

 

Quadro nº. 147 - Situação Perante o Trabalho 
Rendimento do trabalho 23 

Pensão (social, invalidez, sobrevivência) 6 

Rendimento Social de Inserção 6 

Total 35 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 

 

Do quadro destaca-se que grande parte dos rendimentos dos responsáveis pelo 

agregado da criança, resultam do trabalho, seguidos daqueles que vivem duma pensão e 

do Rendimento Social de Inserção. 

 

Relativamente aos problemas de saúde/dependência detectados no agregado 

familiar: 13 eram alcoólicos e 1 era toxicodependente. 

Quanto às condições de alojamento das crianças, 30 vivem numa casa, 2 em parte 

de uma casa e somente uma é que vive numa barraca sem o mínimo de condições para 

se ter uma criança, situação que de momento se alterou. 

Destas 33 crianças, 28 delas vivem com a família biológica e as restantes vivem 

com familiares. 

 

Quadro nº. 148 - Medidas de Protecção aplicadas 
Apoio junto dos pais 15 

Apoio junto de outro familiar 3 

Total 18 

Fonte: Relatório de Avaliação da Actividade das C.P.C.J. de 2003 

 
As medidas de protecção mais aplicadas pela Comissão face às problemáticas 

identificadas, foram o apoio junto dos pais e o apoio junto de outro familiar. 

 

Existe necessidade de criar respostas sociais de enquadramento ao trabalho das 

CPCJ: aumentar o nº de creches, amas e jardins-de-infância, ATL´s, salas de estudo, 

apoio pedagógico e Acolhimento (institucional/familiar). 
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Dentro das actividades da Comissão de Protecção foram realizadas diversas 

acções junto da comunidade em 2003, nomeadamente:  

 

- Informação, divulgação e sensibilização para os direitos da criança e do jovem; 

- Estudo e elaboração de projectos de prevenção; 

- Elaboração e divulgação de instrumentos de marketing social sobre a actividade 

das CPCJ; 

- Sensibilização para a problemática da toxicodependência; 

- Prevenção para a venda e consumo de bebidas alcoólicas a menores de 16 anos 

(elaboração e envio de carta aos comerciantes); 

- Uma das grandes preocupações é a fuga à escolaridade e consequentemente o 

trabalho infantil. Tendo-se convidado a equipa Distrital do P.E.E.T.I. (Plano Para 

Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil), para informar as escolas dos vários 

programas que os alunos poderão ter acesso. 

No desenvolvimento do seu trabalho a C.P.C.J. tem promovido e privilegiado a 

articulação com outras parcerias já existentes: 

- Comissão Local de Acompanhamento (Rendimento Mínimo Garantido); 

- Projecto “DESPERTAR”/Programa “Ser Criança”; 

- P.E.E.T.I. (Plano Para a Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil).  

 

7.5. - Toxicodependência 

 
Uma das preocupações da Autarquia, da C.P.C.J. e dos demais parceiros é a 

Toxicodependência, daí que no último Encontro Saúde Escola os problemas do álcool e 

do consumo de drogas fossem dois dos temas debatidos. Neste últimos anos a C.P.C.J. 

tem tido para além dos processos para intervenção, uma dinâmica preventiva e apelativa 

tendo sido criados dois grupos de trabalho. Um direccionado para o alcoolismo e outro 

direccionado para a prevenção e alerta do consumo de drogas (substâncias psico-

activas). Este último grupo tem dinamizado sessões informativas tendo como principal 

objectivo a prevenção da toxicodependência. Estas sessões têm sido direccionadas quer 

para os jovens quer para os pais. Para os primeiros numa vertente informativa e para os 

segundos para além desta vertente alertá-los, também, para os possíveis sinais de alerta, 
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para que possam responder mais precocemente a possíveis situações de consumo por 

parte dos seus filhos. 

Estas acções têm tido o apoio de algumas Associações Culturais, Recreativas e 

Desportivas do Concelho, tendo contado com a colaboração de Centro de Atendimento 

a Toxicodependentes de Viseu e da Unidade de prevenção de Viseu, do Instituto da 

Droga e da Toxicodependência. Este grupo de trabalho pretende posteriormente avançar 

para o meio escolar, porque é na escola muitas das vezes com um grupo de amigos que 

se experimenta pela primeira vez algumas drogas. 

A prevenção primária deve ser assumida como uma responsabilidade conjunta, da 

sociedade, dos poderes públicos, das instituições privadas, da comunidade escolar e das 

famílias. Tal implica que a intervenção a este nível deva ser considerada como um 

conjunto de estratégias destinadas a promover estilos de vida saudáveis, englobando a 

participação das comunidades, das instituições e sistemas, numa política de articulação 

e concertação. 

 

7.5.1 – Plano Municipal de Prevenção da Toxicodependência 
 

No âmbito do Plano de Acção de Luta contra a Droga e Toxicodependência – 

Horizonte 2004, surgiram os Planos Municipais e Prevenção Primária das 

Toxicodependências, com o objectivo de concertar esforços entre o Instituto da Droga e 

da Toxicodependência, as Câmaras Municipais e a Sociedade Civil na partilha de 

responsabilidades nesta área. 

Sendo que os Planos têm como objectivo promover o desenvolvimento conjunto 

de uma politica activa de intervenção em áreas prioritárias de intervenção, e após a 

identificação dos pontos fortes e fracos relacionados com o fenómeno ao nível local, no 

Plano Municipal de Prevenção da Toxicodependência de Carregal do Sal foram 

definidos os principais objectivos, áreas prioritárias de intervenção e a população alvo. 

Achou-se pertinente a  intervenção em meio escolar e em espaços recreativos e de 

lazer. 

Na comunidade escolar porque a escola é um importante marcador no processo de 

desenvolvimento e um contexto privilegiado de intervenção. A este nível pretende-se 

essencialmente: 
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- Envolver a comunidade educativa no sentido de promover estilos de vida 

saudáveis, criando novos interesses e incentivando a ocupação saudável dos tempos 

livres; 

- Promover o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e de 

tomada de decisões; 

- Sensibilizar os Agentes Educativos, dotando o pessoal docente e não docente 

com competências específicas; 

- Minimizar os factores de risco relacionados com o uso e abuso de substâncias 

lícitas e ilícitas, contribuindo para o aumento da informação sobre as 

toxicodependências. 

As acções devem desenvolver-se junto dos alunos do 2º e 3º ciclo das escolas do 

Concelho, dos Pais e Encarregados de Educação e dos Agentes Educativos. 

Nomeadamente, no desenvolvimento de acções de sensibilização e formação. 

A escolha recai neste grupo etário porque se considera ser o principal grupo de 

risco e pela importância de garantir a melhor preparação de cada um, para enfrentar 

decisões e pressões que estão subjacentes a esta fase. 

Ao nível da Prevenção em espaços recreativos, de lazer e desportivos e porque 

estes espaços constituem um contexto privilegiado de intervenção, pretende-se: 

- Dinamizar um espaço juvenil que promova o desenvolvimento pessoal e adopção 

de comportamentos saudáveis, através de intervenções estratégicas nesses mesmos 

espaços, utilizados como espaços de tempos livres; 

- Que esses espaços funcionem como pólos congregadores de multi-actividades 

dirigidas aos jovens, estimulando a participação dos jovens nas associações locais; 

- Sensibilizar e informar os serviços e organizações vocacionadas para o trabalho 

com jovens na área desportiva, para o desenvolvimento de estratégias de intervenção 

junto dos jovens em início de consumo de drogas e álcool; 

Nesta área os destinatários são adolescentes e jovens frequentadores desses 

espaços.   

Após a elaboração do diagnóstico local, a caracterização, a definição de áreas 

prioritárias e sua apresentação às Instituições Locais foram constituídas as entidades 

promotoras, responsáveis pelos projectos que integram o Plano Municipal de Prevenção 

Primária das Toxicodependências. Sendo que este Plano vai ser constituído por dois 

projectos promovidos por duas Instituições Locais, a Associação Recreativa e Cultural 

de Oliveirinha – ARCO e a Associação Recreativa e Desportiva de Fiais da Telha. 
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7.6. - Projecto Despertar  
 

No Concelho de Carregal do Sal, não existia uma rede de serviços articulados que 

respondesse às necessidades de crianças em risco de desvio de desenvolvimento e/ou 

com deficiência, centrada na família, que garantisse uma resposta integrada e adequada 

às suas necessidades, com esse objectivo foi elaborado um Acordo de Colaboração que 

pretende criar as condições para a implementação do “ Projecto Despertar”, no âmbito 

do Programa SER CRIANÇA, nos termos do Despacho nº 3269/2000, do Senhor 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Trabalho e da Solidariedade. O acordo 

tinha como objectivos: criar um serviço articulado na comunidade do Concelho de 

Carregal do Sal para responder, de forma eficaz, a crianças (e à sua família) em risco 

social e/ou deficiência; promover a qualidade de vida a 41 crianças (e à sua Família) até 

aos 6 anos de idade, com deficiência e/ou em risco. 

Algumas actividades realizadas tiveram a colaboração e a articulação directa com 

a comunidade: organização de actividades lúdicas e de estimulação precoce no contexto 

domiciliário e familiar, promoção de acções de formação às cabeças de casal sobre 

economia doméstica; melhoria das condições habitacionais, através da aquisição de 

equipamento doméstico e materiais de construção e sua aplicação, acção de formação 

aos agentes de intervenção, elaboração de um Guia de Recursos Comunitário 

O Projecto Despertar iniciou a sua actuação no Concelho em 1 de Setembro de 

2001 e terminou em Agosto de 2004. 

A Entidade Promotora do Projecto Despertar foi o Núcleo Regional de Viseu da 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. O Projecto tinha como Parceiros: a 

Câmara Municipal de Carregal do Sal, Centro de Emprego de Tondela, Centro Distrital 

de Solidariedade e Segurança Social (Serviço Local do Carregal do Sal), Centro de 

Saúde de Carregal do Sal, Equipa dos apoios Educativos de Tondela, Carregal do Sal, 

Mortágua e Santa Comba Dão. 

Este Projecto tinha como objectivos fundamentais: o apoio centrado na criança no 

seu contexto familiar, transmitindo à família conhecimentos adequados para a 

estimulação dos seus filhos, orientando-se para a utilização dos recursos existentes na 

comunidade, facilitando-lhe a aquisição de uma maior autonomia e capacidade de 

decisão. 
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Actualmente existe uma equipa de intervenção precoce sediada no Centro de 

Saúde de Carregal do Sal, equipa esta constituída por médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, educadores, professores e uma psicóloga. Técnicos estes da Segurança Social, 

da Autarquia, do Centro de Saúde, da Educação e do Núcleo Regional de Viseu da 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. 

 

7.7. - Competências do Sector da Acção Social do Municipio de 

Carregal do Sal: 
 

- Efectuar estudos que detectem as carências sociais da comunidade e de grupos 

específicos; 

- Efectuar inquéritos sócio-económicos e outros solicitados ao município; 

- Colaborar na detecção das carências da população em serviços de saúde, bem 

como acções de prevenção e profilaxia; 

Colaborar na detecção das carências educativas na área de ensino pré-escolar e 

básico e propor as medidas adequadas e executar as acções programadas; 

- Colaborar no estudo de detecção das carências da população e nas acções de 

formação de base e complementar de base de adultos; 

- Elaborar estudos que detectem as carências da habitação, identifiquem as áreas 

de parques habitacionais degradados e fornecer dados sociais e económicos que 

determinem as prioridades de actuação; 

- Estudar e identificar as causas da marginalidade e delinquência específicas ou de 

maior relevo na área do município, propondo as medidas adequadas com vista à sua 

eliminação; 

- Apoiar socialmente as instituições assistenciais, educativas, prisionais e outras 

existentes na área do Municipio; 

- Propor e desenvolver serviços sociais de apoio a grupos de indivíduos 

específicos, às famílias e à comunidade, no sentido de desenvolver o bem-estar social; 

- Participar em programas e projectos de acção social, de âmbito municipal, 

visando grupos especialmente carenciados, vulneráveis ou em situação de risco; 

- Encaminhar casos de carências sociais detectadas, para os organismos 

competentes da administração central e regional; 
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- Propor, promover, apoiar a realização de encontros concelhios na área social, da 

saúde e da educação; 

- Promover a atribuição de bolsas de estudo; 

- Assegurar as competências municipais, no âmbito de Rendimento Social de 

Inserção e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; 

- Assegurar e promover a componente de apoio à família, no âmbito da educação 

pré-escolar; 

- Dar parecer sobre a atribuição da assinatura gratuita ou comparticipada a alunos 

que utilizam transportes escolares; 

- Promover e apoiar iniciativas na área da saúde pública, a nível da informação, 

educação para a saúde, despistagem e rastreio, bem como campanhas; 

- Colaborar com as instituições vocacionadas para intervir na área da acção social, 

quer seja ao nível da infância, juventude, terceira idade, como na área da deficiência. 

 

Áreas de Intervenção 

Apesar do Concelho de Carregal do Sal nos últimos anos ter atingido um 

desenvolvimento satisfatório, ainda existem pessoas que não conseguem acompanhar 

este desenvolvimento devido a factores de vária ordem. A autarquia nestes casos de 

graves carências económicas tem desempenhado um papel fundamental. 

 

Outros Programas e Apoios concedidos pela Câmara à população do 

Concelho e a algumas Instituições dentro da Área da Acção Social 
 

- Protocolo com o Pólo de Oliveira do Conde da Associação Portuguesa de 

Paralisia Cerebral, para utilização das Piscinas Municipais; 

- Protocolo com a Vários Cooperativa de Solidariedade Social, para colocação de 

jovens em serviços da Câmara Municipal, em estágio profissional; 

- Transporte diário de crianças/jovens com problemas para a Cooperativa Vários, e 

para formação profissional e Centro de Actividades Ocupacionais; 

- O ENCLAVE – Reabilitação-Emprego Protegido, para 2 postos de trabalho onde 

recentemente foi solicitado o alargamento do Enclave para mais um posto de trabalho; 

- Transporte de crianças sinalizadas para consultas da especialidade; 

- Transporte de crianças sinalizadas para consultas de Psicologia; 
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- Isenção do pagamento de passes escolares a alunos carenciados; 

- Desenvolvimento do programa “Desporto para Todos”; 

- Transporte de pessoas portadoras de deficiência visual para Viseu – ACAPO – 

para actividades de orientação e mobilidade, introdução ao Braille e terapia de grupo; 

- Ocupação dos Tempos Livres – O.T.L. através do Instituto Português da 

Juventude; 

- Colona de Férias – Infantis/Apoio da Técnica da Acção Social e concessão de 

transporte para as crianças; 

- Integra a Equipa de Cuidados Integrados; 

- Organiza actividades na área da 3ª idade: Viagens, Convívios e visitas; 

- Fundação – Cartão do Idoso - Cartão 65 – recepção de pedidos de pessoas com 

mais de 65 anos de idade a solicitar o cartão 65; 

- Liga Portuguesa contra o cancro (peditório anual rastreio do cancro da mama); 

- Instituto Português do Sangue/Coimbra – Colheita anual de sangue realizada 

com a colaboração dos Bombeiros Voluntários. 

    

A Câmara ao longo de todos estes anos tem tido um papel preponderante no 

sentido de ajudar os mais desprotegidos e os excluídos, proporcionando-lhes um pouco 

mais de bem-estar. Considera as parcerias públicas ou público-privadas de extrema 

importância para a realização dos objectivos propostos, sendo necessário o 

envolvimento e a participação de todos para que isso aconteça. 

