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Quadro Resumo
Indicadores Gerais do Concelho de Carregal do Sal
Indicador

Valor Atingido

Medida

Data de Referência

Densidade Populacional

91,0

Hab/Km2

2006

Grupo Etário 0-14 Anos

14,1

%

2006

Grupo Etário 65 ou+Anos

22,2

%

2006

Relação de Masculinidade

91,7

%

2006

Índice de Dependência dos Jovens

22,1

%

2006

Índice de Dependência dos Idosos

34,7

%

2006

Índice de Dependência dos Total

56,8

%

2006

Índice de Envelhecimento

157,3

%

2006

Taxa de Natalidade

8,2

‰

2006

Taxa de Mortalidade

10,8

‰

2006

Taxa de Crescimento Natural (Vegetativo)

-2,6

‰

2006

Taxa de Crescimento Migratório

0,6

%

2006

População no Sector Primário

8,7

%

2001

População no Sector Secundário

45,7

%

2001

População no Sector Terciário

45,6

%

2001

Taxa de Depósitos de Emigrantes

14,3

%

2005

Taxa de Crédito à Habitação

67,6

%

2005

IpC – Indicador per Capita do Poder de Compra

64,73

N.º

2005

PPC – Percentagem do Poder de Compra

0,0649

%

2005

FDR – Factor de Dinamismo Relativo

-0,3137

N.º

2005

Taxa de Actividade

40

%

2001

Taxa de Desemprego

7,2

%

2001

Taxa de Homens Economicamente Activos

60,1

%

2004

Taxa de Mulheres Economicamente Activas

39,9

%

2004

Total de Desempregados no Centro de Emprego

2909

N.º

2007

Mulheres Desempregadas no Centro de Emprego

1657

N.º

2007

População com o 1ºCiclo do Ensino Básico

44

%

2001

População sem qualquer Nível de Instrução

16

%

2001

12,0

%

2001

Taxa de Analfabetismo

16

Pré-Diagnóstico
Taxa de Pré-Escolarização

103,5

%

2005/06

Taxa Bruta de Escolarização no Ensino Básico

119,3

%

2005/06

Taxa Bruta de Escolarização no Ens. Secundário

67,5

%

2005/06

Retenção no Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos)

10,7

%

2005/06

Aproveitamento no Ensino Secundário

60,8

%

2005/06

Relação de Feminidade – Ensino Sec. Regular

55,8

%

2005/06

Enfermeiros por 1000 Habitantes

1,3

N.º

2005

Médicos por 1000 Habitantes

1,0

N.º

2005

Taxa de Mortalidade p/Doenças do Ap. Circulatório

4,5

%

2005

Taxa de Mortalidade por Tumores Malignos

2,2

%

2005

Inscritos no Centro de Saúde de Carregal do Sal

66,0

%

2007

Inscritos na Extensão de Parada

8,6

%

2007

Inscritos na Extensão de Cabanas de Viriato

25,4

%

2007

Doentes Alcoólicos em Tratamento

16,5

%

2006

Taxa de Vigilância Sanitária das Águas

100

%

2006

Taxa de Estabelecimentos Vistoriados

43,7

%

2006

Estabelecimentos a funcionar em Más Condições

21,3

%

2006

Carros de Venda Amb. Vistoriados com condições

87,5

%

2006

Utentes no Centro Social Profª Elisa Barros Silva

83

N.º

2007

Utentes no Centro de Dia «Mão Amiga» *

11

N.º

2007

Utentes na Fundação José Nunes Martins

14

N.º

2007

Utentes na APPC – Pólo de Oliveira do Conde

29

N.º

2007

Utentes na Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde

22

N.º

2007

Utentes na Santa Casa da Misericórdia – C. Sal

99

N.º

2007

Utentes na Cáritas Paroquial de Parada

38

N.º

2007

Utentes na Cáritas Paroquial de Beijós

42

N.º

2007

Beneficiários do RSI em relação à População Residente

6,5

%

2006

Pensionistas em relação à População Residente

31

%

2006

Pensionistas por Invalidez

7,0

%

2006

Pensionistas por Sobrevivência

24,6

%

2006

Pensionistas por Velhice

68,4

%

2006

Processos Activos na CPCJ

43

N.º

2006

Associações Culturais, Recreativas e Desportivas

38

N.º

2008

Inscrições na Biblioteca Municipal – Cartões de Leitor

840

N.º

2007
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Novos Utilizadores do Espaço Internet

481

N.º

2007

Novos Utilizadores Estrangeiros do Espaço Internet

142

N.º

2007

83,03

%

2007

Total de Utilizadores do Wireless

868

N.º

2007

Utilizadores do Wireless do Sexo Masculino

79

%

2007

Entrada de Pedidos no PAC

4111

N.º

2007

Total de Processos-Crime

212

N.º

2007

Total de Autos de Contra-Ordenação

284

N.º

2007

Autos de Contra-Ordenação Leves

77

%

2007

Acidentes no Concelho

110

N.º

2007

3955 880

Kg

2006

Ecopontos no Concelho

58

N.º

2008

Recolha Selectiva de Papel/Cartão no Concelho

6,1

kg/hab/ano

2007

Recolha Selectiva de Plástico/Metal no Concelho

3,0

kg/hab/ano

2007

Recolha Selectiva de Vidro no Concelho

9,0

kg/hab/ano

2007

Recolha de Resíduos Sólidos por Habitante

365

Kg/Hab

2005

Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos por Habitante

10

Kg/Hab

2005

Proporção da Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos

3

%

2005

Receitas do Município para o Ambiente

138

Milhares €

2005

Despesas do Município para o Ambiente

524

Milhares €

2005

ETAR’s existentes no Concelho

33

N.º

2008

Sistemas de Abastecimento de Água

100

%

2005

Sistemas de Drenagem de Tratamento de Ág.Residuais

95

%

2005

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s)

95

%

2005

Consumo de Água Residual e dos Serviços para Habit.

37,7

m3

2005

Proporção de Águas Residuais Tratadas

100

%

2005

Caudal Captado e Tratado

667

3

m

2005

Corporações de Bombeiros

2

N.º

2008

Bombeiros no Concelho

212

N.º

2005

Ocorrências Incendiais

100

N.º

2005

Visitantes ao Museu Municipal de Carregal do Sal

6404

N.º

2007

21

N.º

2007

Taxa Média de Ocupação Diária Total

Quantidade de RSU’s produzidos no Concelho

Artesãos/Artesãs a laborar no Concelho

*Utentes provenientes da Valência Apoio Domiciliário do Centro Social Profª. Elisa Barros Silva
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Introdução
O presente trabalho surge no âmbito da Rede Social, bem como da necessidade
de dar continuidade a um conhecimento mais aprofundado e actualizado acerca do
concelho de Carregal do Sal. Numa primeira instância é preciso conhecer para, em fase
posterior, se poder agir convenientemente.
A Resolução do Conselho de Ministros 197/97 de 18 de Novembro e a
Declaração de Rectificação n.º10-O/98 definem a Rede Social como um fórum de
articulação e congregação de esforços baseado na adesão livre por parte das autarquias e
das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, com vista à erradicação ou
atenuação da pobreza e exclusão e à promoção do desenvolvimento social.
Pretende-se fomentar a formação de uma consciência colectiva dos problemas
sociais e contribuir para a activação dos meios e agentes de resposta e para a
optimização possível dos meios de acção nos locais.
Aquilo que é proposto é que em cada comunidade sejam criadas Novas Formas
de Conjugação de Esforços e se prossiga na Definição de Prioridades. Em suma, avistase o planeamento, de forma integrada e integradora do Esforço Colectivo através da
constituição de um Novo Tipo de Parceria entre entidades públicas e privadas com
intervenção nos mesmos territórios. Tal parceria desempenha um papel crucial em todo
este processo, baseando-se designadamente na: igualdade entre os parceiros,
contratualização dos objectivos e concertação das acções desenvolvidas pelos diferentes
agentes locais.
A Rede Social aparece no contexto de afirmação de uma Nova Geração de
Políticas Activas, que se baseiam na Responsabilização e Mobilização do conjunto da
Sociedade e de cada Indivíduo em específico para o Esforço de Erradicação da Pobreza
e Exclusão Social em Portugal.
A gestão, dinamização, acompanhamento e avalização do Programa Rede Social
é da competência da Área de Cooperação e Rede Social do Departamento de Protecção
Social e Cidadania.
Trata-se de um Programa co-financiado pelo FSE – Programa Operacional
Emprego, Formação e Desenvolvimento (Eixo 5 – Promoção do Desenvolvimento
Social; Medida 5.1. – Apoio ao Desenvolvimento Social e Comunitário; Tipologia de
Projecto 5.1.1. – Rede Social para o Desenvolvimento; Acção Tipo 5.1.1.1. –
Dinamização e Consolidação de Parcerias Locais) e o Estado Português – Ministério da
Segurança Social e do Trabalho.
A Rede Social materializa-se a nível local através da criação de CSF –
Comissões Sociais de Freguesia e de CLAS – Conselhos Locais de Acção Social,
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constituindo Plataformas de planeamento e coordenação da intervenção social,
respectivamente, a nível da Freguesia e do Concelho.
O Município de Carregal do Sal, mantendo como prioridade os mais carenciados
e desfavorecidos do Concelho, tem prestado uma assistência e acompanhamento
permanentes, nomeadamente através do Serviço Social, tendo já sido concretizadas
várias medidas nesse sentido.
Assim sendo, na preocupação iminente de resolver as questões sociais do
Concelho, o Município apresentou a candidatura ao Programa Rede Social dirigido ao
Instituto de Solidariedade e Segurança Social, com vista ao combate da pobreza e
exclusão social, numa perspectiva de promoção e desenvolvimento social.
A Câmara Municipal de Carregal do Sal de há uns anos a esta parte vem
desenvolvendo importantes medidas de política social resultantes do trabalho em
parceria, designadamente o RSI e a CPCJ, o que de algum modo vem facilitar a
implementação do Programa Rede Social.
Pretendemos analisar, debater e reflectir com mais profundidade e conhecimento
sobre os problemas sociais existentes no Concelho e, com a participação de todos, tentar
encontrar soluções ajustadas.
A Rede Social é um importante passo para a participação de todos e será a via
mais adequada para envolver os agentes locais, possuidores de poderes e saberes, bem
como, para promover o processo de mudança, essencial ao desenvolvimento das zonas
mais desprotegidas.
O Programa Rede Social tem como Grande Finalidade – Combater a Pobreza e a
Exclusão Social numa perspectiva de Promoção do Desenvolvimento Social.
Desta finalidade decorrem os seguintes Objectivos Estratégicos:
Desenvolver uma Parceria Efectiva e Dinâmica que articule a intervenção
social dos diferentes agentes locais;
Promover um Planeamento Integrado e Sistemático, potenciando sinergias,
competências e recursos a nível local;
Garantir uma Maior Eficácia do conjunto de respostas nos Concelhos e
Freguesias.
Desta forma, ambiciona-se com este Programa:
Induzir o Planeamento Estratégico Participado;
Promover a Coordenação das Intervenções ao Nível Concelhio e da Freguesia;
Procurar Soluções para os problemas das famílias e das pessoas em situação de
pobreza e exclusão social;
Formar e Qualificar os Agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento
local, no âmbito da Rede Social;
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Promover a cobertura adequada ao Concelho por Serviços e Equipamentos;
Potenciar e divulgar o conhecimento sobre as Realidades Concelhias.
A Rede Social assenta num conjunto de princípios de acção que garantem a
coerência da estratégia de intervenção e a funcionalidade do dispositivo criado e das
acções desenvolvidas no quadro do programa.
Os Princípios são: a Integração, a Articulação, a Subsidiariedade e a Inovação.
O Princípio da Integração Social deverá assentar na convergência das medidas
económicas, sociais e ambientais, entre outras e no incremento de Projectos Locais
Desenvolvimento Integrado. A Integração Social adverte para uma acção partilhada e
coordenada entre as diversas entidades locais. No âmbito deste princípio, o desafio que
se coloca à Rede Social, é o de ter capacidade para integrar as diversas medidas de
política e os instrumentos presentes ao nível dos variados sectores numa acção
consertada e coerente de desenvolvimento local.
O Princípio da Articulação traduz-se, por sua vez, na necessidade de
interrelacionar a intervenção social dos diversos parceiros com actividade num território
numa parceria efectiva e dinâmica. Em consonância com este princípio, a Rede Social
deve: constituir um suporte de acção; criar sinergias entre os recursos e competências
existentes na comunidade; ministrar uma logística comum aos diferentes parceiros e
contribuir para a promoção de projectos.
O Princípio da Subsidiariedade transporta a ideia de que é no Território, ou seja,
no Local, que os problemas são resolutos; É próximo das populações que se deve
actuar, de uma forma consertada, partilhada, articulada e preventiva, visto ser a este
nível que: se sinalizam e identificam os problemas e as necessidades, recursos,
capacidades e identidades dos Agentes de Mudança e, se torna possível, ensaiar, inovar
e desenvolver acções de intervenção colectiva, visando a solução de problemas
concretos locais. A aplicação deste princípio pressupõe que, somente depois de
explorados os recursos e competências locais, se deva fazer apelo a outros níveis de
decisão sucessivamente mais elevados de resolução de problemas.
Ao nível do Princípio da Inovação, face à emergência de novas problemáticas e
às transformações sociais que ocorrem a um ritmo veloz e acelerado, torna-se
indispensável uma alteração de atitudes e de hábitos de trabalho e a aprendizagem de
novos saberes. Todavia, este processo só terá sequência lógica se conseguir traduzir-se
na criação de dinâmicas de inovação das formas de organização, dos processos de
trabalho e das práticas no plano local, por forma a que se constituam como as mais
adequadas às realidades patentes e eficazes na resolução dos problemas locais.
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Neste contexto, é imprescindível, promover um planeamento integrado e
sistemático baseado em Diagnósticos Sociais Locais Participados que envolvam todas
as entidades locais e a própria população.
O Pré-Diagnóstico constitui-se como uma primeira abordagem à realidade social
do Concelho, permitindo-nos identificar os recursos existentes, assim como, as
necessidades e as prioridades sentidas pela população, prestando especial atenção às
pessoas mais carenciadas 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 desfavorecida.
As áreas escolhidas, objecto de análise e estudo ao nível do Pré-Diagnóstico
para, em fase posterior, serem aprofundadas no Diagnóstico Social do Concelho, foram
as seguintes: Demografia; Caracterização Sócio-Económica; Emprego; Educação;
Habitação; Saúde; Acção Social; Associativismo, Equipamentos Desportivos,
Recreativos e Culturais; Segurança e Criminalidade; Ambiente; e Turismo.
Relativamente à metodologia utilizada, fez-se recurso à Análise Documental;
Pesquisa Bibliográfica em livros, sites, panfletos, etc.; Dados Estatísticos do INE –
Instituto Nacional de Estatística e das Entidades/Instituições Locais. Para melhor
traçarmos a realidade do Concelho de uma forma clara e objectiva, realizaram-se
também reuniões e contactos informais com as entidades/instituições que melhor
conhecem as potencialidades e necessidades do Concelho dentro das áreas identificadas.
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1 – Caracterização do Concelho
Alegre e hospitaleiro, Carregal do Sal conjuga, de forma harmoniosa, a
tradição com a modernidade.
O Programa Rede Social irá actuar e intervir no Concelho de Carregal do Sal,
que faz parte integrante da Região Centro e da sub-região Dão Lafões, tendo Viseu
como capital de Distrito.
O Concelho de Carregal do Sal é constituído por sete freguesias: Beijós,
Cabanas de Viriato, Currelos, Oliveira do Conde, Papízios, Parada e Sobral, com uma
área de 116,9 km2 e uma massa populacional de 10 635 habitantes (Anuário Estatístico da Região
Centro 2006).
O actual concelho de Carregal do Sal tem a sua vila e sede assente em parte da
freguesia de Currelos, antigo e extinto concelho. Foi criado pelo Decreto de 6 de
Novembro de 1836, ano em que, a par do de Currelos se deu também a extinção do
concelho de Oliveira do Conde.
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 que eles e os seus sucessores a povoassem e cultivassem sob o senhorio de Lorvão,
devendo os frutos serem divididos entre este, o senhorio e os cultivadores.
Por outro lado, 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, que 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 Concelho pela importância que adquiriu, nomeadamente, entre
outros factores, pela sua localização privilegiada, ascendendo à categoria de Vila. O seu
núcleo inicial teve origem na Rua da Fonte, tendo sido numa casa da mesma rua que,
após a fundação do Concelho de Carregal do Sal, funcionou a primeira Câmara
Municipal.
Orograficamente, trata-se de um concelho sem grandes elevações, salientando-se
apenas os suaves vales dos recursos fluviais do Mondego e do Dão, onde predominam
as densas manchas graníticas características da região. Assim, este concelho possui uma
vasta rede de linhas de água, ladeadas de floresta onde imperam os pinheiros e a cultura
de regadio, vinhas nas encostas, o cultivo do milho, batata, feijão e árvores frutícolas.
Detentor de um vasto e diversificado património natural, arquitectónico e
arqueológico e, dispondo de atributos de bem-estar e conforto social, o concelho
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configura um inegável pólo de atracção. Monumentos como o Túmulo do Cavaleiro
Fernão Gomes de Góis, o Cristo Rei, o Dólmen ou Lapa da Orca, a Orca da Palheira e o
Pelourinho Manuelino, destacam-se pela sua imponência.
Das histórias que o tempo não apagou ficaram as tradições: o Carnaval de
Cabanas de Viriato, as Festas do Concelho, o artesanato, as inúmeras festas religiosas e
pagãs que comprovam a vivência sócio-cultural pujante, própria de um forte
associativismo, que desempenha nesta área, um papel preponderante ao promover os
mais variados eventos e realizações. É o caso dos jogos tradicionais que, anualmente
são recordados e realizados nas Festas do Concelho, como por exemplo, a quebra de
panelas, a corrida de sacos, o jogo da malha ou a subida ao pau ensebado.
Imune ao passar dos anos, temos a memória de Aristides Sousa Mendes, um
filho de Carregal do Sal, que se tornou numa referência da Humanidade, ao salvar
milhares de judeus do holocausto nazi.
De rica gastronomia, salientam-se pratos típicos como o cabrito assado ou a
chanfana, e iguarias como a morcela de sangue, as chouriças, as farinheiras, as broas de
milho, os bolos tortos e o queijo da Serra da Estrela. Para regar o repasto, poder-se-á
optar por um vinho da Região Demarcada do Dão. Se a gastronomia encerra o segredo
das gerações, os entalhadores possuem a arte de trabalhar a madeira, saindo das suas
mãos obras restauradas e peças de mobiliário de invejável qualidade.
Hoje, Carregal do Sal é um concelho em crescente e sustentado desenvolvimento
cultural, educacional., económico e industrial: tem várias zonas industriais onde estão
instaladas cerca de 2 dezenas de empresas que abrangem áreas tão diversas como: o
mobiliário, as confecções, os aglomerados de madeira, a serralharia, os mármores, os
abrasivos, os alumínios e possui um Estaleiro Ferroviário.
A diversificação da economia local é um dos atributos fundamentais da
sustentabilidade ansiada, contribuindo para inverter o fluxo de desertificação que
flagelou o Município durante demasiados anos.
No que diz respeito aos serviços, é possível afirmar-se que o Concelho de
Carregal do Sal está igualmente bem servido. Existe medicina pública e privada,
diversas instituições de solidariedade social, farmácias, balcões de várias entidades
bancárias e caixas multibanco, Gabinetes de Projectos, vários Jardins-de-Infância e
Escolas do 1º Ciclo Básico, uma Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos, a Escola Secundária/3
de Carregal do Sal e a Escola Básica Integrada Aristides Sousa Mendes.
Ainda neste contexto, está programada no futuro próximo, a construção de dois
Centros Educativos, um na vila de Carregal do Sal e outro na vila de Cabanas de
Viriato.
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Quanto ao comércio, o Concelho oferece já uma gama variada de produtos aos
habitantes, satisfazendo praticamente todas as necessidades impostas pela sociedade e
que asseguram uma maior e melhor qualidade de vida.
E é a pensar na crescente qualidade de vida dos seus habitantes que a Câmara
Municipal se tem empenhado em realizar obras e projectar outras. A título de exemplo
refira-se a obra de maior vulto nos últimos anos no Sector do Desporto: o Complexo das
Piscinas Municipais. Mas não podemos ficar alheios à Biblioteca Municipal, ao
Espaço@Carregal que integra o Espaço Internet e salas de formação, ao Museu
Municipal Soares de Albergaria, ao Edifício dos Paços do Concelho e, em fase de
conclusão, ao Centro Cultural.
O Concelho de Carregal do Sal fica situado em pleno coração do Planalto
Beirão, entre as Serras da Estrela e do Caramulo, sendo limitado pelo rio Dão, a Norte,
e pelo rio 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 pela linha ferroviária da Beira Alta que permite o acesso a Vilar
Formoso e pela Estrada Nacional 234, que constituem os principais elos de ligação à
Europa. Estabelece ainda a ligação entre o IP5 e o IP3 e, possui uma importante Rede
de Camionagem, com transportes directos para Lisboa, Viseu, Nelas, Santar, Oliveira
do Hospital, Tábua e Vila Chã (via Midões).
A situação geográfica privilegiada e as boas acessibilidades têm proporcionado o
desenvolvimento e progresso que se têm feito sentir nos últimos anos no Concelho.

26

Pré-Diagnóstico
1.1. – Evolução da População
Para se ter um conhecimento mais aprofundado do Concelho é muito importante
proceder-se à sua caracterização em termos demográficos. Um dos indicadores para
realizar tal análise assenta na evolução social, cultural e económica da população.
O conceito de evolução pode ser compreendido como qualquer processo de
crescimento, mudança ou desenvolvimento.
Por conseguinte, a evolução de uma população será o resultado de uma
transformação social e cultural da estrutura da sociedade, não sendo necessária e
obrigatoriamente uma mudança positiva (entendida como uma melhoria), acarretando
muitas das vezes consequências nefastas, que vêm pôr em evidência determinadas
problemáticas existentes nessa sociedade.
Deste modo, iremos descrever a evolução populacional ao longo das décadas e
dos anos, compreendendo os principais acontecimentos, numa análise longitudinal.
Quadro n.º 1 – Evolução da População Residente por Décadas 1960-2001

Anos

Carregal do Sal

Mortágua

Santa Comba Dão

Tondela

1960

13 468

13 024

13 723

38 917

1970

11 065

11 645

11 452

35 350

1981

11 137

11 291

14 099

35 902

1991

10 992

10 662

12 209

32 049

2001

10 411

10 379

12 473

31 152

Fonte: Censos 2001

Quadro n.º 2 – Evolução da População Residente por Anos 2002-2006

Anos

Carregal do Sal

Mortágua

Santa Comba Dão

Tondela

2002

10 401

10 307

12 369

30 913

2003

10 490

10 368

12 424

31 002

2004

10 555

10 365

12 393

31 026

2005

10 603

10 331

12 369

31 047

2006

10 635

10 277

12 361

30 921

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro (2002-2006)
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Os dados agora apresentados dizem respeito à evolução da população, que não
se manifesta linear ao longo das décadas. Deste modo, na generalidade dos concelhos
representados, entre as décadas de 1960-2001 constata-se uma evolução negativa da
população. O concelho de Carregal do Sal não foi excepção, tendo-se verificado um
maior decréscimo populacional entre as décadas de 60 e 70, consequência da forte
emigração que se fez sentir na época. Do ponto de vista demográfico, o concelho tem-se
caracterizado por uma perda contínua de população que persiste até ao ano de 2002,
facto que também poderá ser 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 acarretam consigo consequências negativas para o
desenvolvimento económico e social de um concelho pois, em regra, quem emigra são
essencialmente os mais jovens, em idade activa e fértil sendo, por isso urgente, criar
mais e melhores condições económico-sociais de modo a fixar a população na sua
região de origem.
O panorama a partir do ano de 2002-2006 parece conhecer uma realidade
bastante diferente da anterior; contudo convém referir as diferenças entre uma análise
por décadas (caso anterior, de dez em dez anos) e uma análise por anos (de ano a ano).
Assim, no caso particular do concelho de Carregal do Sal, constata-se um aumento
progressivo da população, facto que não se fez sentir em todos os concelhos referidos.
Este acréscimo poderá estar relacionado com o forte incremento de que foi alvo o
concelho de Carregal do Sal, nomeadamente na área do comércio, serviços e indústria
nos últimos anos, que veio proporcionar a criação de mais postos de trabalho e
consequentemente, contribuir para uma maior fixação da população.

N.º Habitantes

Gráfico n.º 1 – Evolução da População Residente 1960-2001 no Concelho
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Gráfico n.º 2 – Evolução da População Residente 2002-2006 no Concelho
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Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro (2002-2006)

Quadro n.º 3 – Evolução da População Residente por Freguesias 1991-2001

Freguesias

1991

2001

Variação (%)

Beijós

1 407

1 217

-13,5

Cabanas de Viriato

1 819

1 698

-6,6

Currelos

1 915

2 261

18,2

Oliveira do Conde

3 708

3 313

-10,6

Papízios

848

758

-10,6

Parada

957

872

-8,9

Sobral

338

292

-12,4

Concelho/Total

10 992

10 411

-5,3

Fonte: Censos 1991 e 2001

Através dos dados, podemos concluir que todas as Freguesias do Concelho
perderam população, à excepção da freguesia de Currelos.
Tal facto pode ser explicado pela maior atractividade que esta freguesia exerce
sobre a população, visto ser nela que estão situados os serviços centrais do concelho e
onde existem melhores infra-estruturas e equipamentos.
A população procura locais que proporcionem uma melhor qualidade de vida e
onde tudo o que necessitem esteja mais acessível.
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1.2. – Densidade Populacional
A Densidade Populacional é a medida que expressa a relação entre a população e
a superfície do território e deste modo, é importante para se poder aferir a distribuição
da população em determinado espaço.
O cálculo da densidade populacional permite saber o número de habitantes por
2
km .
Quadro n.º 4 – População Residente e Densidade Populacional por Freguesia em
2001
Freguesias

Área Total (km2)

População (N.º Hab.)

Densidade
(N.ºHab. por km2)

Beijós

12,4

1 217

98,3

Cabanas de Viriato

21,5

1 698

79,1

Currelos

16,4

2 261

137,6

Oliveira do Conde

35,2

3 313

94,0

Papízios

13,5

758

56,2

Parada

11,7

872

74,8

Sobral

6,1

292

48,2

Concelho/Total

116,8

10 411

89,1

Fonte: www.ine.pt-Infoline

Com base nos dados dos Censos 2001, por não ter sido possível colher
elementos mais recentes, o concelho de Carregal do Sal, com uma área total de 116,8
km2 e uma população de 10 411 habitantes, traduz uma densidade populacional de 89,1
habitantes por km2.
A freguesia com maior densidade populacional é a de Currelos, o que significa
que se concentram um maior número de habitantes por km2 nesta parte do território
concelhio.
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 estamos perante uma distribuição não homogénea da
população do concelho, havendo uma tendência bastante evidente para essa mesma
população se fixar nas freguesias mais desenvolvidas e economicamente mais
atractivas.
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Quadro n.º 5 – Área, Perímetro, Extensão Máxima e Altimetria no Concelho, 2006
Área

Perímetro

(Km2)

(Km)

Comprimento Máximo (Km)

Altitude (m)

Norte-Sul

Este-Oeste

Máxima

Mínima

116,9

56

18

14

375

150

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

O Concelho de Carregal do Sal possui uma área total de 116,9 Km2 e um
perímetro de 56 km em toda a sua extensão.
A nível de comprimento máximo, encontra-se a 18 km para o eixo norte-sul e a
14 km para o eixo este-oeste.
Em termos de altitude, o concelho apresenta um limite mínimo de 150m e um
limite máximo de 375m.