Esperamos que continue esta obra, tendo sempre como prioridade os que mais 

precisam.  
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8 - Associativismo, Equipamentos Desportivos, 

Recreativos e Culturais 
 

O Associativismo no Concelho de Carregal do Sal 
 

O Associativismo manifesta-se no envolvimento e participação da comunidade 

local, para a realização de determinados objectivos comuns. As Associações Locais 

procuram também preservar e divulgar a sua cultura, promovendo desta forma a região 

a que pertencem. 
 

Quadro nº. 149 - Número de Associações Culturais e Recreativas no Concelho 

de Carregal do Sal, por Freguesia 
Associações Actividades  Lugar Nº de Sócios Freguesia 

Associação, Cultural, Recreativa, 

Desportiva, Juvenil e 

Comunitária “ A Quinta” 

Ocupação de 

Tempos Livres dos 

Jovens 

Carregal do Sal 110 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de 

Carregal do Sal 

Sociais e 

Humanitárias 

Carregal do Sal 975 

Centro Cultural de Currelos Música e Teatro Currelos 850 

Grupo Cultural Carregalense Cultura e Desporto Carregal do Sal 635 

Associação os Amigos do Carocha 

de Carregal do Sal 

Promoção de 

encontrus “ A 

Gastronomia e o 

Concelho” 

Carregal do Sal 30 

Clube Sextáfundo Desporto Carregal do Sal 27 

Núcleo Sportinguísta do Concelho 

de Carregal do Sal 

Desporto Carregal do Sal 351 

Clube Associativo de Caçadores e 

Pescadores do Concelho de 

Carregal do Sal 

Desporto (Caça e 

Pesca) 

Carregal do Sal 135 

Casa do Benfica de Carregal do 

Sal 

Desporto Carregal do Sal 350 

Clube de Futebol de Carregal do 

Sal 

Desporto (Futebol) Carregal do Sal 140 

Tuna do Concelho de Carregal do 

Sal 

Cultural Casal da Torre 30 

Grupo de Intervenção Cultural e 

Artística de Carregal do Sal 

Cultural Carregal do Sal - 

Currelos - 12 Associações 

 

 

 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 181  

Associações Actividades  Lugar Nº de sócios Freguesia 

Associação Cultural e 

Desportiva de Beijós 

Cultura e Desporto Beijós 236 

Associação Desportiva, 

Recreativa e Cultural 

dos Pardieiros 

Cultura e Desporto Pardieiros 285 

Grupo de Jovens Cultural Póvoa de Lisboa - 

Beijós - 3 Associações 

 

Associações Actividades  Lugar Nº de sócios Freguesia 

Associação 

Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários 

de Cabanas de Viriato 

Sociais e Humanitárias Cabanas de Viriato 1450 

Associação de 

Carnaval de Cabanas 

de Viriato 

Preparação e 

Organização do 

Carnaval de Cabanas 

Cabanas de Viriato 20 

Associação Recreativa, 

Cultural e Desportiva 

das Laceiras 

Desporto e Cultura Laceiras 128 

Grupo Juvenil “ Nós 

Os Cabanitos” 

Futsal Feminino Cabanas de Viriato 57 

Sociedade Filarmónica 

de Cabanas de Viriato 

Ensino e proliferação 

da actividade musical 

Cabanas de Viriato 600 

Clube de Caça e Pesca 

de Cabanas de Viriato 

Caça e Pesca 

Desportiva e 

Campismo 

Cabanas de Viriato 450 

Sport Cabanas de 

Viriato e Benfica 

Desporto Cabanas de Viriato 39 

Cabanas de Viriato - 7 

Associações 
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Associações Actividades  Lugar Nº de sócios Freguesia 

Associação Cultural “ 

Rancho Infantil 

Cravos e Rosas” 

Folclore Vila Meã 170 

Associação para o 

Progresso de Travanca 

de S. Tomé 

Culturais, Recreativas 

e Desportivas 

Travanca de S. Tomé 126 

Associação Recreativa 

e Cultural de 

Alvarelhos 

Desporto e Cultura Alvarelhos 306 

Associação Recreativa 

e Cultural de 

Oliveirinha – A Arco 

Desporto Oliveirinha 377 

Associação Recreativa, 

e Desportiva de Fiais 

da Telha 

Desporto e Cultura Fiais da Telha 750 

Grupo Desportivo de 

Oliveira do Conde 

Cultura e Desporto Oliveira do Conde 250 

Grupo Folclórico D′ 

Alegria - Vila Meã 

Folclore e Cultura Vila Meã 105 

NACO – Núcleo 

Juvenil de Animação 

Cultural de 

Oliveirinha 

Teatro e Dança Oliveirinha 55 

Sociedade Educação e 

Recreio – Oliveira do 

Conde 

Cultura e Desporto Oliveira do Conde 612 

Associação Recreativa 

e Cultural de 

Alvarelhos – Arca 

Cultura e Desporto Alvarelhos 306 

Grupo de Ciclo 

Turismo “Asas nos 

Pés” 

Desporto (Ciclo 

Turismo) 

Oliveira do Conde 63 

Grupo Recreativo e 

Cultural “Zés 

Pereiras”  

Cultura (Marchas 

Populares) 

Oliveira do Conde 67 

Oliveira do Conde - 12 

Associações 

 

 

Associações Actividades  Lugar Nº de Sócios Freguesia 

Associação Recreativa 

e Cultural de Pinheiro 

Cultura Pinheiro de Papízios 200 Papízios - 1 

Associações 
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Associações Actividades  Lugar Nº de Sócios Freguesia 

Animatólas Animação de circo Parada - 

Associação Recreativa 

da Freguesia de 

Parada 

Recreação Social e 

Desporto 

Parada 170 

Centro Social de 

Parada 

Cultura e Desporto Parada 207 

Grupo Desportivo 3 

Santos Populares 

Desporto Parada 90 

Parada - 4 Associações 

 

 

Associações Actividades  Lugar Nº de Sócios Freguesia 

Grupo Recreativo do 

Sobral 

Cultura Sobral - 

Centro de 

Recreio e Convívio do 

Sobral 

Desporto Sobral 313 

Sobral - 2  Associações 

 

Fonte: Associações Locais 

 

Em relação ao número de Associações existentes no Concelho temos na Freguesia 

de Currelos: 12 Associações, Beijós 3, Cabanas de Viriato 7, Oliveira do Conde: 12, 

Papízios: 1, Parada: 4, e em Sobral: 2 Associações, somando um total de 41 

Associações no Concelho.    

No Concelho de Carregal do Sal, existe um número razoável de Associações, o 

que significa que a população do Concelho participa de forma activa na elaboração de 

determinados projectos. 

As actividades desenvolvidas pela grande parte das associações do Concelho: são 

o desporto, cultura e a solidariedade.  

Apesar de haver um certo espírito associativo no Concelho, as Associações 

enfrentam algumas dificuldades. As dificuldades com que se deparam as Associações 

são essencialmente de ordem financeira, falta de equipamentos, falta de instalações 

adequadas, falta de espaço, fraca adesão por parte dos jovens, falta de empenhamento 

pelas pessoas que poderiam fazer algo pelas associações, falta de recursos humanos para 

desenvolverem determinadas actividades. 

 

Outra Associação com intervenção no Concelho de Carregal do Sal é a 

ADICES 

 A ADICES – Associação de Desenvolvimento de Iniciativas Culturais, 

Económicas e Sociais, constitui-se legalmente em 1991, no contexto inicial da 
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integração de Portugal na Comunidade Europeia, dos desafios que esta colocava ao País 

e das oportunidades que o I Quadro Comunitário de Apoio suscitava.  

A criação da Associação, teve por objectivo inicial contribuir para a elevação dos 

níveis de desenvolvimento da sua zona de intervenção e da qualidade de vida das 

comunidades residentes nos Concelhos de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba 

Dão e Tondela. 

A ADICES ao longo da sua existência tem vindo a desenvolver competências 

como: estudar, informar/divulgar, apoiar tecnicamente, mediar em parceria, animar, 

dinamizar, conceber, planificar, gerir, executar programas e avaliar, que lhe permitem 

afirmar-se, no contexto local e nacional, enquanto “Associação de Desenvolvimento 

Local”. 

Ouvindo as “suas gentes”, construiu uma estratégia de intervenção capaz de 

contribuir para o Desenvolvimento Global da sua Zona de Intervenção e, de forma 

articulada, tem vindo a dinamizar projectos e acções concretas em áreas que vão desde a 

Modernização da Economia Local (Agricultura, Indústria, Comércio, Serviços, 

Turismo), à Preservação e Valorização do Ambiente Natural e da Qualidade de Vida, à 

Preservação, Organização e Valorização do Património Cultural Local, aos Recursos 

Humanos a aos Aspectos Sociais que lhe estão associados. Através destes projectos foi 

possível, Valorizar Recursos, Reconhecer Saberes e Reforçar Identidades.   

Iniciada com o I Quadro de Apoio, esta Associação foi entidade gestora do 

Programa LEADER, do NOW e do EUROFORM, essa experiência foi aprofundada ao 

nível do II Quadro Comunitário de Apoio em que foi responsável pela implantação a 

nível local de inúmeras iniciativas. 

De seguida apresentamos alguns desses projectos e iniciativas que a ADICES tem 

desenvolvido no nosso Concelho: 
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Quadro nº. 150 - Projectos aprovados no Concelho de Carregal do Sal 
Freguesia Designação do Projecto Promotor 

Criação de um salão gastronómico que 

será também sala de exposição 

Centro Cultural de Currelos 

Reordenamento de Espaços  Junta de Freguesia de Currelos 

Recolha e desenho de Traços de Janelas 

Tradicionais do Concelho 

Câmara Municipal de Carregal do Sal 

Dinamização Cultural nas Escolas 

através de equipamentos: TV, vídeo, etc 

Câmara Municipal de Carregal do Sal 

Casa de Animação Turística e Sócio-

Cultural do Concelho 

Câmara Municipal de Carregal do Sal, 

ADICES, EBI Aristides Sousa Mendes 

Promoção do Concelho de Carregal do 

Sal, através da realização de um vídeo 

sobre o Concelho 

ADICES 

Arranjo Urbanístico, Estacionamento, 

Jardim 

Junta de Freguesia de Currelos 

Arranjo Urbanístico – Zona Verde 

(implementação de uma área de lazer) 

Junta de Freguesia de Currelos 

Implementação de electrificação e 

arruamentos na feira dos Carvalhais 

Câmara Municipal de Carregal do Sal 

Casa da Cultura/Museu do Concelho de 

Carregal do Sal 

Câmara Municipal de Carregal do Sal 

Arranjo e adaptação do espaço exterior 

da Casa da Cultura/Museu 

Câmara Municipal de Carregal do Sal 

Criação de um Gabinete de Arquitectura Arquibeira – Gabinete de Arquitectura da 

Beira, Lda 

Aquisição de Meios Técnicos para 

oficina de Restauro de Móveis 

José Pais Soares 

Produção de Bebidas Espirituosas com 

origem no Planalto Beirão 

Dão – Sul, Sociedade Vitivinícola, Lda  

Arranjo e Equipamento de Espaço Verde 

para promoção dos Vinhos da Quinta 

Dão – Sul, Sociedade Vitivinícola, Lda 

Currelos 

Gastronomia Beirã – Recuperar a 

Tradição 

Dão – Sul, Sociedade Vitivinícola, Lda 

 
Preservação do Ambiente Junta de Freguesia de Beijós 

Arranjo Urbanístico, Espaço de Lazer Junta de Freguesia de Beijós 

Beijós 

Parque Infantil Junta de Freguesia de Beijós 

 
Recuperação do Edifício Sede “O 

Lagarto” e arranjos exteriores 

Sociedade Filarmónica de Cabanas de 

Viriato 

Reanimar a Dança Grande Associação de Carnaval de Cabanas de 

Viriato 

Sonorizar a Dança Grande Associação de Carnaval de Cabanas de 

Viriato 

Cabanas de Viriato 

Aquisição de uma viatura de 9 lugares 

para a Escola de Música 

Sociedade Filarmónica de Cabanas de 

Viriato 
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Aquisição de instrumentos para a Escola 

de Música 

Sociedade Filarmónica de Cabanas de 

Viriato 

Valorização e reordenamento ambiental 

do Parque das Laranjeiras 

Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato 

Arranjo Exterior da área envolvente à 

Igreja Paroquial de Cabanas de Viriato  

Fabrica da Igreja Paroquial de Cabanas 

de Viriato 

 
Ampliação da Sede da Colectividade Sociedade de Educação e Recreio de 

Oliveira do Conde 

Construção de Jardim e Parque Infantil Junta de Freguesia de Oliveira do Conde 

II Vivámúsica e a Etnografia no 

Concelho de Carregal do Sal 

ADICES 

Instalação e Construção de um campo de 

tiro aos pratos 

Clube Associativo de Caçadores e 

Pescadores do Concelho de Carregal do 

Sal 

Calcetamento do Adro da Igreja Junta de Freguesia de Oliveira do Conde 

Remodelação de Pavilhão para 

Animação 

Associação Recreativa de Fiais da Telha 

Casa de Apoio ao Campo de Tiro Clube Associativo de Caçadores e 

Pescadores do Concelho de Carregal do 

Sal 

Arranjo Urbanístico do Terreiro de São 

João  

Junta de Freguesia de Oliveira do Conde 

Oliveira do Conde 

Criação de Condições para o Pavilhão de 

Animação 

Associação Recreativa de Fiais da Telha 

 
Reordenamento de Espaços Junta de Freguesia de Papízios Papízios 

Criação da Zona de Lazer da Calçada Junta de Freguesia de Papízios 

 
Reordenamento de Espaços Públicos 

(recuperar e refuncionalizar espaços 

públicos “perdidos” 

Junta de Freguesia de Parada Parada 

Casa da Ladeira (aquisição de 

mobiliário) 

Maria Celeste Lopes Oliveira Dias 

 
Sobral Reabilitação Ambiental de Espaços Junta de Freguesia de Sobral 

Fonte: ADICES (Associação de Desenvolvimento Local) 
 

Outros Projectos promovidos pela ADICES que abrangeram o Concelho de 

Carregal do Sal:  

- “Imagens do desenvolvimento na Infância”, o seu objectivo era levar as 

crianças a participar no processo de desenvolvimento local. Através do texto e do 

desenho e sob o lema ”Como vês a tua terra no presente e como pensas que será no 

futuro”, foi possível às crianças expressarem as suas representações acerca da região em 

que vivem e conhecer as suas expectativas quanto ao futuro dessa mesma região. Os 

desenhos e texto foram objecto de análise de conteúdo, foram expostos e deram ainda 
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origem à produção de um conjunto de diversos materiais didácticos (livros, jogos e 

cadernos). 

- Instalação e Funcionamento do Posto de Turismo, o seu objectivo foi reforçar 

significativamente a promoção e informação turística da região, praticamente 

inexistente, até ao arranque deste projecto.   

- Rua Alegre, arranjo paisagístico de locais da região, implicando os jovens 

directamente na implementação da acção. Foram realizadas acções de sensibilização da 

população residente no local para a manutenção do espaço embelezado. O objectivo foi 

contribuir para a preservação, valorização e protecção ambiental.  

- Escola Alegre – Crianças Activas, este projecto consistiu no arranjo 

paisagístico e embelezamento das escolas da região, envolvendo as crianças do Ensino 

Básico e Pré-escolar. O objectivo foi a promoção da educação ambiental numa óptica de 

valorização da Escola e da Região. 

- Viagem de Intercâmbio aos Açores, realização de uma acção de intercâmbio e 

cooperação com os Açores – viagem com os autarcas da região. O objectivo foi a 

sensibilização para a protecção ambiental, ordenamento de território, preservação e 

respeito pela natureza e o fomento da transferência de Know-how ao nível das Juntas de 

Freguesia.  

- Feira de Mobiliário, este projecto consistiu na concepção, organização e 

realização da BEIRAMÓVEL – 1ª Feira do Mobiliário de Carregal do Sal. Teve como 

objectivo iniciar um processo de divulgação e promoção do que melhor se faz em 

mobiliário, no Concelho de Carregal do Sal. 

 

A ADICES no Concelho também tem promovido algumas Acções de Formação 

no Âmbito das Escolas Oficinas, é o caso da Acção de Formação de Calceteiros que 

decorreu nas instalações do Posto de Turismo de Carregal do Sal, e a Acção de 

Formação de Utensílios de Madeira que decorreu nas antigas instalações da Escola 

Primária de Oliveirinha, ambas realizadas em 2000. Outro Curso de Formação 

Profissional promovido pela ADICES em Carregal do Sal, foi o Curso de Formação 

Profissional Informática no Comércio, cujos destinatários eram os Empresários e 

empregados do comércio em geral. 
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8.1 - Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais 
 

Os Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais, têm também um papel 

central em qualquer estratégia de desenvolvimento social e económico. De seguida 

passamos a apresentar alguns dos existentes no Concelho.  

 

Instalações Desportivas e Recreativas do Municipio 

 
- Piscinas Municipais: As Piscinas Municipais entraram em funcionamento a 14 

de Fevereiro de 2000. A sua construção foi uma das obras mais importantes no sector 

do desporto no Concelho. O complexo possui uma piscina coberta para aprendizagem e 

natação livre, uma piscina exterior, um tanque para crianças e outro para saltos. 

Para um melhor aproveitamento das piscinas são desenvolvidas diversas 

actividades, temos como exemplos: natação para grávidas e actividade aquática; natação 

para bebés; adaptação ao meio aquático; natação adaptada; natação pura; à competição e 

pré-competição juntam-se aulas de natação pura e utilização livre, com descontos na 

utilização por mais que um utente do agregado familiar e isenções através de protocolos 

realizados com o Municipio em casos especiais e utilização por escolas do Ensino 

Oficial; existe ainda hidroginástica; hidroterapia e fitness aquático; técnica de mergulho 

e salvamento, pólo aquático. 

Nas Piscinas Municipais têm-se realizado festivais de natação, que consistem na 

realização de provas de natação e actividades lúdicas na água. Outro acontecimento é o 

tradicional Festival de Encerramento do Desporto Escolar, onde são realizadas diversas 

actividades entre os alunos das diferentes escolas do Concelho. 

Pretende-se a curto prazo engrandecer esta zona com a construção de um 

polidesportivo e um campo de mini-golfe com a inclusão ainda de um campo de ténis e 

um parque infantil, além de um mini-circuito de manutenção rentabilizaria ainda mais o 

complexo não só em termos de complementaridade de actividades desportivas mas 

também de sobrevalorização sócio-desportiva do Concelho. 

As Piscinas foram um investimento importante para o Concelho, na medida em 

que permitem a prática saudável do desporto, intercâmbio e convívio, ocupação dos 

tempos livres dos jovens, essencialmente no Verão quando estes estão de férias. 

(Freguesia de Currelos) 
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- Pavilhão Gimno-Desportivo Municipal no Largo da Feira, dá apoio, 

essencialmente aos alunos da Escola Secundária e a algumas associações desportivas 

(Freguesia de Currelos). 

 

- Foram assinados no dia 14 de Novembro de 2004, os Protocolos de Construção 

dos Polidesportivos de Cabanas de Viriato, Parada e Oliveira do Conde. Estão ainda 

previstos outros protocolos respeitantes às Freguesias de Beijós, Currelos (Carregal do 

Sal), Papízios e Sobral. Com a construção de todos estes Polidesportivos, todas as 

Freguesias do Concelho passarão a estar dotados desta infraestrutura tão importante 

para a prática do desporto.  

 

- Campo de Ténis no Parque Alzira Claúdio (Freguesia de Currelos) 

 

- Parques Infantis existentes no Concelho: 

• Parque Infantil António A. Almeida (Freguesia de Beijós) 

• Parque Infantil das Laranjeiras (Freguesia de Cabanas de Viriato) 

• Parque Infantil Alzira Cláudio (Freguesia de Currelos) 

• Parque Infantil de Fiais da Telha, Parque Infantil da Rua de S. Sebastião 

(Freguesia de Oliveira do Conde)  

 

- Campos de Futebol:36 

 • Campo de Futebol na Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de 

Pardieiros, Campo de Futebol à entrada de Pardieiros, Campo de Futebol em Beijós 

(Freguesia de Beijós); 

• Campo de Futebol das Laceiras, Campo de Futebol de Cabanas de Viriato* 

(Freguesia de Cabanas de Viriato) 

• Campo de Futebol de Carregal do Sal* (Freguesia de Currelos) 

• Campo de Futebol de Fiais da Telha *, Campo de Futebol de Oliveira do 

Conde, Campo de Futebol de Travanca de São Tomé (Freguesia de Oliveira do Conde) 

                                                 
36 Os Campos de Futebol com * são homologados pela Associação de Futebol de Viseu, os restantes não reúnem as 

condições necessárias para obter homologação. Muitos deles não têm condições de segurança, não têm vedação, não têm superfície 

de impacto, muitas das balizas estão soltas, não têm estruturas de apoio, etc.  
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• Campo de Futebol de Sobral (Freguesia de Sobral) 

 
 

- Pista Todo-o-Terreno em Fiais da Telha (Freguesia de Oliveira do Conde) 

 

- Polidesportivo em Fiais da Telha (Freguesia de Oliveira do Conde) 

 

- Campo de Tiro em Fiais da Telha (Freguesia de Oliveira do Conde) 

 

Equipamento Privado de utilização pública: 
• Ginásio no Centro Comercial Florida, está equipado com 

aparelhos/acessórios para treinos e manutenção da condição física dos seus utilizadores 

(Freguesia de Currelos) 

• Pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Carregal do Sal, as instalações integram no seu interior um ginásio para treinos de 

incorporação (Freguesia de Currelos) 

 

 Instalações Desportivas e Recreativas das Escolas dos 2º e 3º 

Ciclos: 
• Escola Básica Integrada Aristides Sousa Mendes de Cabanas de 

Viriato – A Escola encontra-se equipada com uma sala de ginástica e contempla dois 

balneários de apoio e algum material desportivo. As aulas de educação física são 

leccionadas no exterior. 

No recinto recreativo do exterior, com grandes dimensões, existe um 

polidesportivo e um pequeno campo de jogos com piso em alcatrão e balneários de 

apoio. 

 Os campos estão devidamente sinalizados com as respectivas marcações para a 

prática de jogos colectivos e possui, ainda, uma caixa de areia com um corredor com 

duas pistas de atletismo. 

 

• Escola EB2,3 de Carregal do Sal – Como instalação desportiva de base 

tem um pavilhão coberto com ringue de jogos, varanda, arrumação e balneários. 
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Não tem medidas regulamentares para a prática de modalidades federadas, 

designadamente para o andebol e o futsal. Possui, no exterior, um polidesportivo 

regulamentar para a prática das chamadas “modalidades de pavilhão”, com piso em 

alcatrão e uma caixa de areia com um corredor de duas pistas de atletismo. 

 

• Escola Secundária/3 de Carregal do Sal – O Complexo tem uma grande 

área desportiva/recreativa repartida pelo pavilhão e dois polidesportivos. 

O Pavilhão coberto, com ringue de jogos, varanda, sala de ginástica, 

balneários e arrumações serve para leccionar as aulas de educação física dos respectivos 

alunos e, com base num protocolo oportunamente assinado com a Autarquia, é também 

utilizado por associações locais e grupos organizados.  

Possui no recreio dois polidesportivos com piso em alcatrão servindo, cada 

um, as várias modalidades, e uma caixa de areia com duas pistas de atletismo. 

 

O desporto é uma das formas mais saudáveis de ocupação dos tempos livres 

tanto dos jovens como de qualquer um de nós. O Desporto para muitos poderá ser 

mesmo uma saída em termos profissionais. De seguida apresentamos algumas das 

modalidades desportivas praticadas no Concelho: 

O Andebol, a Ginástica de manutenção e as Escolas de Futsal, são fomentadas 

pelo Grupo Cultural Carregalense que já teve como modalidades principais o Hóquei 

em Patins e o Hóquei em Linha onde foi Campeão Nacional e vencedor de duas Taças 

de Portugal. Mas é no andebol onde os resultados são mais notórios tendo vencido em 

todos os escalões os campeonatos Distritais e participado nos Nacionais até à 1ª divisão 

dando atletas às Selecções Regionais e Nacionais. 

No Futebol, o Clube de Futebol do Carregal do Sal participa com a equipa de 

Seniores na 1ª Divisão Distrital. O Sport Cabanas de Viriato e Benfica com as suas 

equipas de Juvenis e de Juniores continua a manter tradições nesta modalidade. A 

Associação de Fiais da Telha contrapõe ao futebol Sénior e Juvenil masculinos, uma 

equipa de Futsal Feminino. 

O basquetebol atravessa um período difícil a nível regional, mas espera-se um 

novo incremento desta modalidade. 

 Nas modalidades individuais, os Três Santos Populares de Parada têm levado 

através do Atletismo o nome de Carregal do Sal a Terras Nacionais e Internacionais. 
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A Natação, uma modalidade nova no Concelho vê a sua participação pré-

competitiva ainda ao nível Distrital, passar pelos apoios da Associação Recreativa e 

Cultural de Alvarelhos. 

O Centro Cultural de Currelos com o Ténis de Mesa, com participações Nacionais, 

também tem desenvolvendo esta modalidade entre os nossos jovens. 

As Associações Culturais e Recreativas desempenham um papel fundamental na 

promoção da prática desportiva entre os seus associados. Merece, anda referência o 

Sub-programa Tempos Livres do Sector do Desporto do Município que movimenta nas 

suas iniciativas recreativas mais de duas centenas de aderentes. 

Persistem ainda alguns jogos tradicionais praticados nas várias localidades do 

Concelho fazendo-nos recordar a ocupação dos tempos livres dos nossos antepassados.  

As Festas anuais do Concelho incluem, uma tarde recreativa para a prática de 

alguns jogos tradicionais (jogo da malha, corrida de sacos, etc). 

 

Equipamentos Culturais: 

 
- Biblioteca Municipal: Já existia no Concelho uma Biblioteca Municipal, mas 

esta funcionava num edifício antigo e um pouco degradado, devido a esta necessidade 

foi construída uma nova Biblioteca, um espaço moderno, funcional e acolhedor. A sua 

abertura oficial foi no dia 25 de Abril de 2001.   

A Biblioteca Municipal de Carregal do Sal é um serviço público, concebido para 

proporcionar a todos, o acesso à cultura, à informação, à educação e ao lazer, 

contribuindo, desta forma para aumentar o nível cultural e a qualidade de vida da 

população no Concelho. 

Os utilizadores da Biblioteca podem usufruir dos seguintes serviços: Consulta 

Local, Empréstimo Domiciliário, Serviço de Informação à Comunidade, Serviço de 

Referência, Serviço de Auto Formação e Aprendizagem à Distância, Serviço de 

Reprografia, Serviço de Multimédia, Animação/Hora de Conto. 

A Biblioteca é constituída pelas seguintes áreas funcionais: Serviços, átrio, sala de 

leitura de adultos, sala de leitura Infanto-Juvenil, sala multimédia e sala polivalente. 

Na Biblioteca existem todas as classes temáticas da CDU (Classificação Decimal 

Universal) e todas elas são solicitadas pelo público: 
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- 0 Generalidades. Ciência e Conhecimento. Organização. Informação. 

Documentação. Biblioteconomia. Instituições. Publicações. 

- 1 Filosofia. Psicologia 

- 2 Religião. Teologia 

- 3 Ciências Sociais 

- 5 Matemática. Ciências Naturais 

- 6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia 

- 7 Arte. Desporto 

- 8 Língua. Linguística. Literatura 

- 9 Geografia. Biografias. História 

 

Quadro nº. 151 - Recursos Humanos 
1 Técnico Superior de 2ª Classe de Biblioteca e 

Documentação 

1 Técnico Profissional de BAD (Biblioteca, Arquivo e 

Documentação) de 2ª Categoria  

1 Técnico Profissional de BAD Principal 

1 Chefe de Secção 

1 Assistente Administrativo Principal 

Nº de Funcionários 

 

2 Auxiliares dos Serviços Gerais 

 

Número de Livros e outro material didáctico: 21030 itens. 
 

Na Biblioteca existem 695 pessoas com cartão de leitor e cerca de 50 pessoas com 

inscrição provisória, pessoas estas que trabalham no Concelho mas não residem, sendo 

na sua maioria professores. É frequentada também por aquelas pessoas que vão ler os 

jornais diários ou revistas, que não são contabilizados. (Dados de Outubro de 2004) 
 

A Biblioteca Municipal de Carregal do Sal está aberta ao público de Segunda a 

Sexta-Feira das 10h -12h.30m e das 14h - 18horas. 

 

A Biblioteca Municipal de Carregal do Sal, pretende definir-se como um 

equipamento cultural multifacetado e abrangente, assumindo como principais objectivos 

a promoção da leitura pública, a melhoria de vida e a democratização da sociedade, de 

acordo com os princípios consignados no manifesto da UNESCO.  
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Assim, a Biblioteca pretende ser um pólo dinamizador da vida da comunidade 

local servindo os munícipes ao mais variado nível: 

- A educação: Promover e fornecer meios para o auto-desenvolvimento do 

indivíduo/comunidade local, eliminando a barreira entre o indivíduo e o conhecimento. 

- A informação: Fornecer informações certas, com rapidez, profundidade e 

pertinência sobre assuntos de interesse não só local, mas também nacional, e até 

internacional. 

- A cultura: Ser o centro da vida cultural de Carregal do Sal e promover a fruição, 

prazer e apreciação de todas as artes, através de actividades variadas. 

- O lazer: Torna-se um local privilegiado de bem-estar e encorajar a utilização 

positiva do lazer e tempos livres. 

 

- Espaço Internet: O Espaço Internet de Carregal do Sal foi inaugurado a 25 de 

Abril de 2002. 

Inicialmente funcionava num amovível instalado junto aos Paços do Concelho, 

mas actualmente já funciona nas novas instalações. 

O Espaço Internet garante o acesso gratuito a todos os utilizadores. Possibilita o 

acesso à informação a nível mundial e facilita a comunicação e as relações entre 

diversos países. Prestando vários serviços à comunidade: 

- Apoio aos utentes do Espaço Internet; 

- Apoio às Escolas do 1º CB e do Ensino Pré-Escolar do Concelho de Carregal do 

Sal; 

- Cursos de Formação básica de Windows, Internet, Word e Excel; 

- Apoio às Instituições do Concelho, facultando informação e formação para o uso 

da Internet; 

- A Emissão do Diploma de Competências Básicas que teve início em 17/03/2003 

e terminou em 26/03/2004. 