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 permite a análise da distribuição da
população por sexo e grupo etário, ajudando, em simultâneo, na compreensão de certas
dinâmicas sociais e económicas.
Regra geral, este tipo de gráfico divide-se em três faixas:
Base: representa o grupo jovem (até aos 19 anos);
Corpo/Área Intermédia: representa o grupo adulto (entre 20 e 59 anos);
Cume/Ápice/Pico/Topo: representa a população idosa (igual ou acima dos 60
anos).
As pirâmides etárias são usadas, não só para monitorizar a estrutura de sexo e
idade, mas como um complemento aos estudos da qualidade de vida, já que é possível
visualizar a média do tempo de vida, a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade e a
regularidade, ou não, da população ao longo do tempo.
Quanto mais alta a pirâmide, maior é a esperança de vida e, consequentemente,
melhores serão as condições de vida dessa população. No lado oposto, passa-se
exactamente a situação inversa.
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Gráfico n.º 3 – Estrutura Etária do Concelho de Carregal do Sal em 2006
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Fonte: INE -Estimativas Anuais da População Residente, 2006

Quadro n.º 6 – Evolução dos Grupos Etários por Décadas
Grupos Etários

1960

1970

1981

1991

2001

0-14 Anos

30,0%

29,5%

24,1%

21,0%

15,9%

15-24 Anos

15,5%

14,0%

16,4%

14,2%

14,1%

25-64 Anos

43,2%

43,1%

43,9%

47,4%

49,2%

65 e/ou Mais

11,3%

13,4%

15,6%

17,4%

20,8%

Fonte: Censos

Quadro n.º 7 – Evolução dos Grupos Etários por Anos

Grupos Etários

2002

2003

2004

2005

2006

0-14 Anos

15,1%

14,8%

14,6%

14,5%

14,1%

15-24 Anos

14,1%

13,9%

13,7%

13,3%

13,2%

25-64 Anos

49,7%

49,9%

50,0%

50,2%

50,5%

65 e/ou Mais

21,1%

21,4%

21,7%

22,0%

22,2%

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro (2002-2006)

Analisando a estrutura etária da população ao longo das décadas e dos anos,
podemos concluir que, em ambas as situações, as camadas mais jovens estão a diminuir
em relação às camadas mais velhas, o que terá como consequência o envelhecimento
progressivo da população, relacionado também com a baixa taxa de natalidade.
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O envelhecimento populacional terá várias implicações, de entre elas, o facto das
pessoas mais idosas não terem jovens activos suficientes para as suportar, não só em
termos de reformas, mas também, ao nível social e emocional. Deste modo, acresce o
peso social de uma geração envelhecida que necessita cada vez mais de cuidados
médicos e sociais e carece de um conjunto de prestações assistenciais que vão recair
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 maneira a
promover a competitividade e aumentar a produtividade.
O risco de desertificação de algumas zonas pobres do Interior do País tende a
tornar-se uma lamentável realidade, contudo a progressiva saturação das grandes
cidades poderá alterar esta situação. Assim, é urgente sensibilizar a população,
nomeadamente a camada mais jovem, para as inúmeras potencialidades existentes no
seu território de origem e incentivá-la a explorá-las, no sentido de fixar a população.
O fluxo migratório sentido 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.
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, realidade idêntica ao que acontece na actualidade, predominando em
2006, o sexo feminino com 52,2% em relação ao sexo masculino com 47,8%. Um dos
factos que pode explicar esta situação está relacionado com a maior longevidade das
mulheres no decorrer do ciclo de vida.
Em 2001, a população apresentava-se de um modo geral muito envelhecida,
sendo que os indivíduos com 65 anos ou mais representavam 20,8% da população. Em
2006, este valor aumentou para os 22,2%, o que vem comprovar a predominância de
pessoas idosas. Tal situação deve-se, entre outros factores, à diminuição da natalidade e
aumento da esperança de vida, resultante da melhoria das condições de vida, dos
cuidados de saúde associados a melhores infra-estruturas médico-sanitárias, do sistema
de educação, do mercado de trabalho e dos serviços prestados pela segurança social.
Paralelamente, a classe etária dos 25-64 anos, tanto em 2001 como em 2006, tem
um peso notório representando 49,2% e 50,5% da população, respectivamente, o que
significa que a população activa constituiu uma maioria representativa, sendo um factor
essencial para o desenvolvimento de um concelho.
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1.4. – Relações de Masculinidade da População Residente no Concelho
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 sinalizam a existência de mais homens do que
mulheres e os que forem inferiores significam uma predominância de mulheres.
Quadro n.º 8 – Relações de Masculinidade da População Residente em 2006
Grupos Etários (por Ciclos de Vida)

População Residente

Relações de Masculinidade

Homens

Mulheres

H/M x 100

0-14 Anos

732

766

95,6%

15-24 Anos

740

666

111,1%

25-64 Anos

2 641

2 734

96,6%

65 e + Anos

974

1 382

70,5%

Total

5 087

5 548

91,7%

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Mediante o cálculo das relações de masculinidade, verificamos que existe um
certo equilíbrio entre o número de homens e mulheres no Concelho, havendo uma
percentagem ligeiramente superior de mulheres (52,2%) em relação ao sexo oposto
(47,8%), ou seja, a relação de masculinidade da população residente atinge os 91,7%.
Através do quadro, podemos constatar também, que um dos grupos etários onde
a relação de masculinidade é mais evidente situa-se na faixa dos 65 e mais anos, com o
valor aproximado de 70, havendo uma predominância de mulheres que confirma assim,
uma maior longevidade do sexo feminino. Outro grupo etário que sobressai situa-se na
faixa dos 15-24 anos, onde a relação de masculinidade atinge o valor de 111,1, que
ultrapassando o equilíbrio, significa que o número de homens é superior ao das
mulheres.
Gráfico n.º 4 – Relação de Masculinidade no Concelho de Carregal do Sal em 2006
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006
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1.5. – Índices de Dependência
Os Índices de Dependência são também ilustrativos do processo de
envelhecimento da população no Concelho, dando-nos indicações sobre a relação entre
a população potencialmente dependente do ponto de vista económico (0-14 anos) e (65
anos e mais) e a população em idade de trabalhar/activa (15-64 anos).
Para o cálculo dos índices de dependência, utilizámos os seguintes grupos
etários, representados no seguinte quadro:
Quadro n.º 9 – Grupos Etários Representativos 2002-2006
Grupos Etários

2002

2006

Jovens (0-14)

1 570

1 498

População em Idade Activa (15-64)

6 635

6 781

Idosos (>=65)

2 196

2 356

Total

10 401

10 635

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro (2002 e 2006)

Comparando o ano de 2002 com 2006, verifica-se um decréscimo do grupo
etário dos jovens e, por outro lado um aumento, quer da população activa, sendo um
factor positivo para o desenvolvimento do Concelho, quer da população idosa que, por
sua vez, representa um aumento do índice de dependência dos idosos, traduzindo uma
consequência menos positiva.
As populações em idades muito jovens ou idades muito 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».
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Quadro n.º 10 – Índices de Dependência 1
Índices

2002 (%)

2006 (%)

Índice de Dependência dos Jovens

23,67

22,09

Índice de Dependência dos Idosos

33,09

34,74

Índice de Dependência Total

56,76

56,84

Índice de Envelhecimento

139,87

157,28

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro – 2002 e 2006

Gráfico n.º 5 – Índices de Dependência e de Envelhecimento no Concelho 2002-2006
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro – 2002 e 2006

Através da visualização do gráfico, podemos constatar que o índice de
dependência dos jovens, entre os anos de 2002 e 2006, sofreu uma ligeira diminuição de
cerca de 1,5%, que poderá estar associada ao decréscimo da natalidade. Relativamente
ao índice de dependência dos idosos verifica-se um aumento de mais de 1,5% de um
ano para o outro. O índice de dependência total teve uma variação insignificante de
0,08% entre o ano de 2002 (56,76%) e o ano de 2006 (56,84%), tendo quase mantido o
mesmo valor entre o período referido. O índice de envelhecimento é o que se destaca
mais, tendo aumentado aproximadamente 17% no decorrer dos anos representados.

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»
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1.6. – Famílias
Existem diversas formas e possibilidades de conceber
o termo Família, estando inerentes inúmeras definições
possíveis. Assim, por Família Clássica, a que mais frequente
e tradicionalmente chamamos e/ou ouvimos falar, entende-se
o conjunto de indivíduos que residem no mesmo alojamento
e que têm relações de parentesco entre si, podendo ocupar
totalidade ou parte do alojamento. Por outro lado, temos a Família Institucional que
engloba o conjunto de indivíduos residentes num alojamento colectivo que,
independentemente da relação de parentesco entre si, seguem uma disciplina comum,
são beneficiários dos objectivos de uma instituição e são governados por uma entidade
interior ou exterior ao grupo.
Na análise que aqui vai ser realizada, vamos dar particular destaque e atenção às
Famílias Clássicas, estudando certas características que lhe estão associadas.
Na realidade, a estrutura, a composição, a organização e a dimensão dos
agregados familiares, bem como, os modos de estar e de viver a conjugalidade (ou não)
são campos que têm sofrido diversas alterações nas últimas décadas.
A estas alterações encontram-se ligados fenómenos demográficos, como o
declínio da fecundidade e consequente decréscimo da natalidade, o aumento da
divorcialidade, o aumento da esperança de vida, entre outros.
Quadro n.º 11 – Distribuição das Famílias Clássicas por Freguesia

Freguesias

1991

2001

Variação (%)

Beijós

471

431

-8,5

Cabanas de Viriato

637

593

-6,9

Currelos

601

812

35,1

Oliveira do Conde

1 182

1 157

-2,1

Papízios

280

267

-4,6

Parada

345

321

-7,0

Sobral

111

114

2,7

Total

3 627

3 695

1,9

Fonte: Censos 2001
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Gráfico n.º 6 – Distribuição das Famílias Clássicas por Freguesia
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Fonte: Censos 2001

Através dos dados da tabela e da visualização do respectivo gráfico, ao fazermos
uma comparação entre 1991 e 2001, por insuficiência de dados mais recentes,
observamos um aumento de 68 famílias. Contudo, na generalidade das Freguesias do
Concelho houve um decréscimo de famílias, à excepção de Sobral e Currelos. Este
aumento notável e significativo na freguesia de Currelos pode ser explicado pela grande
atracção que este território exerce sobre a população, visto ser nele que se encontram
aglomerados quase todos os serviços das variadas especialidades.

Quadro n.º 12 – Distribuição das Famílias Clássicas segundo a Dimensão

Dimensão Familiar

1991

2001

N.º

%

N.º

%

Famílias com 1 Pessoa

584

16,1

633

17,1

Famílias com 2 Pessoas

1 018

28,1

1 166

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

3 627

100

3 695

100

Fonte: Censos 2001
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Mediante os dados apresentados, tanto em 1991 como em 2001, as famílias com
2 elementos são as que têm maior representatividade no concelho, com cerca de 28% e
30%, respectivamente. Imediatamente a seguir estão as famílias com 3 pessoas, que
atingem aproximadamente os 22% em 2001.
Em 2001, as famílias com 5 elementos ou mais são as menos representadas, com
a percentagem de 17%, o que significa que, apesar das famílias clássicas terem
aumentado, tendem a ser cada vez menos numerosas. A diminuição do número de
pessoas por família resulta em parte do decréscimo da taxa de natalidade, sendo também
uma das consequências do agravamento das condições económicas e sociais dos nossos
dias.
Quadro n.º 13 – Distribuição das Famílias Clássicas segundo o Tipo de Família
Com 1 Núcleo
Ano

Sem Núcleo

Casal sem

Casal com

Pai/Mãe

Avós com

Avô/Avó

Filhos

Filhos

com Filhos

Netos

com Netos

Com 2

Com 3 ou

Núcleos

+ Núcleos

1991

688

898

1610

227

25

20

155

4

2001

688

1037

1527

258

24

23

138

-

Variação

0

+139

-83

+31

-1

+3

-17

4

Fonte: Censos 2001

Observando os valores apresentados, constata-se que as famílias clássicas
constituídas por um núcleo são as mais representativas no concelho de Carregal do Sal,
designadamente os casais com filhos, seguidos dos casais sem filhos, sendo que estes
últimos tiveram uma variação notória e positiva de 1991 para 2001. A vivência de avós
com netos e avôs/avós com netos é a que menos acontece, tendo diminuido no primeiro
caso (-1) e aumentado no segundo (+3). Existe um número considerável de famílias
clássicas sem núcleo (688) que se manteve entre o período referido. As famílias com 2
núcleos sofreram uma diminuição, manifestando uma variação negativa e as famílias
com 3 ou mais núcleos deixaram de existir em 2001, não tendo qualquer
representatividade.
Quadro n.º 14 – Distribuição das Famílias Clássicas segundo a Idade dos seus
Membros em 2001
N.º Pessoas com menos de 15 anos

N.º Pessoas entre os 15-64 anos

N.º Pessoas com 65 anos ou mais

Total de

Nenhuma

1

2

3ou+

Nenhuma

1

2

3ou+

Nenhuma

1

2

3ou+

Famílias

2 578

677

359

81

855

594

1 235

1 011

2 139

1 000

546

10

3 695

Fonte: www.ine.pt-Infoline
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Analisando a informação que consta no quadro, podemos concluir que 30%
(1.117 pessoas) das famílias clássicas têm uma ou mais pessoas com idade inferior aos
15 anos e, por conseguinte, uma maioria de 70% dessas famílias não apresenta pessoas
com essa idade; 77% têm uma ou mais pessoas na faixa etária dos 15-64 anos, em plena
idade activa, o que constitui um factor positivo e, 42% têm uma ou mais pessoas com
idade igual ou superior a 65 anos ou mais, o que vai implicar e requerer mais cuidados
médicos e específicos a estas pessoas de mais idade.
Comparando a percentagem de famílias clássicas com pessoas menores de 15
anos e a de famílias que têm pessoas com 65 anos ou mais, constatamos que a
percentagem de famílias com idosos é superior, vindo comprovar uma vez mais o
envelhecimento da população, explicado em parte, pela baixa da natalidade e aumento
da mortalidade.
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1.7. – Crescimento Natural da População no Período de 2002-2006
O Crescimento Natural ou Vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a
taxa de mortalidade.
A análise do número de nascimentos e óbitos permite-nos tirar algumas
conclusões sobre a forma como evolui a população no Concelho.
Quadro n.º 15 – Nados Vivos e Óbitos em 2002 e 2006
Unidade: N.º

2002
Género

Nados

2006
Saldo

Óbitos

Nados

Saldo

Óbitos

Fisiológico

Fisiológico

Feminino

60

58

2

42

52

-10

Masculino

43

62

-19

45

63

-18

Total

103

120

-17

87

115

-28

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro (2002 e 2006)

Gráfico n.º7 – Nados Vivos e Óbidos em 2002 e 2006
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro (2002 e 2006)

Comparando o número de Nados Vivos e Óbidos ocorridos entre o período de
2002 e 2006, verificamos que, em ambos os anos representados, os Óbitos foram
sempre superiores aos Nados Vivos, o que traduz um Saldo Fisiológico Negativo.
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Quadro n.º 16 – Taxa de Natalidade e Taxa de Mortalidade em 2002 e 2006
Unidade: ‰

Anos

Taxa de Natalidade

Taxa de Mortalidade

Taxa de Crescimento
Natural

2002

10,0‰

11,6‰

-1,6‰

2006

8,2‰

10,8‰

-2,6‰

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro (2002 e 2006)

As Taxas de Natalidade e de 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.
Quadro n.º 17 – População Residente segundo o Estado Civil em 1991-2001
Estado Civil

1991

2001

Homens

Mulheres

Total

%

Homens

Mulheres

Total

%

Solteiro

2 272

1 974

4 246

38,6

1 919

1 710

3 629

34,8

Casado com registo

2 756

2 756

5 512

50,1

2 756

2 793

5 549

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

1,0

Total

5 327

5 665

10 992

100

5 000

5 411

10 411

100

Fonte: Censos 2001

Numa análise mais global referente aos anos de 1991 e 2001, dada a inexistência
de dados mais actuais, constata-se um decréscimo da percentagem de solteiros; um
aumento do número de casados com registo e sem registo; o grupo dos viúvos também
aumentou com maior incidência nas mulheres; por sua vez, diminuíram os separados e
houve um aumento dos divorciados.
Relativamente ao estado civil mais representativo no Concelho, a maioria da
população residente é casada com registo, atingindo os 53,3% no ano de 2001. Segue-se
o estado de solteiro com cerca de 35% de pessoas nesta situação, tendo sofrido um
aumento de 1991 para 2001, afectando essencialmente o sexo masculino. A população
separada e divorciada não traduz uma percentagem muito significativa, representando
0,5% e 1,0% da população residente em 2001.
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No que diz respeito à população residente segundo o estado civil por sexo, a
diferença mais notória e considerável assenta no número de viúvas que se manifesta
muito maior do que o número de viúvos, diferença esta que pode estar relacionada com
a maior longevidade das mulheres, facto este que está a reflectir-se também no sistema
de pensões.
Quadro n.º 18 – Indicadores Demográficos em 2006

Indicadores Demográficos

Carregal do Sal

Dão-Lafões

Portugal

Densidade Populacional

Hab/km2

91,0

83,5

115,1

Taxa de Crescimento Efectivo

%

0,30

0,15

0,28

Taxa de Crescimento Natural

-0.26

-0,27

0,03

Taxa de Natalidade

8,2

8,2

10,0

10,8

10,9

9,6

3,9

5,1

4,5

Taxa de Divórcio

0,4

1,6

2,2

Taxa de Fecundidade Geral

36,0

34,5

40,4

20,7

18,9

31,6

Proporção de Casamentos Católicos

58,5

60,6

52,1

Índice de Envelhecimento

157,3

141,0

111,7

34,7

31,2

25,6

Índice de Longevidade

45,2

46,8

44,9

Relações de Masculinidade

91,7

92,9

93,8

Taxa de Mortalidade
Taxa de Nupcialidade

Nados Vivos fora do Casamento

Índice de Dependência dos Idosos

‰

%

N.º

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Tal como podemos observar, a taxa de natalidade é inferior à taxa de
mortalidade, havendo deste modo, um excedente de vidas negativo, facto que explica o
elevado índice de envelhecimento no 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.
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A redução da fecundidade deriva, de entre outros factores, do uso de
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 aumenta 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 constatar ainda uma grande percentagem de casamentos católicos,
58.5% da população do Concelho prefere casar pela Igreja.

1.8. – Dinâmicas Migrantes
As Migrações constituem um fenómeno social que ocorre pela mudança de
massas humanas dentro de um determinado território (nacional ou internacional).
De facto, as migrações continuam a ser um dos factores chave do processo de
mudança social. As sociedades humanas não são estáticas, estão em permanente
transformação e todas elas são diferentes no que respeita à sua estabilidade e
mobilidade. Desta forma, as migrações têm uma grande importância na estruturação e
mobilização 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 em
muito para o aumento dos fluxos migratórios internos e internacionais. A migração foi a
solução que muitas pessoas encontraram para fugir às precárias condições de vida, na
busca de uma maior e melhor qualidade.
A nível nacional, em alguns casos, verifica-se a saída maciça dos meios rurais
para os meios urbanos. Actualmente, uma dessas consequências é a desertificação quase
completa de certas 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 a maioria das pessoas que
migram encontram-se em plena idade activa.
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No concelho de Carregal do Sal, a migração é também um fenómeno presente,
como podemos constatar através do quadro seguinte, ilustrativo das diferenças
registadas entre a população residente e presente.
REALIDADE EM 2001
Quadro n.º 19 – População Residente segundo as Migrações em 2001
População Residente

Imigrantes no Concelho

Emigrantes do

Saldo das

Provenientes de
outro concelho (A)

Provenientes
do Estrangeiro

Concelho para outro

Migrações

concelho (B)

Internas (A-B)

Homens

5 000

79

81

84

-5

Mulheres

5 411

109

71

83

26

Total

10 411

188

152

167

21

Fonte: www.ine.pt-Infoline

Segundo os Censos de 2001, por carência de dados mais recentes, o saldo das
migrações internas é positivo, tendo entrado no nosso Concelho 188 indivíduos, de
entre os quais, 58% de mulheres. Em igual período, saíram 167 indivíduos para outros
concelhos vizinhos, verificando-se, neste caso, um equilíbrio entre o número de homens
e o número de mulheres. Constata-se também um número significativo de indivíduos
provenientes do estrangeiro (152) que vieram para o nosso Concelho, predominando o
sexo masculino.
Gráfico n.º 8 – Imigrantes/Emigrantes no Concelho em 2001
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Fonte: www.ine.pt-Infoline

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

45

Quadro n.º 20 – Proporção da População Residente de Nacionalidade Estrangeira
Freguesias

Proporção de População Residente de Nacionalidade Estrangeira (%)
1991

2001

Beijós

0,16

0,57

Cabanas de Viriato

1,59

1,10

Currelos

1,06

1,67

Oliveira do Conde

1,24

0,70

Papízios

1,32

0,35

Parada

0,46

3,03

Sobral

1,03

1,78

Concelho

1,13

1,07

Fonte: INE – Recenseamento da População e Habitação

A proporção da população residente com nacionalidade estrangeira teve uma
variação negativa no Concelho de 1991 para 2001. Esta variação afectou essencialmente
a freguesia de Papízios, que perdeu cerca de 1% de indivíduos residentes com
nacionalidade estrangeira, e também as freguesias de Cabanas de Viriato e de Oliveira
do Conde. Por outro lado, a freguesia de Parada teve uma variação positiva e
considerável de +2,57%, tendo sido alvos da mesma situação, as freguesias de Sobral,
Currelos e Beijós.
Deste modo, como podemos constatar, a freguesia de Parada destaca-se pelo
ganho populacional de residentes estrangeiros, enquanto que a freguesia de Papízios é a
mais representativa em termos de perda da população residente estrangeira.
Quadro n.º 21 – Origem dos Imigrantes no Concelho, provenientes do Estrangeiro
em 2001
Países

Sexo

Total HM

Masculino

Feminino

Alemanha

14

11

25

França

17

17

34

Estados Unidos da América

11

9

20

Palops

3

0

3

Venezuela

-

1

1

Brasil

4

2

6

Canadá

1

0

1

Outros

31

31

62

Total

81

71

152

Fonte: www.ine.pt-Infoline
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A França é o país de origem com maior número de imigrantes no Concelho. Em
relação ao sexo, a diferença não é muita, contudo são os homens que representam o
maior contingente de imigrantes no concelho, pois em regra, é o homem que vai
primeiro à procura de melhores condições de vida, e quando este consegue e alcança
alguma estabilidade manda chamar a família. A Venezuela e o Canadá são os países
com menos representatividade ao nível de imigrantes no concelho.
Quadro n.º 22 – População Residente segundo o Grupo Etário e a Naturalidade em
2001
Naturalidade

0-19 Anos

20-39 Anos

40-59 Anos

60-79 Anos

80 ou + Anos

Total

Total

2 210

2 342

2 470

2 365

467

9 854

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

Portuguesa
Total
Estrangeira

Fonte: www.ine.pt-Infoline

Relativamente à população residente segundo a naturalidade, observa-se uma
maioria bastante significativa (como era de esperar) de indivíduos com nacionalidade
portuguesa no Concelho (aproximadamente 95%), com maior incidência no grupo etário
dos 40-59 anos. Por outro lado, existe cerca de 5% de população do Concelho com
naturalidade estrangeira, destacando-se a oriunda da Europa, seguida da África.
A maior percentagem de população estrangeira incide na classe etária dos 20-39
anos, correspondente à idade activa, sendo que uma das possíveis explicações poderá
residir no facto de virem a constituir família com naturais do concelho, bem como a
procura de melhores condições de vida.
De um modo geral, as populações imigrantes são mais jovens do que a
população de acolhimento.
Neste contexto, a população estrangeira surge muitas vezes como factor
dinamizador, visto ser uma população jovem activa, situação que atenua um pouco o
envelhecimento demográfico.
Mas esta não é a única solução para resolver a questão do envelhecimento
populacional e, nesse sentido, terão que ser adoptadas medidas, nomeadamente ao nível
de incentivos ao aumento da natalidade, facto que já se verifica em algumas zonas do
País.
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REALIDADE EM 2007
Quadro n.º 23 – Cidadãos Estrangeiros no Distrito de Viseu e no Concelho de
Carregal do Sal em Dezembro-2007
Unidade: N.º

7 586

Cidadãos Estrangeiros no Distrito de Viseu

195

Cidadãos Estrangeiros no Concelho de Carregal do Sal
Fonte: SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Delegação Regional de Viseu

No Distrito de Viseu existem 7 586 cidadãos estrangeiros registados na
Delegação Regional de Viseu até Dezembro de 2007, sendo certo que 195 pertencem ao
concelho de Carregal do Sal.
Quadro n.º 24 – Cidadãos Estrangeiros no Concelho de Carregal do Sal, segundo a
Condição/ o Estado de Residência em Dezembro-2007
Unidade: N.º

Cidadãos Estrangeiros

Condição/Estado de Residência

Total

Residentes

Autorização de Residência (Regime Extra-Comunitário)

78

Cartão de Residência (Regime Comunitário)

53

Visto de Estada Temporária

7

Visto de Trabalho

19

Visto de Curta Duração

4

Outros Processos de Regularização (Artº 71º)

2

Autorização de Permanência

32

Prorrogações de Permanência

Autorizações de Permanência

Total
Fonte: SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Delegação Regional de Viseu

Gráfico n.º 9 – População Estrangeira, segundo Estado de Residência
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Fonte: SEF – Delegação Regional de Viseu

48

100

120

140

195

Pré-Diagnóstico
No que concerne à condição/estado de residência da população estrangeira,
verifica-se uma maioria de residentes no Concelho, seguindo-se os que se encontram em
situação de prorrogação e autorização de permanência, que atingem valor idêntico.
Quadro n.º 25 – Cidadãos Estrangeiros no Concelho de Carregal do Sal, segundo o
Sexo em Dezembro-2007
Cidadãos Estrangeiros
Homens

Mulheres

Total

~94 (48%)

~101 (52%)

195 (100%)

Fonte: SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Delegação Regional de Viseu

Em relação ao sexo, constata-se uma predominância de mulheres (52%)
comparativamente ao sexo oposto (48%).
Quadro n.º 26 – Cidadãos Estrangeiros no Concelho de Carregal do Sal, segundo a
Nacionalidade em Dezembro-2007
Unidade: N.º

País de Origem

População Estrangeira

Alemanha

11

Angola

3

Bélgica

9

Brasil

29

Cabo Verde

2

China

3

EUA

8

França

2

Guiné Bissau

3

Holanda

6

Itália

2

Modávia

4

Roménia

7

Suécia

2

Ucrânia

16

Venezuela

5

Outros

83

Total

195

Fonte: SEF – Delegação Regional de Viseu
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Analisando o quadro, as nacionalidades mais representativas da população
estrangeira no Concelho (excluindo os outros) são as do Brasil, seguindo-se a Ucrânia,
enquanto que, no que diz respeito às nacionalidades com menos peso recaímos em
países como Cabo Verde, França, Itália e Suécia.
Quadro n.º 27 – Cidadãos Estrangeiros no Concelho de Carregal do Sal, segundo o
Ramo de Actividade em Dezembro-2007

Ramo de Actividade

População Estrangeira
N.º

%

Agricultura

23

12

Construção Civil

47

24

Serviços

72

37

Transportes

23

12

Comércio

18

9

Indústria

12

6

Total

195

100

Fonte: SEF – Delegação Regional de Viseu

Gráfico n.º 10 – População Estrangeira no Concelho, segundo o Ramo de Actividade
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Fonte: SEF – Delegação Regional de Viseu

Em relação ao ramo de actividade da população estrangeira presente no
Concelho, predomina o sector dos serviços com 37% de estrangeiros, seguindo-se o
sector da construção civil que atinge os 24%. Por outro lado, o sector de actividade
menos representativo recai na indústria com 6% de trabalhadores.
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Quadro n.º 28 – Taxa de Crescimento Migratório 2001-2006
Unidade: %

Anos

Carregal do

Mortágua

Sal

Santa

Tondela

Dão-Lafões

Portugal

Comba Dão

2001

0,6

0,7

0,7

0,6

0,8

0,6

2002

1,3

0,8

0,7

0,9

1,0

0,7

2003

1,2

0,7

0,6

0,8

0,9

0,6

2004

0,9

0,5

0,5

0,6

0,7

0,4

2005

0,8

0,4

0,4

05

0,6

0,4

2006

0,6

0,2

0,3

0,3

0,4

0,3

Fonte: INE – Indicadores Demográficos, Anual

Através dos dados, entre o período de 2001 até 2002 e, por falta de outros
elementos mais recentes, verifica-se um aumento da taxa de crescimento migratório na
globalidade das unidades territoriais, excepto em Tondela que manteve o mesmo valor.
A partir de 2002 até 2006, constata-se uma diminuição progressiva e contínua da taxa
de crescimento migratório, verificada em todos os concelhos referidos, na sub-região
Dão-Lafões e em Portugal. Da transição do ano de 2004 para 2005, Portugal manteve
uma taxa de crescimento migratório idêntica.
Em 2006, de entre os quatro concelhos apresentados, Carregal do Sal é aquele
que possui uma taxa de crescimento migratório mais elevada (0’6%), que nos dá
indicação acerca do saldo migratório – diferença entre as pessoas que entram e saem de
um País, Região ou Concelho, podendo ser positivo, negativo ou nulo – observado
durante um período de tempo (em regra, um ano civil) referido à população média desse
período.
Assim, podemos concluir que a diferença entre as pessoas que entram e saem do
concelho é positiva e, consequentemente a taxa de crescimento migratório assume um
valor positivo.

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

51

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA
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2 – Caracterização Sócio-Económica
O desenvolvimento de um Concelho, Região ou País em termos sociais e
económicos está profunda e directamente relacionado e dependente da sua estrutura
económico-financeira. Uma economia local dinâmica, geradora de emprego e riqueza,
consegue mais facilmente atrair e fixar a sua população.
Quadro n.º 29 – Estrutura da População Activa por Sector de Actividade no
Concelho de Carregal do Sal
Unidade: %

Sector 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

Gráfico n.º 11 – Sectores de Actividade no Concelho de Carregal do Sal
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Fonte: Censos

Ao analisarmos a evolução da população activa pelos diferentes sectores
podemos observar que nas décadas de 70 e 81, o sector primário exercia o maior peso
em termos activos, enquanto que na década de 91, passa a ter maior representação o
sector secundário, facto que poderá estar relacionado com o grande desenvolvimento
industrial que se fez sentir no Concelho nesta época. Em 2001, verifica-se uma
diminuição bastante acentuada do sector primário comparativamente às últimas
décadas.
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É de salientar o aumento progressivo do sector secundário e terciário ao longo
das décadas.
Por insuficiência de dados mais actuais só nos foi possível referenciar a
caracterização sócio-económica do Concelho, com base nos Censos de 2001.
Quadro n.º 30 – Sociedades Sedeadas por Sector de Actividade no Concelho, 2001
Unidade: %

Sociedades Sedeadas
Sector Primário

Sector Secundário

Sector Terciário

4,9

34,6

60,5

Fonte: www.ine.pt-infoline

Sociedades Sedeadas

Gráfico n.º 12 – Sociedades Sedeadas por Sector de Actividade em 2001
Sector
Terciário

60,50%
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Fonte: www.ine.pt-Infoline

Relativamente à distribuição das sociedades por sector de actividade, é de
destacar a percentagem de sociedades no sector terciário (60,5%), que comprova a
crescente importância em termos económicos que os serviços e o comércio começaram
a adquirir no Concelho. Contrariamente, o sector primário é aquele que possui menos
sociedades (4,9%).
Apesar de algumas pessoas ainda viverem da agricultura, a tendência é para a
indústria, o comércio e os serviços empregarem cada vez mais mão-de-obra, sendo
responsáveis pelo forte desenvolvimento e crescimento económico que se tem vindo a
sentir ao longo do tempo.
Várias são as actividades que foram sendo incrementadas no Concelho, de entre
as quais, a Construção Civil, o Sector das Madeiras, o Sector das Confecções, a
Hotelaria/Restauração, entre outras, que conheceram uma notória e progressiva
importância no Concelho.
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Quadro n.º 31 – Trabalhadores por Conta de Outrém nos Estabelecimentos,
segundo o Sector de Actividade e o Sexo no Concelho de Carregal do Sal

Ano

Total

Primário CAE: A-B

Secundário CAE: C-F

Terciário CAE: G-Q

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

1999

1 032

610

422

6

6

-

679

418

261

347

186

161

2000

1 172

667

505

20

14

6

752

463

289

400

190

210

2002

996

632

364

19

15

4

522

425

97

455

192

263

2003

1 278

695

583

37

29

8

800

487

313

441

179

262

2005

1 433

820

613

55

35

20

872

580

292

506

205

301

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro (2002, 2004, 2005 e 2006)

Em termos evolutivos, não existe uma sequência linear nos três sectores
representados. Como podemos observar, de 1999-2000 surge um aumento do número de
trabalhadores por conta de outrém em todos os sectores; contudo de 2000-2002
assistimos a uma diminuição desse mesmo número, que se fez sentir nos vários sectores
de actividade; de 2002-2005 dá-se novamente um acréscimo de trabalhadores, presente
nos três sectores.
Em relação ao género, constata-se a predominância do sexo masculino na
generalidade dos sectores de actividade, apresentando uma maioria significativa
comparativamente ao sexo oposto; contudo, no caso do sector terciário constata-se um
número superior de mulheres, excepto no ano de 1999.
O sector que abraça mais população a trabalhar por conta de outrém é o
Secundário, com 872 pessoas (no caso do ano de 2005). Tal facto sucede em todos os
anos referidos. Imediatamente a seguir, encontra-se o Sector Terciário, também com um
número significativo de trabalhadores por conta de outrém.
Deste modo, podemos concluir que o sector com menos peso e quase inexistente
é o Primário, que abrange somente 55 trabalhadores (ano de 2005) de ambos os sexos, o
que demonstra o desinteresse crescente pelas actividades agrícolas por parte da
população do Concelho de Carregal do Sal.
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2.1. – Características do Sector Primário
O Sector Primário abrange todo o conjunto de actividades económicas que
produzem matérias-primas. Isto implica, regra geral, a transformação de recursos
naturais em produtos primários. Muitos produtos do sector primário, considerados como
matérias-primas, são levados para outras indústrias, de modo a serem transformadas em
produtos industrializados. Este sector inclui actividades relacionadas com a Agricultura,
Pesca, Silvicultura, Mineração, Indústrias Pedreiras, entre outras.
No concelho de Carregal do Sal, o Sector Primário tem vindo a perder população
activa ao longo das últimas décadas para o sector secundário e terciário. Constata-se
assim que, a agricultura deixou de ser um negócio rentável e, como tal, a população vai
em busca de uma qualidade de vida melhor. Todavia, é importante fazer a
caracterização desta actividade.
Quadro n.º 32 – Formas de Exploração da SAU (Superfície Agrícola Utilizada)

SAU
N.º de
Explorações
1 017

SAU por Conta Própria
N.º de
ha
Explorações

ha
1 761

998

Arrendamento
N.º de
ha
Explorações

1 595

84

Outras Formas
N.º de
Há
Explorações

147

18

19

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral

Mediante dados do RGA 1999 – Beira Litoral e por falta de informação
actualizada proveniente de outras fontes, constata-se que a superfície agrícola utilizada
(SAU) 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.
Gráfico n.º 13 – Formas de Exploração da SAU
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Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral
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Quadro n.º 33 – Principais Culturas Temporárias

Culturas

N.º 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, alvo de maior número de explorações são a batata,
seguida dos cereais para grão e das leguminosas secas para grão.
Quadro n.º 34 – Principais Culturas Permanentes

Culturas

N.º 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

A cultura permanente que mais se destaca no Concelho é a vinha, seguindo-se o
olival.
O Sector dos Vinhos está a assumir um grande dinamismo na nossa região. Os
vinhos produzidos nesta região são de grande qualidade e pertencem à Zona Demarcada
do Vinho do Dão. No Concelho temos como principais produtores: 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 vinhos e espumantes.
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De seguida, apresentamos uma lista detalhada dos produtores engarrafadores,
segundo a sua localização no Concelho.
Produtores Engarrafadores no Concelho

Localização

Dão Sul – Sociedade Vitivinícola, S.A.