Acções ministradas: 

• DCB Infantil: 29 

• DCB Juvenil: 16 

• DCB Sénior: 20 

• Certificação em TIC: 5 

- Nº de certificados atribuídos com formação: 461 

- Nº de certificados atribuídos sem formação (candidatos apenas aos exames): 40 
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Quadro nº. 152 - Caracterização dos destinatários do Diploma de 

Competências Básicas, segundo as habilitações literárias e o sexo 
Acções de Formação Acções de Certificação  

Homens Mulheres  Total Homens Mulheres  Total 

< 4 anos de 

escolaridade 

104 91 195 0 0 0 

1º ciclo – 

(4ºano) 

33 24 57 0 0 0 

2º ciclo – 

(6ºano)  

38 42 80 1 4 4 

Ensino 

Básico 

3º ciclo – (9º 

ano) 

33 23 56 4 5 9 

Ensino Secundário 26 25 51 5 10 15 

Ensino Superior 5 25 30 4 6 10 

 Total 239 230 469 14 25 38 

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal 

 

Podemos constatar que curiosamente, foram as pessoas com habilitações mais 

baixas que frequentaram as acções de formação, o que é um factor bastante positivo 

tanto ao nível do aumento das competências como da vontade de aprender novas coisas. 

Isto vem demonstrar a mentalidade aberta que a população do Concelho tem, e a 

receptividade que poderão vir a ter a introdução de mudanças, por exemplo ao nível da 

educação.    

 

O novo Espaço Internet tem agora mais postos de acesso, novos equipamentos, 

nomeadamente impressoras e scanners, uma maior diversidade de sistemas operativos e 

ferramentas de trabalho. 

Tem ainda, uma sala de trabalhos de grupo, duas salas de formação. 

 

O Espaço Internet tem tido bastante adesão por parte da população, de seguida 

apresentamos alguns dados estatísticos, que demonstram o sucesso deste projecto. 
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Quadro nº. 153 - Número de utilizadores do Espaço Internet no ano de 2003: 
Meses Total Masculino Feminino Taxa média 

ocupação/mês 

Janeiro 2313 1477 836 75.06% 

Fevereiro 2512 1527 920 82.48% 

Março 2830 1727 1103 82.83% 

Abril 2323 1380 943 77.50% 

Maio 2931 1598 1333 74.00% 

Junho 2240 1165 1075 74.81% 

Julho 2012 835 1177 83.28% 

Agosto 2075 1312 763 80.41% 

Setembro 1959 1260 699 85.74% 

Outubro 1900 1133 767 69.92% 

Novembro 2139 1271 868 71.13% 

Dezembro 2050 1192 858 74.51% 

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal 

 

O acesso da população em geral às novas tecnologias de informação é muito 

importante, pois só assim, se consegue acompanhar o rápido desenvolvimento a que as 

sociedades modernas estão sujeitas. 

 

Outros Equipamentos e Serviços 
 

- Segurança Pública: No Concelho existem dois quartéis de Bombeiros 

Voluntários em Cabanas de Viriato e Carregal do Sal e um Posto da GNR. 

 

- Correios e Telecomunicações: Existem duas estações de correios, telégrafos e 

telefones em Carregal do Sal e Cabanas de Viriato e um Centro de distribuição postal na 

Sede do Concelho. 

Existem ainda cabines telefónicas e postos telefónicos púbicos com encarregado 

de posto em quase todas as Freguesias. 

 

- Religioso: Existem Igrejas ou Capelas em todas as Freguesias, os cemitérios 

situam-se em todas as sedes de Freguesias e em Travanca, Vila Meã e Laceiras. 

 

- Administrativo: Na Sede do Concelho encontram-se quase todos os Serviços 

Administrativos: a Câmara Municipal, Repartição de Finanças, Cartório Notarial, 
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Conservatória do Registo Civil e Predial, Segurança Social - Serviço Local do Carregal 

do Sal, Centro de Emprego (funciona somente à sexta-feira de manhã, com um Técnico 

de Centro de Emprego de Tondela). Uma das necessidades sentidas no Concelho seria a 

criação de uma UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Activa), uma vez que o Centro de 

Emprego só funciona uma manhã por semana, e pelo facto de este ser um serviço muito 

solicitado. 

 

- No sector dos Serviços e Comércio no Concelho existem ainda: 3 Agências de 

Seguros, 2 Agência Imobiliárias, 2 Escolas de Condução, 5 Escritório de Advocacia, 6 

Gabinete de Contabilidade/Consultoria de Gestão, 5 Gabinetes de Projectos de 

Construção Civil, 1 Clínica Veterinária, 2 Agências Funerárias, 5 Postos de 

Abastecimento de Combustível, 1 Posto de Abastecimento de GPL, 2 Centro 

Comercial, 4 Supermercados  

 

- Transportes e Comunicações: 19 Praças de Táxis, 2 Estações e um Apeadeiro 

Ferroviários, 1 Local de acesso à Internet  

 

- Comunicação Social: No Concelho também está presente a comunicação social, 

através do quinzenário local “Página Beirã” e a rádio “Centro FM”. Existem ainda o 

jornal “Defesa da Beira”, “Voz do Dão” entre outros que divulgam notícias da região. O 

Municipio de Carregal do Sal também tem o seu Boletim Municipal com periodicidade 

trimestral, onde divulga informações acerca do Concelho. O portal informativo da 

Câmara Municipal (www.carregal-digital.pt), Internet, constitui, também, uma fonte de 

divulgação dos eventos de carácter cultural e social concelhios. 
 

- Cultura e Lazer: 2 Salas de Conferências/Congressos, 1 Biblioteca aberta ao 

Público 37 
 

 

 

 

 

                                                 
37 Alguns dados acima referidos foram retirados da Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População 2002 
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9 - Segurança e Criminalidade 
 

No Concelho de Carregal do Sal, a Instituição que tem a seu cargo a Segurança e a 

Criminalidade é a GNR – Posto da Guarda Nacional Republicana. 

Actividades desenvolvidas pela GNR: garantir, a ordem pública; manter e 

restabelecer a segurança das pessoas e da propriedade pública, privada e cooperativa; 

velar pelo cumprimento das leis; colaborar no combate às infracções fiscais; colaborar 

no controlo da entrada e saída de cidadãos nacionais e estrangeiros no país; auxiliar e 

proteger os cidadãos e defender e preservar os bens que se encontrem em situação de 

perigo; colaborar na prestação de honras de Estado; colaborar na execução da política 

de defesa Nacional. 

Participa no Programa Escola Segura, este Programa é uma iniciativa conjunta do 

Ministério da Administração Interna e do Ministério da Educação. Tem como objectivo, 

garantir as condições de segurança da população escolar e promover comportamentos 

de segurança escolar, através de vigilâncias das escolas e das áreas envolventes, 

policiamento dos percursos habituais de acesso às escolas e acções de sensibilização 

junto dos alunos para as questões de segurança. 

O posto da GNR de Carregal do Sal tem ao seu serviço seis Cabos e dez Soldados; 

um Sargento Comandante do Posto. Dos Cabos, dois estão empenhados em serviços 

administrativos e logísticos estando os restantes militares em serviço de atendimento ao 

público e missões de policiamento (o Posto sofreu alterações de efectivo no corrente 

ano de 2004).  

O Posto encontra-se equipado com quatro viaturas (1 ligeiro, 2 todo terreno e 1 

ligeiro destinado à Escola Segura). Possui um equipamento informático, o que se torna 

insuficiente, sendo necessários pelo menos mais dois computadores. 

Os Crimes são uma das áreas de intervenção da G.N.R., sendo o seu combate 

umas das suas prioridades. De seguida apresentamos os números e a sua tipologia. 
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Quadro nº. 154 - Tipologia de Crimes 
Tipo de Crimes 2000 2001 2002 2003 

Crimes contra pessoas 57 55 88 112 

Crimes contra o 

Património 

70 78 96 93 

Crimes contra a vida em 

sociedade 

24 25 30 38 

Total de Processos Crime 165 161 236 270 

Fonte: G.N.R. de Carregal do Sal 

 

Para uma melhor visualização destes números, estes estão representados no 

seguinte gráfico: 
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Gráfico nº 16 - Indice Criminalidade

2000
2001
2002
2003

 

Dos crimes contra pessoas acima referidos estes encontram-se praticamente 

resumidos aos crimes contra a integridade física, sendo os crimes contra a vida e contra 

a vida intra-uterina (abortos) de expressão pouco significativa. 

Dos crimes contra o património fazem parte o furto, abuso de confiança, roubo, 

dano, usurpação de coisa imóvel e alteração de marcos. 

Os crimes contra a vida em sociedade dividem-se em três grupos: 

- Crimes contra a família; 

- Crimes contra sentimentos religiosos; 

- Crimes contra o respeito devido aos mortos.  
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Gráfico nº 17 - Total Processos Crime

 
 Este gráfico representa o nº total de processos-crime independentemente da sua 

classificação. Como é de fácil análise, verifica-se um acréscimo significativo ao longo 

dos quatro anos aqui representados.  

 Tal facto é uma consequência directa de um conjunto de factores entre os quais 

se pode destacar as vias de acesso. Estas, além do efeito desejado de combate ao 

isolamento e fomentação do desenvolvimento do Concelho e áreas circundantes, 

também traz como consequência directa a interacção entre um número cada vez maior 

de cidadãos e consequentemente um afluxo de indivíduos com comportamentos 

desviantes que irá influenciar e interagir definitivamente com a população. 

 As ofensas à integridade física voluntária simples, pequenos furtos em 

residências, estabelecimentos e em veículos, danos, injúrias e difamações, são as áreas 

onde se verificaram os crimes ocorridos. As penas são aplicadas pelo Tribunal. 

A maior parte dos crimes previstos no Código Penal, passam pelo Posto, sendo 

que nos crimes previstos no Código Penal Civil, são quase na totalidade presentes no 

Tribunal através de um Advogado. 

Em caso de crime qual o procedimento:  

- Elaboração de Denuncia para o Ministério Público no Tribunal da Comarca onde 

ocorreu o crime, posteriormente procede-se à investigação do mesmo, com vista à 

elaboração do inquérito correspondente, o qual após conclusão é remetido ao Ministério 

Público. 

As pessoas do Concelho de Carregal do Sal, em caso de julgamentos ou outros 

assuntos onde seja necessário recorrer ao Tribunal, terão que se deslocar ao Concelho de 
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Santa Comba Dão. No entanto, prevê-se a construção de um Tribunal no nosso 

Concelho.  

 

Dificuldades com que se deparam os agentes 

 As dificuldades com que se deparam os Agentes, são aquelas que acontecem no 

seu dia a dia, por vezes falta de efectivos obriga-os a efectuar serviços menos 

diversificados. 

 Além disso, presentemente a panóplia de Diplomas que regem a nossa sociedade 

são cada vez mais complexos e com tempo útil de vida cada vez menor. Sucedem-se as 

novas portarias, decretos e leis, obrigando os militares a um esforço acrescido para se 

manterem actualizados. 

 

 Em relação ao número de Agentes, nunca se pode dizer que este é suficiente, 

já que as solicitações feitas à GNR são inúmeras e imprevisíveis. De qualquer modo o 

efectivo do Posto é de certo modo suficiente para e com o esforço dos mesmos fazer os 

possíveis para garantir a segurança da sua área de acção. 

 No entanto é de realçar que a segurança não é de competência exclusiva das 

Forças de Segurança. Presentemente tem de haver uma consciencialização colectiva, de 

que a população tem de desempenhar um papel activo na sua própria segurança, pois 

nela se encontra a maior fonte de informação. Somente após se começar a pensar que 

todos somos parte da nossa segurança é que poderá haver uma simbiose entre a 

população e Forças de segurança a fim de se atingir o objectivo de se poder viver numa 

sociedade em segurança. 

 

Quadro nº. 155 - Legislação Rodoviária – Contra-Ordenações 
 Leves Graves Muito Graves Total 

2002 217 31 0 248 

2003 409 61 3 473 

Fonte: G.N.R. de Carregal do Sal 

 

Relativamente às contra-ordenações do ano 2002 para 2003, verificou-se um 

aumento bastante significativo, quase o dobro das do ano anterior. Está é uma situação 

preocupante, pois os acidentes nas nossas estradas aumentam todos os dias, muitas das 

vezes consequência, do mau comportamento e falta de civismo dos condutores. É 

necessário os agentes intervirem nestas situações, aumentando a fiscalização nas 
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estradas e levando a cabo campanhas de prevenção. A morte nas estradas é um grande 

flagelo no nosso País e é urgente combatê-lo. 

 

Quadro nº. 156 - Acidentes de Viação e Vítimas no Concelho 
Acidentes com Vítimas Vítimas  

 Total Mortais Total Mortos Feridos 

Graves 

Feridos 

Ligeiros 

Mortos por 

100 

Acidentes 

de Viação 

com 

Vítimas 

1999 40 1 58 1 4 53 2.50 

2000 39 1 54 1 3 50 2.56 

2001 41 3 60 3 5 52 7.3 

2002 44 1 55 1 6 48 2.3 

2003 44 - 52 - 7 45 - 

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro  

 

O ano de 2001 foi o ano em que houve mais vítimas mortais. Em 2003 apesar de 

terem ocorrido alguns acidentes no Concelho, não se verificou nenhuma vítima mortal, 

o que constitui um factor positivo.  

 

9.1 - Instituto de Reinserção Social – Equipa do Circulo Judicial de 

Viseu 
 

Os dados que a seguir se expõem, dizem respeito à intervenção do IRS no 

Concelho de Carregal do Sal, no decurso do ano de 2004. 

 
Quadro nº. 157 - Reclusos em acompanhamento nos Estabelecimentos 

Prisionais de Viseu e de S. Pedro do Sul 
Idade  Profissão/Ocupação Situação Jurídico-Penal Problemática 

34 Ajudante de madeireiro Cumpre pena de prisão – 3 

anos e 8 meses 

Crime: Ofensa à 

integridade física 

Alcoolismo 

33 Trabalhador Indiferenciado Crime pena de prisão – 7 

anos 

Crime: Incêndio 

Alcoolismo 

Fonte: IRS 
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Pelos dados do quadro podemos constatar, que o alcoolismo é a única 

problemática que está na base da prática dos crimes cometidos pelos 2 indivíduos que se 

encontram a cumprir pena nos Estabelecimentos Prisionais de Viseu e S. Pedro do Sul.  

 
Quadro nº. 158 - Arguidos em situação de liberdade condicional com 

imposição de regras de conduta 
Idade  Profissão/Ocupação Situação Jurídico-Penal Problemática 

57 Agricultor Liberdade Condicional 

Crime: Homicídio 

qualificado 

Alcoolismo 

Fonte: IRS 

 

O caso referido no quadro diz respeito a um indivíduo que foi condenado a uma 

pena de prisão, cumpriu parte dela no Estabelecimento Prisional e, entretanto, veio a 

beneficiar de liberdade antecipada (liberdade condicional).  

Podemos concluir o alcoolismo destaca-se como problemática subjacente à prática 

dos crimes pelos quais estes indivíduos foram acusados e condenados. 

 

Relativamente a MENORES há apenas a registar uma situação que está a ser 

objecto de acompanhamento pelo IRS, em processo de promoção e protecção (anterior a 

Janeiro de 2001). A menor, de 13 anos de idade, esteve colocada na Instituição de 

Apoio à Infância do Caramulo, tendo regressado recentemente ao seu agregado familiar. 