Carregal do Sal

União Comercial da Beira

Oliveirinha

Quinta Mendes Pereira

Oliveira do Conde

Casa Aranda

Oliveirinha

Quinta das Marias

Oliveira do Conde

Quinta da Esturreira

Pardieiros

Como podemos observar, constata-se um considerável número de produtores
engarrafadores no Concelho de Carregal do Sal, apontado para uma região fortemente
demarcada pela vinha.

Quadro n.º 35 – Produção Vinícola Expressa em Mosto, 2006
Unidade: hl

VQPRD
Branco
Tinto/Rosado
3 906

14 281

Produção de Vinho por Qualidade:
Vinho Regional
Vinho de Mesa
Branco
Tinto/Rosado
Branco
Tinto/Rosado
40

70

102

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

No ano de 2006, ao nível da Produção de Vinho,
podemos destacar o Vinho de Qualidade Provada, o Vinho
Regional e o Vinho de Mesa. De entre os vinhos, constata-se
uma maior produção do VQPRD em relação aos outros
representados. No mesmo ano, produziu-se um volume global de
20 321 hl de vinho no concelho de Carregal do Sal.

58

1 922

Total
20 321
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Quadro n.º 36 – Árvores de Fruto e Oliveiras Vendidas pelos Viveiristas, 2005/06

Tipo de Árvore/Oliveira

N.º de Pés

Ameixeiras

20

Cerejeiras

20

Damasqueiros

20

Diospireiros

10

Laranjeiras

70

Limoeiros

45

Macieiras

70

Nogueiras

20

Pereiras

40

Pessegueiros

80

Tangerineiras

25

Oliveiras

200

Total

850

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Observando os dados, constata-se uma totalidade de 850 árvores e
oliveiras vendidas entre os anos de 2005 e 2006 no Concelho de
Carregal do Sal. O tipo de árvore mais vendida é a Oliveira.

Quadro n.º 37 – Produção de Azeite em 2004
Lagares em

Azeitona

Azeite obtido por

Laboração (N.º)

Oleificada (t)

Quintal de Azeitona

Azeite Obtido (hl)

3

956

0,10

Por Grau de Acidez

Total

(hl/100kg)
948

Até 0,8

0,9 a 2,0

>2,0

132

799

17

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2004

No Concelho, como se pode observar através dos dados, existem 3 lagares em
laboração e, produz-se em média 956 toneladas de azeitona oleificada. Em relação à
produção de azeite obtém-se uma totalidade de 948 hl, distribuídos de acordo com o
grau de acidez.

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

59

Quadro n.º 38 – Produtor Agrícola e Tempo de Actividade
Produtor Singular

Tempo de Actividade

Autónomo

992

Empresário

15

Tempo Parcial

904

Tempo Completo

103

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral

Segundo informação proveniente do RGA 1999 – Beira Litoral, os produtores
agrícolas singulares são quase na totalidade autónomos; somente 15 são empresários.
A actividade agrícola assume um papel secundário, pois, como podemos
constatar, a maioria da população exerce a agricultura a tempo parcial.
A agricultura passou a ter um carácter de complementaridade face a outras
actividades, contraindo um papel secundário.

Singular Actividade

Produtor Tempo de

Gráfico n.º 14 – Produtor Agrícola e Tempo de Actividade
Te m po
Com ple to
Te m po
Parcial
Em pre s ário
Autónom o
0

200

400

600

800

1000

RGA 1999 – Beira Litoral

Quadro n.º 39 – Produtor Singular segundo o Nível de Instrução

Nível de Instrução

N.º de Produtores

Não sabe ler nem escrever

76

Sabe ler e escrever

254

1º Ciclo Ensino Básico

556

2º Ciclo Ensino Básico

83

3º Ciclo Ensino Básico

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
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Gráfico n.º 15 – Nível de Instrução do Produtor Singular em 1999
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Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral

Em relação ao nível de escolaridade mais representativo no Concelho, verificase uma maioria de produtores (55,2%) detentores do 1º Ciclo do Ensino Básico,
havendo uma amostra de 7,5% de produtores que não sabe ler nem escrever.
Quadro n.º 40 – Produtor Singular segundo as Classes de Idade
Classes de Idade

N.º de Produtores

15-24 Anos

-

25-34 Anos

25

35-44 Anos

93

45-54 Anos

227

55-64 Anos

320

65 Anos ou +

342

Total

1007

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral

De uma maneira geral, verifica-se um envelhecimento da mão-de-obra agrícola,
sendo que a maioria dos produtores têm 65 ou mais, seguindo-se a faixa etária dos 5564 anos e dos 45-54 anos.
Dada a fraca representatividade da massa jovem na execução de actividades
relacionadas com a agricultura, é necessário aliciar, incentivar e sensibilizar os jovens
em idade activa para a prática desta actividade, que é essencial para o desenvolvimento
de um concelho, região ou País, no sentido de evitar a total dependência de produtos do
exterior.
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Quadro n.º 41 – Produtores Agrícolas Singulares por Sexo
Produtores

Sexo

Total

Masculino

Feminino

N.º

760

247

1 007

%

75,5

24,5

100%

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral

No concelho de Carregal do Sal, existe um total de 1 007 produtores agrícolas
singulares, dos quais 75,5% são homens e 24,5% são mulheres. Como podemos
observar, os produtores agrícolas singulares representam uma maioria significativa de
homens.
Quadro n.º 42 – Efectivo Animal no Concelho de Carregal do Sal

Efectivo Animal

N.º de Animais

N.º de Explorações

Bovinos

125

65

Suínos

1 785

365

Ovinos

3 869

244

Caprinos

287

117

Equídeos

168

160

Coelhas Reprodutoras

564

167

Total

6 798

1 118

Fonte: Recenseamento Geral da Agricultura 1999 – Beira Litoral

Em relação ao efectivo animal, destacam-se os ovinos, facto que
comprova a existência de alguns rebanhos no Concelho. Estes
proprietários de ovinos vivem essencialmente da comercialização do
leite e do fabrico do famoso queijo da Serra da Estrela e de outros
produtos similares. A criação de suínos também assume uma importância significativa
na economia local, tanto para consumo próprio como para venda/comércio. De entre as
diversas raças animais representadas, aquela com menor peso no Concelho é a dos
bovinos.
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 O Concelho possui Excelentes Condições para o desenvolvimento do Sector
Agrícola, tais como:
Superfície razoável de solos com capacidade excepcional para a produção
agrícola
Condições favoráveis à exploração agro-florestal
Boa rede hidrográfica (Rios Dão e Mondego)
Boas condições climatéricas
Áreas disponíveis para cultivo
Existência de uma Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
Existência de 2 Cooperativas Agrícolas no Concelho que prestam apoios aos
Agricultores: a Cooperativa Agrícola de Carregal do Sal e a Cooperativa Agrícola dos
Olivicultores de Carregal do Sal
Existência da Associação de Apicultores de Carregal do Sal
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2.2. – Sector Secundário e Terciário
A indústria, o comércio e os serviços disponibilizados e existentes no Concelho
de Carregal do Sal têm tido um desenvolvimento considerável e significativo nos
últimos anos. Estes passaram a ser os sectores que abrangem o maior número de mãode-obra no concelho.
Quadro n.º 43 – Empresas e Sociedades com sede no Concelho, segundo a CAERev.2.1 em 31.12.062
Classificação segundo a CAE-Rev.2.1 em 31.12.06

N.º de Empresas

N.º de Sociedades

101

17

2

1

D (Indústrias Transformadoras)

163

63

F (Construção)

161

39

G (Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos

308

82

H (Alojamentos e Restauração, Restaurantes e Similares)

85

20

I (Transportes, Armazenagem e Comunicação)

28

9

J (Actividades Financeiras)

25

0

K (Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados às

75

41

64

17

1 012

289

A+B (Agricultura, Produção Animal, Caça, Sivicultura + Pesca)
C (Indústrias Extractivas)

Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico)

Empresas)
M a O (Educação + Saúde e Acção Social; Outras Actividades e
Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais)
Total
Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Gráfico n.º 16 – Empresas e Sociedades com sede no Concelho em 2006
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006
2

L – Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória

64

K
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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 e respectivas sociedades no Concelho. A Indústria Transformadora
e a Construção também detêm um número significativo de empresas. A Indústria
Extractiva é a que tem menos representação no Concelho, com apenas 2 empresas e 1
sociedade.
Quadro n.º 44 – Pessoal ao Serviço nas Sociedades com sede no Concelho e Volume
de Vendas em 31.12.05

Área

A+B

D

F

G

H

K

MaO

Total

Pessoal ao

67

1020

243

308

76

370

40

2 124

8 409

43 319

8 869

28 350

3 446

28 952

1 500

122 845

Serviço (N.º)
Volume de
Vendas (M€)
Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Gráfico n.º 17 – Pessoal ao Serviço nas Sociedades do Concelho em 2005

A+B

D

F

G

2%

17%

H

K

MaO

3%

4%

48%

15%
11%

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

As Sociedades com maior número de pessoal ao serviço são as Indústrias
Transformadoras, sendo também as que detêm um maior volume de vendas. As
Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas ocupam um lugar
prestigiado, atingindo valores significativos tanto no número de pessoal ao serviço
como no volume de vendas, seguindo-se o Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação
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de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico. A área da
Educação, Saúde e Acção Social; Outras Actividades e Serviços Colectivos, Sociais e
Pessoais é a menos representada, quer ao nível de pessoal ao serviço, quer ao nível do
volume de vendas.
Quadro n.º 45 – Empresas e Sociedades da Indústria Transformadora com sede no
Concelho, segundo a CAE-Rev.2.1 em 31.12.06 – Indústria Transformadora
Classificação segundo a CAE-Rev.2.1 em 31.12.06

N.º de Empresas

N.º de Sociedades

DA (Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco)

27

11

DB (Indústria Têxtil)

12

6

DC (Indústria de Couro e de Produtos de Couro)

2

0

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

23

8

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

5

4

1

1

1

1

DI (Fabricação de Outros Produtos Minerais Não Metálicos

5

4

DJ (Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos

36

12

DL (Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica)

1

0

DM (Fabricação de Material de Transporte)

1

1

DN (Indústrias Transformadoras, n.e.)

49

15

163

63

Edição e Impressão)
DF+DG (Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos
Refinados Combustível Nuclear + Fabricação de Produtos
Químicos e Fibras Sintéticas ou Artificiais)
DH (Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias
Plásticas)

Metálicos)

Total
Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

As indústrias transformadoras com maior número de empresas no Concelho são
as Indústrias Transformadoras, n.e., seguidas pelas Indústrias Metalúrgicas de Base e de
Produtos Metálicos, que atingem quase um valor idêntico. Com um número de
empresas igualmente significativo está a Indústria Alimentar, de Bebidas e Tabaco e a
Indústria de Madeira, Cortiça e suas Obras.

66

Pré-Diagnóstico
Gráfico n.º 18 – Empresas e Sociedades com sede no Concelho em 2006 – Indústria
Transformadora
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Quadro n.º 46 – Pessoal ao Serviço nas Sociedades com sede no Concelho e Volume
de Vendas em 31.12.05 – Indústria Transformadora
Área

DA

DB

DD

DE

DI

DJ

DN

Total

Pessoal ao Serviço

66

370

222

9

23

116

51

857

Volume de Vendas (M €)

2 249

9 400

12 403

278

1 106

9 373

942

35 751

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Gráfico n.º 19 – Pessoal ao Serviço nas Sociedades do Concelho em 2005 Indústria Transformadora
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Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

As sociedades mais representativas, aglomerando um maior número de
trabalhadores incidem na área da Indústria Têxtil, atingindo os 42%. A Indústria da
Madeira e Cortiça também assume bastante importância no Concelho, empregando uma
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percentagem considerável de trabalhadores, sendo a que tem um maior volume de
vendas.
Quadro n.º 47 – Parques Industriais e Empresas existentes no Concelho de
Carregal do Sal em 2007
PARQUE INDUSTRIAL DE SÃO DOMINGOS
Freguesia de Currelos
Dimoldura

Molduras para Mobiliário e Carpintaria

Euroralex

Confecções e Vestuário

Dão Sul

Produção de Vinhos e Espumantes

PARQUE INDUSTRIAL DA GÂNDARA
Freguesia de Currelos
Maciça

Fabricação de Janelas de Madeira, Portas e Soalhos

Torgran

Fábrica de Torneados de Granito

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

Dão Sul

Produção de Vinhos e Espumantes

Visiquimica

Produtos Químicos Farmacêuticos

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
Freguesia de Oliveira do Conde
Texla – Automobile

Confecção de Têxteis para Automóveis

Sociedade Franco-Portuguesa de Capacetes (SFPC)

Fabrico de Capacetes

Somitel – Energia S.A.

Telecomunicações e Instalações Eléctricas

Cancé – Construções Metálicas, Lda.

Construções Metálicas

Lecomad

Portas e Janelas de Madeira

Gestideia / Opção Actual

Design Gráfico

Basmold

Indústria de Madeiras

PARQUE FERROVIÁRIO
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Freguesia de Oliveira do Conde
Somafel

Estaleiro Ferroviário

Actualmente o Concelho de Carregal do Sal possui zonas industriais
significativas, localizadas em pontos distintos. Nelas estão instaladas várias empresas
do Concelho, responsáveis por grande parte do desenvolvimento económico e pelo forte
dinamismo que a região tem conhecido nos últimos anos.
O tecido empresarial de uma região é muito importante, pois as empresas gerem
capital que, por sua vez é investido localmente, através da criação de novos postos de
trabalho, aumentando assim, a qualidade de vida da população.
O Município tem-se empenhado de forma notável para que o Concelho cresça
em termos industriais, tentando cativar investidores a instalarem-se na zona,
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 nos diversos
Parques Industriais já existentes no Concelho.
Quadro n.º 48 – Distribuição do Sector Terciário em 2001
Unidade: N.º

Sector Terciário

Homens

Mulheres

Total

Serviços relacionados com a Actividade

619

368

987

276

500

776

Económica
Serviços de Natureza Social
Fonte: www.ine.pt-infoline

Ao nível do Sector Terciário, só foi possível a recolha de dados relativos ao ano
de 2001. Deste modo, temos os serviços relacionados com a actividade económica,
maioritariamente liderados pelo sexo masculino e, por outro lado, nos serviços de
natureza social, verifica-se exactamente o contrário, sendo uma das áreas que emprega a
maioria das mulheres, como é o caso das IPSS.
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2.3. – Rendimento e Consumo
Instituições Bancárias no Concelho de Carregal do Sal
O Banco é uma instituição financeira que desempenha um papel fundamental na
economia local de uma região. De entre as várias funções das instituições bancárias,
podemos destacar os depósitos, os créditos ou empréstimos, as transacções, os cofres e
o câmbio de moedas/notas estrangeiras, que permitem gerar investimentos importantes
para o desenvolvimento do concelho, ao nível habitacional, empresarial, comercial,
entre outros.
Quadro n.º 49 – Estabelecimentos de Instituições Bancárias e Pessoal ao Serviço
em 2006
Instituições Bancárias
Bancos e Caixas Económicas

Caixas de Crédito Agrícola Mútuo

N.º

Pessoal ao Serviço

N.º

Pessoal ao Serviço

5

21

3

9

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

No Concelho de Carregal do Sal existem cinco instituições bancárias, com sete
agências, num total de 29 trabalhadores.
Quadro n.º 50 – Caixas Multibanco em 2006
Total de
Caixas

Total de
Operações

Levantamentos

N.º

Milhares

Milhares

M€

Milhares

M€

9

455

211

13 781

6

848

Nacionais

Consultas

Internacionais

Pagamento
de Serviços

Milhares
151

73

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

No Concelho temos nove caixas multibanco e, pelos valores do quadro, podemos
concluir que é um serviço muito utilizado pela população e de grande utilidade. Na
realidade, as caixas multibanco facilitam a vida aos seus utilizadores, pois, qualquer um
de nós a qualquer hora, pode efectuar um levantamento, um depósito, uma consulta, um
pagamento, etc., sem grandes demoras e deslocações. Por outro lado, as caixas
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multibanco fazem diminuir o movimento dos bancos (pois na maioria das operações a
pessoa evita a sua deslocação à instituição bancária), o que constitui um factor positivo.
Quadro n.º 51 – Movimentos dos Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo em 2005
Unidade: Milhares de Euros
Depósitos de Clientes
Depósitos

Crédito Concedido

Juros de

Total

Emigrantes

Depósitos

84 574

12 097

1 044

Total

65 124

A Clientes
Total

Habitação

65 124

44 046

Juros e

Comissões

Proveitos

Recebidas

Equiparados
2 405

522

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Através do quadro, ao observarmos a distribuição dos depósitos de clientes e o
crédito concedido pelas instituições bancárias à população do Concelho, verificamos
que os depósitos dos emigrantes representam 14,3% do total de depósitos. Em relação
ao crédito concedido, 67,6% deste é destinado à habitação.
Quadro n.º 52 – Indicadores do Sector Monetário e Financeiro em Carregal do Sal,
2005 e 2006
Indicadores Gerais do Sector Monetário e Financeiro
Estabelecimentos de Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola
2
0
0
5

2
0
0
6

N.º

6,6

Taxa de Depósitos de Emigrantes

%

14,3

Taxa de Crédito à Habitação

%

67,6

Crédito à Habitação por Habitante

€

4 164

Terminais de Caixa Automática Multibanco por 10 000 Habitantes

N.º

8,5

Operações por Habitante

N.º

43

Levantamentos Nacionais por Habitante

€

1 298

Compras através de Terminais de Pagamento Automático por Habitante

€

823

Mútuo por 10 000 habitantes

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Ao analisar a tabela, constatamos que por cada 10 000 habitantes existem cerca
de 5 estabelecimentos de instituições bancárias. Relativamente ao crédito à habitação o
valor situa-se nos 4 164 euros, por habitante.
Em relação aos terminais de Caixa Automática Multibanco, subsistem 8,5 por
cada 10 000 habitantes. Em termos de operações, são efectuadas em média 43 por cada
habitante. Ao nível de levantamentos nacionais, cada habitante levanta em média 1 298
euros. Cada habitante faz compras através de terminais de pagamento automático no
valor médio de 823 euros.
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Poder de Compra Concelhio 2005
O Estudo do Poder de Compra Concelhio (EPPC) pretende caracterizar os
municípios portugueses sob o ponto de vista do poder de compra, a partir de um
conjunto de indicadores indeferidos de um vasto leque de variáveis, por recurso a um
modelo de análise factorial.
Os índices propostos no âmbito do EPCC são, de facto, estimativas indicando,
apenas, sob designação genérica de «poder de compra», a distribuição espacial do
rendimento, do consumo ou de outras variáveis, contudo não as representa de forma
exacta.
Os indicadores que compõem o EPCC têm por base 18 variáveis distintas, tendo
como objectivo principal, analisar o nível de vida das pessoas em função da riqueza
material das famílias.
Com base nestas varáveis, foram construídos Três Indicadores:
◘ O Indicador per Capita do Poder de Compra - 1º Factor de Análise
◘ A Percentagem de Poder de Compra - Indicador derivado do 1º Factor
◘ O Factor Dinamismo Relativo - 2º Factor de Análise
Quadro n.º 53 – Poder de Compra Concelhio em 2005
Unidade: N.º e %
Concelho/Região

Indicador Per Capita

Percentagem do Poder de

Factor de Dinamismo

(IpC)

Compra (PPC)

Relativo (FDR)

Portugal

100,0

100,0000

-0,3983

Continente

100,52

95,8876

-0,4148

R.A. Açores

81,66

1,8716

-0,5029

R.A. Madeira

96,59

2,2407

0,3842

Porto

164,26

3,6282

-0,7435

Coimbra

137,64

1,8341

-1,3019

Lisboa

216,04

10,6244

-1,6069

Algarve

112,98

4,4557

2,9655

Dão-Lafões

71,57

1,9707

-0,1567

Carregal do Sal

64,73

0,0649

-0,3137

Mortágua

59,65

0,0583

-0,2335

Santa Comba Dão

66,29

0,0776

-0,2793
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Tondela

61,07

0,1794

-0,1766

Fonte: INE – Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, N.º VII, 2005

O Indicador per Capita (IpC) é um número índice que compara o poder de
compra regularmente manifestado nos diferentes municípios e regiões, relativizado pela
população residente, com o poder de compra médio do país (a que é atribuído o valor
100). A análise da distribuição do poder de compra entre o Continente e as Regiões
Autónomas, avaliado pelo IpC, evidencia que o território continental apresenta um
poder de compra per capita superior ao das Regiões Autónomas. Enquanto que no
Espaço Continental este indicador atinge o valor de 100,52 pontos, nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, este índice situa-se em 81,7 e 96,6,
respectivamente. O IpC do concelho de Carregal do Sal é de 64,73, que embora não seja
o valor mais elevado, consegue ultrapassar os concelhos de Mortágua e Tondela,
ficando muito próximo do valor de Santa Comba Dão.
A Percentagem do Poder de Compra (PPC) é um indicador, inferido do
Indicador per Capita de Poder de Compra, que se propõe medir o peso do poder de
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 residente, destacando-se por um lado,
os dois centros metropolitanos, Lisboa e Porto que atingem valores aproximados de
10,6% e 3,6%, respectivamente, no total nacional do poder de compra, bem como os
municípios em seu redor e, por outro, muitos dos municípios localizados no Interior do
País que, para além de uma fraca concentração de poder de compra, têm também um
efectivo populacional reduzido. No Concelho de Carregal do Sal a PPC é de 0,0649,
assume um valor inferior a 1% do total nacional do poder de compra, o que significa
que o Concelho tem que continuar a implementar medidas e estratégias de
desenvolvimento, nomeadamente através do aumento de incentivos para uma maior
fixação de pessoas no Concelho e na região.
O Factor Dinamismo Relativo (FDR) mede essencialmente, o poder de
compra derivado dos fluxos populacionais de cariz turístico, que assumem
frequentemente uma natureza sazonal. O FDR mede assim 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 País.
O FDR assume os valores mais elevados nos concelhos de grande afluência turística,
nomeadamente os localizados no Algarve. Por outro lado, os valores mais baixos deste
indicador ocorreram em grandes centros urbanos, como é o caso de Lisboa e Coimbra
Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

73

(p.ex.). Tal facto, não significa que a actividade turística seja menos relevante nestes
centros, mas apenas que a influência desta actividade se dilui no elevado poder de
compra aí manifestado. O FDR no Concelho de Carregal do Sal assume um valor
negativo de -0,3137, o que indica uma fraca afluência turística ao mesmo.
Quadro n.º 54 – Evolução do Poder de Compra no Concelho de Carregal do Sal
Unidade: N.º e %
Concelho de Carregal do

IpC

PPC

FDR

1997

52,72

0,0581

-0,5311

2000

53,72

0,0588

-0,3581

2002

56,40

0,0576

-0,1791

2004

58,73

0,0587

-0,2914

2005

64,73

0,0649

-0,3137

Sal

Fonte: INE – Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, N.ºs III, IV, V, VI e VII

Pelos valores apresentados, constata-se um aumento progressivo do Poder de
Compra ao longo dos anos no Concelho de Carregal do Sal, o que se traduz em termos
práticos, num aumento de qualidade de vida da população.
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3 – Emprego
O Emprego é considerado um meio privilegiado para a inclusão social. Só com a
criação de mais e melhores empregos, especialmente dirigidos às classes e grupos mais
desfavorecidos e, simultaneamente, com o aumento do bem estar social das pessoas e
das populações que beneficiam da actividade e dos serviços que resultam do emprego
assim criado, poderão estar reunidas as condições para fazer face à problemática da
exclusão social, tão presente nos dias de hoje. O Emprego é, na realidade, a fonte de
rendimento da maioria das pessoas e é através dele que se consegue usufruir dos meios
essenciais e básicos para se obterem as mínimas condições de vida.
A Economia, intimamente ligada a este tema, também sofreu importantes
mutações nas últimas décadas, algumas delas relacionadas com aspectos demográficos,
com algum impacto no emprego e na sua estrutura. Um dos aspectos marcantes surge a
partir da década de 70 com a entrada das mulheres no mercado de trabalho.
Deste modo, para a definição de políticas sociais, de emprego e de organização
do trabalho, para além de importante, é também necessário conhecer o Concelho ao
nível da sua actividade económica, pois só desta forma se poderá agir
convenientemente.
REALIDADE EM 2001

De seguida vão ser apresentados alguns estudos com as respectivas análises no
âmbito da problemática do desemprego, pondo em evidência determinados aspectos, de
entre os quais, a população empregada e desempregada, a taxa de actividade e de
desemprego, entre outros, relativos ao ano de 2001.
Quadro n.º 55 – População Empregada em 2001
Unidade Territorial /

População Activa Empregada

Concelho

76

Homens

Mulheres

Total

N.º

%

N.º

%

N.º

Carregal do Sal

2 385

61,7

1 478

38,3

3 863

Mortágua

2 511

61,2

1 592

38,8

4 103

Santa Comba Dão

2 837

59,6

1 921

40,4

4 758
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7 335

58,7

5 159

41,3

12 494

Dão-Lafões

66 675

59,5

45 461

40,5

112 136

Fonte: Censos 2001

Em termos de população activa empregada, o concelho de Tondela está no topo,
seguindo-se Santa Comba Dão (com menos de metade da população de Tondela),
depois Mortágua e, por fim, Carregal do Sal.
No concelho de Carregal do Sal, existe uma maior fluência de homens activos
empregados do que mulheres. Na realidade, a população empregada é constituída
essencialmente por homens, sendo que aproximadamente 62% da população é
constituída por elementos do sexo masculino, em comparação com as mulheres que
representam somente 38% da população empregada, o que traduz ainda uma certa
dificuldade por parte das mulheres em conseguirem emprego.
Quadro n.º 56 – População Residente Empregada por Grupos de Profissões, 2001
Grupos de Profissões

N.º de Indivíduos

Grupo 0 – Forças Armadas

12

Grupo 1 – Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros

231

Superiores de Empresa
Grupo 2 – Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas

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
Grupo 7 – Operários, Artífices e Trabalhadores Similares

331
1 208

Grupo 8 – Operadores de Instalação e Máquinas e Trabalhadores da Montagem

397

Grupo 9 – Trabalhadores Não Qualificados

557

Total

3 863

Fonte: www.ine.pt-Infoline

Gráfico n.º 20 – Distribuição da População Empregada por Grupos de Profissões
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Fonte: www.ine.pt-Infoline

No que respeita à distribuição da população residente empregada por grupos de
profissões, o grupo com maior representatividade no Concelho de Carregal do Sal é o
dos operários, artífices e trabalhadores similares, destacando-se bastante de todos os
outros representados, atingindo uma percentagem de 31,27%. Do lado oposto, ou seja, o
grupo de profissões com menos peso é o das Forças Armadas, atingindo um valor
abaixo do 1% de indivíduos (0,31%).
Quadro n.º 57 – Taxa de Actividade 1991-2001
Unidade: %

Taxa de Actividade
Concelho / Unidade

1991

2001

Territorial

H

M

HM

H

M

HM

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

O concelho de Carregal do Sal, como podemos observar, é aquele que apresenta
uma menor taxa de actividade comparativamente aos outros concelhos e à sub-região
Dão-Lafões. Na globalidade dos concelhos e na sub-região Dão-Lafões constata-se uma
percentagem maior de homens activos do que mulheres.
No concelho, a Taxa de Actividade de 1991 para 2001 aumentou em ambos os
sexos, mas em maior percentagem no caso das mulheres; todavia continua a verificar-se
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uma reduzida taxa de actividade. Tal situação acontece na generalidade dos concelhos,
com excepção da taxa de actividade masculina do concelho de Mortágua, que sofreu
uma diminuição de 1991 para 2001.
A subida da taxa de actividade feminina desenvolveu-se de forma articulada com
outros processos sociais, como por exemplo, a progressiva escolarização das mulheres.
A escolarização e o emprego femininos contribuíram de forma decisiva para a
mudança 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, entregue a educação dos seus filhos a instituições
escolares e comece a dedicar mais tempo a si, não só ao nível social, como também
educativo e formativo.
Deste modo, a mulher passa a conciliar a vida familiar com a profissional e,
perante este facto, há uma necessidade ainda maior de criar serviços que prestem
cuidados a crianças e a outras pessoas dependentes, nomeadamente idosos e deficientes
que, por norma, sempre estiveram sob o amparo da mulher. Regra geral, nos casais
verifica-se a partilha de responsabilidades e a divisão de tarefas domésticas.
Quadro n.º 58 – População Desempregada em 2001
Unidade: N.º

População Desempregada

Homens

Mulheres

Total HM

1º Emprego

12

76

88

Novo Emprego

103

109

212

Total

115

185

300

Fonte: Censos 2001

A população desempregada é composta 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 n.º 59 – Taxa de Desemprego 1991-2001
Taxa de Desemprego
Concelho / Unidade

1991

2001

Territorial

H

M

HM

H

M

HM

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%

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

79

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

A Taxa de Desemprego, tanto no concelho de Carregal do Sal, como nas outras
unidades territoriais representadas é muito mais elevada nas mulheres. O concelho de
Carregal do Sal possui uma taxa de desemprego com algum significado, afectando
essencialmente o sexo feminino, o que vem comprovar uma vez mais que as mulheres
são as mais vulneráveis a este tipo de situações.
Na realidade, o desemprego afecta essencialmente o sexo feminino,
designadamente pelas seguintes razões: as baixas habilitações literárias e o modelo da
sociedade industrial herdado que atribui ao homem o papel de chefe de família,
considerado como o único sustento da casa, e às mulheres, o papel de donas de casa que
cuidavam das tarefas domésticas e dos filhos. Esta forma de organização, baseada nas
desigualdades entre homens e mulheres subsistiu durante muito tempo e, por vezes,
ainda hoje se verifica em determinadas situações.
Apesar do desemprego atingir mais as mulheres do que os homens, comparando
a taxa de desemprego de 1991 com a de 2001, verificamos um aumento desta taxa nos
homens e uma diminuição nas mulheres; contudo, o sexo feminino assume valores altos
em relação ao sexo oposto.
Gráfico n.º 21 – Taxa de Actividade e Taxa de Desemprego em 2001

Percentagem
Atingida

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
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Sal
Com ba Dão

Tondela

Dão-Lafões

Unidade Territorial
T axa d e A ct i vid ad e

T axa d e D esemp r eg o

Fonte: Censos 2001

Quadro n.º 60 – Desempregados por Faixas Etárias no Concelho
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Grupos Etários

N.º de Desempregados

15-19 Anos

30
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20-24 Anos

48

25-29 Anos

40

30-34 Anos

24

35-39 Anos

45

40-44 Anos

19

45-49 Anos

31

50-54 Anos

25

55-59 Anos

26

60-64 Anos

10

65 ou +

2

Total

300

Fonte: Censos 2001

Gráfico n.º 22 – Distribuição da População Empregada por Grupos Etários
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Fonte: Censos 2001

Após análise do quadro e visualização do gráfico, verifica-se que o desemprego
faz-se sentir, sobretudo nos jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos,
seguindo-se a faixa etária dos 35 aos 39 anos, com um valor muito próximo.
Normalmente, estas classes de idades, principalmente a dos 20 aos 24 anos, coincidem
com a procura por parte dos jovens do 1º emprego, ou porque desistiram de estudar ou
porque acabaram os seus estudos/cursos.
O 1º emprego constitui sempre uma etapa difícil na vida de qualquer pessoa,
pois, regra geral, os empregadores são um bocado reservados na admissão de indivíduos
sem experiência profissional. Mas uma coisa é certa, para que os jovens contribuam
para o desenvolvimento, é necessário dar-lhes uma primeira oportunidade, no sentido de
poderem mostrar e manifestar todo o seu potencial.
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Quadro n.º 61 – Desempregados segundo o Nível de Instrução no Concelho-2001

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Superior

Nível de Escolaridade

N.º de Desempregados

Sem Nível de Ensino

6
Completo

106

Incompleto

19

A Frequentar

3

Completo

40

Incompleto

12

A Frequentar

-

Completo

18

Incompleto

12

A Frequentar

2

Completo

21

Incompleto

23

A Frequentar

10

Completo

13

Incompleto

6

A Frequentar

9

Fonte: Censos 2001

Pela leitura do quadro, podemos concluir que o maior número de desempregados
é aquele que possui um nível de instrução mais baixo. O 1º Ciclo é o nível de ensino
predominante entre os desempregados do Concelho, facto que dificulta a sua inserção
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no mercado de trabalho. Geralmente, quando estes conseguem algum trabalho, é um
tipo de trabalho precário, sem o mínimo de garantias em termos futuros.
Actualmente, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo,
sendo imprescindível um aumento das habilitações literárias, acompanhado de
formações constantes e continuadas. Só deste modo se poderá fazer face aos novos
desafios da sociedade em que vivemos.