A situação familiar afigura-se estável. A menor encontra-se bem integrada na família e 

na escola.  
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10 - Ambiente 
 

O crescimento populacional e o rápido desenvolvimento económico trazem 

consigo consequências ambientais. O aumento da população em grandes concentrações 

urbanas; o nível de vida elevado e de grande consumo; tecnologias usadas em algumas 

indústrias completamente desajustadas ou ineficientes; são factores que contribuem para 

a poluição do solo, da água e do ar. 

Neste contexto, é necessário promover um desenvolvimento sustentado, em que se 

reconhece que o ambiente e o desenvolvimento estão indissoluvelmente ligados, pois só 

com níveis mínimos de desenvolvimento económico é que se podem angariar 

financiamentos que permitam investir na defesa do ambiente e, por outro lado não há, 

desenvolvimento se não se preservarem os recursos naturais. 

Todos nós temos o dever de garantir um desenvolvimento equilibrado, promover a 

qualidade de vida e proteger a qualidade do ambiente e dos recursos.  

Uma outra das preocupações, intimamente relacionada com o ambiente, é o 

combate à problemática dos resíduos sólidos urbanos.  

Um dos nossos objectivos é sensibilizar a população do nosso Concelho para os 

problemas causados pela acumulação dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

Os Resíduos Sólidos Urbanos: são os vulgares “lixos domésticos”, produzidos 

pela população em geral, por estabelecimentos comerciais e por sectores de serviços. 

Constituídos essencialmente, por resíduos orgânicos, papel, plástico, metais e vidro. 

Uma solução levada a cabo para a resolução deste problema foi a criação da 

Associação de Municípios do Planalto Beirão que abrange 19 municípios: Viseu, Castro 

Daire, Vila Nova de Paiva, Sátão, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo, Mangualde, 

Gouveia, Seia, Nelas, Tondela, Carregal do Sal, Vouzela, Oliveira de Frades, São Pedro 

do Sul, Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Oliveira do Hospital. 

O Centro de Tratamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos da Associação de 

Municípios do Planalto Beirão é constituído por um conjunto de estruturas que 

permitem o encaminhamento sequencial dos resíduos até à sua valorização ou deposição 

final. 

Destas estruturas que integram a Sede da Associação, fazem parte, um Centro de 

Triagem, um Centro de Compostagem, um Aterro Sanitário, uma ETAR (estação de 

águas residuais), um parque para deposição dos “Monstros Domésticos” (designação 
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atribuída aos electrodomésticos velhos, mobílias, colchões ou outros objectos de 

grandes dimensões, que deixaram de ter utilidade), uma Prensa, uma Unidade Eco-

Agrícola e edifícios de apoio. 

Na área desta região produz-se cerca de 150 mil toneladas de RSU′ S por ano, 

havendo então necessidade de tomar medidas urgentes para um desenvolvimento em 

equilíbrio com o património natural que nos rodeia e de que todos dependemos. 

Em qualquer núcleo populacional os resíduos sólidos produzidos reflectem 

indirectamente o dinamismo da região, e caso não fossem criados sistemas integrados 

de gestão dos RSU′ S estava-se a pôr em risco o seu equilíbrio. 

Para que cada resíduo encontre a solução ambiental e económica mais adequada 

todos temos que contribuir para isso. 

Todos somos agentes de mudança. As pequenas atitudes somadas contribuem para 

a valorização da nossa região.  

É fundamental mudar de atitude e ter uma postura activa de protecção do 

ambiente. Essa mudança deve ter lugar não só ao nível do estado, mas de cada 

indivíduo. A Educação Ambiental é fundamental. 

O desenvolvimento das sociedades faz com que se produzam uma quantidade 

crescente de resíduos sólidos, industriais e urbanos, que poderá afectar as 

disponibilidades dos recursos naturais existentes, renováveis ou não, fazendo surgir 

problemas ambientais, que ao continuarem, afectarão o crescimento e a qualidade de 

vida dessas mesmas sociedades. Todos estes factores fazem realçar a necessidade de 

reduzir, reutilizar e reciclar o grande volume de resíduos sólidos, quer domésticos, quer 

industriais, de forma a permitir a sua reintrodução nos ciclos de mercado. 

Reciclar é uma forma de valorizar um material que já foi utilizado, transformando-

o em material útil. A reciclagem de resíduos permite, não só diminuir a quantidade de 

resíduos a depositar em aterro, como também poupar os recursos naturais, por vezes não 

renováveis, poupar energia e criar mais postos de trabalho. 
 

Quadro nº. 159 - Edifícios com e sem recolha de resíduos sólidos 
1991 2001 Com recolha de resíduos 

sólidos 

Sem recolha de resíduos 

sólidos 

5313 5461 5252 

96.2% 

209 

3.8% 

Fonte: I.N.E - dados comparativos 1991 – 2001 
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Em relação aos edifícios em 2001 comparativamente com 1991, verificou-se um 

ligeiro aumento, no que diz respeito à recolha dos resíduos sólidos ainda existem no 

Concelho 209 edifícios sem recolha de resíduos sólidos, facto este que pode trazer 

consequências em termos ambientais para o Concelho. 

 

Para uma correcta separação dos resíduos, o Concelho está equipado com um 

Ecocentro situado na Freguesia de Oliveira do Conde e tem Ecopontos distribuídos 

pelas diferentes Freguesias. 

Os Ecocentros são parques amplos com contentores de grandes dimensões para a 

deposição selectiva de resíduos tais como plásticos, vidro, metais, vegetais e outros 

resíduos mais volumosos como electrodomésticos, móveis velhos, entulhos e pneus. 

Os Ecopontos são uma estrutura onde se encontram contentores compartimentados 

e destinados a receber separadamente diversos materiais, como o papel e cartão, o 

plástico, o vidro e as latas. 

 
Quadro nº. 160 - Distribuição dos Ecopontos no Concelho de Carregal do Sal 

Ecopontos Freguesias 

240 L 1000 L 2500 L 

Cabanas de Viriato 3 6 1 

Beijós 2 2 - 

Sobral - 1 - 

Papízios 2 2 - 

Parada 3 2 - 

Oliveira do Conde 8 6 - 

Currelos 3 8 3 

Total 21 27 4 

Fonte: Câmara Municipal de Carregal do Sal 

 

Pelo número de Ecopontos existentes nas várias Freguesias, podemos concluir que 

o Concelho está bem servido, o que facilita a recolha selectiva dos resíduos. 
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Recolha Selectiva em 2001/2002/2003 
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Gráfico nº 18 - Recolha Selectiva de Papel e Cartão 

2001
2002
2003
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Gráfico nº - 19 - Recolha Selectiva de Plástico e Metal 
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Gráfico nº 20 - Recolha Selectiva de Vidro 

2001
2002
2003

 
Os gráficos apresentam os Concelhos onde a população é mais activa no que diz 

respeito à deposição dos diversos resíduos nos locais apropriados (ecopontos ou 

ecocentros) para posterior reciclagem. Constatamos que o Concelho de Carregal do Sal 

se destaca no que diz respeito à recolha selectiva de papel/cartão, de embalagens de 

plástico e Metal. Relativamente ao vidro é somente ultrapassado pelo Concelho de 

Mortágua nos anos de 2001 e 2002, recuperando a sua liderança em 2003. Podemos 

concluir que a população do Concelho de Carregal do Sal se preocupa com o Meio 

Ambiente e está sensibilizada para o problema. 

É essencial aderir à recolha selectiva, sendo imprescindível a adopção de uma 

postura cada vez mais consciente e disponível, para as soluções que temos para dar ao 

destino dos resíduos que produzimos seja qual for a sua origem. 

Devemos sensibilizar as pessoas para as boas práticas ambientais, indispensáveis 

para a formação de uma nova geração mais consciente e interventiva.    

 

Quadro nº. 161 - Recolha de Resíduos Sólidos em 2001 
Total 3545 

Recolha Selectiva 71 

População Servida com Sistemas de Recolha de Resíduos 100% 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 
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Apesar do Concelho de Carregal do Sal ser aquele onde a recolha selectiva é quase 

sempre a maior comparativamente aos outros Concelhos pertencentes ao Planalto 

Beirão, a recolha de resíduos sólidos em 2001 foi de 3545 toneladas e somente 71 

toneladas de recolha selectiva, o que significa que somente 2% do total dos resíduos 

sólidos foram sujeitos a uma recolha selectiva. Mediante estes resultados é urgente 

sensibilizar as pessoas para este grave problema, que nos afecta a todos e que trará 

graves consequências para as gerações vindouras. 

 

Quadro nº. 162 - Receitas do Município, segundo os Domínios de Gestão e 

Protecção do Ambiente (Milhares de Euros) 
Ano Total de 

receitas 

Gestão de Águas 

Residuais 

Gestão de 

Resíduos 

Protecção da 

Biodiversidade e da 

Paisagem 

2001 119 - 94 25 

2002 84 - 78 6 

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro 

 

Quadro nº. 163 - Despesas do Município, segundo os Domínios de Gestão e 

Protecção do Ambiente (Milhares de Euros) 
Ano Total de 

Despesas 

Gestão de Águas 

Residuais 

Gestão de 

Resíduos 

Protecção da 

Biodiversidade e da 

Paisagem 

2001 825 307 450 68 

2002 608 204 366 37 

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro  

 

As despesas do Municipio no domínio de gestão e protecção do ambiente são 

muito superiores às receitas, o que por vezes dificulta a sua actuação neste domínio tão 

importante para o Concelho, situação que pode por em risco a qualidade de vida dos 

seus residentes.  

Comparando os anos de 2001 e 2002, tanto as receitas como as despesas do 

Municipio no domínio de gestão e protecção do ambiente diminuíram. 

 

10.1 - Saneamento e Salubridade 
  

As redes de água e esgotos no Concelho têm constituído uma das prioridades da 

Câmara Municipal. Porque esta é uma das condições essenciais ao bem-estar das 
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populações em termos higiénico-sanitários. Actualmente a água da rede pública chega a 

todas as povoações do Concelho e todas elas têm também já redes de esgotos. Uma das 

obras de vulto neste sector foi a empreitada “abastecimento de água a Pardieiros - 

construção de um depósito apoiado, depósito elevado, condutas adutoras e equipamento 

electromecânico. 

Existem no Concelho uma série de ETAR′s (Estações de Tratamento de Águas 

Residuais), em Papízios, Pinheiro, Póvoa de Arnosa, Póvoa das Forcadas, Fiais da Telha 

e Cabanas de Viriato. Foi ainda ampliada a rede de águas residuais em Albergaria, junto 

ao loteamento do Centro de Saúde e zona envolvente.   

 

10.2 - Abastecimento de Água no Concelho em 2002 

 

O abastecimento e o tratamento da água são de extrema importância para a 

qualidade de vida e de saúde da população. Infelizmente, ainda existem unidades 

industriais e não só, que despejam e depositam os seus resíduos a “ceú aberto” sem 

qualquer tipo de tratamento. Estas atitudes inconscientes vão acabar por afectar 

negativamente os recursos naturais que nós consumimos, como é o caso da água.  

A água contaminada constitui um perigo para a saúde pública. Por estas e por 

outras razões esta área tem merecido uma atenção especial por parte do Municipio.  

 

Quadro nº. 164 - Caudal Captado em 2002 
Caudal Captado 

Pelas Câmaras Municipais e Serviços Municipalizados 

Origem 

Total 

Total 

Superficial Subterrânea 

Por outras 

Entidades 

Gestoras 

1000m³ 

637 637 364 273 - 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 

 

A captação de água para abastecimento no Concelho é efectuada pela Câmara e 

serviços municipalizados, não havendo outras entidades gestoras. 
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Quadro nº. 165 - Caudal Tratado em 2002 
Caudal Tratado 

Pelas Câmaras Municipais e Serviços Municipalizados 

Origem 

Total 

Total 

Superficial Subterrânea 

Por outras 

Entidades 

Gestoras 

População 

Servida 

1000m³ % 

635 635 362 273 - 100 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 

 

O Caudal Tratado é de 635 (1000m³), sendo 57% deste de origem superficial e o 

restante de origem subterrânea. No Concelho de Carregal do Sal, o abastecimento de 

água é de 100%.  

 

Quadro nº. 166 - Drenagem e Tratamento de Águas Residuais no Concelho 

em 2002 
Drenagem Tratamento 

Caudais Efluentes Produzidos 

Origem Total 

Residencial e 

Serviços 

Industrial 

População 

Servida com 

Sistema de 

Drenagem de 

Águas Residuais 

Caudal Tratado População 

Servida com 

Estação de 

Tratamento de 

Águas Residuais 

1000m³ % 1000m³ % 

588 588 - 95.0 588 95.0 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 

 

A população no Concelho servida com Sistema de Drenagem de Águas Residuais 

e com ETAR´s (Estação de Tratamento de Águas Residuais) é de 95%, sendo esta 

percentagem, uma das mais elevadas em relação a outros Concelhos do país.    

O abastecimento de água e o tratamento de águas e esgotos, sempre foi um dos 

objectivos no Concelho, objectivo este que está praticamente concretizado. 

A Câmara Municipal tem seguido, nos últimos anos uma política rigorosa, 

exigente, suportada em apostas prioritárias bem delineadas que vão ao encontro da 

defesa e protecção do meio ambiente e da população do Concelho. Um objectivo 

grandioso que visa garantir o bem-estar e a qualidade de vida da população. 
 

10.3 - Incêndios Florestais 
 

Outro factor que contribui e muito para a destruição do nosso meio ambiente e da 

nossa qualidade de vida são os incêndio florestais. No Verão, os incêndios são uma 
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constante, por isso pretendemos alertar a nossa população para as queimadas que são 

muitas vezes as causadoras de alguns incêndios, para a limpeza de matas e terrenos, 

para a instalação de sistemas que de alguma forma ajudem a prevenir e combater os 

incêndios.  

Nas férias de Verão existe também ocupação de tempos livres dos nossos jovens, 

na área da vigilância das florestas, e vão aparecendo algumas iniciativas privadas de 

grupos de pessoas que se organizam voluntariamente para fazerem essa vigilância.  

 

Quadro nº. 167 - Incêndios Florestais registados no Concelho 
Área Ardida (ha) Ano Ocorrências (Nº) 

Total Povoamentos 

Florestais 

Matos 

Bombeiros (Nº) 

2000 98 117.6 53.6 64.0 185 

2001 49 71.1 53.6 17.5 179 

2002 49 33.9 16.1 17.8 92 

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro 
 

Apesar dos incêndios florestais e a área ardida terem vindo a diminuir, é 

necessário alertar toda a população para o flagelo dos incêndios, para a degradação da 

nossa paisagem, que acaba por nos afectar a todos nós e às futuras gerações.    

Deverá haver também uma correcta política florestal, procedendo-se à 

arborização, recuperando-se os espaço ardidos. O Sector das Madeiras desempenha um 

papel muito importante para o desenvolvimento do nosso Concelho, nomeadamente no 

fabrico de mobiliário.  
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11 - Turismo 
 

O afluxo de turistas no Concelho já se começa a sentir, mas é uma área ainda 

pouco explorada.  

O Turismo deverá ser uma área onde o Concelho deve investir, pois o nosso 

Concelho tem muitas potencialidades em termos turísticos e poderá constituir uma 

importante fonte de receitas. 