Quadro n.º 62 – População Sem Actividade Económica em 2001
Unidade: %

Actividade Económica

Homens

Mulheres

Total HM

Estudante

296

308

604

Doméstica

7

1 119

1 126

Reformada, Aposentada ou na Reserva

1 111

1 304

2 415

Incapacitado para o Trabalho

96

83

179

Outra Situação

163

106

269

Total

1 673

2 920

4 593

Fonte: Censos 2001

Mediante a informação que consta na tabela, conclui-se que cerca de 44% da
população não exerce nenhuma actividade económica, sendo de salientar também o
elevado número de mulheres inactivas, situação esta intimamente relacionada com as
elevadas taxas de desemprego feminino. A maior parte das mulheres sem actividade
económica são reformadas e domésticas.
Quadro n.º 63 – Principal Meio de Vida da População Residente com 15 ou+ Anos
Unidade: %

Principal Meio de Vida

Homens

Mulheres

Total HM

Rendimento Social de Inserção

16

37

53

Pensão/Reforma

1 186

1 377

2 563

Apoio Social

13

12

25

A Cargo da Família

421

1 530

1 951
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45

Outra Situação

47

92

Fonte: Censos 2001

N.º de Indivíduos

Gráfico n.º 23 – Principal Meio de Vida em 2001
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Fonte: Censos 2001

No concelho de Carregal do Sal, o principal meio de subsistência da população
residente com 15 anos ou mais é a Pensão/Reforma, com predominância do sexo
feminino, confirmando a maior esperança de vida das mulheres.
Um outro meio de vida que atinge um valor significativo é a dependência
exclusiva da família, do qual se destacam as mulheres. Neste caso, a diferença entre
ambos os sexos é notória, sendo muito maior no género feminino, o que comprova a sua
maior dependência, em comparação com o género masculino.
Por outro lado, o meio de vida menos representado é o Apoio Social.

REALIDADE EM 2004/2005

Aqui vai ser descrita a realidade em termos de emprego/desemprego que
sucedeu nos anos de 2004/2005, através da visualização de alguns indicadores de
emprego e características afins, no sentido de melhor compreender toda esta temática,
tão falada e clamada nos dias de hoje.
Quadro n.º 64 – População Economicamente Activa em 2004
Unidade Territorial /

População Economicamente Activa

Concelho

84

Homens

Mulheres

Total

N.º

%

N.º

%

N.º

Carregal do Sal

2 500

60,1

1 663

39,9

4 163

Mortágua

2 617

60

1 745

40

4 362

Santa Comba Dão

2 966

58

2 146

42

5 112
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7 645

57,3

5 697

42,7

13 342

Dão-Lafões

69 889

57,9

50 752

42,1

120 641

Fonte: INE – Estatísticas da Região Centro, 2004

No que diz respeito à população economicamente activa, o concelho de Tondela
lidera atingindo um valor considerável e acentuado em comparação aos outros
concelhos referidos. No Concelho, verifica-se uma maioria de homens economicamente
activos (cerca de 60%) em relação ao sexo oposto.

Quadro n.º 65 – Beneficiários do Subsídio de Desemprego segundo o Sexo em 2006
Sexo
Masculino

Feminino

Total HM

Total

Novos Beneficiários

Total

Novos Beneficiários

142

68

160

78

302

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Em 2006, foram contabilizados 302 indivíduos de ambos os sexos na categoria
de beneficiários do subsídio de desemprego.
Em relação ao género, como podemos constatar, existem mais mulheres do que
homens a beneficiar do subsídio de desemprego. Tal facto poderá estar relacionado com
uma maior vulnerabilidade por parte do sexo feminino relativamente à problemática do
desemprego e da exclusão social. Contudo, essa diferença entre os dois sexos não é
muito significativa e notória, sendo apenas de 18 beneficiários.
Quadro n.º 66 – Beneficiários do Subsídio de Desemprego segundo a Classe de
Idades em 2006

Idade
<24 A

25-29 A

30-39 A

40-49 A

50-54 A

55 ou +

Total

38

38

76

52

27

71

302

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006
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Em termos de idade, verifica-se uma maior incidência de beneficiários do
subsídio de desemprego na faixa etária dos 30-39 anos com 76 beneficiários, seguindose a dos 55 ou mais anos, com 71 beneficiários. A classe de idade com menos
representatividade situa-se no intervalo de idades dos 50-54 anos, com 27 beneficiários.

3.1. – Centro de Emprego de Tondela
O Centro de Emprego de Tondela é uma instituição parceira que nos pode
fornecer informação valiosa ao nível do emprego no Concelho de Carregal do Sal.
Este Centro está integrado na Delegação Regional do Centro e abrange quatro
Concelhos: Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela, tendo iniciado a
sua actividade no dia 4 de Julho de 1988.
Abrange uma área total de 852 Km2 e serve uma população residente de 66 000
habitantes.
Estes 4 Concelhos fazem parte do denominado Planalto Beirão, onde o Turismo
é um sector em forte crescimento, baseado num triângulo de significativa importância:
Barragem da Aguieira, Serra do Caramulo e Caldas de São Gemil.
Quadro n.º 67 – Desemprego Registado segundo o Género
Ano

Género

Total

Homens

Mulheres

2004/12

94

130

224

2005/12

104

118

222

2006/12

114

120

234

2007/12

118

149

267

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Gráfico n.º 24 – Desempregados segundo o Género

86

Pré-Diagnóstico

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Quadro n.º 68 – Desemprego Registado segundo o Tempo de Inscrição
Ano

Tempo de Inscrição

Total

< 1 Ano

1 Ano e +

2004/12

167

57

224

2005/12

145

77

222

2006/12

174

60

234

2007/12

206

61

267

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Gráfico n.º 25 – Desempregados segundo o Tempo de Inscrição

Fonte: http://www.portal.iefp.pt
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Quadro n.º 69 – Desemprego Registado segundo a Situação face ao Emprego

Ano

Situação face ao Emprego

Total

1º Emprego

Novo Emprego

2004/12

11

213

224

2005/12

16

206

222

2006/12

14

220

234

2007/12

30

237

267

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Gráfico n.º 26 – Situação face ao Emprego

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Quadro n.º 70 – Desemprego Registado segundo o Grupo Etário

Ano

<25Anos

25-34Anos

35-54Anos

55Anos ou +

Total

2004/12

39

48

88

49

224

2005/12

38

45

85

54

222

2006/12

43

49

87

55

234

2007/12

52

52

101

62

267

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Gráfico n.º 27 – Desempregados segundo o Grupo Etário
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Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Quadro n.º 71 – Desemprego Registado segundo os Níveis de Escolaridade

Ano

<1ºCiclo EB

1ºCiclo EB

2ºCiclo EB

3ºCiclo EB

Secundário

Superior

Total

2004/12

23

82

49

35

25

10

224

2005/12

26

80

35

28

26

27

222

2006/12

15

77

44

52

30

16

234

2007/12

22

96

51

54

33

11

267

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Gráfico n.º 28 – Desempregados segundo o Nível de Escolaridade

Fonte: http://www.portal.iefp.pt
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Quadro n.º 72 – Desempregados Inscritos, Ofertas Recebidas e Colocações
Efectuadas

Ano

Desempregados Inscritos
Homens

Mulheres

Total

2004/12

13

25

38

2005/12

17

21

2006/12

19

2007/12

25

Ofertas Recebidas

Colocações
Homens

Mulheres

Total

14

8

2

10

38

17

6

3

9

23

42

7

5

2

7

23

48

15

3

2

5

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Gráfico n.º 29 – Desempregados Inscritos, Ofertas Recebidas e Colocações Efectuadas

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Quadro n.º 73 – Desempregados Inscritos por Motivos de Inscrição
Motivos de Inscrição
Ano

ExInactivos

Despedido

Despediuse

Despedimento
Mútuo/Acordo

Fim Trabalho
Não
Permanente

Trabalho
Conta
Própria

Outros
Motivos

Total

2004/12

2

5

3

-

22

-

6

38

2005/12

6

5

5

-

17

-

5

38

2006/12

4

4

1

1

26

0

6

42

2007/12

7

6

3

0

25

1

6

48
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Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Gráfico n.º 30 – Desempregados por Motivos de Inscrição

Fonte: http://www.portal.iefp.pt

Quadro n.º 74 – Desemprego por Profissões

Profissões

Sexo

Total

Masculino

Feminino

Directores de Empresa

1

1

2

Especialistas em Ciências Físicas, Matemática e Engenharia

1

1

2

Docentes – Secundário Professores Similares

1

1

2

Técnico Nível Intermédio – Física, Química, Engenharia

3

1

4

Professor Nível Intermédio – Vida e Saúde

1

3

4

Professor Nível Intermédio – Ensino

-

2

2

Outros Técnicos/Professores de Nível Intermédio

4

1

5

Empregados de Escritório

4

19

23

Empresas – Recepção, Caixas, Bilheteiras e Similares

-

1

1

Pessoal – Serviços de Protecção e Segurança

6

34

40

Manequins, Vendedores e Demonstradores

2

14

16

Trabalhadores Qualificados – Agricultura e Pesca

3

4

7

Operadores e Trabalhadores Similares Extract. e

11

-

11

Trabalhadores – Metalúrgica, Metalomecânica e Similares

7

-

7

Outros Operários e Trabalhadores Similares

10

4

14

Operadores – Instalações Fixas e Similares

2

-

2

Operadores – Máquinas e Trabalhadores de Montagens

-

1

1

Condutor – Veículos e Equipamentos Móveis

13

-

13

Trabalhadores Não Qualificados – Serviço e Comércio

6

20

26

Construção Civil
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Trabalhadores Não Qualificados – Minas e

27

28

55

102

135

237

Construção Civil
Total
Fonte: Centro de Emprego de Tondela, Novembro de 2004

O sexo feminino continua a ser o mais afectado pelo desemprego no Concelho
de Carregal do Sal, como ilustram os resultados.
Constata-se que a maioria dos desempregados está nesta situação há menos de
um ano. Contudo, já existe um número considerável de desempregados há um ano ou
mais, o que se torna preocupante.
No que se refere à situação face ao emprego, a procura de novo emprego
apresenta números arrebatadores em relação à situação de primeiro emprego.
O grupo etário mais afectado pelo desemprego situa-se entre os 35-54 anos que,
sendo um grupo constituído por pessoas em plena idade activa, vai criar obstáculos aos
inúmeros encargos de que é alvo este tipo de população. Em segundo lugar, está o grupo
etário dos 55 ou mais anos, sendo esta uma situação mais preocupante do que a
primeira, pois dada a idade avançada dos elementos constituintes deste grupo, torna-se
mais complicado a sua inserção no mercado de trabalho, estando este mais vulnerável a
situações de exclusão social.
O nível de escolaridade dos desempregados é baixo, sendo que a maioria deles
tem 4 a 5 anos de escolaridade, equivalente ao 1º Ciclo do Ensino Básico, o que torna
difícil a sua inserção, face às novas exigências do mercado de trabalho.
O maior número de desempregados Inscritos e de colocações efectuadas incide
no género feminino, ou seja, apesar das mulheres serem as mais afectadas pelo
desemprego, como demonstram os dados, são as mais abrangidas pelas colocações até
então efectuadas, isto claro, em relação ao sexo masculino.
Relativamente aos motivos de inscrição, o principal motivo apontado pela
maioria da população foi o fim de trabalho não permanente.
As profissões que mais contribuem para o desemprego são os grupos de
Trabalhadores Não Qualificados, Pessoal – Serviços de Protecção e Segurança e
Empregados de Escritório.
Neste contexto, há uma inegável relação entre o desemprego e a falta de
qualificações profissionais da maioria das pessoas que procuram ingressar na vida
activa / mercado de trabalho.
O aumento das habilitações literárias e a formação profissional poderão ser as
respostas mais adequadas às carências detectadas no domínio dos Recursos Humanos da
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população residente no nosso Concelho. É necessário capitar 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 mercado de trabalho e com salários atractivos, tais como: 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, onde as
respectivas saídas já estão saturadas, escolhas estas que os acabará por levar
inevitavelmente para o desemprego.

EDUCAÇÃO
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4 – Educação
A Educação engloba ensinar e aprender. É um fenómeno de produção e
apropriação dos produtos culturais, comum a qualquer sociedade, expresso por um
sistema aberto de ensino e aprendizagem, tendo como alicerce uma teoria de
conhecimento referenciada, com metodologias (pedagogias) incentivadoras à
participação e à qualificação das pessoas, com conteúdos e técnicas de avaliação
processuais, permeado por uma política estimuladora de transformações sociais e
orientado por anseios humanos de liberdade, justiça, igualdade e felicidade.
Por meio de processos educativos, manuseiam-se e transmitem-se os meios
culturais às gerações futuras, necessários à plena convivência em sociedade.
A Educação está em todos os lugares e no ensino de todos os saberes. De facto,
ela subsiste nos mais variados espaços de convívio social e, nesse sentido,
coincide/colide com os conceitos/processos de Socialização e Endoculturação.
Deste modo, não existe um só modelo de Educação, sendo que a Escola não é o
único local onde ela ocorre e muito menos o professor o seu agente exclusivo. Existem
inúmeras Educações e cada uma atende e direcciona-se à sociedade que integra, pois é a
forma de reprodução de saberes que constitui uma cultura e, portanto, a educação de
uma sociedade tem identidade própria.
Todavia, há um senão. O ponto fraco da Educação está nos seus agentes que,
conscientes ou não, reproduzem ideologias que servem e se dirigem a grupos isolados
da sociedade, discriminando outros.
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A Escola é uma instituição pública ou privada, onde se desenvolve uma prática
educativa formal e intencional, com objectivos bem definidos e determinados, essencial
à aquisição de conhecimentos e competências, necessários para enfrentar os novos
desafios de uma sociedade cada vez mais exigente e em constante mutação.
Assim, é de extrema importância o grau de ensino que se atinge e a formação
adquirida ao longo da vida, considerados como peças fundamentais de um processo
contínuo e em constante actualização.
«A Estratégia Global definida no PNAI 2006-2008 assume como grande
finalidade a inclusão de todos os cidadãos, garantindo o acesso aos recursos, aos
direitos, aos bens e aos serviços, bem como promover a igualdade de oportunidades de
participação social numa sociedade com melhor qualidade e coesão social (…)».

«(…) A Estratégia Nacional de Inclusão Social para o período 2006-2008
assume como grandes prioridades:
1.Combater a pobreza das crianças e dos idosos, através de medidas que
assegurem os seus direitos básicos de cidadania;
2.Corrigir as desvantagens na Educação e Formação/Qualificação;
3.Ultrapassar as discriminações, reforçando nomeadamente a integração
das pessoas com deficiência e dos imigrantes».
In PNAI 2006-2008

Quadro n.º 75 – População Residente que Frequenta o Ensino Pré-Escolar e
Pessoal Docente e Não Docente ao Serviço em 2004/2005
Concelhos

N.º de Estabelecimentos de Ensino

Alunos

N.º de Pessoal Docente

do Pré-Escolar

e Não Docente

Públicos

Privados

N.º

%

Carregal do Sal

14

1

293

2,8%

31

Mortágua

10

1

207

2,0%

19

Santa Comba Dão

13

2

312

2,5%

24

Tondela

29

2

664

2,1%

51

Dão-Lafões

272

38

7 864

2,7%

576

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006
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Ao nível do Ensino Pré-Escolar, em termos relativos, o concelho mais bem
servido em termos de estabelecimentos de apoio à 1ª Infância é o de Tondela, com 31
instituições públicas e privadas deste nível de ensino. Imediatamente a seguir, situa-se o
concelho de Carregal do Sal, com 15 instituições, das quais uma é de índole privado
(Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal).
Em relação à frequência do Ensino Pré-Escolar, o concelho de Carregal do Sal é
aquele que apresenta uma maior percentagem de crianças a frequentar este tipo de
ensino, numa análise per capita, comparativamente aos outros concelhos representados
e à sub-região Dão-Lafões.
No que diz respeito ao pessoal docente e não docente ao serviço nos
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, constata-se um maior número de auxiliares
e professores no concelho de Tondela, justificado pelo maior número de alunos aí
residente.

A Educação Pré-Escolar é o ponto de partida para um percurso de sucesso ao
nível educativo. A sua frequência tem reflexos positivos na vida futura da criança,
permitindo-lhe desenvolver a segurança e o equilíbrio afectivo, as capacidades motoras,
adquirir progressivamente autonomia, relacionar-se com os outros e aprender a respeitálos, comunicar e expressar-se através de diferentes linguagens, desenvolver a
imaginação e a criatividade, aprender «fazendo» e «experimentando», e também
observar e compreender o meio ambiente.
O Ensino Pré-Escolar é considerado, por vezes, como uma preparação directa
para as aprendizagens da Escola Primária, onde a criança adquire certas capacidades e
competências 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 probabilidades de
rendimento e sucesso na escola do que aquela que nunca o frequentou.
Assim, uma das apostas para o desenvolvimento pleno e harmonioso das
crianças deve assentar nos equipamentos de apoio à 1ª Infância.
No concelho de Carregal do Sal, o único equipamento de apoio à 1ª Infância é a
Santa Casa da Misericórdia, com a valência «Creche» (crianças dos 4 meses aos 3
anos), no âmbito do trabalho realizado pelas Instituições Particulares de Solidariedade
Social. Contudo, é de salientar ainda a candidatura ao Programa PARES por parte do
Centro Social Professora Elisa Barros Silva para construção de uma creche.
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Quadro n.º 76 – População Residente segundo o Nível de Ensino atingido no
Concelho de Carregal do Sal em 2001
Nível de Ensino Atingido

Sexo

Total

Masculino

Feminino

N.º

%

Sem Nível de Ensino

648

1 023

1 671

16%

1º Ciclo do Ensino Básico

2 185

2 400

4 585

44%

2º Ciclo do Ensino Básico

710

642

1 352

13%

3º Ciclo do Ensino Básico

604

428

1 032

10%

Ensino Secundário

605

578

1 183

11,4%

Ensino Médio

14

22

36

0,3%

Ensino Superior

234

318

552

5,3%

Total

5 000

5 411

10 411

100%

Fonte: Censos 2001

Através dos dados transcritos e por insuficiência de outros mais recentes,
constata-se um número bastante mais elevado de mulheres sem qualquer nível de ensino
comparativamente aos homens. Todavia, em relação ao ensino superior a situação
inverte-se um pouco, pois as mulheres já assumem um lugar de destaque, havendo um
maior número de mulheres detentoras de curso superior do que homens. O sexo
feminino começou de forma lenta a conquistar o mercado de trabalho, comprovado pelo
facto de muitas mulheres hoje em dia já ocuparem importantes cargos de chefia.
Confirma-se, assim, uma mudança em termos de acesso à educação das mulheres.
Observando os dados verifica-se que, no geral, a população do Concelho ainda
possui habilitações literárias muito baixas, 44% da população completou somente o 1º
ciclo do ensino básico, o que constitui um factor preocupante, pois o ensino é o ponto
chave, responsável pela formação de recursos humanos qualificados, indispensável para
o desenvolvimento pleno de uma região.
Outro aspecto inquietante reside no facto de 16% da população do Concelho não
apresentar qualquer nível de ensino, percentagem esta que poderá ser explicada pelo
envelhecimento da população, visto ser a população mais idosa que, normalmente, se
encontra nesta situação.
Uma outra constatação é a reduzida percentagem de população que concluiu o
ensino médio e superior. Uma das possíveis explicações para uma tão baixa taxa de
conclusão do ensino médio terá a ver com o facto deste nível de ensino estar a
desaparecer gradualmente. A baixa percentagem ao nível do ensino superior poderá
estar relacionada com as fracas possibilidades económico-financeiras da população do
concelho, constituindo uma barreira no seu acesso.
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Deste modo, para que se possa inverter esta situação é urgente tomar medidas no
sentido de aumentar os níveis de ensino da população do concelho, criando também
mais oportunidades de emprego.
Quadro n.º 77 – Taxa de Analfabetismo 1991-2001

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

A variação da taxa de analfabetismo de 1991-2001 foi francamente positiva,
constatando-se uma diminuição presente em todos os concelhos representados e na subregião Dão-Lafões.
Contudo, apesar deste facto, o concelho de Carregal do Sal possui uma taxa de
analfabetismo bastante expressiva.
Quadro n.º 78 – Analfabetos com 10 ou mais anos em 2001
Concelhos

Sexo

Total

Masculino

Feminino

N.º

%

Carregal do Sal

379

750

1 129

10,8%

Mortágua

260

803

1 063

10,2%

Santa Comba Dão

310

768

1 078

8,6%

Tondela

858

2 097

2 955

9,5%

Dão-Lafões

9 242

20 725

29 967

10,5%

Fonte: Censos 2001

Em relação à taxa de analfabetos com 10 ou mais anos de idade, a percentagem
do concelho de Carregal do Sal é superior ao dos concelhos vizinhos e até mesmo ao da
sub-região Dão-Lafões, facto este considerado preocupante, sendo urgente tomar
medidas neste sentido.

98

Pré-Diagnóstico
Outra situação que se destaca assenta no facto das mulheres serem as grandes
vítimas do analfabetismo, realidade presente nos vários concelhos representados e em
quase todos os concelhos do País.
Quadro n.º 79 – Indicadores de Educação em 2005/2006
Unidade: %

Concelho / Unidade

Taxa de Pré-

Territorial

Escolarização

Taxa Bruta de Escolarização
Ensino Básico

Ensino Secundário

Carregal do Sal

103,5

119,3

67,5

Mortágua

94,5

113,1

137,1

S.Comba Dão

104,0

115,7

86,9

Tondela

90,6

116,0

96,9

Dão-Lafões

93,9

115,2

99,8

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Quadro n.º 80 – Indicadores de Educação em 2005/2006 (continuação)
Unidade: %

Taxa de Retenção/Desistência no

Taxa de Transição/Conclusão

Relação

Ensino Básico Regular

no Ensino Secundário Regular

Feminidade –

Concelhos

1ºCiclo

2ºCiclo

3ºCiclo

Média

Geral

Tecnológico

Média

Ens. Sec. Regular

Carregal do Sal

3,3

8,0

20,2

10,7

62,4

51,6

60,8

55,8

Mortágua

2,8

10,3

6,6

5,8

63,3

79,3

66,9

49,1

S.Comba Dão

4,8

17,4

30,9

16,6

68,7

70,6

68,8

44,0

Tondela

3,3

8,3

21,2

10,8

76,3

68,8

75,2

48,3

Dão-Lafões

2,9

7,6

17,0

8,8

72,0

66,0

70,9

53,1

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Os quadros apresentam-nos alguns indicadores de Educação referenciados ao
concelho de Carregal do Sal, a outros concelhos vizinhos e à sub-região Dão-Lafões.
Por conseguinte, é necessário definir certos conceitos, intimamente relacionados
com Educação:
→A Taxa de Pré-Escolarização diz respeito à percentagem de alunos que
concluem com sucesso o Ensino Pré-Escolar.
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→A Taxa Bruta de Escolarização no Ensino Básico e no Ensino Secundário
engloba o número de efectivos escolares que concluem com aproveitamento o Ensino
Básico ou o Ensino Secundário.
→O conceito de Retenção no Ensino Básico Regular, entendido como 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.
→Por sua vez, a noção de Aproveitamento no Ensino Secundário diz respeito
aos alunos que, nos 10º e 11º anos, obtêm classificação igual ou superior a 10 valores
em todas as disciplinas correspondentes ao curso frequentado ou em todas menos duas,
e os que concluem o 12º ano com sucesso.
→A Relação de Feminidade no Ensino Secundário representa a percentagem de
efectivos escolares do sexo feminino em relação ao sexo masculino nesse nível de
ensino.
No concelho de Carregal do Sal, a Taxa de Pré-Escolarização é de 103,5%,
sendo somente ultrapassada pelo concelho de Santa Comba Dão, o que constitui um
factor positivo ao nível da educação pré-escolar, que representa uma das primeiras
formas de sociabilização da criança.
No que se refere à Taxa Bruta de Escolarização no Ensino Básico e no Ensino
Secundário, os valores situam-se nos 119,3% e 67,5%, respectivamente. Ao nível do
Ensino Básico, Carregal do Sal atinge a taxa mais elevada, comparativamente aos
restantes concelhos e à sub-região Dão-Lafões. No caso do Ensino Secundário, a
situação é algo diferente, sendo que Mortágua ultrapassa Carregal do Sal, com uma
percentagem de 137,1%.
A Taxa de Retenção/Desistência no ensino básico regular no Concelho é de
10,7%, sendo ultrapassada pelos concelhos de Santa Comba Dão e de Tondela que
atingem os 16,6% e os 10,8%, respectivamente. No concelho de Carregal do Sal, de
entre os três ciclos do ensino básico, verifica-se uma maior retenção de alunos ao nível
do 3º Ciclo, seguindo-se o 2º Ciclo e, por último, o 1º Ciclo com a menor taxa de
retenção.
A Taxa de Transição/Conclusão no ensino secundário é a mais baixa, comparada
com os outros concelhos apresentados no quadro. Da média total de transições, observase uma taxa superior de aproveitamento no ensino secundário geral (62,4%) do que no
ensino tecnológico (51,6%).
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A Relação de Feminidade na população escolar é elevada, o que significa que,
mais de metade da população escolar no concelho é representada pelo sexo feminino
(55,8%), havendo uma maioria declarada de mulheres em relação ao sexo oposto.