No Concelho temos um posto de Turismo no Parque Alzira Claúdio, onde 

qualquer pessoa ou visitante se poderá dirigir para obter informações acerca dos locais 

de interesse turístico, alojamento etc.  

 
Quadro nº. 168 - Estabelecimentos, Quartos e Capacidade de Alojamento no 

Turismo em Espaço Rural em 31.12.2002 
Total Turismo Rural Agro-turismo Total de Quartos Capacidade de 

Alojamento Total 

3 2 1 17 34 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003 

 

O Concelho de Carregal do Sal possui uma grande e variada oferta a nível de 

alojamento, podendo o turista escolher entre residenciais, casas rústicas, solares e 

quintas locais. 

 

Alojamento existente no Concelho de Carregal do Sal: 
 

- Casa do Zagão - Situada em plena região demarcada do Dão, casa de granito 

característica da zona beirã, mantém o tradicional forno a lenha, palheiro e “zagão” 

denominação do pátio ou terreiro onde se desenvolve toda a actividade agrícola. 

É composta por 10 quartos (1 quarto e casa de banho completa; anexo: 5 suites – 1 

quarto com casa de banho completa; sala com lareira; 4 suites – 1 quarto, casa de banho 

completa, sala de estar); salão com lareira, em Carregal do Sal, Freguesia de Currelos. 

Estrutura de Agro-Turismo. 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal 217  

- Casa da Nossa Senhora da Conceição – Situada na parte alta de Cabanas de 

Viriato, a 50 m da Igreja e do cruzeiro, casa típica da Beira Alta, dos meados do século 

XIX, com vista sobre a Serra da Estrela e a 20 minutos de Viseu. 

A casa principal tem dois quartos e uma casa de banho, enquanto que os T2 

independentes têm 2 quartos, com 1 casa de banho, 1 sala com lareira, televisão e 

Kitchnet, Freguesia de Cabanas de Viriato. Estrutura de Turismo Rural. 

- Casa da Ladeira – Uma casa de aldeia, tradicional: Alojamento particular, com 

1 suite, 3 quartos com casa de banho. Possui ainda pátio e terraço, na Póvoa de Santo 

Amaro, Freguesia de Parada. Estrutura Casa de Campo. 

- Casa dos Buxeiros em Oliveira do Conde: Casa solarenga. Com dois corpos em 

forma de L, sendo um dos corpos do século XVII e outro do século XVIII. Construída 

em granito com cantaria nas janelas e pátio interior murado. Com 4 quartos, na 

Freguesia de Oliveira do Conde. Estrutura Turismo de Habitação. 

- Casa dos Cabris, em Travanca de São Tomé: Construída no século XVII, em 

1787. Em local privilegiado pela paisagem envolvente, possui uma belíssima capela do 

século XVIII, com oráculo dedicado ao Senhor de Matosinhos. Com dois quartos no 

edifício principal e um em anexo com lareira. Tem um belo jardim e campo de ténis, na 

Freguesia de Oliveira do Conde. Estrutura Turismo de Habitação. 

- Casa do Quintal do Ribeiro, em Vila da Cal, na Freguesia de Currelos. 

Estrutura de Turismo Rural. 

 

Outro Alojamento: 

- Residencial “Salinas”, em Carregal do Sal tem 14 quartos e 28 camas;  

- Residencial “Cabana do Viriato”, em Cabanas de Viriato, tem 28 quartos e 56 

camas; 

- Residencial “O Troféu”, em Carregal do Sal, com 6 quartos e 12 camas. 

 

Equipamento de Animação e Outro: 

- Picadeiro Quinta do Pombal: Tem como actividade principal o desbaste e 

ensino de cavalos e a escola de equitação. Frequentam a escola alunos dos 3 aos 50 anos 

de idade. 

A actividade desta empresa estende-se ainda, à realização de passeios a cavalo e 

de charrete, aluguer de bicicletas, usufruto de espaços de lazer e organização de festas e 

outros eventos. 
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Na época de férias (Páscoa, Verão e Natal) são realizados estágios de crianças, as 

quais, durante esse período, tomam contacto com a vida da quinta e aprendem a 

aparelhar, montar, tratar e limpar os cavalos. Na Freguesia de Beijós. 

 

Existem ainda diversas residenciais e restaurantes com uma gastronomia regional 

de qualidade. Há também diversos cafés, Bares e discotecas que funcionam como locais 

de encontro e animação. 

O Concelho possui o típico e original Carnaval, com a sua Dança Grande em 

Cabanas de Viriato.  

Todas as povoações do Concelho efectuam regularmente os seus festejos 

religiosos e/ou tradicionais. 

Outro atractivo para os turistas na nossa região são as Piscinas Naturais: em 

Redondo (Beijós), Ribeira (Cabanas de Viriato), Várzea Negra (Currelos), Seara 

(Oliveira do Conde), Marcudo (Papízios), Senhora da Ribeira (Parada), Marcudo 

(Sobral) e ainda a Praia Fluvial do Pé Rodrigo em Oliveira do Conde. 

 Estes são alguns motivos que podem funcionar como apelo ao turismo nesta 

região. 

 

11.1 - Património Histórico/Arqueológico do Concelho 
 

A Ocupação Pré-Histórica 

“O vastíssimo património arqueológico existente no Concelho de Carregal do Sal 

evidencia a presença da ocupação humana desde há vários milhares de anos. Esta 

afirmação advém da existência de mais de uma dezena de monumentos megalíticos que 

correspondem aos vestígios mais antigos de povoamento Pré-Histórico ou das primeiras 

comunidades que num momento do período neolítico por aqui se teriam inicialmente 

instalado e permanecido, mercê de condições favoráveis à sua fixação”. (Roteiro 

Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal) 
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Quadro nº. 169 - Percursos Arqueológicos Pré-Históricos 
Descrição  Lugar Freguesia 

A ocupação Pré-Histórica 

Penedo da Cova da Moira Cova da Moira Currelos 

Sitio arqueológico do Outeiro 

dos Castelos 

Outeiro dos Castelos 

Outeiro do Santo Lapão ou Ribeirinha 

Sítio arqueológico da Malcata  Malcata 

Beijós 

 

Orca 1 de Cabanas  Gorgulhão 

Orca 2 de Cabanas  Campo de Futebol da Póvoa da 

Pegada 

Campa da Moira Cimalhinhas 

Lajinha das Barrocas Barrocas 

Lapa das Garrachas Garrachas 

Cabanas de Viriato 

 

Orca dos Fiais da Telha Lapa da Orca 

Orca 1 de Oliveira do Conde Orca 

Orca 2 de Oliveira do Conde Orca 

Orca do Outeiro do Rato  Lajes 

Orca do Santo Santo 

Orca do Torreão Torreão 

Sitio arqueológico do Vale da 

Mena 

Vale da Mena/Ameal 

Vale da Orca Orca/Ameal 

Habitat do Ameal Ameal 

Orca 1 do Ameal Ameal 

Orca 2 do Ameal Ameal 

Abrigo do Bóco Bóco – Travanca 

Abrigo da Orca Orca – Fiais da Telha 

Gravuras do Ameal 2 Ameal 

Laje do Carraboilo Carraboilo – Fiais da Telha 

Laje da Víbora Ameal 

Lajinha do Ameal Ameal 

Orquinha das Poldras Poldras 

Penedo do Vale da Carrada Vale da Carrada 

Penedo da Víbora Víbora 

Oliveira do Conde 

 

Orca de Santo Tisco Malha Pão 

Orca de Travanca Quinta da Orca 

Orca do Valongo Valongo 

Habitat das Carriceiras Carriceiras 

Habitat da Quinta Nova Quinta Nova Sobral 

Gruta da Cova da Moira Cova da Moira 

Penedo dos Aldrogues Aldrogues 

Sobral 

 

Fonte: Roteiro Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal e 2ª Fase da Carta do Roteiro 
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A Ocupação Romana 

 
“Esta região da Beira Alta ou Beira Central, segundo Jorge de Alarcão (1989:305-

314), foi dividida pelos Romanos em duas civitates, sendo Viseu e Bobalela as suas 

sedes. O actual território do Concelho de Carregal do Sal viria a fazer parte da civitas de 

Viseu, sendo localizado, provavelmente, já no seu limite sul”. (Roteiro Arqueológico do 

Concelho de Carregal do Sal) 

Os Romanos deixaram importantes vestígios da sua passagem pelo nosso 

Concelho, foram identificados até ao momento sete sítios arqueológicos. 
 

Quadro nº. 170 - Percursos Arqueológicos Romanos 
Descrição  Lugar Freguesia 

A ocupação Romana 

Vestígios Romanos da Cova da 

Moira 

Cova da Moira Currelos 

Sítio arqueológico de Chãs Chãs Beijós 

Inscrição rupestre de Cabanas 

de Viriato no Penedo da Moira 

Cimalhas 

Vestígios da Ponte Romano – 

Medieval das Garranchas 

Madeira Brava 

Cabanas de Viriato 

 

Marco miliário anepígrafo de 

Oliveira do Conde 

Oliveira do Conde 

Sitio arqueológico da Quinta da 

Sobreira 

Quinta da Sobreira 

Sítio arqueológico de Vale 

Touro 

Vale Touro/Vila Meã 

Troço Romano/Medieval da 

Azenha 

Azenha 

Sítio arqueológico de Vale do 

Rio 

Vale do Rio 

Oliveira do Conde 

 

Fonte: Roteiro Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal e 2ª Fase da Carta do Roteiro 
 

A Época Medieval 

“Do período medieval existem cerca de três dezenas de sepulturas escavadas na 

rocha, dispersas por todo o Concelho e que, cronologicamente, segundo a maioria dos 

autores, se poderão enquadrar entre os séculos IX e XIII. Algumas destas sepulturas 

rupestres aparecem agrupadas em verdadeiras necrópoles como são os casos dos cinco 

túmulos em Cabanas de Viriato, além dos três túmulos em Vila Meã, surgindo as 
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restantes sepulturas em conjuntos de duas ou isoladas.” (Roteiro Arqueológico do 

Concelho de Carregal do Sal) 

  

Quadro nº. 171 - Percursos Arqueológicos Medievais 
Descrição  Lugar Freguesia 

A Época Medieval 

Sitio arqueológico do Passal S. Sebastião Currelos 

Lagareta de Riachas Riachas/Chãs 

Sepulturas de Chãs Chãs/milrego/Riachas 

Beijós 

 

Necrópole de Cabanas de Viriato Passal 

Sepultura do Passal Passal 

Inscrição das Laceiras Laceiras 

Núcleo de Sepulturas Geminadas 1 

do Passal  

Passal 

Núcleo de Sepulturas Geminadas 2 

do Passal  

Passal 

Núcleo de Sepulturas da Quinta da 

Sernada 

Quinta da Sernada 

Sepultura 2 do Passal Passal 

Cabanas de Viriato 

 

Gravuras do Ameal Ameal 

Sepultura de Albergaria Mata dos Alqueves 

Sepultura do Amieiro Amieiro/Vila Meã 

Sepultura da Laja da Igreja Laja da Igreja/Hortas 

Sepulturas da Malhoa Malhoa/Malho 

Sepulturas da Aveleira Aveleira/Alvarelhos 

Sepulturas da Quinta da Moura Vila Meã 

Sepulturas da Cova da Moura Vila Meã 

Sepultura de Travanca de S. Tomé Cortinhal 

Sepultura das Cumeadas Cumeadas 

Casa da Tulha Tulha 

Estela Funerária de Oliveira do 

Conde 

Adro da Igreja Matriz 

Inscrições de Oliveira do Conde Oliveira do Conde 

Lagareta do Vale da Carrada Vale da Carrada – Fiais 

Lagareta da Orca Orca 

Vestígios do Antigo Edifício Religioso 

de Oliveira do Conde 

Oliveira do Conde 

Vestígios Medievais da Quinta das 

Marias 

Quinta das Marias 

Oliveira do Conde 

 

Sepulturas do Lugar de S. Sebastião S. Sebastião Papízios 

Sepultura do Penedo da Moita Moita/Póvoa de Santo Amaro Parada 

Lagar de Varas de Cabriz Cabriz Sobral 

Fonte: Roteiro Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal e 2ª Fase da Carta do Roteiro 
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O Concelho possui um inegável património arqueológico, foram inventariados 

cerca de meia centena de sítios arqueológicos, sendo que cerca de uma dezena destes 

correspondem já a sítios visitáveis. 

A quantidade destes sítios arqueológicos poderá ser explicada pela existência de 

cursos fluviais importantes, como o Rio Dão e o Rio Mondego, e dos seus afluentes que 

irrigam inúmeros vales, teriam oferecido condições privilegiadas à chegada das 

primeiras comunidades humanas que se dedicavam à agricultura, à pastorícia e à caça.  

Muitos destes monumentos são designados por Antas, Dólmenes ou Orcas, são 

estruturas funerárias, arquitectonicamente admiráveis, que expressam a própria 

mentalidade da época e a preocupação perante a morte. 

 Este legado histórico - arqueológico, representa um valor patrimonial acrescido e 

uma mais-valia em termos culturais, pedagógicos e didácticos para o Concelho e para a 

população em geral. Neste sentido, a Câmara Municipal de Carregal do Sal tem 

contribuído em tudo o que está ao seu alcance para a conservação, recuperação, 

valorização e difusão do seu património arqueológico, testemunhos do seu passado e da 

sua identidade. 

Este património passou a ser um atractivo para visitas provenientes das mais 

diversas áreas, nomeadamente visitas com carácter de investigação, escolas, pequenos 

grupos familiares, visitas individuais e grupos de turistas. 

A valorização turística e o reconhecimento deste património passa, pela criação de 

um museu local, que abrirá as suas portas brevemente, assim será possível proporcionar 

aos visitantes, uma representação do passado, através da musealização dos objectos que 

foram exumados das inúmeras intervenções arqueológicas. 

Neste Concelho foram traçados dois circuitos /percursos muito agradáveis de se 

visitar, o Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha e Percurso Patrimonial das Cimalhinhas, 

onde nos podemos deslumbrar com todo este Património.  

A criação do Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha, é um desafio assumido pela 

Câmara Municipal de Carregal do Sal, com o objectivo de proporcionar e dar a 

conhecer às comunidades locais e aos visitantes em geral, os mais antigos e mais 

significativos testemunhos monumentais da presença humana na área do seu município, 

bem como dinamizar e valorizar turística e culturalmente os seus mais remotos e 

diversificados recursos patrimoniais e paisagísticos. 

O Percurso Patrimonial das Cimalhinhas é mais um projecto local de salvaguarda, 

valorização e musealização do património arqueológico, promovido e financiado pela 
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Câmara Municipal de Carregal do Sal, com o apoio e colaboração da Junta de Freguesia 

de Cabanas de Viriato.  

Esta é mais uma iniciativa que visa a preservação e recuperação continuadas dos 

nossos testemunhos do passado, bem como um esforço de dinamização e abertura à 

fruição pública da nossa herança cultural. Este Percurso contemplou vários sítios 

arqueológicos, três dos quais inéditos para a comunidade cientifica e público em geral. 

Desta forma o património histórico - arqueológico do Concelho, continuará a ser 

um factor de dinamização cultural e de desenvolvimento futuros em que todos nós 

devemos apostar.  