4.1. – Rede de Equipamentos Escolares
No que concerne aos equipamentos escolares, o concelho de Carregal do Sal está
dividido em dois agrupamentos: o Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes
(Cabanas de Viriato) e o Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal. Possui também a
Escola Secundária/3 de Carregal do Sal.
Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes
Da área geográfica do Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato fazem
parte as seguintes Freguesias: Beijós, Cabanas de Viriato e Sobral.
O Agrupamento oferece como alternativa à formação do 3º ciclo, uma Turma na
Área de Construção Civil.
A EBI (Escola Básica Integrada) Aristides Sousa Mendes tem uma sala de apoio
permanente para os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), com um
docente especializado, uma professora de apoio e uma psicóloga clínica para
acompanhamento e despistagem de alunos com problemas.
O corpo docente desta escola é constituído por 36 professores, com 17 alunos
em média por turma.
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Ao nível de infra-estruturas, a EBI está equipada com 14 salas, das quais 8
normais e 6 específicas, sendo que estas últimas se encontram devidamente
apetrechadas. Possui também Centro de Recursos; Biblioteca; Sala de Informática;
Anfiteatro com Audiovisuais; Ginásio (Sala de Ginástica); Campo de Futebol; Cantina
(com serviço de refeições); Bar; Reprografia; Papelaria e Serviços de Administração
Escolar referentes a todo o Agrupamento.
Existem alguns Clubes/Projectos que, através de actividades extracurriculares,
pretendem proporcionar outros ensinamentos aos alunos: Clube de Jornalismo/Jornal
Escolar; Clube Teatro; Clube Artes; Clube Saúde; Desporto Escolar e Orquestra
«ORFF».
Estabelecimentos de Ensino que Integra:
EBI Aristides Sousa Mendes

Jardim-de-Infância de Cabanas de Viriato 1 e 2

Escola do 1ºCiclo Básico de Beijós

Jardim-de-Infância de Beijós

Escola do 1ºCiclo Básico de Pardieiros

Jardim-de-Infância de Pardieiros

Escola do 1ºCiclo Básico de Sobral

Jardim-de-Infância de Sobral

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
Da área geográfica do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal fazem parte
as seguintes Freguesias: Currelos, Oliveira do Conde, Papízios e Parada.
O Agrupamento oferece como alternativa à formação do 2º ciclo, uma Turma
PIEF no presente ano 2007/2008.
O corpo docente desta escola é constituído por 91 professores dos vários níveis
de ensino, sendo que 13 estão a leccionar o Pré-Escolar, 27 professores administram o
1ºCEB, 48 estão ao nível dos 2º e 3º ciclos e os restantes 3 têm a seu cargo a Turma
PIEF.
No Pré-Escolar existem 16 alunos em média por turma, enquanto que no 1ºCEB
esse número aumenta para os 28 alunos. Ao nível dos 2º e 3ºCiclos subsistem 24 alunos
em média por turma e na turma PIEF o número médio de alunos por turma ronda os 13.
Na EB 2,3 de Carregal do Sal existem 17 salas normais e 8 salas específicas,
sendo que 2 são de Física e Química, 1 de Educação Visual, 2 de TIC, 1 de Educação
Tecnológica, 1 Laboratório de Matemática e 1 de História.
.Ao nível dos Programas/Projectos promovidos pelo Agrupamento de Escolas de
Carregal do Sal, destacam-se:
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Pré-Escolar: Projecto de Animação Sócio-Educativo no âmbito da CAF
Programa «Leite Escolar»
1º CEB: Apoio à Família nos serviços de almoços
Actividades de Enriquecimento Curricular (Ensino do Inglês, Música,
Actividade Físico e Desportiva, Actividades Lúdicas e de Recreio e
Apoio ao Estudo)
Programa «Leite Escolar»
EB 2,3: Na Escola Básica 2, 3 de Carregal do Sal, estão a ser dinamizados os
seguintes programas/projectos, coordenados a nível nacional:
«Educação para a Saúde»
 «Plano da Acção da Matemática»
 «PNAI 2006-2008»
 «Plano Nacional da Leitura»
…. «Clube Europeu»
…. «Iniciativa Escola e Computadores Portáteis»
…. «Plataforma Moodle»
 «Rede Nacional das Bibliotecas Escolares» A EB 2,3 foi
homenageada no âmbito deste projecto, pelo facto de ter uma directora a tempo
inteiro na Biblioteca Escolar.
Na EB 2,3 existe um conjunto diversificado de Clubes dirigidos à população
escolar, nomeadamente: Floresta; Saúde; Matemática; Ortografia e Caligrafia; Música;
Pintura; Cientistas; Arraiolos; «A Hora do Conto» e Desporto Escolar (Futsal Infantil,
Ténis de Mesa, Desportos Gímnicos e Basquetebol).
Estabelecimentos de Ensino que Integra:
Escola Básica 2,3 de Carregal do Sal
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 n.º 1 e 2

Escola do 1ºCiclo Básico de Casal Mendo

Jardim-de-Infância de Casal da Torre

Escola do 1ºCiclo Básico de Fiais da Telha

Jardim-de-Infância de Fiais da Telha

Escola do 1ºCiclo Básico da Póvoa de Sto. Amaro

Jardim-de-Infância da Póvoa de Santo Amaro

Escola do 1ºCiclo Básico de Oliveira do Conde

Jardim-de-Infância de Oliveira do Conde

Escola do 1ºCiclo Básico de Oliveirinha

Jardim-de-Infância de Oliveirinha

Escola do 1ºCiclo Básico de Papízios

Jardim-de-Infância de Papízios
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Escola do 1ºCiclo Básico de Parada

Jardim-de-Infância de Parada

Escola do 1ºCiclo Básico de Travanca de S.Tomé

Jardim-de-Infância de Travanca de São Tomé

Escola do 1ºCiclo Básico de Travanca de Vila Meã

Jardim-de-Infância de Travanca de Vila Meã

Escola Secundária/3 de Carregal do Sal
A Escola Secundária/3 de Carregal do Sal não pertence a nenhum dos
Agrupamentos anteriores.
A Escola Secundária/3 oferece um conjunto de alternativas ao ensino regular,
tendo sido constituídas algumas turmas, tanto ao nível do Ensino Básico como ao nível
do Ensino Secundário.
No 3º Ciclo do Ensino Básico são administrados Cursos de Educação/Formação
– CEF’s, estando em funcionamento duas turmas distintas de Nível 2: uma na Área de
Electromecânica – Tipo 2 (electrodomésticos) com duração de 2 anos e outra na Área
do Comércio – Tipo 3 (assistente comercial) com duração de 3 anos.
No Ensino Secundário são ministrados Cursos Profissionais nos diversos anos de
escolaridade. No 10º ano existem dois cursos: Técnico de Electrónica, Automação e
Computadores e Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e
Publicidade. No 11º ano subsistem 3 cursos: Técnico de Electrotecnia; Técnico de
comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade e Técnico de Viticultura e
Enologia. Por último, no 12º ano está a ser administrado um só curso de Técnico de
Electrotecnia.
No 10º, 11º e 12º anos de escolaridade é possível os alunos optarem pelos
seguintes cursos: Curso Científico-Humanístico (Ciências e Tecnologia; Línguas e
Humanidades e Ciências Sociais e Humanas) ou Cursos Profissionais.
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O Corpo Docente desta Escola é constituído por 53/54 Professores, 2
Formadores Externos no âmbito dos Cursos Profissionais, e cerca de 18 alunos em
média por turma. O Pessoal Não Docente totaliza 35 indivíduos, distribuídos pelos
sectores administrativos, operários, auxiliares e técnicos.
Ao nível de infra-estruturas e equipamentos existentes, a Escola Secundária de
Carregal do Sal, encontra-se dotada de: Laboratórios (Química, Física, Biologia e
Electrotecnia) devidamente apetrechados do ponto de vista técnico/didáctico e
pedagógico; Anfiteatro para conferências e reuniões; Sala de Estudo com música e
outros materiais; Gabinete de Atendimento; 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 estão em vigor alguns Clubes/Projectos, designadamente: Inglês;
Teatro; Desporto Escolar; Educação para a Saúde; Jogos e Robótica (extracurricular);
neste último os alunos da escola já participaram em Campeonatos/Festivais Nacionais
de Robótica. Existe ainda o Projecto «Viver Ciência», no âmbito da disciplina de Física.
4.2. – Ensino Pré-Escolar
O Ensino Pré-Escolar é considerado como o primeiro equipamento escolar de
apoio à 1ª Infância, sendo essencial para o desenvolvimento futuro da criança.
De seguida, apresentamos a evolução do número de alunos a frequentar o Ensino
Pré-Escolar, desde o ano lectivo 2002/03 até ao presente ano 2007/08.
Quadro n.º 81 – Evolução do Número de Alunos a frequentar o Ensino Pré-Escolar
no Agrupamento Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato

Freguesias

Jardim-de-Infância

BEIJÓS

CABANAS DE
VIRIATO

SOBRAL

Total

N.º de Alunos
2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

JI Beijós

18

18

16

15

12

9

JI Pardieiros

10

12

10

6

7

6

JI Cabanas n.º1

17

22

17

17

18

16

JI Cabanas n.º2

21

20

20

16

18

18

JI Sobral

8

5

7

8

7

6

74

77

70

62

62

55

Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato
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Neste Agrupamento, o número de crianças a frequentar o Pré-Escolar não segue
uma evolução linear. Assim, este número, entre os anos lectivos 2002/03 e 2003/04
conheceu um aumento (excepto o JI n.º2 de Cabanas de Viriato que viu diminuir os seus
alunos). De 2003/04 até 2007/08, de uma maneira global, assistimos a uma diminuição
decrescente na frequência do Pré-Escolar, salvo uma excepção no ano lectivo 2005/06
para 2006/07, onde o número de alunos se manteve.
A tendência geral, como podemos observar, assenta num decréscimo progressivo
da população a frequentar o Pré-Escolar, facto que pode ser comprovado através da
diferença bastante visível e notória (19 alunos) entre o início e o final da evolução
lectiva, representada na tabela.

Quadro n.º 82 – Evolução do Número de Alunos a frequentar o Ensino Pré-Escolar
no Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal

Freguesias

Jardim-de-Infância
2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

JI Carregal do Sal 1

22

20

20

25

24

25

JI Carregal do Sal 2

21

25

25

20

20

20

JI Casal da Torre

10

16

12

14

20

21

JI Alvarelhos

13

15

9

13

16

19

JI Fiais da Telha

12

16

22

24

21

16

JI Oliveirinha

22

18

16

13

15

19

JI Vila Meã
JI Travanca de
S.Tomé

11

8

6

8

7

10

7

12

13

11

10

8

JI Oliveira do Conde

20

17

22

16

16

18

PAPÍZIOS

JI Papízios

11

9

11

10

16

18

PARADA

JI Parada

12

8

8

7

14

15

JI Póvoa St.Amaro

9

9

11

12

11

8

170

173

175

173

190

197

CURRELOS

OLIVEIRA DO
CONDE

Total
Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
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Contrariamente à tendência verificada no Agrupamento de Escolas Aristides
Sousa Mendes, neste caso a evolução mostra-se positiva, com um crescendo progressivo
do número de alunos a frequentar o Pré-Escolar, salvo uma excepção na transição de
2004/05 para 2005/06, onde se registou uma ligeira diminuição ao nível da população
escolar deste nível de ensino.

4.3. – 1º Ciclo do Ensino Básico
O 1º Ciclo do Ensino Básico engloba o 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade. A
este nível vai ser feita uma apresentação longitudinal dos alunos a frequentar este tipo
de ensino.
Quadro n.º 83 – Evolução do Número de Alunos a frequentar o 1ºCEB no
Agrupamento Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato

Freguesias

Escolas do 1ºCEB

N.º de Alunos
2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

1ºCEB Beijós

43

35

33

29

24

24

1ºCEB Pardieiros

12

14

19

19

16

14

CABANAS DE

EBI Aristides Sousa

74

73

76

65

69

66

VIRIATO

Mendes
1ºCEB Laceiras

10

7

5

4

-*

-*

1ºCEB Sobral

6

7

5

7

9

6

145

136

138

124

118

110

BEIJÓS

SOBRAL

Total

*A partir do ano lectivo 2006/2007, a Escola Básica do 1ºCiclo de Laceiras encerrou o seu estabelecimento, dada a insuficiência de
alunos
Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato
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Pela observação do quadro, no Agrupamento de Cabanas de Viriato, podemos
verificar um progresso negativo do número de alunos a frequentar o 1ºCiclo do Ensino
Básico, excepto no ano lectivo 2003/2004 para 2004/2005, o qual teve um aumento.
Mesmo que a EB1 de Laceiras continuasse a existir, com um número de alunos idêntico
ao ano transacto do seu encerramento, pelas contas, não afectaria nada em termos de
resultados finais e, portanto, a tendência é exactamente para uma diminuição
longitudinal do número de alunos neste ciclo de ensino.

Quadro n.º 84 – Evolução do Número de Alunos a frequentar o 1ºCEB no
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal

Freguesias

CURRELOS

OLIVEIRA DO
CONDE

PAPÍZIOS

PARADA

Jardim-de-Infância

N.º de Alunos
2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

1ºCEB Carregal do Sal

111

109

104

105

112

107

1ºCEB Casal Mendo

22

20

24

27

26

32

1ºCEB Alvarelhos

23

22

22

19

22

23

1ºCEB Fiais da Telha

32

33

28

12

18

27

1ºCEB Oliveirinha

24

29

28

32

30

25

1ºCEB Vila Meã
1ºCEB Travanca de
S.Tomé
1ºCEB Oliveira do
Conde

24

25

21

17

16

9

11

10

8

8

9

10

25

31

34

33

34

37

1ºCEB Papízios

25

29

25

23

20

21

1ºCEB Pinheiro

6

4

3

2

*

*

1ºCEB Parada
1ºCEB
Póvoa St.Amaro

21

17

12

14

15

20

22

19

17

11

16

12

346

348

326

303

318

323

Total

* A EB1 de Pinheiro deixou de funcionar no ano lectivo 2006/2007, dada a insuficiência de alunos no ano transacto
Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
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Mediante os resultados, não se verifica uma evolução linear do número de
alunos a frequentar o 1ºCEB, havendo alguns casos excepcionais, representados no
quadro. Contudo, se fizermos a diferença entre o valor inicial e o valor final dos anos
lectivos apresentados, surge uma disparidade de menos 23 alunos, o que nos remete
para uma tendência negativa em termos de população escolar.
De uma maneira geral, a inclinação ao nível do Pré-Escolar e do 1ºCEB é
mesmo para a perda progressiva de efectivos escolares, sendo urgente e imperioso a
criação de alternativas válidas e eficazes para fazer face a tal realidade.
Uma dessas soluções poderá passar pela criação de Centros Educativos que
reúnam diversos níveis de escolaridade e permitam a interacção entre os mais novos e
os mais velhos, vista como fundamental para o desenvolvimento pleno e integrado da
criança/jovem.
Criação/Construção de 2 Centros Educativos
Uma das alternativas possíveis para fazer face à constante perda de alunos ao
longo dos anos, quer nos Jardins-de-Infância, quer nas Escolas do 1ºCiclo Básico,
passará pela criação de Centros Educativos que reúnam os diversos níveis de ensino, no
sentido de concentrar/aglomerar a população escolar num só estabelecimento.
Carregal do Sal já faz parte dos municípios que têm a sua Carta Educativa
elaborada, devidamente aprovada e homologada.
É unânime que esta constitui um importante instrumento de planeamento e
reordenamento da rede educativa concelhia, permitindo uma actuação estratégica
orientada para as seguintes vertentes:
a) Previsão de uma resposta adequada às necessidades de redimensionamento da
rede escolar, colocadas para evolução da política educativa, pelas oscilações da procura
da educação, racionalizando o parque escolar existente;
b) Orientação no sentido de esbater as disparidades inter e intra-regionais,
promovendo a igualdade de acesso ao ensino numa perspectiva de adequação à rede
escolar e às características regionais e locais, assegurando a coerência dos princípios
normativos no todo nacional.
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A requalificação do parque escolar passa pela concretização de medidas
efectivas, a incidir na construção de dois centros educativos, localizados:
Um, no limite das Freguesias de Currelos e Oliveira do Conde, contando com
o espaço e as instalações do Antigo Colégio Nun’Álvares, que se encontram bastante
degradadas e que são actualmente propriedade do Município.
Outro, na Vila de Cabanas de Viriato, contando com as actuais instalações da
EBI Aristides Sousa Mendes;
Existe uma consciência colectiva de que a concentração de alunos e professores
propiciará uma outra dinâmica e uma acentuada melhoria nos níveis de sucesso escolar,
porquanto haverá outras condições, outros meios, outras referências e outros convívios.
A interacção entre os mais novos e os mais velhos traduzirá, também, ganhos ao
nível da educação e do conhecimento, desde que alicerçados em políticas consistentes e
de intercâmbio geracional.

 Centro Educativo Nun’Álvares: Ambiciona-se edificar este centro nas
instalações do antigo Colégio Nun’Álvares, constituindo-se como um investimento
bastante oneroso, face às características do edifício a reabilitar que se encontra em mau
estado de conservação. Goza de uma localização privilegiada, tendo nas suas
imediações a actual EB 2,3 de Carregal do Sal, onde funciona o Agrupamento de
Escolas de Carregal do Sal.
Este centro educativo servirá os alunos da zona sul do Concelho,
designadamente as freguesias de Currelos, Oliveira do Conde, Papízios e Parada
(Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal).

 Centro Educativo de Cabanas de Viriato: Pretende-se instalar o futuro centro
educativo nas instalações da EBI Aristides Sousa Mendes (onde actualmente funciona o
Agrupamento de Escolas com o mesmo nome). Usufrui também de uma localização
privilegiada com a existência de todas as infra-estruturas e bons acessos, estando muito
próximo do Centro da Vila.
O Centro Educativo albergará, essencialmente, a comunidade escolar das
freguesias de Cabanas de Viriato, Beijós e Sobral (Agrupamento de Escolas de Cabanas
de Viriato).
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4.4. – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário
O 2º Ciclo do Ensino Básico abrange os 5º e 6º anos e o 3º Ciclo do Ensino
Básico corresponde aos 7º, 8º e 9º anos. Ao nível do 2º e 3º ciclos do ensino básico
temos duas escolas: a Escola Básica 2,3 de Carregal do Sal (pertencente ao
Agrupamento de Carregal do Sal) e a Escola Básica Integrada Aristides Sousa Mendes
(pertence ao Agrupamento de Cabanas de Viriato).
O 3º Ciclo do Ensino Básico, como já foi referido engloba o 7º, 8º e 9º anos,
enquanto que o Ensino Secundário equivale aos 10º, 11º e 12º anos. Neste caso o
equipamento de que dispomos no concelho de Carregal do Sal com estes níveis de
ensino é a Escola Secundária/3 de Carregal do Sal.
Quadro n.º 85 – Evolução do Número de Alunos a frequentar o 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico – EBI Aristides Sousa Mendes
EBI Aristides Sousa Mendes

N.º de Alunos
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2º CEB

70

73

59

3º CEB*

122

103

107

*Inclui a Turma Alternativa ao 3º Ciclo de EF – Curso de Educação/Formação (CEF)
Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato
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Ao nível da EBI Aristides Sousa Mendes, o número de alunos a frequentar os 2º
e 3º ciclos do ensino básico não segue uma evolução linear e objectiva, não nos
permitindo tirar grandes conclusões; contudo convém fazer uma breve descrição neste
contexto. Assim, no caso do 2º CEB, nomeadamente no ano lectivo 2005/06 e 2006/07
verificou-se um pequeno aumento do número de alunos que, na transição do ano
2006/07 para 2007/08 sofreu uma diminuição algo significativa (14 alunos). No 3º CEB
sucede a situação contrária, constatando-se um decréscimo considerável de alunos a
frequentar este ciclo (19 alunos) de 2005/06 para 2006/07 e, por outro lado, deste último
ano para o seguinte e actual, observa-se um ligeiro acréscimo do número de alunos.
Quadro n.º 86 – Evolução do Número de Alunos a frequentar o 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico – EB 2,3 Carregal do Sal
EB 2,3 Carregal do Sal

N.º de Alunos
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2º CEB

189

170

171

3º CEB

120

105

119

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal

Numa análise longitudinal, não se constata uma tendência linear no que diz
respeito ao progresso de efectivos escolares na EB 2,3 de Carregal do Sal. Em ambos os
ciclos representados, na transição do primeiro ano lectivo dá-se uma diminuição do
número de alunos e, do ano seguinte para o mais actual surge um decréscimo, quase
insignificante no caso do 2ºCEB.
Quadro n.º 87 - Evolução do Número de Alunos a frequentar o Ensino
Secundário/3 – Escola Secundária/3 de Carregal do Sal

Nível de Ensino

N.º de Alunos
2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

7º Ano

42

42

69

59

33

54

8º Ano

28

31

39

58

48

24

9º Ano

36

33

35

49

54

42

CEF

-

-

-

-

-

40

Total do Básico

106

106

143

166

135

160

10º Ano

111

91

72

60

42

90

11º Ano

57

82

66

45

43

94

12º Ano

72

67

90

120

62

38

Total do Secundário

240

240

228

225

147

222

112
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346

Total Global

346

371

391

282

382

Fonte: Escola Secundária/3 de Carregal do Sal

Em termos evolutivos, não existe uma sequência linear do número de alunos a
frequentar o 3ºCEB e o Ensino Secundário na Escola Secundária/3 de Carregal do Sal,
sendo que, entre o ano lectivo 2002/03 e 2003/04 o total de alunos se manteve, tanto no
Ensino Básico, como no Ensino Secundário. Nos dois anos seguintes, verificou-se um
aumento considerável de alunos (cerca de 20 alunos a mais). Da transição do ano lectivo
2005/06 para 2006/07, constata-se um decréscimo significativo do número de alunos
(aproximadamente 110 alunos) e, entre o período lectivo 2006/07 até ao presente ano, a
Escola Secundária/3 de Carregal do Sal viu o seu número de alunos aumentar
significativamente, constituindo um factor positivo, o que demonstra um interesse
crescente manifestado pela população do Concelho ao nível da Educação.

4.5. – Sucesso e Insucesso Escolar: Transições, Retenções e Abandono Escolar
Um problema comum ao concelho de Carregal do Sal e aos concelhos limítrofes,
relaciona-se com as baixas taxas de escolaridade, consequência do insucesso escolar,
muitas vezes resultante do abandono e da saída antecipada da escola.
Por isso, é necessário debruçarmo-nos sobre a problemática do insucesso escolar
e tentar encontrar soluções alternativas e adequadas para o combater.
1º, 2º e 3ºCiclos do Ensino Básico
Quadro n.º 88 – EBI Aristides Sousa Mendes: Transições, Retenções e Abandono
Escolar – Ano Lectivo 2006/2007
Unidade: N.º

Indicador

1ºCiclo

2ºCiclo

3ºCiclo

Total

1ºAno

2ºAno

3ºAno

4ºAno

5ºAno

6ºAno

7ºAno

8ºAno

9ºAno

Alunos

14

16

23

16

29

44

29

31

31

233

Transições

14

16

23

14

22

39

19

20

29

196

Retenções

0

0

0

2

7

5

9

11

0

34

Abandono Escolar

0

0

0

0

0

0

1

0

2

3

Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato
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Na EBI Aristides Sousa Mendes, a taxa de transição atingiu os 84,1% e a taxa de
retenção os 14,6% no ano lectivo 2006/07; neste mesmo ano, constataram-se 3 casos de
abandono escolar, 2 deles no 9ºano e o outro no 7ºano; o ano onde se regista um maior
número de retenções é no 8ºano de escolaridade.
Quadro n.º 89 – Escolas Básicas do 1ºCiclo do Agrupamento de Cabanas de
Viriato: Transições, Retenções e Abandono Escolar – Ano Lectivo 2006/2007
Unidade: N.º

Indicador

1ºCiclo do Ensino Básico

Total

1ºAno

2ºAno

3ºAno

4ºAno

Alunos

11

14

9

15

49

Transições

11

12

9

13

45

Retenções

0

2

0

2

4

Abandono Escolar

0

0

0

0

0

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

O quadro inclui os resultados da EB1 de Beijós, Pardieiros e Sobral. A taxa de
transição foi de 91,8% e a de retenção aproximadamente 8,2%; não existem casos de
abandono escolar ao nível do 1ºCiclo do Ensino Básico; os anos onde se verificam
maior número de retenções são o 2º e 4º anos.
Quadro n.º 90 – EB 2,3 Carregal do Sal: Transições, Retenções e Abandono
Escolar – Ano Lectivo 2006/2007
Unidade: N.º

Indicador

2ºCiclo

3ºCiclo

Total

5ºAno

6ºAno

7ºAno

8ºAno

9ºAno

Alunos

88

107

69

32

48

344

Transições

75

95

45

28

33

276

Retenções

12

11

22

1

11

57

Abandono Escolar

0

0

2

3

3

8

Transferência

1

1

0

0

1

3

*Alunos que foram excluídos por faltas ou que anularam a matrícula
Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal

Na EB 2,3 de Carregal do Sal, a taxa de transição atingiu os 80,2% e a taxa de
retenção ronda os 16,6%; no mesmo ano, constataram-se 8 casos de abandono escolar, 2
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deles no 7ºano, 3 no 8ºano e 3 no 9ºano; o ano onde se regista um maior número de
retenções é o 7ºano de escolaridade, com 22 alunos retidos.
Quadro n.º 91 – Escolas Básicas do 1ºCiclo do Agrupamento de Carregal do Sal:
Transições, Retenções e Abandono Escolar – Ano Lectivo 2006/2007
Unidade:N.º

1ºCiclo do Ensino Básico

Indicador

Total

1ºAno

2ºAno

3ºAno

4ºAno

Alunos

77

84

79

77

317

Transições

77

70

74

73

294

Retenções

0

14

5

4

23

Abandono Escolar

0

0

0

0

0

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal

O quadro inclui os resultados da EB1 de Alvarelhos, Carregal do Sal, Casal
Mendo, Fiais da Telha, Oliveira do Conde, Oliveirinha, Papízios, Parada, Póvoa de
Santo Amaro, Travanca de S.Tomé e Vila Meã.
Ao nível do 1ºCEB verificou-se uma taxa de transição de 92,7% e uma taxa de
retenção de 7,3%.
3ºCiclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
Quadro n.º 92 – Escola Secundária/3 de Carregal do Sal: Transições, Retenções e
Abandono Escolar – Ano Lectivo 2006/2007
Unidade: N.º

Indicador

3º Ciclo do Ensino Básico

Ensino Secundário

Total

7ºAno

8ºAno

9ºAno

10ºAno

11ºAno

12ºAno

Alunos

33

48

54

42

43

62

282

Transições

27

46

50

37

29

34

223

Retenções

3

1

4

4

7

21

40

Abandono Escolar*

3

1

0

1

7

7

19

*Alunos que foram excluídos por faltas ou que anularam a matrícula
Fonte: Escola Secundária/3 de Carregal do Sal

Através da visualização do quadro, constata-se um total de 59 retenções, tendo
sido este número mais elevado ao nível do Ensino Secundário comparado com o 3ºCEB.
Relativamente à problemática do Abandono Escolar, verificaram-se 19 casos,
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distribuídos maioritariamente pelo Ensino Secundário. A Taxa de Sucesso Escolar no 3º
ciclo do ensino básico é de 91,1%, enquanto que no ensino secundário baixa para os
68%, sendo que a taxa de sucesso escolar global na Escola Secundária/3 de Carregal do
Sal atinge os 79,1%.

4.6. – Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE)
É da competência das Escolas do Concelho de Carregal do Sal cumprir as
seguintes funções complementares:
Identificar (novos) casos de crianças com NEE, especificando o problema de
origem;
Articular e orientar o apoio educativo a crianças e jovens com NEE,
Intervenção Precoce e Transição para o Mundo de Trabalho, junto de Escolas e Jardinsde-Infância;
Informar e ajudar as famílias na procura de apoio educativo adequado;
Garantir a devida articulação com os diferentes membros da Comunidade;
Família; Escolas; Centro de Saúde; Segurança Social; Município; Centro de Formação
Profissional; Entidades Empregadoras; Associações Culturais e Desportivas;
Instituições de Educação Especial; Órgãos de Gestão e Coordenação Pedagógica de
Escolas/Agrupamentos;
Gerir didáctica e pedagogicamente os recursos especializados para lidar com
casos especiais.
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Quadro n.º 93 – Alunos com NEE no Agrupamento de Escolas Aristides Sousa
Mendes (Cabanas de Viriato) – Ano Lectivo 2007/2008
EBI ARISTIDES SOUSA MENDES – CABANAS DE VIRIATO
Unidade: N.º
Problemas de

Dificuldades de

Distúrbios

Distúrbios

Linguagem

Aprendizagem

Cognitivos

Emocionais

1ºCEB (4ºA)

-

-

1

-

1

2ºCEB (5º/6ºA)

-

-

1

1

2

3ºCEB (7º/ 9ºA)

1

1

3

1

6

Total

1

1

5

2

9

Nível de Ensino

Total

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

No Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato
foram identificados 9 alunos com NEE, mais especificamente na EBI Aristides Sousa
Mendes. A maioria destes alunos apresenta distúrbios cognitivos, nomeadamente
problemas de dislexia e défices de cognição. O nível de ensino onde se regista um maior
número de casos especiais é o 3ºCEB, que inclui os 7º, 8º e 9º anos.
Quadro n.º 94 – Alunos com NEE no Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
– Ano Lectivo 2007/2008
EB 2,3 CARREGAL DO SAL
Unidade:N.º

Tipo de Problema

Pré-Escolar

1ºCEB

2º/3ºCEB

Total

Problemas de Linguagem

3

1

-

4

Espectro de Autismo

1

1

-

2

Problemas Comportamentais

-

1

-

1

Incapacidades Cognitivas

-

4

2

6

Síndroma de Williams

-

1

-

1

Distúrbios Emocionais

-

-

2

2

Dislexia Mista (cognitiva e linguagem)

-

-

1

1

Multideficiência

-

-

1

1

Total

4

8

6

18

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal

No Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal foram sinalizados 18 alunos
com NEE. A maioria de efectivos escolares apresenta incapacidades cognitivas,
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seguindo-se os problemas de linguagem. O nível de ensino onde se regista uma maior
incidência de NEE recai sobre o 1ºCEB.
Quadro n.º 95 – Alunos com NEE na Escola Secundária/3 de Carregal do Sal –
Ano Lectivo 2007/2008
ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DE CARREGAL DO SAL
Unidade: N.º
Nível de

Dificuldades

Distúrbios

Problemas na

Problemas na

Distúrbio de

Distúrbios

Ensino

de

Cognitivos

Linguagem

Grafia

Ansiedade Social

Emocionais

(Dislexia)

(Disortografia)

Aprendizagem

Total

7º Ano

-

-

-

1

-

-

1

8º Ano

-

1

-

-

-

-

1

9º Ano

2

-

-

-

-

-

2

CEF

3

3

-

-

-

-

6

10º Ano

2

1

1

-

-

-

4

11º Ano

1

1

-

-

1

-

3

12º Ano

-

-

1

-

-

1

2

Total

8

6

2

1

1

1

19

Fonte: Escola Secundária/3 de Carregal do Sal

Na Escola Secundária/3 de Carregal do Sal existem 19 alunos a requerem de
cuidados especiais em termos educativos. A maioria dos alunos identificados com NEE
apresenta dificuldades de aprendizagem, seguida dos alunos com distúrbios cognitivos.
O nível de ensino onde se regista um maior número de alunos nestas condições incide
no Ensino Básico, designadamente nos cursos CEF, correspondentes ao 7º, 8º e 9º anos.
Apoios Especiais prestados a estes alunos – Medidas do Regime Educativo
Especial (Artigo 2º, Decreto-Lei n.º319/91 de 23 de Agosto)
-Condições Especiais de Avaliação;
-Adaptações Curriculares;
-Acompanhamento Psicológico;
-Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido (Língua Portuguesa, Matemática, Inglês)
-Apoio educativo fora da sala de aula (aulas Professoras dos apoios educativos);
-Currículo alternativo.
Este tipo de ensino segundo os professores tem tido resultados positivos, mas
estes debatem-se com algumas dificuldades, nomeadamente:
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-Falta de formação, no sentido de virem a ter de lidar com alunos cegos, mudos
ou audiovisuais, por exemplo;
-Fraco envolvimento dos pais e encarregados de educação no processo educativo
dos seus filhos.

4.7. – Ensino Recorrente no Concelho
O Ensino Recorrente é uma modalidade que assegura uma segunda ou nova
oportunidade de acesso à escolaridade aos que dela não usufruíram na idade própria, aos
que abandonaram precocemente o sistema educativo e, ainda, aos que o procuram por
razões de promoção cultural ou profissional.
Corresponde, assim, à vertente da Educação de Adultos que, de uma forma
organizada e segundo um plano de estudos, conduz à obtenção de um grau e à
atribuição de um diploma ou certificado, equivalentes aos conferidos pelo estudo
diurno/ensino regular.
Neste tipo de Ensino, as condições de acesso, a diversidade de formas de
organização curricular (programas escolares), as metodologias de estudo, as estratégias
desenvolvidas/implementadas, a avaliação dos alunos, etc., podem ser organizados de
modo distinto do Ensino Regular, tendo em vista adaptar-se à heterogeneidade dos
grupos, aos diferentes ritmos de aprendizagem, bem como à experiência de vida
(pessoal e profissional) e ao nível de conhecimentos demonstrados.
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Privilegia-se uma pedagogia diferenciada, conducente à autonomia do formando,
numa abordagem interdisciplinar, e centrada na resolução de problemas reais,
recorrendo-se à pluridocência em algumas áreas disciplinares.
O Ensino Recorrente é uma alternativa, como já foi citado, ao Ensino Normal e,
visa a atenuação ou mesmo, eliminação do analfabetismo e da literacia, podendo ocorrer
por iniciativa dos estabelecimentos de ensino público, particular ou cooperativo, ou
quaisquer entidades públicas ou privadas, sendo livre a criação de cursos sempre que
possa ser garantida a sua qualidade científica e pedagógica e que se assegure o
conhecimento oficial.
→Os Cursos do Ensino Recorrente podem ser desenvolvidos em 2 Níveis:
Ensino

Básico

O

Recorrente:

Ensino

Ensino

Básico

Secundário

Recorrente:

No

Ensino

Recorrente abrange três ciclos de ensino (1º, 2º e 3º

Secundário Recorrente só podem ser admitidos os

ciclos) e está integrado nos percursos educativos e

indivíduos que tenham completado 18 anos de idade.

formativos destinados a jovens a partir dos 15 anos de

Estes cursos possibilitam a aquisição de conhecimentos

idade e a adultos. Visa a eliminação do analfabetismo, a

e competências ao nível do ensino secundário,

atribuição do diploma de escolaridade obrigatória, o

permitindo a obtenção de um certificado e de um

prosseguimento de estudos e o desenvolvimento de

diploma escolar de 12º ano e, no caso dos cursos

algumas competências profissionais.

tecnológicos

e

dos

cursos

de

ensino

artístico

especializado, uma qualificação profissional de Nível 3.

No Concelho de Carregal foram promovidos Cursos do Ensino Básico
Recorrente Nocturnos para finalização dos 1º e 2º ciclos, destinados a indivíduos que
tenham completado os 15 anos de idade, com o objectivo de desenvolver integralmente
o indivíduo e a sua participação activa no desenvolvimento social, económico e cultural
da comunidade em que se insere, contribuindo para a igualdade de oportunidades
educativas.
Quadro n.º96–Ensino Básico Recorrente: Inscrições, Certificações, e Abandono 2000-2003
Nível

Ano Lectivo 2000/2001

Ano Lectivo 2001/2002

Ano Lectivo 2002/2003

Total

IN

CE

NC

AB

IN

CE

NC

AB

IN

CE

NC

AB

1º CER

44

10

12

12

14

0

8

6

21

4

12

5

79

2º CER

24

14

0

10

17

9

0

8

17

10

0

7

58

Total

68

24

12

12

31

9

8

14

38

14

12

12

137

Fonte: Direcção Regional de Educação do Centro (Coordenação Educativa de Viseu-Ensino Recorrente)
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Quadro n.º97–Ensino Básico Recorrente: Inscrições, Certificações, e Abandono 2003-2006
Nível

Ano Lectivo 2003/2004

Ano Lectivo 2004/2005

Ano Lectivo 2005/2006

Total

IN

CE

NC

AB

IN

CE

NC

AB

IN

CE

NC

AB

1º CER

20

8

7

5

15

2

11

2

20

7

8

5

55

2º CER

23

15

2

6

0

0

0

0

19

6

0

13

42

Total

43

23

9

11

15

2

11

2

39

13

8

18

97

Fonte: Direcção Regional de Educação do Centro (Coordenação Educativa de Viseu-Ensino Recorrente)

Legenda: IN – Inscritos; CE – Certificados; NC – Não Certificados; AB – Abandono

Pelos dados dos quadros, podemos constatar que existe uma grande diferença
entre os alunos inscritos e os alunos certificados ao longo dos anos lectivos. 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.
Actualmente, a modalidade de Ensino Recorrente já não se encontra em
funcionamento no Concelho de Carregal do Sal, pelo que não nos é possível apresentar
dados mais recentes neste âmbito.

4.8.Estruturas de Apoio à Educação
4.8.1. Projecto de Constituição do PIEF – Plano Integrado de Educação e
Formação de Carregal do Sal - 2º Ciclo 2007/2008
Este projecto resulta da insistência, por parte da CPCJ de Carregal do Sal, em
tentar dar resposta a um número elevado de jovens menores que se encontram em
situação efectiva de abandono escolar ou em situação e/ou risco de exploração de
trabalho infantil. 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, de onde
se fez constituir o presente projecto.
O projecto abrange um grupo de 12 jovens, todos do sexo masculino,
provenientes do concelho de origem, com idades compreendidas entre os 13 e os 15
anos de idade e que, não tendo completado o 6º ano de escolaridade estão interessados
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em integrar o PIEF (Plano Integrado de Educação e Formação) para conclusão do 2º
Ciclo, na EB 2,3 de Carregal do Sal. Do total de jovens, a maioria deles encontra-se em
situação de abandono escolar, seguida do risco de abandono escolar e do risco de
trabalho infantil.
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), 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.
Em todos estes casos, houve um esforço visível por parte da Escola, no sentido
de motivar os alunos a continuarem os estudos, contudo não foi obtido o sucesso
desejado, acabando alguns deles por abandonar a escola, tendo tomado essa decisão
com tranquilidade e acomodação, independentemente da devida aprovação ou não
aceitação por parte dos familiares.
Pretende-se que a Escola seja um lugar que dê resposta às necessidades de todos
os alunos, independentemente das suas características, trilhando o caminho da
aprendizagem em grupo, em contexto social, de maneira a permitir que todos os alunos
aprendam em conjunto, orientando os processos e conteúdos da aprendizagem de
acordo com as suas necessidades e ritmos específicos.
O êxito deste Projecto Educativo dependerá de um conjunto de recursos
materiais e humanos, subjacentes ao trabalho da equipa pluridisciplinar (professores,
monitor, psicólogos, assistentes sociais, médicos/enfermeiros), em que cada um assume
papéis e responsabilidades próprios e com carácter contínuo.
É igualmente importante em todo este processo, incentivar a sociedade em geral
para a criação de parcerias capazes de dar resposta adequada e atempada às várias
situações que vão surgindo em relação aos jovens e suas famílias.
Objectivos deste Projecto:
◘Diminuir o abandono escolar, o absentismo e consequentemente situações
de trabalho infantil;
◘Certificar os alunos com o 2º Ciclo do Ensino Básico;
◘Proporcionar o cumprimento da escolaridade obrigatória;
◘Fomentar o gosto pela Escola e pela aprendizagem;
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◘Promover a auto-estima dos jovens, reforçando o que neles há de positivo,
através do estabelecimento de relações afectivas e do treino de competências;
◘Fomentar um projecto de vida integrada para cada indivíduo:
-Proporcionando um espaço de aprendizagem e de regras de convívio;
-Dotando os participantes de competências sociais, pessoais, escolares e
profissionais.
◘Fomentar as relações entre Pais, Filhos e Escola, através do
desenvolvimento de estratégias de motivação para um maior investimento na
aprendizagem específica e formação integral;
◘Proporcionar o acesso à orientação vocacional;
◘Estabelecer e reforçar as parcerias locais, de modo a possibilitar uma
intervenção global e articulada junto dos jovens e respectivas famílias.
Caracterização Geral dos Destinatários:
○ Dos Menores:
- Ausência de expectativas face ao futuro;
- Dificuldades de aprendizagem e concentração;
- Desvalorização da Escola;
- Baixa auto-estima;
- Ausência de autoridade parental e de orientação;
- Vontade de trabalhar;
- Pouca responsabilidade na utilização dos momentos de ócio;
- Desmotivação generalizada.
○ Da Família:
- Agregados familiares de fracos recursos, com situações laborais precárias e de
baixo rendimento;
- Baixo nível de escolaridade;
- Relações parentais conflituosas, por vezes de desafio;
- Ausência de competências parentais como a Autoridade e Orientação;
- Desvalorização da Escola, e responsabilização desta pelo percurso desviante
dos jovens;
- Reduzidas expectativas dos pais e encarregados de educação em relação às
capacidades cognitivas dos filhos em consequência dos fracos resultados escolares;
- Ausência de participação dos pais e encarregados de educação no processo
educativo dos seus educandos.
○ Dos Menores na sua Relação com a Escola:
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- Desinteresse pelas aprendizagens escolares, que continuam a considerar de
carácter demasiadamente teórico, não correspondendo às suas expectativas;
- Dificuldades de aprendizagem que, manifestadas no primeiro ciclo, pela
maioria dos alunos, se manifestaram em sucessivas retenções;
- Inexistência de uma identificação com a cultura escolar;
- Existência de uma valorização do aprender pela acção / saber fazer;
- Ausência de projectos de vida, os jovens não conseguem perspectivar em
contexto escolar qualquer saída profissional;
- Tendência para uma reprodução dos modelos parentais no que respeita à
escolarização.
Quadro n.º 98 – Parcerias Envolvidas
Educação – Entidade Formadora

DRE do Centro
CE de Viseu
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal

IEFP – Centro de Emprego de Tondela
CDSS – Centro Distrital de Solidariedade Social
PETI – Entidade Promotora
Cruz Vermelha – Entidade Gestora
Câmara Municipal de Carregal do Sal
CPCJ de Carregal do Sal
Centro de Saúde de Carregal do Sal
Rede Social
Fonte: Projecto de Constituição do PIEF - 2º Ciclo 2007/2008

Quadro n.º 99 – EMM: Equipa Móvel Multidisciplinar
Assembleia de Parceiros

Equipa de Coordenação Local

Equipa Ténico-Pedagógica

Câmara Municipal Carregal do Sal

IEFP

Professores

CPCJ

CDSS

Psicóloga

Centro de Saúde

Coordenação Geral do PIEF-PETI

Coordenação Local-DT

Coordenação Local do PIEF-Escola

Coordenação Geral

Entidade Gestora
Fonte: Projecto de Constituição do PIEF – Plano Integrado de Educação e Formação de Carregal do Sal - 2º Ciclo 2007/2008

Quadro n.º 100 – Planificação das Actividades no âmbito do PIEF 2007/2008
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Data

Local

Acompanhantes

8 de Outubro

Auditório de Currelos

Professores, Tutor, Psicóloga

24 de Outubro

Viseu

Professores, Tutor, Psicóloga

8 de Novembro

Academia do Sporting - Alcochete

Professores, Tutor, Psicóloga
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Outubro/Novembro

IEFP – Tondela

Professores, Tutor, Psicóloga

12 de Dezembro

Museu da Ciência e Exploratório – Coimbra

Professores, Tutor, Psicóloga

14 de Janeiro

Empresa de Reciclagem – Tondela

Professores, Tutor, Psicóloga

15 de Abril

Museu do Pão e CISE – Seia

Professores, Tutor, Psicóloga

2/3 Maio

Escola do PIEF em Trancoso

Professores, Tutor, Psicóloga

19 de Junho

Senhora dos Verdes - Gouveia

Professores, Tutor, Psicóloga

Fonte: Projecto de Constituição do PIEF – Plano Integrado de Educação e Formação de Carregal do Sal - 2º Ciclo 2007/2008

Para a concretização das actividades acima referidas, será necessário transporte e
respectivo motorista, contando-se com a presença dos 14 alunos que integram a turma e
3 a 4 técnicos que acompanham o projecto.

4.8.2. Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências – CNO / ADICES
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 de Formação Vocacional (DGFV) do Ministério da
Educação, onde existe uma equipa multidisciplinar 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 do 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). Actualmente foi implementada a equivalência ao 12º ano, sendo já
possível reconhecer, validar e certificar os conhecimentos a adultos maiores de 18 anos
neste nível de escolaridade.
O Sistema Nacional de RVCC é composto pela Rede Nacional dos 268 Centros
de Novas Oportunidades (CNO).
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CNO – Centro de Novas Oportunidades da ADICES
O Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências que
abrange o concelho de Carregal do Sal, está a funcionar na ADICES – Associação de
Desenvolvimento Local em Santa Comba Dão, desde o ano de 2004.
Este CNO – Centro de Novas Oportunidades dirige-se a todo o adulto com mais
de 18 anos, que não tenha tido oportunidade de concretizar a escolaridade de nível
básico e/ou secundário que, tendo uma experiência de vida alargada em diferentes
domínios de actuação, possa ver reconhecidas e certificadas as suas competências. Tem
como área de abrangência a zona de intervenção da ADICES (Carregal do Sal, Tondela,
Santa Comba Dão e Mortágua) e intervém sobre 3 Eixos de Acção: Reconhecimento,
Validação e Certificação.
A Equipa de RVCC é constituída por cinco Profissionais em RVCC e cinco
Formadores e faz atendimento durante o dia, ou em horário pós-laboral (das 18h às
20h). Por vezes, os elementos integrantes da equipa andam em itinerância pelas diversas
localidades que compõem os quatro concelhos, sendo necessário as
entidades/instituições locais disponibilizarem um espaço para o efeito.

O número mínimo de formandos para se iniciar o processo de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências, é variável, estando dependente do local onde
vai ser realizada a formação. No caso de se realizar na própria Instituição, estabelece-se
um limite mínimo de 15 e máximo de 20, podendo haver flexibilidade nos números
citados. No contexto da formação ser desenvolvida em entidades/instituições locais, o
número mínimo e máximo de formandos, varia entre 25 e 30.
No Concelho de Carregal do Sal:
Unidade: N.º

Nível Básico
Adultos Inscritos

Em Processo

Certificados

Desistentes

Encaminhados

317

199

75

51

4

Unidade: N.º

Nível Secundário
Adultos Inscritos

Em Processo

Entrevistas

Desistentes

Encaminhados

227

36

118

3

0
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→Ao nível do Ensino Básico, existem 317 adultos inscritos, 199 em processo,
75 certificados com o Diploma de Ensino Básico (4º, 6º ou 9º anos), 51 desistentes e 4
encaminhados para outras formações. (Valores Acumulados até 5 de Junho de 2008)

→Ao nível do Ensino Secundário, registaram-se até ao momento 227 adultos
inscritos, sendo que 36 encontram-se em processo. Foi contabilizado um total de 118
entrevistas, tendo-se registado 3 desistências. (Valores Acumulados até 5 de Junho de 2008)
Dados fornecidos pela Equipa do CNO – ADICES, Junho de 2008

4.8.3. Projecto de Criação de Gabinetes de Orientação Profissional em
Ambiente Escolar
O Projecto de Criação de Gabinetes de Orientação Profissional em Ambiente
Escolar foi promovido pela ADICES – Associação de Desenvolvimento Local, em
parceria com os Municípios de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e
Tondela, Escolas EB 2,3 dos referidos concelhos, Centro de Emprego de Tondela, CAE
e Encarregados de Educação, tendo sido apresentado no dia 24 de Outubro de 2004.
Tratou-se de um projecto experimental com a pretensão, numa lógica de
parcerias, de desenvolver um conjunto de actividades direccionadas para a orientação
profissional no meio escolar, tendo sido implementado no ano lectivo de 2004/2005 ao
nível das oito Escolas Básicas dos 2º e 3º ciclos dos 4 concelhos.
Entre as dimensões da orientação profissional a desenvolver, destacaram-se os
seguintes objectivos: proporcionar aos jovens auto-conhecimento na 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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No caso particular de Carregal do Sal, as entidades parceiras deste projecto
foram a ADICES, (entidade dinamizadora e de suporte do projecto) o Município, o
Centro de Emprego, a EBI Aristides de Sousa Mendes e a EB 2,3 de Carregal do Sal.
Análise e Avaliação do Projecto:
Os resultados do projecto foram francamente positivos, enriquecedores e
gratificantes para os vários elementos que o integraram.
Todavia, após uma avaliação rigorosa e precisa, no âmbito do projecto e
respectivos resultados, constatou-se que, a maioria dos concelhos (à excepção de um)
não possuía condições para levar o projecto adiante, pois, entre muitas outras
exigências, requeria um(a) psicólogo(a) a tempo inteiro.
O único concelho que deu continuidade ao projecto foi o de Mortágua que,
posteriormente à devida análise e avaliação do mesmo, conseguiu reunir as condições
necessárias para o seu seguimento.
No âmbito deste projecto, vai ser publicado brevemente um Manual completo,
no qual poderemos encontrar todo o tipo de informações e dados relativos a objectivos,
metodologias e estratégias de trabalho, entre muitos instrumentos de avaliação, úteis a
qualquer cidadão interessado.

4.8.4. Conselho Municipal de Educação
A problemática da educação a nível local adquire uma importância crescente no
momento em que o sistema educativo assume certas tendências descentralizadoras.
Deste modo, 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 escolar e não escolar.
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O Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro alterou a denominação de Conselho
Local de Educação para Conselho Municipal de Educação, respeitando as alterações
decorrentes da Lei n.º 41/2003 de 22 de Agosto.
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 acções consideradas adequadas à
promoção de maiores padrões de eficiência e de eficácia do mesmo.
O Conselho Municipal de Educação de Carregal do Sal encontra-se sedeado em
instalações da Câmara Municipal de Carregal do Sal a quem compete assegurar o apoio
técnico-administrativo necessário ao seu respectivo funcionamento.

→ Ao nível das competências3 do Conselho Municipal de Educação, competelhe deliberar sobre as seguintes matérias:
Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com
outras políticas sociais, em particular nas áreas da saúde, da acção social, 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 e salvaguardar 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;
3

Regimento do Conselho Municipal de Educação de Carregal do sal, Capítulo II, Artigo 3º,
Competências do CMECS
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Adequação das diferentes modalidades de acção social escolar 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 de qualificação 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.

Integram o Conselho Municipal de Educação os seguintes elementos:
Presidente da Câmara Municipal e do Conselho de Educação;
Presidente da Assembleia Municipal;
O Vereador responsável pela Educação;
Representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho;
Director Regional de Educação do Centro (ou representante);
Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público;
Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público;
Representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar Pública;
Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI
Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato;
Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
das Escolas de Carregal do Sal;
 Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária/3 de Carregal do Sal;
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Representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária/3 de
Carregal do Sal;
Representante da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal – IPSS que
desenvolve actividade na área da Educação;
Representante dos Serviços Públicos de Saúde;
Representante dos Serviços de Segurança Social;
Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional;
Representante das Forças de Segurança.

4.8.5. Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal
O Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal foi criado em 1992,
com o objectivo de proporcionar Formação Contínua (actualização de conhecimentos)
prioritariamente ao pessoal docente e, também ao pessoal não docente e a outros
agentes de educação de todos os níveis de ensino das escolas do concelho.
É uma entidade formadora acreditada pelo CCPFC – Conselho CientíficoPedagógico da Formação Contínua e financiada pelo Fundo Social Europeu, através do
Prodep III, e encontra-se sedeada nas instalações da EB 2,3 de Carregal do sal.
Constitui-se como um CFAE – Centro de Formação de Associação de Escolas
(isto é, as escolas do concelho associam-se para formar o centro de formação) e
pertence à Rede Desenvolver – Rede de Centros de Formação de Associação de Escolas
da Área Educativa de Viseu, da qual fazem parte também os seguintes Centros: o
CEFOREP de Sátão e Vila Nova de Paiva; o CFAE de Nelas; o FORDOC de Castro
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Daire; o CFAE de Mangualde e Penalva do Castelo; o CFAE de Santa Comba Dão; o
CFAE de Mortágua; CFAE de Tondela; VISPROF de Viseu e CFAE de Lafões.
No contexto do QCA III, que teve como objectivos, contribuir para a promoção
do desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das actividades económicas,
do desenvolvimento do emprego e dos recursos humanos e da eliminação das
desigualdades, surgiu a necessidade da existência de um Sistema Integrado de
Informação que visou apoiar a gestão, o acompanhamento e a avaliação da execução do
QCA e dos Programas Operacionais no âmbito do Fundo Social Europeu.
Deste modo, de entre os cerca de 300 CFAE’s existentes a nível nacional, o
Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal foi consagrado como um dos 32
Centros de Referência do SIIFSE – Sistema de Informação Integrado do Fundo Social
Europeu, com a referida função de gestão, acompanhamento e avaliação.
Neste sentido, o Centro presta apoio técnico e logístico a 11 CFAE’s de
concelhos vizinhos: Santa Comba Dão, Mortágua, Tondela, Castro Daire, Sátão/Vila
Nova de Paiva, Viseu, Mangualde/Penalva do Castelo, Beira Serra (sede em Arganil –
abrange 4 concelhos) e Oliveira do Hospital.

Todos os anos, o Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal realiza
Acções de Formação destinadas, quer ao Pessoal Docente, quer ao Pessoal Não
Docente. No ano de 2007 em particular, só foram desenvolvidas Acções de Formação
para Professores, designadamente as seguintes:
Acções de Formação para o Pessoal Docente4
Designação da Acção
-A Biblioteca Escolar no Processo de EnsinoAprendizagem
-A Biblioteca Escolar e as Literacias do
Século XXI
4

Destinatários
Docentes do 1º, 2º e 3º CEB e do Ensino
Secundário
Docentes do Pré-Escolar e do 1º CEB

Critérios de Selecção do Pessoal Docente: 1º Estar inserido na carreira docente; 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.
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-A Utilização das TIC nos Processos de
Ensino/Aprendizagem
-Coordenação, Animação e Dinamização de
Projectos TIC nas Escolas

Docentes de todos os Níveis de Ensino
Coordenadores TIC e docentes envolvidos em
projectos TIC

O tema Bibliotecas Escolares vai ser uma prioridade do Plano de Formação no
âmbito da Medida 5 do PRODEP em 2007.
A elaboração dos Planos de Formação das Instituições de Formação,
apresentando áreas temáticas e propostas de perfis de formação para a realização das
respectivas Acções de Formação a propor ao CCPFCP, pode advir de 2 fontes distintas:
da Escola e do Ministério da Educação.
No primeiro caso o levantamento de necessidades e a sinalização de áreas
prioritárias de formação é realizado pela própria Escola.
No segundo caso esse mesmo levantamento e estabelecimento de prioridades é
quase que imposto pelo Ministério da Educação.
Há também a possibilidade de conciliar os interesses formativos da Escola,
por um lado, e do Ministério da Educação, por outro.
Protocolo Estabelecido: O Centro de Formação de Professores estabeleceu um
protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, no sentido de dar
formação às crianças do Jardim-de-Infância «O Ninho».
4.9.– Apoios Prestados na Área da Educação
Componente de Apoio à Família (CAF) 2007/08
Educação Pré-Escolar
Entre a Direcção Regional de Educação do Centro, o Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social de Viseu e o Município de Carregal do Sal, tem vindo
a ser celebrado anualmente, um Acordo de Colaboração, de forma a criar condições
para que o Município participe no Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-Escolar. O referido acordo permite assegurar o funcionamento da CAF
nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede pública do concelho de Carregal
do Sal.
A CAF 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,
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e como a lei determina que as componentes não educativas da Educação Pré-Escolar
sejam comparticipadas pelas famílias de acordo com as respectivas condições socioeconómicas, é necessário determinar antes de cada ano lectivo a comparticipação
familiar.
Quadro n.º 101 – Jardins-de-Infância com Serviço de Fornecimento de Refeições e
Prolongamento de Horário (CAF) do Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes

Jardim-de-Infância

N.º de Crianças

CAF
Almoços

Prolongamentos

34

23

24

JI Beijós

9

5

9

JI Pardieiros

6

3

0

JI Sobral

6

1

4

Total

55

22

37

JI Cabanas de Viriato
N.º1 e N.º2

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

Através do quadro, podemos constatar que, da totalidade das 55 crianças dos
Jardins-de-Infância do Agrupamento de Cabanas de Viriato, 22 recebem serviço de
refeições e 37 usufruem do prolongamento de horário. O Jardim-de-Infância de
Pardieiros é o único, de entre os representados, que não efectua alargamento de horário.
Quadro n.º 102 – Escolas do 1ºCiclo Básico e EBI Aristides Sousa Mendes com
Serviço de Fornecimento de Refeições/Serviço de Almoço do Agrupamento de Escolas
Aristides Sousa Mendes

Escola do 1ºCEB

N.º de Crianças

Serviço de Almoço
Com Almoço

Sem Almoço

66

50

16

EB1 Beijós

24

11

13

EB1 Pardieiros

14

13

1

EB1 Sobral

6

2

4

Total

110

76

34

EBI Aristides Sousa
Mendes

Fonte: Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato, Estimativas
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Em relação às Escolas do 1ºCiclo e EBI Aristides Sousa Mendes do
Agrupamento de Cabanas de Viriato, do total de 110 crianças, 76 usufruem do serviço
de almoço e as restantes 34 não almoçam.
Quadro n.º 103 – Jardins-de-Infância com Serviço de Fornecimento de Refeições e
Prolongamento de Horário (CAF) do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal

Jardim-de-Infância

N.º de Crianças

CAF
Almoços

Prolongamentos

JI Carregal do Sal 1 e 2

45

31

39

JI Alvarelhos

19

12

17

JI Casal da Torre

21

14

15

JI Fiais da Telha

16

5

7

JI Oliveira do Conde

18

13

13

JI Oliveirinha

19

13

16

JI Papízios

18

14

6

JI Parada

15

5

6

JI Póvoa St.Amaro

8

7

5

JI Travanca S.Tomé

8

5

5

JI Vila Meã

10

8

11

Total

197

127

140

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e APADE, Estimativas

Através do quadro, podemos constatar que, da totalidade das 197 crianças dos
Jardins-de-Infância do Agrupamento de Carregal do Sal, 127 recebem serviço de
refeições e 140 usufruem do prolongamento de horário.
Quadro n.º 104 – Escolas do 1ºCiclo Básico e EB 2,3 Carregal do Sal Básico com
Serviço de Fornecimento de Refeições/Serviço de Almoço do Agrupamento de Escolas de
Carregal do Sal

Escola do 1ºCEB

N.º de Crianças

Serviço de Almoço
Com Almoço

Sem Almoço

EB 2,3 Carregal do Sal

290

215

75

EB1 Alvarelhos

23

13

10

EB1 Carregal do Sal

107

70

37
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EB1 Casal Mendo

32

26

6

EB1 Fiais da Telha

27

17

10

EB1 Oliveira do Conde

37

23

14

EB1 Oliveirinha

25

20

5

EB1 Papízios

21

20

1

EB1 Parada

20

17

3

EB1 Póvoa St.Amaro

12

10

2

EB1 Travanca S.Tomé

10

10

0

EB1 Vila Meã

9

8

1

Total

613

449

164

Fonte: Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e APDAE, Estimativas

Em relação às Escolas do 1ºCiclo e EB 2,3 de Carregal do Sal do Agrupamento
de Carregal do Sal, do total de 613 crianças, 449 usufruem do serviço de almoço e as
restantes 164 não almoçam.

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-educativa
destinada 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 n.º13 224/2003
de 7 de Julho).
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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 1ºCiclo do Ensino Básico da rede pública, considerados carenciados, podem
beneficiar dos auxílios económicos.
Todos os alunos do 1º CEB da rede pública, considerados carenciados, podem
beneficiar dos auxílios económicos.
Quadro n.º 105 - Distribuição dos Pedidos de Auxílios Económicos pelos 2
Agrupamentos de Escolas
N.º Pedidos de Auxílios Económicos – Agrupamento
de Escolas Aristides Sousa Mendes

N.º Pedidos de Auxílios Económicos – Agrupamento
de Escolas de Carregal do Sal

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

81

77

74

70

64

162

165

144

139

152

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal

No ano lectivo 2003/04 deram entrada 162 requerimentos referentes a alunos do
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e 81 requerimentos relativos a alunos do
Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes de Cabanas de Viriato.
No ano lectivo 2004/05 entraram 165 pedidos de auxílios económicos do
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e 77 do Agrupamento de Escolas Aristides
Sousa Mendes.
No ano lectivo 2005/06 o número de requerimentos efectuado pelo
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal atinge os 144 processos, enquanto que no
Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes esse valor é de 74 pedidos.
No ano lectivo 2006/07 deram entrada 139 requerimentos de auxílio económico
respeitantes aos alunos do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e 70 pedidos
relativos a alunos do Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes.
No ano lectivo 2007/08 entraram em processo 152 pedidos por parte do
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e 64 relativos ao Agrupamento de Escolas
Aristides Sousa Mendes.
Assim, no ano lectivo 2003/04 foram avaliados 243 requerimentos em ambos os
agrupamentos; no ano 2004/05 avaliaram-se 242 pedidos; em 2005/06 esse valor baixou
para os 218 requerimentos; no ano lectivo 2006/07 foram analisados 209 pedidos de
auxílios económicos e, no presente ano lectivo 2007/08 supervisionaram-se 216
requerimentos.
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Quadro n.º 106 – Atribuição dos Auxílios Económicos e Distribuição por Escalões
– Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes de Cabanas de Viriato
Unidade: N.º
Escalões

Auxílios 2003/04

Auxílios 2004/05

Auxílios 2005/06

Auxílios 2006/07

Auxílios 2007/08

Escalão A

32

37

34

23

22

Escalão B

19

12

9

10

14

Sem Subsídio

30

28

30

37

26

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal

No ano lectivo 2003/2004 deram entrada 81 pedidos de subsídio, tendo sido
atribuídos 51, distribuídos 32 deles pelo Escalão A e 19 pelo Escalão B, enquanto que
30 dos requerimentos não obtiveram qualquer subsídio.
No ano lectivo 2004/2005, dos 77 pedidos de auxílio económico recebidos, 37
foram deliberados com Escalão A e 12 com Escalão B; em contrapartida, a 28 alunos
não lhes foi atribuído nenhum subsídio.
No ano lectivo 2005/2006 entraram 74processos, sendo que somente a 43 foi
atribuído auxílio económico, 34 deles com Escalão A e 9 com Escalão B; 30 alunos não
usufruíram de subsídio.
No ano lectivo 2006/2007, dos 70 pedidos recebidos, 33 alunos tiveram direito a
subsídio, tendo sido atribuído a 23 deles Escalão A e aos outros 10 Escalão B;
houveram 37 alunos a quem não lhes foi atribuído nenhum subsídio.
No ano lectivo 2007/2008 registaram-se 64pedidos de auxílio económico, dos
quais só 36 tiveram seguimento, tendo sido distribuídos 22 pelo Escalão A e 14 pelo
Escalão B; 26 alunos não conseguiram obter qualquer auxílio económico.
Quadro n.º 107 – Atribuição dos Auxílios Económicos e Distribuição por Escalões
– Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
Unidade: N.º
Escalões

Auxílios 2003/04

Auxílios 2004/05

Auxílios 2005/06

Auxílios 2006/07

Auxílios 2007/08

Escalão A

55

66

54

40

48

Escalão B

49

38

26

33

29

Sem Subsídio

58

61

66

72

66

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal

No ano lectivo 2003/2004 deram entrada 162 pedidos de subsídio, tendo sido
atribuídos 104, distribuídos 55 deles pelo Escalão A e 49 pelo Escalão B, enquanto que
58 dos requerimentos não obtiveram qualquer subsídio.
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No ano lectivo 2004/2005, dos 165 pedidos de auxílio económico recebidos, 66
foram deliberados com Escalão A e 38 com Escalão B; em contrapartida, a 61 alunos
não lhes foi atribuído nenhum subsídio.
No ano lectivo 2005/2006 entraram 144processos, sendo que somente a 80 foi
atribuído auxílio económico, 54 deles com Escalão A e 26 com Escalão B; 66 alunos
não usufruíram de subsídio.
No ano lectivo 2006/2007, dos 139edidos recebidos, 73 alunos tiveram direito a
subsídio, tendo sido atribuído a 40 deles Escalão A e aos outros 33 Escalão B;
houveram 72 alunos a quem não lhes foi atribuído nenhum subsídio.
No ano lectivo 2007/2008 registaram-se 152 pedidos de auxílio económico, dos
quais só 77 tiveram seguimento, tendo sido distribuídos 48 pelo Escalão A e 29 pelo
Escalão B; 66 alunos não conseguiram obter qualquer auxílio económico.