 

Quadro nº. 172 - Outros pontos de interesse Turístico e Histórico no 

Concelho: 
Descrição  Lugar Freguesia 

Ponte Romana 

Arco Romano 

Túmulos Romanos do fim do séc.I e 

inicio do séc. II 

Outeiro dos Castelos (antiga Fortaleza 

do Outeiro do Monte) 

Igreja S. João Batista 

Capela da Nossa Senhora das Areias 

finais do séc.XV  

Fonte dos Amores 

Parque Arnaldo Castro 

Fontanários 

Outeiro da Cadina 

Alminhas 

Beijós 

Capela devota a Santo Antão 

Fonte de 1863 

Alminhas 

Pardieiros 

Capela dedicada à Senhora da 

Apegada 

Alminhas 

Póvoa da Pegada 

Capelinha em honra de Nossa Senhora 

do Carmo 

Fonte Antiga 

Alminhas 

Póvoa de Lisboa 

Beijós 
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Descrição  Lugar Freguesia 

Igreja matriz de São Cristóvão 

Capela de Nossa Senhora de Amparo 

Futuro Museu Aristides de Sousa 

Mendes 

Cruzeiros 

Monumento Cristo-Rei 

Casas Solarengas ou A brasonadas  

Capelas privadas 

Alminhas 

Cabanas de Viriato 

Capela de Nossa Senhora dos Milagres 

Alminhas 

Laceiras 

Cabanas de Viriato 
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Descrição  Lugar Freguesia 

Igreja Matriz 

Capela Mor 

Túmulo de Fernão Gomes de Góis 

Pelourinho Manuelino 

Casas Abrasonadas 

Solares  

Alminhas 

Oliveira do Conde 

Capela Românica devotada a S. Tomé 

Túmulos dos Ribeiros D´Abranches 

Casas em Granito (Solar dos Garcias 

de Mascarenhas 

Casa do Cabriz  

Alminhas 

Travanca de São Tomé 

Capela devotada a São João  

Alminhas 

Albergaria 

Capela de São Domingos 

Alminhas 

Vila Meã 

Casa Solarenga de D. Maria das Neves 

Capela Privativa 

Capela Nossa Senhora dos Prazeres 

Capela de Santo Amaro 

Alminhas 

Oliveirinha 

Casa da Fidalga (Solar de Alvarelhos) 

Fontanários 

Capela Privativa 

Capela Imaculada Coração de Jeseus 

Alminhas 

Carvalhais 

Capela  

Alminhas 

Azenha 

Capela Devota a Santo António 

Alminhas 

Fiais da Telha 

Oliveira do Conde 
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Descrição  Lugar Freguesia 

Igreja Matriz de São Brás 

Capela de Nossa Senhora das Febres 

Castelo de D. Branca 

Casa Abrasonada “Casa das 

Correntes” 

Edifício da Antiga Câmara 1894 

Lavadouro Público 

Alminhas 

Carregal do Sal 

Capela  

Cruzeiro 

Capela de São Domingos 

Alminhas 

Casal Mendo 

Igreja Matriz da Freguesia de 

Currelos 

Alminhas 

Casal da Torre 

Pelourinho 

Casa de Audiências do antigo 

Concelho de Currelos 

Capela Privativa Senhora do Desterro 

Alminhas 

Vila da Cal 

Currelos 

 

Descrição  Lugar Freguesia 

Igreja Matriz São Miguel 

Antigo Casario 

Antigo Fontanário 

Alminhas 

Papízios 

Capela Nossa Senhora da Conceição 

Alminhas 

Pinheiro 

Capelinha devotada à Senhora da 

Guia 

Alminhas 

Póvoa da Arnosa 

Papízios 

 

Descrição  Lugar Freguesia 

Igreja Matriz São Miguel 

Capela da Senhora da Ribeira 

Alminhas 

Parada 

Capela de Santo António 

Alminhas 

Póvoa das Forcadas 

Capela de Santo Amaro Póvoa de Santo Amaro 

Parada 
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Descrição  Lugar Freguesia 

Igreja Matriz devotada Senhora das 

Boas Novas 

Cruzeiro  

Alminhas38 

Sobral Sobral 

Fonte: Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal 

 

Por todas as Freguesias do Concelho são diversos os pontos de interesse. O 

Concelho possui um património Cultural de grande valor, o que o torna num atractivo 

turístico.  

 

11.2 - Artesanato 

 
O Concelho tem uma grande variedade de produtos artesanais e um elevado nº de 

artesãos a laborar no Concelho.  

O Artesanato é uma das áreas, que poderá proporcionar ao Concelho algum 

desenvolvimento e prestígio, e por esse motivo deverá ser também uma aposta do 

Concelho.  

Não devemos esquecer as tradições do nosso Concelho, mas preservá-las. 

O artesanato contribui para a riqueza cultural do Concelho, podendo ser umas das 

áreas de formação profissional dos nossos jovens, ou até mesmo de ocupação dos 

tempos livres. 

Para evitar que o artesanato desapareça por completo, é necessário que surjam 

entidades que o apoiem e promovam a sua divulgação. 

 

Alguns exemplos do tipo de artesanato elaborado no Concelho: 

- Talha/Marcenaria: Oliveira do Conde, Cabanas de Viriato e Carregal do Sal 

- Mantas de Trapos/Tapeçaria: Oliveirinha 

- Tecelagem: Oliveirinha 

- Pintura (Tela): Carregal do Sal 

- Pintura (Madeira e Barro): Carregal do Sal 

- Pintura (Aguarelas, Grafite, Vitrais): Parada 

 
                                                 

38 Alminhas são pequenos mas expressivos Monumentos de Cariz Religioso e Elevado Simbolismo de Arte e Tradição 

Cultural do Nosso Povo  
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- Móveis e Restauro: Fiais da Telha, Carregal do Sal, Cabanas de Viriato, 

Oliveirinha 

 - Cestaria: Beijós 

- Vassouraria: Carregal do Sal 

- Tanoaria: Oliveirinha 

- Latoaria: Carregal do Sal, Cabanas de Viriato 

- Serralharia Artística: Currelos, Outeiro de Cima 

- Ferro Forjado: Carregal do Sal, Cabanas de Viriato, Beijos, Travanca de São 

Tomé 

- Empalhamento de Cadeiras: Oliveirinha 

- Esculturas em Gesso: Fiais da Telha 

- Fabrico de Arte Sacra: Carregal do Sal 

- Queijaria Artesanal: Cabanas de Viriato, Currelos 
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Conclusão 

 
Com o Pré-Diagnóstico do Concelho pretendemos caracterizar algumas dinâmicas 

locais e fornecer alguns dados importantes para a elaboração do Diagnóstico. Através da 

colaboração e participação de todos conseguimos obter um conhecimento mais 

objectivo e aprofundado do nosso Concelho, nas mais variadas vertentes sociais. 

Identificadas algumas fragilidades e potencialidades do Concelho, vamos tentar 

definir e implementar estratégias de intervenção a nível local para diminuir as 

desigualdades valorizando os recursos existentes.  

 

De seguida apresentamos alguns aspectos importantes de cada Capítulo: 

 

Demografia 

 
- Perda progressiva de população nas últimas décadas;  

- Envelhecimento da população; 

- As famílias são cada vez menos numerosas, as famílias com 2 elementos são as que 

têm maior representatividade; 

- Taxa de crescimento natural negativa ou seja a taxa de mortalidade é superior à taxa de 

natalidade; 

- Diminuição entre a população residente e presente em todas as Freguesias do 

Concelho, o que significa que a migração está presente no Concelho. 

 

Caracterização Sócio-Económica 

 
- O sector primário perde cada vez mais importância no Concelho, o sector secundário e 

terciário são os sectores com maior peso em 2001; 

- Verifica-se o envelhecimento da mão-de-obra agrícola, sendo esta uma população com 

níveis de instrução bastante baixos; 

- Desenvolvimento notável da Industria, Comércio e serviços no Concelho.  
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Emprego 

 
- Os Grupos Profissionais da população empregada mais representados são os 

Operários, Artificies e Trabalhadores Similares e os Trabalhadores, detentores de baixas 

taxas de escolaridade; 

- Taxa de Actividade reduzida, sendo em 2001 de 40%; 

- Elevada taxa de desemprego feminino (11.1%); 

- Os desempregados possuem habilitações literárias muito baixos, o que dificulta a sua 

inserção no mercado de trabalho. 

 

Educação 

 
- A taxa de população que frequenta o Pré-escolar é significativa; 

- Elevada taxa de analfabetismo sobretudo na população mais idosa; 

- Elevada percentagem de saída precoce e antecipada da escola; 

- Níveis de escolaridade muito baixos (44% da população do Concelho possui somente 

o 1º ciclo); 

- Inexistência de ensino profissional; 

- Inexistência de Instituições de apoio à 1ª infância; 

- Elevada taxa de retenção principalmente no Ensino Secundário; 

- Ao nível do Ensino Recorrente verifica-se um grande número de desistências; 

- Fraca adesão ao Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências; 

- Existência de um número considerável de alunos com necessidades de apoio especiais; 

-Necessidade de aumentar o número de escolas com serviço de refeições e 

prolongamento de horários. 
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Habitação 

 
- Houve um aumento bastante acentuado dos Alojamentos Clássico de uso sazonal ou 

secundário; 

- Verificou-se uma melhoria significativa nos Alojamentos Familiares no que diz 

respeito à electricidade, retrete, água canalizada; 

 - Cerca de metade dos edifícios do Concelho não tem rampas de acesso nem elevador, 

o que dificulta o acesso a pessoas com dificuldades de mobilidade;  

- Apesar da existência de alguns problemas habitacionais no Concelho tem-se verificado 

uma fraca adesão ao programa SOLARH (programa que se destina à recuperação de 

habitações degradadas); 

- A Habitação Social veio solucionar os problemas habitacionais de algumas das 

famílias mais carenciadas do Concelho. 

 

Saúde 

 
- O Serviço de Atendimento Permanente (SAP) só funciona das 8 horas da manhã às 20 

da noite, no restante período não existe nenhum serviço de atendimento sendo os 

utentes encaminhados para o Hospital de referência – Hospital de S. Teotónio em 

Viseu;  

- Ao nível da deficiência, existem alguns deficientes no Concelho, destacando-se a 

deficiência motora. 

 

Acção Social 

 
- Quase todas as freguesias do Concelho possuem Instituições de Solidariedade Social; 

- Número considerável de pessoas a viver do rendimento mínimo, dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho, de jovens devido ao baixo nível de instrução; 

- Elevado número de pessoas com trabalhos precários; 

- Elevado número de pensionistas. 
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Associativismo, Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais 

 
- Existência de um número razoável de Associações, verificando-se a falta de adesão 

por parte dos jovens nas actividades das mesmas; 

- A nível desportivo o Concelho está dotado de algumas importantes infraestruturas 

como é o caso das piscinas municipais. 

 

Segurança e Criminalidade 

 
- Nos últimos anos os crimes têm aumentado no nosso Concelho, sendo necessário 

algum tipo de intervenção policial para que estes diminuam; 

- Ao nível da Reinserção Social, o alcoolismo é a problemática que está subjacente à 

prática dos crimes pelos quais os indivíduos foram acusados e condenados. 

 

Ambiente 

 
- No que diz respeito à separação do lixo nos contentores adequados para posterior 

recolha selectiva o Concelho de Carregal do Sal nos últimos anos tem quase sempre 

liderado, sendo este facto muito importante em termos ambientais; 

- Relativamente aos incêndios florestais, estes têm vindo a diminuir bem como a área 

ardida, o que poderá constituir um factor positivo. Mas continua a ser necessário intervir 

nesta área, pois os fogos desbastam as nossas florestas e põem em perigo vidas humanas 

e animais. Os fogos destroem o nosso meio ambiente e causam danos irreparáveis.   

 

Turismo 

 
- Temos um rico e vasto Património Histórico, o que representa uma mais valia para o 

Concelho tanto em termos culturais como turísticos; 

- Existência de algum artesanato, que deverá ser preservado. 
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Recursos Disponíveis no Concelho 

Equipamentos Escolares 
 
Educação 

Ensino Pré-Escolar - Agrupamento de Cabanas de Viriato  

Jardim-de-infância de Beijós 

Jardim-de-infância de Pardieiros 

Jardim-de-infância de Cabanas de Viriato (sala1 e sala 2) 

Jardim-de-infância de Sobral 

Ensino Pré-Escolar - Agrupamento de Carregal do Sal 

Jardim-de-infância de Alvarelhos  

Jardim-de-infância de Fiais da Telha 

Jardim-de-infância de Oliveirinha 

Jardim-de-infância de Vila Meã 

Jardim-de-infância de Travanca de S. Tomé 

Jardim-de-infância de Oliveira do Conde 

Jardim-de-infância de Carregal do Sal (sala1 e sala 2) 

Jardim-de-infância de Casal da Torre 

Jardim-de-infância de Parada 

Pólo Itinerante da Póvoa de Santo Amaro 

Jardim-de-infância de Papízios 

1º Ciclo do Ensino Básico - Agrupamento de Cabanas de Viriato  

1º CEB de Beijós 

1º CEB de Pardieiros 

1º CEB das Laceiras 

1º CEB do Sobral 

1º Ciclo do Ensino Básico - Agrupamento de Carregal do Sal 

1º CEB de Alvarelhos 

1º CEB de Fiais da Telha 

1º CEB de Oliveirinha 

1º CEB de Vila Meã 

1º CEB de Travanca de S. Tomé 

1º CEB de Oliveira do Conde 

1º CEB de Carregal do Sal 

1º CEB de Casal Mendo 

1º CEB de Parada 

1º CEB da Póvoa de Santo Amaro 

1º CEB de Papízios 

1º CEB de Pinheiro 

Escola Básica Integrada Aristides de Sousa Mendes (com 1º, 2º e 3º Ciclos) 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Carregal do Sal (com 2º e 3º Ciclos) 
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Escola Secundária/3 de Carregal do Sal (com 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º anos) 

Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar 

 

Estruturas de Apoio à Educação: 

 

PIEF (Plano Integrado de Educação e Formação) – Curso de Electricidade de Instalações – Escola Secundária/3 

Projecto da criação de Gabinetes de Orientação Profissional em Ambiente Escolar 

Conselho Municipal de Educação de Carregal do Sal 

Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal 

Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos de Carregal do Sal e Nelas 

Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Aristides de Sousa Mendes 

Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas EB 2/3 e Secundária de Carregal do Sal 

Programas e Apoios prestados na Área da Educação: Componente de Apoio à Família, Transportes Escolares, Auxílios 

Económicos, Bolsas de Estudo, Viagens de Estudo 

 

Equipamentos Sociais 
 
Acção Social 

Centro Social Elisa Barros Silva (Lar e Apoio Domiciliário – Apoia Idosos)  

Fundação Comendador José Nunes Martins (Unidade de Apoio Integrado – Apoia Idosos) 

Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal (Lar e Creche – Apoia Idosos e Crianças) 

Caritas Paroquial de Parada (Mini-lar e Apoio Domiciliário – Apoia Idosos) 

Caritas Paroquial de Oliveira do Conde (Apoio Domiciliário e Apoio Domiciliário Integrado – Apoia Idosos) 

Caritas Paroquial de Beijós (Centro de Dia e Apoio Domiciliário – Apoia Idosos) 

Centro de Dia “Mão Amiga” (Centro de Dia – Apoia Idosos) 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – Pólo de Oliveira do Conde (Centro de Actividades Ocupacionais e Lar Residencial 

– Apoia Deficientes) 