Bolsas de Estudo
A Câmara Municipal de Carregal do Sal atribui anualmente, Bolsas de Estudo a
alunos carenciados que frequentem o Ensino Superior, Público ou Privado. A
candidatura decorre todos os anos entre o período de 1 a 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.
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Quadro n.º 108 - Atribuição de Bolsas de Estudo pelo Município

Ano Lectivo

Candidaturas / Candidatos

Deliberações de Bolsas de Estudo

2005/2006

18

5

2006/2007

14

5

2007/2008

7

1

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal

No ano lectivo 2005/2006, o Município deliberou atribuir 5 bolsas de estudo,
tendo-se candidatado 18 alunos nesse ano; no ano lectivo seguinte o número de
candidatos diminuiu para os 14 e desse total a Câmara Municipal decidiu atribuir 5
bolsas de estudo. No presente ano de 2007/2008 candidataram-se à bolsa de estudo 7
alunos, cerca de metade do ano transacto, tendo sido atribuída apenas uma bolsa.
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HABITAÇÃO

5 – Habitação
«Habitação ou espaço doméstico é o nome dado ao lugar onde vive o ser
humano». In Wikipédia
Uma habitação serve, em termos pragmáticos, para providenciar abrigo contra
alterações climatéricas tais como, precipitação, vento, calor e frio, ou simplesmente para
proporcionar conforto, segurança e bem-estar às pessoas que nela habitam.
As condições habitacionais são um dos indicadores que traduzem a maior ou
menor qualidade de vida de uma população. Por conseguinte, uma habitação saudável,
que reúna as mínimas condições de habitabilidade entre outros factores, deve constituirse como um instrumento de abordagem ampliada de discussão dos problemas relativos à
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saúde e à qualidade de vida, onde englobamos o nível económico, financeiro e social da
população.
Deste modo, a habitação com as suas diversas extensões, onde o indivíduo
também habita, deve mesmo ser pensada como determinante da saúde e do
desenvolvimento social e integral do indivíduo.
Assim, torna-se igualmente importante o estudo do Parque Habitacional do
Concelho, porque como referimos, a habitação, directa ou indirectamente, acaba por
influenciar a vida física, social e económica da população.
Na realidade, as fracas e/ou más condições de habitação incentivam muitas
vezes, ao insucesso escolar, à criminalidade, ao desemprego, às precárias condições de
saúde, favorecendo a exclusão social.
Por todos estes motivos, decorrentes da falta de condições de habitabilidade
mínimas e outros, é importante e mais que necessário, tentar solucionar os problemas
habitacionais do Concelho, designadamente por meio de adopção de uma política
habitacional correcta devidamente pensada e analisada.
Quadro n.º 109 – Estimativas do Parque Habitacional 2001-2006
Unidade: Nº

Concelho

C. do Sal
Mortágua
S C Dão
Tondela

Edifícios de Habitação Familiar Clássica

Alojamentos Familiares Clássicos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5510

5574

5636

5687

5738

5769

5984

6049

6124

6193

6286

6317

4758

4832

4893

4931

4976

5010

5074

5173

5241

5281

5327

5368

6006

6060

6126

6172

6209

6251

6441

6548

6658

6726

6806

6904

15432

15621

15744

15867

16009

16094

16355

16724

16856

17039

17229

17338

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2006

As Estimativas do Parque Habitacional indicam, por concelho e para o final de
cada ano, o respectivo número de alojamentos e de edifícios. Deste modo, descrevem-se
os resultados obtidos, salientando as tendências de crescimento do parque habitacional e
as suas diferenciações espaciais, tanto do ponto de vista da intensidade dos processos,
como da sua tipologia.
Seguindo esta análise, constata-se um crescimento progressivo, tanto dos
edifícios de habitação familiar clássica, como dos alojamentos familiares clássicos, nos
quatro concelhos representados.
De entre os concelhos representados, Tondela é aquele que apresenta um maior
número de edifícios de habitação familiar clássica e de alojamentos familiares clássicos
ao longo dos anos citados, contudo convém referenciar esta análise a uma perspectiva
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per capita, visto ser este o concelho que possui um maior número de residentes.
Imediatamente a seguir, encontra-se Santa Comba Dão, Carregal do Sal e por último,
Mortágua.
Quadro n.º 110 – Edifícios Licenciados e Edifícios Concluídos pela Câmara
Municipal de Carregal do Sal, segundo o Tipo de Obra
Unidade: N.º

Ano

Edifícios Licenciados

Edifícios Concluídos

Novas Construções

Total Global

Novas Construções

Total Global

2001

85

107

65

96

2002

105

141

79

108

2003

83

110

82

100

2004

85

117

56

84

2005

63

96

59

70

2006

59

87

41

62

Total

480

658

382

520

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro 2002-2006

Através do quadro, podemos constatar em todos os anos representados, um
elevado número de edifícios licenciados pelo Município para construções novas, sendo
que, no ano de 2006, cerca de 68% dos edifícios foram destinados a novas construções.
Numa análise longitudinal, verifica-se um maior número de edifícios licenciados
no ano de 2002, constatando-se a situação oposta no caso do ano de 2006, com um total
de 87 edifícios licenciados.
Dos anos representados, conta-se um total de 658 edifícios licenciados, sendo
que 480 foram destinados a novas construções.
No que diz respeito aos edifícios efectivamente concluídos, observa-se um total
de 520 edifícios finalizados, sendo que 382 foram para novas construções.
Como podemos observar na generalidade dos anos citados, existe alguma
discrepância entre os edifícios licenciados e os que foram efectivamente concluídos, o
que é perfeitamente normal, daí a diferença dos valores apresentados.
Quadro n.º 111 – Fogos Licenciados pela Câmara Municipal de Carregal do Sal
em Construções Novas para Habitação, segundo a Entidade Promotora e a Tipologia
Unidade: N.º

Ano

Total

Pessoa
Singular

Entidade Promotora
Empresa
Privada

Tipologia
Outras
Entidades

T0 ou T1

T2

T3

T4 ou +
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2004

86

54

32

0

6

14

55

11

2005

67

67

0

0

0

23

32

12

2006

60

41

19

0

0

8

41

11

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro 2004, 2005 e 2006

Em termos evolutivos, verifica-se um decréscimo no número de fogos
licenciados pelo Município, sendo mais significativo de 2004 para 2005, comparando
com o período de 2005 a 2006. O ano em que se registou um maior número de fogos
incidiu em 2004, enquanto que, em 2006 houve exactamente o registo contrário.
Em 2006 houve um total de 60 fogos licenciados pela Câmara Municipal, 41 dos
quais promovidos por pessoas singulares e 19 por empresas privadas. Em relação à
tipologia, verifica-se uma maior incidência de T3, seguindo-se os T4 ou + e os T2,
tendo fraca representatividade as restantes tipologias referenciadas.
Quadro n.º 112 – Fogos Concluídos pela Câmara Municipal de Carregal do Sal em
Construções Novas para Habitação, segundo a Entidade Promotora e a Tipologia
Unidade: N.º

Entidade Promotora
Ano

Total

Tipologia

Pessoa

Empresa

Outras

Singular

Privada

Entidades

T0 ou T1

T2

T3

T4 ou +

2004

51

48

3

0

1

5

31

14

2005

72

41

31

0

5

13

43

11

2006

31

30

1

0

1

1

22

7

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro-2004 e 2006

Mediante os dados apresentados, não se verifica uma sequência linear ao nível
do número de fogos concluídos pelo Município de Carregal do Sal, sendo que, na
transição do ano 2004 para 2005 verificou-se um aumento significativo de fogos,
enquanto que, de 2005 para 2006, passou-se a situação contrária, com a diminuição
considerável desse número. O ano em que se observa um maior e menor registo diz
respeito a 2005 e 2006, respectivamente.
No ano de 2006 foram concluídos 31 fogos, tendo sido a maioria promovidos
por pessoas singulares (41) e somente 1 por empresas privadas. No que se refere à
tipologia dos edifícios concluídos, há uma predominância significativa de T3. Depois,
seguem-se os T4 ou + e, em última posição, encontram-se os T0 ou T1.
Existe alguma divergência entre os fogos licenciados e concluídos pelo
Município de Carregal do Sal, que normalmente é marcada pela diferença notória e
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natural entre os fogos referenciados, sendo que, normalmente subsistem mais fogos
licenciados do que os efectivamente concluídos. Neste caso particular, temos uma
situação especial no ano de 2005, em que o número de edifícios concluídos (72) é
superior ao número de edifícios licenciados (67), representando um caso excepcional.
Quadro n.º 113 – Contratos de Compra e Venda de Prédios no Município de
Carregal do Sal, segundo a Natureza em 2005

Total de Prédios
N.º
395

Prédios Urbanos

Milhares

Milhares

N.º

7084

Prédios Rústicos

159

Milhares

N.º

5939

Prédios Mistos

231

780

N.º
5

Milhares
364

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2006

Por meio dos resultados obtidos, verifica-se um total de 395 prédios no ano de
2005, correspondente a 7084 milhares de euros. A totalidade de prédios distribuiu-se
maioritariamente por prédios rústicos, com um total de 231, equivalente a 780 milhares
de euros, seguindo-se os prédios urbanos, numa totalidade de 159, correspondente a
5939 milhares de euros, mantendo a última posição os prédios mistos, somente com o
registo de 5, equivalente a 364 milhares de euros.

Quadro n.º 114 – Indicadores de Construção e Habitação do Município de
Carregal do Sal em 2005 e 2006

Licenciamento de Construções Novas para Habitação Familiar

Conclusão de Construções Novas para Habitação Familiar

Pavimentos

Fogos por

Divisões

Superfície

Reconst.

Pavimentos

Fogos por

Divisões

Superfície

Reconst.

p/Edifício

Pavimento

p/ Fogo

Habitável

Licenc. por

p/Edifício

Pavimento

p/ Fogo

Habitável

Concl.. por

Divisões

100Novas

Divisões

Construções
N.º
2,5

0,6

5,3

m2

N.º 2004-06

19,0

9,9

100Novas
Construções

N.º
2,3

0,4

5,7

m2

N.º 2004-06

19,5

9,4

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro-2005

Através dos dados, conclui-se que existem em média 2,5 pavimentos por edifício
licenciado, enquanto que, no caso dos edifícios concluídos esse valor diminui para os
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2,3. Subsistem 0,6 e 0,4 fogos por pavimento ao nível do licenciamento e da conclusão
de construções novas para habitação familiar, respectivamente e, existem cerca de 5
divisões por fogo. Em termos de superfície habitável das divisões, essa é mais elevada
no caso da conclusão, com 19,5m2, comparativamente ao licenciamento com 19,0 m2. O
número de reconstruções concluídas por 100 construções novas licenciadas entre 20042006 manifesta-se superior ao das reconstruções concluídas por 100 novas construções.

5.1. – Habitação Social
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 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 Município de Carregal do Sal, para a
construção de habitações de custo controlado.
O Município de Carregal do Sal, no âmbito do seu plano de intervenção no
domínio da habitação, procedeu à construção de 40 fogos, concluídos em 2001, sendo o
número actualmente vigente. 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 e com menos recursos do Concelho.
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Ao Serviço de Acção Social cabe acompanhar estas 40 famílias que se
encontram distribuídas por nove Agrupamentos Habitacionais da seguinte forma:
Quadro n.º 115 – Distribuição das Famílias pelos Agrupamentos Habitacionais
Agrupamentos Habitacionais

Tipologia da Habitação

N.º 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

2

T3

2

T3

4

Póvoa das Forcadas
Total

40

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal

O grande objectivo da construção destes agrupamentos habitacionais assenta na
melhoria das condições de habitação das famílias mais carenciadas do Concelho e, em
simultâneo, da sua situação económica, social e familiar e também das relações que
estabelecem com a vizinhança. É necessário reconhecer e tomar consciência dos
problemas e actuar sobre eles de uma forma global e integrada. De um ponto de vista
social é imprescindível evitar os «efeitos perversos» em torno destes bairros, banindo a
exclusão social que daí resulta.
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. Foi criado
pelo Decreto-Lei n.º 7/99 de 8 de Janeiro, com as alterações constantes no Decreto-Lei
n.º 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
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beneficiação em habitação própria permanente de indivíduos e agregados familiares
economicamente carenciados. Estes podem beneficiar de um empréstimo sem juros até
11 971,15 Euros (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, realizando pequenas obras de reparação/restauro.
Podem beneficiar dos apoios deste programa os indivíduos ou agregados
familiares que preencham as seguintes condições:
Sejam proprietários da sua habitação há pelo menos 5 anos (este prazo só não
é aplicável no caso de aquisição da propriedade por sucessão de 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;
Não tenham outros empréstimos em curso destinados à realização de obras na
habitação a financiar.
Podem candidatar-se ao programa, a pessoa singular 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 indivíduo maior até
ao segundo;
Duas vezes o valor anual da pensão social por cada indivíduo maior a partir do
terceiro;
Uma vez o valor anua da pensão social por cada indivíduo 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 referido programa são apresentadas na Câmara Municipal,
que aprecia a sua elegibilidade e as remete, acompanhadas de relatório técnico dos
serviços ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, a quem compete a decisão
sobre os correspondentes pedidos de empréstimo.
No Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal, foi
realizada uma candidatura elegível ao Programa SOLARH, proveniente da freguesia de
Cabanas de Viriato, no mês de Dezembro de 2007, aguardando-se a respectiva decisão.
No Concelho, o Programa SOLARH não produziu os efeitos desejados, nem a
adesão esperada, devido em grande parte à burocratização de todo o processo.
148

Pré-Diagnóstico

5.3. – Transferência Patrimonial do IGAPHE para o Município
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 199/2002 de 25 de Setembro, o IGAPHE –
Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado – transferiu para
o Município de Carregal do Sal os bens imóveis e respectivos direitos e obrigações,
situados na sua área geográfica. Esse património é constituído por 16 fogos, distribuídos
por treze edifícios, sendo onze moradias e dois blocos de habitação colectiva (com
cinco fogos habitacionais).
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.
Actualmente, estes 16 fogos habitacionais estão distribuídos da seguinte
forma:
Quadro n.º 116 – Transferência Patrimonial do IGAPHE para o Município
Agrupamento
Habitacional

N.º de Fogos

Modalidade de Pagamento
Venda

Sistema de Renda Apoiada

Bairro do Barreiro

5

2

3

Bairro do Pombal

11

-

11

Total

16

2

14

Fonte: Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Carregal do Sal

Pelo quadro, podemos constatar que a totalidade dos fogos habitacionais
transferidos pelo IGAPHE ao Município de Carregal do Sal ficam localizados na
Freguesia de Currelos. No caso do Bairro do Barreiro, 2 dos imóveis foram vendidos,
enquanto que os outros 3 foram atribuídos a famílias em sistema de renda apoiada. No
Bairro do Pombal, todos os 11 imóveis resultaram em atribuições de regime de renda
apoiada.
Aquilo que se pretende ao nível da Acção Social é a realização de um
acompanhamento mais estreito a estas famílias às quais foram atribuídos os referidos
fogos habitacionais, nos mesmos moldes do realizado em 2001 aquando da atribuição
dos 40 fogos em regime de renda apoiada.
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SAÚDE

6 – Saúde
A Saúde é um dos indicadores de desenvolvimento sócio-económico de uma
região. De facto, a relação entre desenvolvimento e saúde está associada com os
recursos e meios naturais e artificiais e com os comportamentos da população humana,
tais como o crescimento populacional, a aglomeração e as migrações. A qualidade de
vida de determinada população depende também das condições de saúde em que ela
vive e se encontra.
Com o envelhecimento da população aumenta o número de idosos e,
consequentemente a urgência de cuidados de saúde para fazer face às suas necessidades
específicas torna-se cada vez maior.
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A Saúde tem sido conceituada ao longo do tempo de diversas maneiras, desde a
concepção simplista do seu antónimo, ou seja, a «ausência de doença», até concepções
muito abrangentes, como a adoptada pela OMS - Organização Mundial de Saúde, que a
define como «um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a
ausência de doença ou enfermidade».
A segunda definição de saúde mais citada é também da OMS, mais
especificamente do Escritório Regional Europeu: «A medida em que um indivíduo ou
grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações e necessidades e, por outro, de lidar
com o meio ambiente. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária,
não o objectivo dela».
Esta visão mais funcional de saúde interessa muito aos profissionais de saúde,
nomeadamente Médicos, Enfermeiros e Engenheiros Sanitários, pois remete para a
possibilidade de melhorar a equidade dos serviços de saúde e de saneamento básico, ou
seja, prover os cuidados de acordo com as necessidades de cada indivíduo ou grupo.
Neste contexto, deveremos adoptar a crença de que «a saúde é um direito do
povo e um dever do Estado», pois só assim seremos capazes de vencer os desafios desta
ou das décadas futuras.

6.1.– Centro de Saúde de Carregal do Sal
O edifício do Centro de Saúde de Carregal do Sal foi inaugurado em Outubro de
1998. Desde os primórdios do seu funcionamento, tem prestado aos seus utentes um
serviço de qualidade, razão pela qual foi contemplado com um prémio MoniQuor
atribuído pelo Ministério da Saúde.
Este prémio teve em vista, as instalações, a organização e o funcionamento do
Centro de Saúde e a satisfação dos utentes.
O Centro de Saúde é a Unidade Básica do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
tendo como missão, a promoção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a
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reabilitação da população que serve, onde trabalha uma equipa pluridisciplinar. Este
centro apresenta como hospital de referência, o Hospital de S. Teotónio, de Viseu.
É o serviço de saúde mais próximo do cidadão que consiste numa unidade
integrada, polivalente e dinâmica, capaz de prestar cuidados a vários níveis (promoção e
vigilância, prevenção, diagnóstico e tratamento da doença) ao indivíduo, à família e à
comunidade.
Os cuidados de saúde primários têm a finalidade de alcançar «um potencial de
saúde para todos, através da promoção e protecção da saúde dos indivíduos ao longo da
vida e da redução da incidência e dos danos relativos às principais doenças e lesões,
assente numa estratégia fundamental que consiste no reforço dos cuidados de saúde
primários orientados para a comunidade e família» (OMS, 1998).
Os Centros de Saúde constituem uma base institucional dos Cuidados de Saúde
Primários e são o pilar central de todo o sistema de saúde. Estes constituem um
património institucional, técnico e cultural que é necessário preservar, modernizar e
desenvolver, pois continuam a ser um meio acessível e eficaz para proteger e promover
a saúde da população (Ministério da Saúde, 2005).
O Centro de Saúde (sede) funciona diariamente dispondo de dois sectores de
atendimento, o Sector de Ambulatório das 9h às 13h e das 14h às 18h, de Segunda a
Sexta-Feira e o Sector de Atendimento Permanente (SAP) das 8h às 20h, todos os dias
da semana.

Todos os indivíduos deverão estar inscritos no Centro de Saúde da sua área de
residência e possuírem o Cartão de Utente, que pode ser obtido na mesma instituição.
Para tal, se a pessoa for residente, para proceder

Se se tratar de um processo de transferência é

à inscrição necessita de:

preciso:

-Bilhete de Identidade e

-Cartão de Utente

-N.º de Contribuinte

-Bilhete de Identidade
-Número de Contribuinte

De seguida, numa situação ou noutra, os utentes deverão nesta altura, escolher
um Médico de Família e incluir o seu agregado familiar na lista de utentes do médico
Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

153

escolhido e, poderão, desta forma, começar a usufruir dos cuidados médicos e de
enfermagem no Centro de Saúde e, num contexto mais alargado, do Serviço Nacional
de Saúde (SNS).
Quadro n.º 117 – Instalações do Centro de Saúde
Piso 0
Arrumações
Depósito de lixos contaminados
Lavandaria
Esterilização
Armazém de papéis
Armazém de medicamentos

Rés-do-Chão
Recepção
Casas de banho para utentes
5
Sector de ambulatório
Serviço de Telemedicina
Sala de RX 6
Gabinete de Assistente Social 7
Sala de Reuniões
Bar para funcionários
Gabinete do Director
Gabinete do Enfermeiro-Chefe
Gabinete do Gestor Administrativo
Secretaria-Geral
Biblioteca do Centro de Saúde
Casas de banho para funcionários
SAP – Serviço de Atendimento Permanente8
Delegação de Saúde

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

 No Centro de Saúde são prestados os mais variados Serviços/Consultas:

Consulta de Clínica Geral: Cada médico assiste diariamente os utentes que
fazem parte da sua lista em situações de doença não específica, súbita e pontual;
dirigida aos utentes/famílias que necessitem de vigiar e/ou cuidar da sua saúde.
Consulta de Saúde Materna: Visa a vigilância da gravidez e o
acompanhamento pós-parto.

5

O Sector de Ambulatório é composto por 3 Módulos, cada um com uma Secretaria Administrativa, uma Sala de Espera, um
Gabinete Médico e um Gabinete de Enfermagem. Existem ainda 2 Salas de Tratamento.
6
A Sala de RX não se encontra em funcionamento.
7
O Gabinete do Assistente Social efectua atendimento ao público às Sextas-Feiras de manhã.
8
O SAP é constituído por uma Sala de Espera, uma Secretaria Clínica, um Gabinete Médico, uma Sala de Tratamentos e pelo
Serviço de Observação.
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Consulta de Planeamento Familiar: Visa o aconselhamento sobre a
sexualidade, planeamento da família e contracepção; dirigida a todas as utentes em
idade fértil.
Consulta de Saúde Infantil: Visa a vigilância do desenvolvimento da criança e
do adolescente.
Consultas de Hipertensão Arterial e Diabetes: Visam vigiar os doentes
hipertensos e/ou diabéticos.
Consulta do Pé Diabético: Dirigida a utentes diabéticos que apresentem feridas,
calosidades, onicomicose, pé boto, entre outros. Esta consulta visa o tratamento destes
problemas e prevenção de complicações e funciona durante dois períodos de sete horas
mensais. Uma vez por mês há também consulta médica e de enfermagem.
Consulta de Desabituação Tabágica: Direccionada a todos os utentes que
desejem deixar de fumar com apoio médico e de enfermagem. Esta consulta necessita
de ser previamente marcada.
Consulta de Alcoologia: Esta consulta encontra-se actualmente em estudo, no
entanto, deverá iniciar-se ainda este ano corrente (2007), e assentará, no
acompanhamento de utentes com hábitos alcoólicos, que os desejem eliminar. Irá contar
com o apoio de um Médico, um Enfermeiro e uma Psicóloga.

 O Centro de Saúde de Carregal do Sal oferece serviços específicos para obter

a máxima qualidade de prestação de cuidados como:
Plano Oncológico: Visa o rastreio periódico do cancro do colo do útero, da
mama, da próstata, do aparelho digestivo, entre outros.
SAP – Serviço de Atendimento Permanente: Faz o atendimento ao utente em
situações de doença aguda, acidentes, etc. Este serviço tem um funcionamento pontual,
das 8h às 20h todos os dias. A partir desta hora e em caso de urgência, os utentes
deverão dirigir-se ao Hospital de S. Teotónio de Viseu.
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Auxílio à Unidade de Apoio Integrado: Esta unidade, a Fundação José Nunes
Martins, situada na freguesia de Oliveira do Conde, visa o acolhimento de utentes com
necessidade de cuidados continuados e de utentes sem apoio familiar.
Cuidados de Enfermagem: Procede ao atendimento do utente, Tratamentos
(pensos, injecções,etc) no Centro de Saúde e no Domicilio; Vacinação; Apoio às
famílias e acompanhamento de grupos específicos na comunidade.
Visitas Domiciliárias: A equipa de Enfermagem presta cuidados programados
no domicilio de Segunda a Sexta-Feira, a utentes acamados e que necessitem de
vigilância, entre outros. Cada médico efectua visitas programadas com o Enfermeiro da
sua equipa uma vez por mês.
Saúde Pública: Pretende a vigilância das condições ambientais e sua
repercussão na saúde da comunidade: locais de trabalho, lares, centros de dia, escolas,
estabelecimentos 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; Inspecções especiais para a carta de
condução, avaliação do grau de incapacidade e atestado de robustez. Estão inseridos no
ramo da Saúde Pública a:
Saúde Escolar: dirigida a toda a comunidade educativa do concelho,
com programas de promoção da saúde e prevenção da doença, avistando
a aquisição de conhecimentos, capacidades e competências, por parte dos
alunos nas escolas, que lhes permitem realizar opções saudáveis e recusar
comportamentos indesejáveis.
Fisioterapia: Visa tratamentos no Centro de Saúde e no domicílio, dirigidos a
doentes que sofreram acidentes vasculares cerebrais, fracturas, entre outros. Ainda dá
apoio à Equipa de Saúde Escolar, às instituições para idosos, preparação para o parto
pelo método psicoprofilático e ginástica puerperal.
Medicina Dentária / Saúde Oral: Dirigida aos utentes jovens até aos 16 anos.
Visa o tratamento e prevenção da cárie dentária. Dá apoio à Equipa de Saúde Escolar.
Gabinete do Utente: Visa a recepção e resolução/encaminhamento de
reclamações/exposições, esclarecimento de dúvidas sobre os direitos e deveres em
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relação aos serviços de saúde e a recepção de sugestões, elogios ou agradecimentos. O
Centro de Saúde tem ao seu dispor, um Livro de Reclamações, o chamado «Livro
Amarelo» e também a Caixa de Sugestões, caso o utente pretenda elogiar e/ou dar
sugestões de melhoria em relação aos serviços prestados.
Quadro n.º 118 – Estabelecimentos de Saúde no Concelho em 2007

Centro de Saúde – Sede

1

Extensões de Saúde

2
Médicos

9

Enfermeiros

11

Farmácias

3

Postos de Medicamentos

2

Pessoal ao Serviço

Estabelecimentos Farmacêuticos

Policlínicas

2

Consultórios Médicos Privados

6

Laboratórios de Análises Clínicas

2

Postos de Colheita de Análises Clínicas

2

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

No Concelho de Carregal do Sal, existe um Centro de Saúde sem internamento e
duas Extensões de Saúde, localizadas em Cabanas de Viriato e Parada.
Em ambas as extensões, são efectuadas consultas de Medicina Familiar, Saúde
Materna, Planeamento Familiar, Saúde Infantil, HTA e Diabetes, Domicílios e Serviços
de Enfermagem, tais como realização de pensos, injectáveis e vacinas.

Quadro n.º 119 – Indicadores de Saúde em Carregal do Sal, 2005
Indicador

Medida

Concelho
Carregal do Sal

Mortágua

S C Dão

Tondela

1,3

2,3

1,6

3,2

1,0

1,5

1,1

1,1

0,5

0,4

0,3

0,4

Consultas por habitante

3,5

3,9

3,6

-

Taxa de Mortalidade por Doenças

4,5

4,6

4,8

3,5

Enfermeiros por 1000 habitantes
Médicos por 1000 habitantes
Farmácias e Postos de

N.º

Medicamentos por 1000 habitantes

do Aparelho Circulatório
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Taxa de Mortalidade por Tumores

%

2,2

2,1

2,2

2,4

-

-

-

0,4

Malignos
Taxa de Incidência de Doenças de
Declaração Obrigatória
Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Em relação aos Indicadores de Saúde, o número de enfermeiros por 1000
habitantes no concelho de Carregal do Sal é o mais baixo, comparado com os outros
concelhos, o que pode indicar escassez de meios e recursos humanos ao nível da saúde.
Quanto ao número de Farmácias e Postos de Medicamentos por 1000 habitantes,
Carregal do Sal é o concelho mais bem servido e equipado com essas infra-estruturas.
Quadro n.º 120 – Horário de Atendimento no Centro de Saúde
Consulta/Especialidade

Horário de Atendimento

Clínica Geral/Medicina Familiar

Dias úteis das 8h-13h

Serviço Saúde Pública/Delegado de Saúde

2ª, 4ª e 6ª das 9h às 12.30h

Técnico de Saúde Ambiental

Dias úteis das 9h-13h e 14h-17h

Enfermagem

Dias úteis, manhã e tarde (Centro de Saúde e Domicílio)

Saúde Oral

3ª e 6ª feira das 9h-13h e das 14h-17.30h e 4ª feiras das 9h-13h

SAP

Todos os dias das 8h às 20h

Fisioterapia

2ª e 4ªf das 9h-12.30h e 14h-17.30h; 3ª e 5ª das 9h-12.30h e
14h-18.30h; 6ªf das 9h-12.30h e 14h-15.30h; Domicílios: 6ªf
de manhã

Serviços Administrativos

Dias úteis das 9h às 18h

Gabinete do Utente

4ªF das 9h-12.30h e 14h-16.30h (nos restantes dias, dirigir-se à
Secretaria Geral)
2ªF das 13h-20h; 4ªF das 10.30h-12.30h e 14h-17h e restantes

Vacinação

dias das 14h-17h
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Quadro n.º 121 – Recursos Humanos
Grupos Profissionais

Lugares Preenchidos

Médicos de Clínica Geral

8

Médicos de Saúde Pública

1

Pessoal de Enfermagem

11

Pessoal Técnico de Higiene e Saúde

1

Ambiental
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Pessoal Administrativo

5

Pessoal Auxiliar

7

Fisioterapeuta

1
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Assistente Social9

1

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

No Centro de Saúde de Carregal do Sal existe uma Equipe Multidisciplinar de
profissionais a desempenhar as mais diversas funções, consoante a sua área específica
de formação.
Quadro n.º 122 – Número de Inscritos por Unidade de Saúde 10*

Extensões

N.º de Inscritos

% de Inscritos

Carregal do Sal

8 277

65,97

Parada

1 083

8,63

Cabanas de Viriato

3 187

25,40

Total

12 547

100

*A data de geração destes dados é de 24-07-2007
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Existem cerca de 66% de utentes inscritos na Extensão de Carregal do Sal;
25,4% de inscritos na Extensão de Cabanas de Viriato e aproximadamente 9% de
utentes distribuídos pela Extensão de Parada.

Gráfico n.º 31 – Total de Utentes Inscritos por Unidade de Saúde
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

% Inscritos

65,97%

20,00%
25,40%

10,00%

8,63%

0,00%
Carregal do
Sal

Parada

Cabanas de
Viriato

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

9

Encontra-se no Centro de Saúde para atendimento à Sexta-Feira de manhã, sempre que possível.
O Centro de Saúde é o resultado das Extensões de Saúde de Carregal do Sal, Parada e Cabanas de Viriato

10
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Quadro n.º 123 - Indicadores de Actividade
Unidade: N.º

Indicadores

2001

2002

2003

2004

2005

2006

N.º de Inscritos no Centro de

12 419

12 737

11 966

12 441

12 475

12 485

N.º Consultas em Ambulatório

27 940

30 787

30 181

31 303

32 169

36 843

N.º de Consultas em SAP

17 006

18 067

18 452

17 028

16 856

16 632

N.º de Consultas de

612

766

726

656

845

909

568

707

654

758

817

630

1 827

1 916

1 663

1 636

1 671

1 936

N.º de Domicílios Médicos

710

745

525

608

630

426

N.º de Consultas de

85

88

41

43

-

-

-

-

-

58

49

10*

4 158

3 264

3 714

6 562

6 512

5 984

134

107

468

537

371

23*1

893

0

0

272

976

943

27 940

30 787

30 181

31 303

32 169

31 815

Saúde

Planeamento Familiar
N.º de Consultas de Saúde
Materna
N.º de Consultas de Vigilância
de Saúde Infantil

Telemedicina (Dermatologia)
N.º de Consultas de
Desabituação Tabágica
N.º de Domicílios de
Enfermagem
N.º de Domicílios de
Fisioterapia
N.º de Consultas em Saúde
11

Oral

N.º de Consultas de Clínica
Geral (Adultos)

*No ano de 2006 não foram contabilizadas todas as consultas de desabituação tabágica
*1 No ano de 2006 só se contabilizou o número de pessoas que usufruíram tratamentos de fisioterapia, e não o número de vezes que
essas mesmas pessoas receberam domicílios
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 32 – Total de Inscritos no Centro de Saúde

11

A Consulta de Saúde Oral foi reaberta em 2004
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 33 – Consultas em Ambulatório
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 34 – Consultas em SAP
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

No que diz respeito ao SAP, tem-se verificado uma diminuição nos últimos dois
anos, porém nos anos anteriores houve um aumento gradual.

Gráfico n.º 35 – Consultas de Clínica Geral – Adultos
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 36 – Domicílios Médicos
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Gráfico n.º 37 – Domicílios de Enfermagem
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Os cuidados de enfermagem ao domicílio registaram uma diminuição em relação
aos dois últimos anos, no entanto verifica-se um aumento em relação aos anos
transactos.

Quadro n.º 124 - Indicadores de Resultado
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Indicadores

Ano de Referência
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nados Vivos

N.º

99

74

98

93

88

96

Taxa de Natalidade

%

9,10%

7,04%

9,39%

8,90%

8,45%

9,22%

Óbitos

N.º

84

124

108

106

129

112

Taxa de Mortalidade

%

7,7%

11,8%

10,3%

10,1%

12,4%

10,8%

Saldo Fisiológico

N.º

15

-50

-10

-13

-41

-16

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 38 – Taxas de Natalidade e Mortalidade
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Relativamente aos Indicadores de Resultado, sobressai um saldo fisiológico
negativo ao longo dos anos no concelho de Carregal do sal, à excepção do ano de 2000,
onde esse saldo foi positivo.