Núcleo de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa para o Concelho de Carregal do Sal 

Pólo da Cooperativa Vários em Carregal do Sal 

 

Infra-estruturas/Serviços 
 
Economia 

Parque Industrial São Domingos 

Parque Industrial Gândara – 1ª fase 

Parque Industrial Gândara – 2ª fase 

Parque Industrial Gândara – 3ª fase 

Parque Industrial de Sampaio 

Parque Ferroviário 

Saúde  

Centro de Saúde de Carregal do Sal e duas Extensões de Saúde em Cabanas de Viriato e Parada 

Farmácias: Farmácia Abreu (Albergaria), Farmácia Moderna, Farmácia Rodrigues 

Posto de Medicamentos em Cabanas de Viriato 
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Posto de Medicamentos em Parada 

Laboratório de Análises Clínicas das Beiras e Laboratório de Análises Clínicas de Santa Comba Dão 

Postos de colheita de análises clínicas 

Equipa de Cuidados Integrados 

 

 

Entidades/Serviços 
 

- Posto da Guarda Nacional Republicana; 

- Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato; 

- Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; 

- Correios e Telecomunicações; 

- Instituições Bancárias; 

- Câmara Municipal de Carregal do Sal; 

- Juntas de Freguesia: Beijós, Cabanas de Viriato, Currelos, Oliveira do Conde, Papízios, Parada, Sobral 

- Repartições de Finanças; 

- Cartório Notarial; 

-Conservatória do Registo Civil e Predial; 

- Segurança Social – Serviço Local de Carregal do Sal; 

- Centro de Emprego (funciona só à Sexta-Feira da parte da manhã) 

 
 

Associativismo, Equipamentos Desportivos Recreativos e 

Culturais 
Associações Culturais e Recreativas: 

Freguesia de Currelos: 

- Associação Cultural, Recreativa, Desportiva, Juvenil e Comunitária “A Quinta”; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal;  

-Centro Cultural de Currelos; Grupo Cultural Carregalense;  

-Associação os Amigos do Carocha de Carregal do Sal;  

- Clube Sextáfundo; Núcleo Sportinguísta do Concelho de Carregal do Sal;  

- Clube Associativo de Caçadores e Pescadores do Concelho de Carregal do Sal;  

- Casa do Benfica de Carregal do Sal;  

- Clube de Futebol de Carregal do Sal;  

- Tuna do Concelho de Carregal do Sal; 

- Grupo de Intervenção Cultural e Artística de Carregal do Sal. 

Freguesia de Beijós: 

 - Associação Cultural e Desportiva de Beijós; 

- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural dos Pardieiros; 

- Grupo de Jovens. 

Freguesia de Cabanas de Viriato: 

- Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato;  

- Associação de Carnaval de Cabanas de Viriato;  
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- Associação Recreativa, Cultural e Desportiva das Laceiras;  

- Grupo Juvenil “Nós Os Cabanitos”;  

- Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato;  

- Clube de Caça e Pesca de Cabanas de Viriato;  

- Sport Cabanas de Viriato e Benfica. 

Freguesia de Oliveira do Conde: 

- Associação Cultural “Rancho Infantil Cravos e Rosas”;  

- Associação para o Progresso de Travanca de S. Tomé;  

- Associação Recreativa e Cultural de Alvarelhos;  

- Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha – A Arco;  

- Associação Recreativa, e Desportiva de Fiais da Telha;  

- Grupo Desportivo de Oliveira do Conde; Grupo Folclórico D´Alegria – Vila Meã;  

- NACO – Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha;  

- Sociedade Educação e Recreio – Oliveira do Conde; 

- Associação Recreativa e Cultural de Alvarelhos – Arca; 

- Grupo de Ciclo Turismo “Asas nos Pés”;  

- Grupo Recreativo e Cultural “Zés Pereiras”.  

 

Freguesia de Papízios: 

- Associação Recreativa e Cultural de Pinheiro 

Freguesia de Parada: 

- Animatólas;  

- Associação Recreativa da Freguesia de Parada;  

- Centro Social de Parada;  

- Grupo Desportivo 3 Santos Populares.  

 

Freguesia de Sobral: 

- Grupo Recreativo do Sobral; 

- Centro de Recreio e Convívio do Sobral 

 

ADICES – Associação de Desenvolvimento de Iniciativas Culturais, Económicas e Sociais 

 

Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais: 

- Piscinas Municipais; 

- Pavilhão Gimno-Desportivo;  

- Campo de Ténis; 

- Parques Infantis; 

- Campos de Futebol; 

- Pista Todo-o-Terreno; 

- Campo de Tiro; 

- Ginásio no Centro Comercial Florida; 

- Pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal; 

- Pavilhões e Polidesportivos em algumas Escolas; 

- Biblioteca Municipal; 

- Espaço Internet. 

 

 

 



 

                                                            Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal                             

 

Turismo 
 
 
 

Percursos Arqueológicos Pré-históricos: 

Penedo da Cova da Moira 

Sitio arqueológico do Outeiro dos Castelos 

Outeiro do Santo 

Sítio arqueológico da Malcata  

Orca 1 de Cabanas  

Orca 2 de Cabanas  

Campa da Moira 

Lajinha das Barrocas 

Lapa das Garrachas 

Orca dos Fiais da Telha 

Orca 1 de Oliveira do Conde 

Orca 2 de Oliveira do Conde 

Orca do Outeiro do Rato  

Orca do Santo 

Orca do Torreão 

Sitio arqueológico do Vale da Mena 

Vale da Orca 

Habitat do Ameal 

Orca 1 do Ameal 

Orca 2 do Ameal 

Abrigo do Bóco 

Abrigo da Orca 

Gravuras do Ameal 2 

Laje do Carraboilo 

Laje da Víbora 

Lajinha do Ameal 

Orquinha das Poldras 

Penedo do Vale da Carrada 

Penedo da Víbora 

Orca de Santo Tisco 

Orca de Travanca 

Orca do Valongo 

Habitat das Carriceiras 

Habitat da Quinta Nova 

Gruta da Cova da Moira 

Penedo dos Aldrogues 
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Percursos Arqueológicos Romanos: 

Vestígios Romanos da Cova da Moira 

Sítio arqueológico de Chãs 

Inscrição rupestre de Cabanas de Viriato no Penedo da Moira 

Vestígios da Ponte Romano – Medieval das Garranchas 

Marco miliário anepígrafo de Oliveira do Conde 

Sitio arqueológico da Quinta da Sobreira 

Sítio arqueológico de Vale Touro 

Troço Romano/Medieval da Azenha 

Sítio arqueológico de Vale do Rio 

 

Percursos Arqueológicos Medievais: 

Sitio arqueológico do Passal 

Lagareta de Riachas 

Sepulturas de Chãs 

Necrópole de Cabanas de Viriato 

Sepultura do Passal 

Inscrição das Laceiras 

Núcleo de Sepulturas Geminadas 1 do Passal  

Núcleo de Sepulturas Geminadas 2 do Passal  

Núcleo de Sepulturas da Quinta da Sernada 

Sepultura 2 do Passal 

Gravuras do Ameal 

Sepultura de Albergaria 

Sepultura do Amieiro 

Sepultura da Laja da Igreja 

Sepulturas da Malhoa 

Sepulturas da Aveleira 

Sepulturas da Quinta da Moura 

Sepulturas da Cova da Moura 

Sepultura de Travanca de S. Tomé 

Sepultura das Cumeadas 

Casa da Tulha 

Estela Funerária de Oliveira do Conde 

Inscrições de Oliveira do Conde 

Lagareta do Vale da Carrada 

Lagareta da Orca 

Vestígios do Antigo Edifício Religioso de Oliveira do Conde 

Vestígios Medievais da Quinta das Marias 

Sepulturas do Lugar de S. Sebastião 

Sepultura do Penedo da Moita 

Lagar de Varas de Cabriz 

Circuito Pré-Histórico Fiais Azenha  

Percurso Patrimonial das Cimalhinhas 

Outros pontos de interesse Turístico e Histórico no Concelho: 

 

Freguesia de Beijós: 
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Ponte Romana 

Arco Romano 

Túmulos Romanos do fim do séc.I e inicio do séc. II 

Outeiro dos Castelos (antiga Fortaleza do Outeiro do Monte) 

Igreja S. João Batista 

Capela da Nossa Senhora das Areias finais do séc.XV  

Fonte dos Amores 

Parque Arnaldo Castro 

Fontanários 

Outeiro da Cadina 

Capela devota a Santo Antão 

Fonte de 1863 

Capela dedicada à Senhora da Apegada 

Capelinha em honra de Nossa Senhora do Carmo 

Fonte Antiga 

Alminhas 

Freguesia de Cabanas de Viriato 

Igreja matriz de São Cristóvão 

Capela de Nossa Senhora de Amparo 

Futuro Museu Aristides de Sousa Mendes 

Cruzeiros 

Monumento Cristo-Rei 

Casas Solarengas ou A brasonadas  

Capelas privadas 

Capela de Nossa Senhora dos Milagres 

Alminhas 

Freguesia de Oliveira do Conde: 

Igreja Matriz 

Capela Mor 

Túmulo de Fernão Gomes de Góis 

Pelourinho Manuelino 

Casas Abrasonadas 

Solares  

Capela Românica devotada a S. Tomé 

Túmulos dos Ribeiros D´Abranches 

Casas em Granito (Solar dos Garcias de Mascarenhas 

Casa do Cabriz  

Capela devotada a São João  

Capela de São Domingos 

Casa Solarenga de D. Maria das Neves 

Capela Privativa 

Capela Nossa Senhora dos Prazeres 

Capela de Santo Amaro 
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Casa da Fidalga (Solar de Alvarelhos) 

Capela Privativa 

Capela Imaculada Coração de Jesus 

Capela 

Capela Devota a Santo António 

Alminhas 

Freguesia de Currelos: 

Igreja Matriz de São Brás 

Capela de Nossa Senhora das Febres 

Castelo de D. Branca 

Casa Abrasonada “Casa das Correntes” 

Edifício da Antiga Câmara 1894 

Lavadouro Público 

Capela 

Cruzeiro 

Capela de São Domingos 

Igreja Matriz da Freguesia de Currelos 

Pelourinho 

Casa de Audiências do antigo Concelho de Currelos 

Capela Privativa Senhora do Desterro 

Alminhas 

Freguesia de Papízios: 

Igreja Matriz São Miguel 

Antigo Casario 

Antigo Fontanário 

Capela Nossa Senhora da Conceição 

Capelinha devotada à Senhora da Guia 

Alminhas 

Freguesia de Parada: 

Igreja Matriz São Miguel 

Capela da Senhora da Ribeira 

Capela de Santo António 

Capela de Santo Amaro 

Alminhas 

Freguesia de Sobral: 

Igreja Matriz devotada Senhora das Boas Novas 

Cruzeiro  

Alminhas 

 

Alojamento e outras Estruturas de apoio ao Turismo: 

 

Posto de Turismo 

Existência de diversas residenciais e restaurantes com uma gastronomia regional de qualidade 

- Estruturas de Agro-Turismo (Casa do Zagão); 
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- Turismo Rural (Casa da Nossa Senhora da Conceição); 

- Turismo de Habitação (Casa dos Buxeiros e Casa dos Cabris); 

- Casa de Campo (Casa da Ladeira); 

- Residencial (Salinas); 

-Picadeiro Quinta do Pombal  

 

Actividades artesanais que podem funcionar como apelo ao turismo:  

 

- Talha/Marcenaria; 

- Mantas de Trapos/Tapeçaria;  

- Tecelagem; Pintura (Tela, Madeira e Barro, Aguarelas, Grafite, Vitrais);  

- Móveis e Restauro;  

- Cestaria;  

- Vassouraria;  

- Tanoaria; Latoaria;  

- Serralharia Artística;  

- Ferro Forjado;  

- Empalhamento de Cadeiras;  

- Esculturas em Gesso;  

- Fabrico de Arte Sacra;  

- Queijaria Artesanal. 

 
 

Outros Programas/Medidas/Projectos/Planos 
 
Habitação 

Habitação em regime de renda apoiada (40 Fogos) 

Programa SOLARH 

Acção Social 

Rendimento Social de Inserção 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Carregal do Sal 

Plano Municipal de Prevenção da Toxicodependência (Fase de Implementação) 

Rede Social 

CLAS (Conselho Local de Acção Social) 

Intervenção Precoce 

ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal) – Projecto “Reintegrar, apoio à cegueira em idade tardia” 

ENCLAVE – Reabilitação - Emprego Protegido 

Fundação Cartão do Idoso – Cartão 65 

O.T.L. (Ocupação de Tempos Livres) 

Educação 

Projecto da Criação de Gabinetes de Orientação Profissional em Ambiente Escolar 

Carta Educativa (Em Elaboração) 
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Entidades que constituem o CLAS (Conselho Local de Acção Social) 

 

- Município de Carregal do Sal / Câmara Municipal de Carregal do Sal; 

- Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu; 

- Freguesia de Beijós; 

- Freguesia de Cabanas de Viriato; 

- Freguesia de Currelos; 

- Freguesia de Oliveira do Conde; 

- Freguesia de Papízios; 

- Freguesia de Parada; 

- Freguesia de Sobral; 

- Centro de Saúde de Carregal do Sal; 

- Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal; 

- Agrupamento de escolas “Aristides de Sousa Mendes” – Cabanas de Viriato; 

- Escola Secundária / 3 de Carregal do Sal; 

- Coordenação do Ensino Recorrente e Extra-Escolar de Carregal do Sal; 

- Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos (ECAE) de Tondela, Carregal do 

Sal, Mortágua e Santa Comba Dão; 

- Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Integrada 

“Aristides de Sousa Mendes” de Cabanas de Viriato; 

- Centro de Emprego de Tondela; 

- Núcleo Regional de Viseu da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – 

Pólo de Oliveira do Conde; 

- Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal; 

- Cáritas Paroquial de Beijós; 

- Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato; 
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- Fundação Comendador José Nunes Martins – Oliveira do Conde; 

- Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Oliveira do Conde para o Concelho de 

Carregal do Sal; 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato; 

- Guarda Nacional Republicana – Posto de Carregal do Sal; 

- Paróquia da Freguesia de Cabanas de Viriato; 

- ADICES – Associação de Desenvolvimento Local; 

- Instituto Português da Juventude – Delegação de Viseu; 

- Instituto da Droga e Toxicodependência – Delegação Regional do Centro – 

Unidade de Prevenção de Viseu; 

- Centro Cultural de Currelos (CCC); 

- Associação Cultural e Desportiva de Beijós; 

- Grupo Cultural Carregalense; 

- Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha (NACO); 

- Associação Cultural, Recreativa, Desportiva, Juvenil e Comunitária “A Quinta”; 

- Grupo Folclórico D’ Alegria de Vila Meã; 

- Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha (ARCO); 

- Clube Associativo de Caçadores e Pescadores do Concelho de Carregal do Sal; 

- Associação Recreativa e Desportiva de Fiais da Telha; 
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Entidades que constituem o Núcleo Executivo do CLAS (Conselho Local de 

Acção Social) 

 

- Município de Carregal do Sal / Câmara Municipal de Carregal do Sal; 

- Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu; 

- Centro de Saúde de Carregal do Sal; 

- Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal; 

- Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato; 

- Junta de Freguesia de Oliveira do Conde; 

- Associação Cultural e Desportiva de Beijós; 

- Guarda Nacional Republicana – Posto de Carregal do Sal; 

 