Quadro n.º 125 – Causas de Morte no Concelho
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Causas de Morte

2002

2003

2004

2005

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Insuficiência Cardíaca

22

20

26

24,5

25

19,4

17

15,2

A.V.C

22

20

15

14,2

22

17,1

15

13,4

Neoplasias

10

9

13

12,3

16

12,4

15

13,4

Doenças Pulmonares

12

11

18

17

16

12,4

17

15,2

Caquexia e Senilidade

5

5

17

16,2

14

10,9

13

11,6

Enfarte Miocárdio

10

9

3

2,8

12

9,3

7

6,3

Cirrose Hepática

-

-

-

-

4

3,1

2

1,8

Mortes Violentas TCE

4

4

2

1,9

2

1,6

1

0,9

Mortes Desconhecidas

1

1

5

4,7

6

4,7

11

9,8

Outras

-

-

2

1,9

9

7,0

6

5,4

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 39 – Causas de Morte
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No ano de 2005, constata-se que a principal causa de morte no concelho de
Carregal do Sal incide na Insuficiência Cardíaca e nas Doenças Pulmonares com 15,2%,
seguida do A.V.C e das Neoplasias que atingem os 13,4%.
Programas do Centro de Saúde
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Programa: Saúde Materna
Problema de Saúde a que corresponde o Programa: Alguns casos de
Morbilidade Perinatal.
Objectivos:
-Contribuir para a redução da Morbilidade Perinatal no Concelho;
-Manter a 100% as Taxas de Parto Hospitalares;
-Manutenção das baixas Taxas de Morbilidade Perinatal;
-Acompanhar a gravidez e preparar a grávida para um parto mais suave através
do Programa Preparação para o Parto utilizando o Método Psicoprofiláctico.
Quadro n.º 126 – Saúde Materna
Unidade %

Indicadores

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mulheres grávidas inscritas no Centro Saúde

77,1

95

105

100

100

93,9

100

Mulheres grávidas inscritas no Centro Saúde com 1.ª

86,5

92,1

86,5

87,8

90

88

83,6

6,7

7,7

6,8

4,1

7

7,8

9,4

37,8

38,2

39,4

46

53

67,4

70,9

Grávidas inscritas com revisão puerpério no Hospital

-

-

30,8

11

11

-

14

Grávidas com registo do grau de risco

112

88,2

80,8

85

94

35,9

100

Grávidas de médio ou de alto risco referenciados a

100

88,2

100

100

92

83,3

100

Grávidas inscritas com parto hospitalar

100

100

100

100

99

100

100

Grávidas com VAT actualizado

110,8

89,5

100

100

99

51

100

Grávidas com idade superior a 35 anos que fizeram

83,3

100

100

80

100

31,8

87,5

32,4

78,9

42,3

59

59

45,7

94,2

Mulheres grávidas com avaliação do AgHBs

100

84,2

77,9

84

100

48

98,8

Recém Nascidos filhos de mães AgHBs+ com

100

100

100

100

100

100

100

24,3

37

34,6

-

12

0

19

consulta no 1.º trimestre
Média anual de consultas de gravidez por grávida
inscrita
Grávidas inscritas com revisão puerpério no Centro
de Saúde

consulta hospitalar

diagnóstico pré-natal
Mulheres grávidas inscritas no Centro de Saúde com
consulta hospitalar pré-parto

imunização activa e passiva contra Hepatite B
Grávidas a frequentar o Curso de Preparação para o
Parto
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 40 – Total de Consultas de Saúde Materna
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Gráfico n.º 41 – Média de Consultas por Grávida
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Programa: Planeamento Familiar
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Problema de Saúde a que corresponde o Programa: Aumento do número de
gravidezes na Adolescência.
Objectivos:
-Contribuir para a redução da morbilidade perinatal no Concelho;
-Contribuir para a redução do número de gravidezes na adolescência.
Quadro n.º 127 – Planeamento Familiar

Indicadores

Percentagem Atingida (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

25,7

23,1

25

25,6

76,4

75,9

17,4

18,4

19

15,8

73,2

79,8

Média anual de consultas de PF por utente

1,6

1,4

1,4

1,5

1

1,2

Profissionais médicos habilitados com o curso de PF

87,5

87,5

88

100

87,5

87,5

Profissionais de enfermagem habilitados com curso

80

80

82

82

100

100

97,8

100

99

69

37

80

Taxa de cobertura em PF das mulheres dos 15-49
anos (mulheres em ficheiro que tenham pelo menos
uma consulta há menos de 2 anos)
Taxa de cobertura em PF das mulheres dos 15 aos
49 anos (primeiras consultas do ano)

de PF
Citologias relativamente a 1.ª consulta do ano
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 42 – Taxa de Cobertura nas Mulheres entre os 15 e os 49 Anos
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Gráfico n.º 43 – Planeamento Familiar: Número Total de Citologias
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Programa: Menopausa
Consulta de Menopausa: Esta consulta encontra-se integrada na Consulta de
Saúde da Mulher, com uma periodicidade quinzenal para cada equipa
médico/enfermeiro.
Objectivos:
-Obter uma redução das taxas de morbimortalidade por doenças oncológicas,
através da realização do diagnóstico precoce;
-Minimizar as doenças resultantes da falência ovárica, mediante o uso de
terapêutica adequada.
Quadro n.º 128 – Consulta de Menopausa

Indicadores

2004

2005

2006

N.º Mulheres entre 50-64 anos inscritas

352

1 173*

1 099*

N.º Consultas de Menopausa efectuadas

222

195

287

Taxa de Cobertura (relativa ao grupo

-

16,6%

26,1%

etário 50-64anos)
*Mulheres com idades compreendidas entre os 50-64 anos
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 44 –Consultas de Menopausa
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Programa: Rastreio de Doenças Oncológicas
Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Morbilidademortalidade elevada por doenças oncológicas.
Objectivos:
-Contribuir para a redução da morbilidade e da mortalidade das doenças
oncológicas, especialmente do cancro do colo uterino, mama, próstata, pulmão, cólon e
recto;
-Aumentar a detecção precoce dos vários tipos de neoplasias;
-Colaborar para a melhoria da qualidade de vida do doente oncológico.
Quadro n.º 129 – Rastreio de Doenças Oncológicas
Indicadores
Mulheres dos 25 aos 64 anos
com citologia do colo uterino
Mulheres inscritas dos 45 aos
69 anos a quem foi solicitada
uma mamografia
Homens inscritos dos 45 aos 69
anos a quem foi pedido PSA
Utentes dos 40 aos 60 anos com
realização de EDA
Utentes dos 50 aos 74 anos a
quem foi solicitada pesquisa de
sangue oculto nas fezes

Percentagem Atingida (%)
2002
2003
2004
26,2
17
15,2

2000
18,8

2001
22,5

2005
19,6

2006
18,2

85

5,7

92

6,3

5,2

98,9

-

45,9

43,2

67,4

57

67,9

58,3

25,8

5,1

3,9

7,2

-

-

-

-

-

-

-

10

25,5

23,5

15,7

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 45 – Percentagem de Citologias do Colo do Útero
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Gráfico n.º 46 – Percentagem de Mamografias Efectuadas
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

No âmbito deste Programa foram efectuadas 555 Citologias, em estrita
colaboração com o IPO de Coimbra. Este programa já teve início neste Centro de Saúde
há mais de 10 anos, pelo que muitas das mulheres só efectuam citologia de 3 em 3 anos.
Assim, com uma população alvo de 3 051 utentes, o Centro de Saúde comprometeu-se a
rastrear, no ano de 2006, 1 108 mulheres (36,3%), tendo sido convocadas 1 098
mulheres (99,1%) e destas, somente 555 (50,1%) efectuaram o referido rastreio, visto as
restantes terem faltado.
Quadro n.º 130 – Resultados Obtidos nas Citologias do Colo Uterino
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Não satisfatória para avaliação

1

Negativa para Lesão Intraepitelial ou Neoplasia Maligna

536

ASCUS (Atipia signif. Indeterminado do Epitélio

3

Escamoso)
ASC-US (Atipia signif. Indeterminado do Epitélio
Escamoso – não exclui lesão alto grau)

3

LSIL (lesão baixo grau)

8

HSLI (lesão intraepitelial alto grau)

2

Carcinoma Espino-Celular

1

Sem evidência de lesão intraepitelial, mas com presença

1

de células endometriais
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Quanto às Mamografias, a Liga Portuguesa contra o Cancro iniciou o seu
rastreio a 2 de Janeiro de 2007, pelo que no ano de 2006 efectuaram-se apenas
mamografias às mulheres que necessitaram e não por rastreio.

No ano de 2006 ocorreram oito óbitos por Neoplasias:
Carcinoma da Próstata – 2
Tumor Cerebral – 1
Carcinoma da Mama – 1
Carcinoma Epidermóide da Vulva – 1
Carcinoma do Cólon – 1
Carcinoma Ósseo – 1
Neoplasia Oculta – 1.

Programa: Saúde Infantil e Juvenil
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Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Elevado número 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 (rastreio de doenças metabólicas – «Teste
do Pezinho» 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.
Quadro n.º 131 – Saúde Infantil e Juvenil
Unidade: %

Indicadores

Percentagem Atingida (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Crianças Inscritas no Centro de Saúde

100

87,8

100

100

100

100

Crianças Inscritas no CS com 1ª

61,8

72,2

74,3

63,8

72,5

71,6

88,5

100

34

77,3

72,5

79,8

-

-

-

64

49,6

71,8

-

-

-

50

37,9

56,9

40,5

68,9

41

77

61,9

53

62,4

67,4

43

53,5

52,3

46,5

consulta antes dos 28 dias
Crianças Inscritas no CS com  5
consultas de vigilância no 1º ano de vida
Crianças Inscritas no CS com  3
consultas de vigilância dos 12 meses aos
3 anos de vida
Crianças Inscritas no CS com  3
consultas de vigilância dos 4 aos 9 anos
de vida
Crianças Inscritas no CS com o 2º
exame global de saúde realizado entre os
11 e os 13 anos
Crianças Inscritas no CS com  1
consultas de vigilância aos 15 anos
Recém Nascidos que efectuaram
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diagnóstico precoce entre o 4º e o 7º dia

100

100

100

100

100

100

89,6

77,3

94

91

-

-

94,8

61,2

91

94

-

-

85,2

58

86

94

-

-

100

100

100

100

100

100

52,1

100

52

55,5

40,8

38,8

-

-

-

-

79,5

82,7

-

-

-

-

11,8

20,6

-

-

-

-

-

2,9

-

-

-

-

-

7

Crianças com prescrição/ administração
de flúor no 2º ano de vida *
Crianças com prescrição/ administração
de flúor no 3º ano de vida *
Crianças com prescrição/ administração
de flúor no 4º ano de vida *
Recém Nascidos de Risco referenciados
com visitação domiciliária
Recém Nascidos com aleitamento
materno exclusivo até aos 3 meses
Crianças transportadas em cadeira
homologada até ao 1ºano
Crianças com percentil de relação
peso/altura  95 aos 5-6 anos
Jovens com percentil de IMC  95 aos
11-13 anos
Jovens com percentil de IMC  95 aos
15 anos
* A partir de 2005, a DGS – Direcção Geral de Saúde não aconselha a prescrição/administração de flúor
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 47 – Consultas de Vigilância de Saúde Infantil/Juvenil
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Gráfico n.º 48 – Taxa de Cobertura e Primeira Consulta de Saúde Infantil
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Programa: Medicina Dentária/Saúde Oral
Problema de Saúde a que corresponde o Programa: Aparecimento de cáries
dentárias na população jovem.
Objectivos:
-Tratamento e prevenção de cáries dentárias em jovens até aos 16 anos de idade;
-Prestar apoio e auxílio à Equipa de Saúde Escolar.
Na Consulta de Saúde Oral, durante o ano de 2006 foram realizadas 479
aplicações de selantes e 102 restaurações dentárias. Os quadros seguintes pretendem
mostrar outras actividades desenvolvidas nesta consulta:
Quadro n.º 132 – Medicina Dentária/Saúde Oral

Faixa Etária

No Início do Programa

No Final do Programa

N.º de Dentes Permanentes

N.º de Dentes Permanentes

Cariados

Perdidos

Obturados

Cariados

Perdidos

Obturados

6-7 Anos

29

0

1

1

0

29

9-10 Anos

40

0

14

2

2

50

12-13 Anos

108

0

33

9

3

129

16 Anos

96

6

42

2

13

129

Total

273

6

90

14

18

337

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Quadro n.º 133 – N.º de Casos por Actividade/Programa de Saúde Oral
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Actividade/Programa de Medicina Dentária

N.º de Casos/Utentes

Sessões de Desvitalização

102

Restaurações em dentes definitivos

437

Restaurações provisórias em dentes definitivos

63

Extracções de dentes definitivos

52

Destartarizações

33

Restaurações em dentes de leite

122

Restaurações em dentes provisórios

16

Extracções de dentes de leite

132

Pulpectomias

59

Total

1 016

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

N.º de Consultas

Gráfico n.º 49 – Consultas de Medicina Dentária/Saúde Oral
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

976

943

893

272
0
2001

2002

0
2003

2004

2005

2006

Anos
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 50 – Início e Final do Programa de Medicina Dentária/Saúde Oral
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 51 – Actividades/Programa de Medicina Dentária/Saúde Oral
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Através dos dados, podemos constatar que, de entre o conjunto diversificado de
actividades de medicina dentária, aquela onde se registou um maior número de casos foi
a restauração em dentes definitivos, tendo sido realizadas um total de 437 consultas.
Programa: HTA e Diabetes
Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

177

Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Aumento do número de
Hipertensos e Diabéticos.
Objectivos:
-Intervir ao nível da educação para a saúde, através da sensibilização para
cuidados a ter com a alimentação, prática de exercício físico, auto-vigilância e
medicação, de modo a que o utente se adapte da melhor forma à doença e adopte um
estilo de vida normal, minimizando os factores de risco;
-Proceder a rastreios da hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias e
determinação do Índice de Massa Corporal, com o objectivo de alertar a população para
as doenças cardio-vasculares;
-Melhoria do atendimento ao doente diabético e/ou hipertenso;
-Contribuição para a diminuição das principais complicações, como a cegueira,
insuficiência renal terminal e amputações (no caso do diabético) e controle diário dos
níveis de tensão arterial (para os hipertensos).
Quadro n.º 134 – HTA: Hipertensão Arterial
Unidade: %

Indicadores

Percentagem Atingida(%)
2002

2003

2004

2005

2006

13,8

16

15,9

13,4

16,7

73,1

77

76

68,8

75,9

Hipertensos Diagnosticados com
idade  15 anos (em relação à
população inscrita)
Hipertensos Controlados
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 52 – Hipertensos Diagnosticados
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal
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Uma vez por mês, é realizada a Consulta de Pé Diabético pela equipa
coordenadora concelhia. São prestados cuidados de saúde especificamente
direccionados para o pé e também realizados ensinamentos acerca de hábitos a ter no
dia-a-dia, no sentido de prevenir complicações da diabetes relacionadas com o pé.
Programa: Prevenção e Desabituação Tabágica
Problema de Saúde a que corresponde o Programa: Elevado número de
fumadores passivos e activos com consequente patologia cardíaca e oncológica.
Objectivos:
-Tem como finalidade última a desabituação do tabaco;
-Identificar o número de fumadores;
-Criar condições para a sua abstinência;
-Contribuir para que os não fumadores assim continuem.
Quadro n.º 135 – Desabituação Tabágica
Indicadores

2004

2005

2006

1

0

1

1

1

2

Doentes em Consulta

-

4

-

Consultas realizadas

58

49

10*

30

-

-

Médicos com formação em Prevenção e
Desabituação Tabágica
Enfermeiros com formação em Prevenção e
N.º

Desabituação Tabágica

Abstinentes

%

*Não foram contabilizadas todas as consultas de Desabituação Tabágica em 2006
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 53 – Consultas de Desabituação Tabágica
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal
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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 de certas doenças evitáveis através da vacinação.
As vacinas do Programa Nacional de Vacinação (PNV) conferem protecção
contra algumas das mais importantes doenças infecciosas. O PNV inclui as vacinas
contra a Tuberculose, Hepatite B, Difteria, Tétano, Tosse Convulsa, Poliomielite,
alguns tipos de Meningite, Sarampo, Papeira e a Rubéola.
Quadro n.º 136 – Vacinação
Unidade: %

Indicadores

Percentagem Atingida (%)
2001

2002

2003

2004

2005

Crianças com BCG no 1º mês de vida

-

100

100

100

100

Crianças com 1 ano de idade com BCG actualizada

100

100

99

100

100

100

99

100

97,3

99

12

13

Crianças com DTP actualizada no 1º ano de vida
14

100

99

100

96,3

100

15

100

99

100

97,3

100

16

Crianças com 1 ano com VHB actualizada

100

99

100

98,2

100

Crianças com 18 meses com DTP IV actualizada

100

94

96

92,5

95

Crianças com 15 meses com VASPR I17 actualizada

100

99

100

97,2

98

Crianças com 18 meses com Hib actualizada

100

94

96

91,5

95

Crianças com 5 anos com Hib I actualizada

-

94

93

100

98

Crianças com 7 anos com DTP V actualizada

100

99

99

97,5

96

Crianças com 7 anos com VAP IV actualizada

100

99

99

97,5

97

Crianças com 7 anos com VASPR II actualizada

100

99

99

97,5

97

Crianças com 14 anos com VASPR II actualizada

94,7

86

91

98,3

97

Crianças com 14 anos com VHB III actualizada

97

95

91

97,4

96

Crianças com 14 anos com Td 18

95,5

91

90

97,4

97

Crianças com 1 ano com Hib actualizada
Crianças com 1 ano com VAP actualizada

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

12

BCG: Tuberculose
DTP: Difteria, Tétano e Tosse Convulsa
14
Hib: Haemophdus Influenzee Tipo b
15
VAP: Poliomielite Viva Oral
16
VHB: Hepatite B
17
VASPR: Sarampo, Parotidite, Rubéola
18
Td: Tétano
13
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Programa: Saúde Escolar
Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Cárie dentária;
morbilidade por acidentes; problemas de desenvolvimento e aprendizagem; falta de
salubridade e de segurança em algumas escolas.
Objectivos:
-Visa contribuir para a promoção e protecção da saúde, bem-estar e sucesso
educativo das crianças/jovens escolarizados;
-Acautelar acidentes domésticos, de lazer e rodoviários;
-Prevenir os jovens de toxicodependências.
Quadro n.º 137 – Saúde Escolar
Unidade: N.º e %

Indicadores

2002

2003

2004

2005

107

78

112

64

96

50

95

61

91

63

77

35

46

39

87

-

-

-

72

104

100

100

100

100

-

60

40

345

N.º de crianças matriculadas pela 1ª
vez no 1º ano, submetido a exame
global de saúde
N.º de alunos dos 11-13 anos
submetidos a exame global de saúde
N.º de alunos com 15 anos submetidos
ao 3º exame global de saúde
N.º de alunos com problemas de saúde
e com respostas especializadas
N.º de acidentes ocorridos em crianças
ou jovens, que recorreram ao SAP
% de escolas dos diversos graus com
avaliação do estado higio-sanitário e
de segurança
N.º de alunos observados na consulta
de Saúde Oral
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

No que diz respeito ao estado de higiene e segurança, oferecido pelas escolas
dos diversos níveis de escolaridade espalhadas pelo Concelho de Carregal do Sal,
podemos constatar que, todas elas reúnem as condições máximas exigidas, para
assegurar e salvaguardar a integridade e segurança das crianças e jovens.
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Programa: Cuidados de Saúde ao Domicílio
Problema de Saúde a que corresponde o Programa: Número crescente de
doentes cujo grau de dependência requer a prestação de cuidados de saúde no domicílio.
Objectivos:
-Contribuir para a melhoria da qualidade de vida do doente dependente no seu
Domicílio;
-Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados;
-Promover o desenvolvimento dos auto-cuidados;
-Garantir a continuidade após a alta hospitalar;
-Assegurar a prestação de serviços em equipa;
-Articulação com o Programa de Fisioterapia.
Quadro n.º 138 – Cuidados de Saúde ao Domicílio
Unidade: %

Indicadores

Percentagem Atingida
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Doentes dependentes que recuperaram, pelo menos, 2
funções básicas (incluindo obrigatoriamente a
mobilização da cama)

14,1

6,1

6,1

6

3,9

7,4

22,7

Doentes com escaras que recuperaram a integridade da
pele

45

81,3

49

21

50

41,2

58,1

Doentes com hidratação adequada avaliada na última
visita de cada mês

32,9

81,3

86,2

20

25,2

47,6

25,3

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 54 – Domicílios Médicos
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal
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Gráfico n.º 55 – Domicílios de Enfermagem
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Programa: Prevenção e Controle da Tuberculose
Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Diagnóstico de casos de
Tuberculose no Concelho de Carregal do Sal.
Objectivos:
-Detectar e sinalizar eventuais casos de Tuberculose no nosso Concelho;
-Acompanhar casos anteriormente diagnosticados, incluindo visitas periódicas
aos doentes ainda em tratamento e/ou em observação;
-Administração da BCG à nascença (maternidade) e outras situações previstas
no PNV.
Quadro n.º 139 – Tuberculose
Unidade: %

Indicadores

Percentagem Atingida (%)
2002

2003

2004

2005

2006

Recém Nascidos com BCG administrado

100

100

100

100

100

Casos suspeitos de TP enviados ao CDP e/ou

100

100

-

-

100

100

100

-

-

100

Hospitais
Inquéritos Epidemiológicos realizados e Prova
Tuberculínica e tratamento de contactos
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Em 2006 foram detectados 2 casos de tuberculose no nosso Concelho.
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Programa: Problemas ligados ao Álcool
Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Elevado número de
doentes alcoólicos e bebedores excessivos.
Objectivos:
-Identificar o número de bebedores excessivos e de doentes alcoólicos no
Concelho;
-Conhecer o número de doentes alcoólicos enviados ao CRA ou a outra
instituição para tratamento;
-Acompanhar os doentes no pós-tratamento.
Quadro n.º 140 – Problemas ligados ao Álcool
Indicadores

Atingido
2001

2002

2003

2004

2005

2006

139

107

65

165

174

164

N.º

-

-

-

19

5

8

Doentes alcoólicos em tratamento

%

24

62

63

21

13,8

16,5

Total de alcoólicos tratados

N.º

-

-

-

26

38

42

Total de doentes alcoólicos identificados
Doentes alcoólicos enviados ao CRA e aos
hospitais

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 56 – Doentes Alcoólicos Identificados
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal
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Gráfico n.º 57 – Percentagem de Doentes Alcoólicos em Tratamento
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Programa: Fisioterapia
Problemas de Saúde a que corresponde o Programa: Elevado número de
doentes dependentes com patologia osteoarticular ou sequelas de AVC.
Objectivos:
-Prestar serviços de apoio ao domicílio, a instituições para idosos, a idosos na
unidade de saúde, preparação para o parto e ainda intervenções a nível individual;
-Sensibilizar as instituições e funcionários, bem como as famílias, para aspectos
importantes, muitas vezes subvalorizados, como é o caso do exercício, prevenção de
escaras de pressão, prevenção de deformidades por mau posicionamento no leito, entre
outros;
-Estudar, avaliar, prevenir e tratar de distúrbios da cinesia humana decorrentes
de alterações de órgãos e sistemas humanos;
-Tratar, minimizar, prevenir e melhorar as mais variadas disfunções dos doentes
dependentes com patologias e/ou sequelas de AVC.
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Número de Casos atendidos pela Fisioterapia
Quadro n.º 141 – Distribuição dos Utentes por Actividade/Programa de
Fisioterapia
Actividade/Programa

N.º de Utentes
2001

2002

2003

2004

2005

Serviço Domiciliário

13

7

8

15

19

Atendimento Individual

17

38

41

54

61

Costas e Bem-Estar

23

24

22

34

38

Instituições de Idosos

25

27

25

28

7

Classe Movimento de Idosos

11

13

14

15

16

Saúde Escolar

-

60

-

-

281

Apoio em Saúde Materna

21

30

14

12

23

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Quadro n.º 142 – Distribuição dos Utentes por Faixas Etárias 19

Faixa Etária

N.º de Utentes
2001

2002

2003

2004

2005

Até aos 30 Anos

7

9

6

11

9

30-39 Anos

5

1

5

10

7

40-49 Anos

12

7

8

12

13

50-59 Anos

13

16

9

25

22

60-69 Anos

18

31

15

30

39

70-79 Anos

22

17

13

53

47

80-89 Anos

12

-

6

5

4

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

19

Este quadro não inclui os utentes abrangidos pelo Programa de Saúde Materna e Saúde Escolar

186

Pré-Diagnóstico
Quadro n.º 143 – Distribuição dos Utentes por Áreas de Intervenção20

Áreas de Intervenção

N.º de Utentes
2001

2002

2003

2004

2005

Condições Cardio-Respiratórias

5

4

2

8

11

Condições Neuro-Musculares

24

17

23

46

43

Condições Musculo-Esquelécticas

40

62

56

92

87

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 58 – Domicílios de Fisioterapia
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Gráfico n.º 59 – Total de Utentes por Actividade/Programa de Fisioterapia
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

20

Este quadro não inclui os utentes abrangidos pelo Programa de Saúde Materna e Saúde Escolar
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Programa: Telemedicina
O Centro de Saúde conta com o equipamento necessário para efectuar consultas
de Telemedicina.
A Telemedicina é um serviço que usa as modernas tecnologias da informação e
telecomunicações para fornecer informação e atenção médica a utentes localizados à
distância. O médico pode contactar com médicos especialistas de outras instituições
hospitalares, obtendo um diagnóstico correcto e preciso.

Gráfico n.º 60 – Consultas de Telemedicina (Dermatologia)
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

As consultas já efectuadas incidiram na especialidade de Dermatologia, contudo,
presentemente, este serviço não está a funcionar, uma vez que o médico responsável se
aposentou e não surgiu novo pessoal para assumir o cargo.
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Actividades de Saúde Pública / Autoridade de Saúde Ambiental
Na área da Saúde Pública, o Centro de Saúde deu continuidade aos seguintes
Programas, desde o ano de 2003 até ao presente:
-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 nos Processos de Licenciamento.
Parte destas actividades são concretizadas em parceria com técnico(s) da Câmara
Municipal de Carregal do Sal.
Programa: Vigilância Sanitária da Qualidade da Água para Consumo Humano
Objectivos:
-Contribuir para a melhoria da qualidade da água da rede pública;
-Realizar a vigilância sanitária da água, sinalizando-a como própria ou imprópria
para consumo humano.
Quadro n.º 144 – Percentagem das Análises de Vigilância Sanitária das Águas
Unidade: %

Indicadores

Percentagem Atingida
2003

2004

2005

2006

G1

100

100

100

100

G2

100

100

100

100

G3

100

100

100

100

Análises de Vigilância Sanitária, tendo em conta do
D.L. 243/01:

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal
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Quadro n.º 145 – Análises realizadas aos Sistemas Públicos de Abastecimento de
Água do Concelho de Carregal do Sal
Unidade: N.º

Análises de Águas

Valor Atingido

realizadas

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

N.º de Análises

POT.

136

141

171

145

151

134

129

134

134

131

138

Microbiológicas

IMP.

13

17

22

11

36

19

16

11

16

6

12

N.º de Análises

POT.

4

23

36

32

15

23

20

20

19

25

26

Físico-Químicas

IMP.

0

0

4

0

11

3

3

1

1

0

0

Fitoplâncton

POT.

18

15

24

27

27

35

37

33

31

33

24

(Algas) e

IMP.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

POT.

158

179

231

204

193

192

186

187

184

189

188

IMP.

13

17

26

11

47

22

19

12

17

6

15

(G1)

(G2+G3)

Toxicidade21
Totais

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Desenvolveu-se igualmente o Programa de Vigilância Sanitária das Piscinas
Municipais, tendo sido realizadas 16 análises à água que revelaram sempre resultados
em conformidade para com fins a que se destinaram, para além das boas condições de
segurança verificadas nas mesmas.
Gráfico n.º 61 – Vigilância Sanitária das Águas (Análises Realizadas)
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Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

21
A vigilância do Fitoplâncton foi realizada mensalmente de Março a Novembro de 2005, tendo ocorrido pela 1ª vez o aparecimento
de Microcistinas na rede, embora em concentrações não tóxicas. Esta situação deve-se ao imenso calor e pouca humidade que
originaram o aparecimento de fitoplâncton numa quantidade anormalmente elevada, que associada ao baixo caudal do leito do Rio
Mondego, motivaram que a capacidade de retenção da ETA fosse ultrapassada, apesar das vastas intervenções realizadas com o
intuito de optimizar a sua capacidade de depuração.
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A empresa Águas do Planalto, S.A., também é responsável pela realização de análises
da qualidade da água para consumo humano.

Programa: Qualidade Alimentar – Estabelecimentos
Objectivos:
-Vigiar os vários estabelecimentos públicos do Concelho, dando especial
atenção, aos restaurantes, supermercados, talhos, peixarias, padarias e pastelarias, no
sentido de observar se estão reunidas todas as condições higio-sanitárias e de segurança
e, se possível contribuir para a sua melhoria;
-Implementação de um projecto com o objectivo de reduzir substancialmente a
quantidade de sal adicionada no fabrico de pão, obtendo o interesse e colaboração da
grande maioria dos produtores, com resultados positivos para a saúde de toda a
população.
Quadro n.º 146 – Qualidade Alimentar dos Estabelecimentos
Unidade: %

Indicadores

Percentagem Atingida(%)
2002

2003

2004

2005

2006

Estabelecimentos visitados

38,6

50

38

95

43,7

Estabelecimentos a funcionar em más condições higio-

16

15

15

10

21,3

-

80

-

95

54,1

sanitárias e de segurança
Manipuladores de alimentos, com revisão e actualização do
PNV
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Ao nível de vistorias, tem-se dado particular atenção aos estabelecimentos de
sectores mais delicados e problemáticos, nomeadamente restaurantes, supermercados,
talhos, peixarias, padarias e pastelarias.
Programa: Qualidade Alimentar – Transporte e Venda Ambulante
Objectivos:
-Vistoriar carros de transporte e venda de produtos alimentares ambulantes
(carne, peixe) para verificar se reúnem as condições exigidas;
-Verificação do PNV.
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Quadro n.º 147 – Qualidade Alimentar de Transporte e Venda Ambulante

Indicadores

Atingido
2002

2003

2004

2005

2006

Carros de transporte e venda vistoriados

N.º

25

11

9

-

8

Carros de venda ambulantes vistoriados com boas

%

100

50

100

100

87,5

-

-

100

95

100

condições higio-sanitárias
Manipuladores de alimentos com revisão e actualização
do PNV
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Programa: Saúde Ocupacional
Objectivos:
-Vistoriar algumas unidades industriais, com distribuição de material
informativo para sensibilização sobre riscos profissionais, ligados a Doenças de
Notificação Obrigatória;
-Identificar o número de trabalhadores com revisão do PNV.
Quadro n.º 148 – Saúde Ocupacional

Indicadores

Atingido
2002

2003

2004

2005

2006

Unidades Industriais vistoriadas

N.º

23*

23

23

-

-

Trabalhadores com revisão do PNV

%

729

-

927

-

-

79

-

70

80

-

Trabalhadores com revisão e actualização do PNV
*Inclui a Câmara Municipal de Carregal do Sal
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Programa: Doenças Transmissíveis – Doenças de Notificação Obrigatória
Objectivos:
-Identificar o número de pessoas com Doenças de Notificação Obrigatória;
-Notificar, obrigatoriamente, estas doenças (competência dos Médicos).
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Quadro n.º 149 – DNO: Doenças de Notificação Obrigatória
Unidade: %

Indicador

Percentagem Atingida(%)
2002

2003

2004

2005

2006

100

100

100

100

100

Doenças de Notificação Obrigatória/Doenças
Transmissíveis para as quais foi efectuado um
Inquérito Epidemiológico em tempo útil
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

1Rubéola e 1Brucelose
Ano 2001
1 Brucelose, 1 Parotidite, 1 F.Escaro-Nodular, 1
Ano 2002

Tuberculose Pulmonar e 1 Febre Tifóide

Ano 2003

6 Brucelose e 2 Tuberculose Pulmonar

Ano 2004

1 Brucelose

Ano 2005

1 Brucelose e 1 Febre Tifóide

Gráfico n.º 62 – Evolução das DNO

N.º de Casos

6
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3
2
1
0
2001

2002

2003

2004

2005

Anos
Rubéola

Brucelose

Parotidite

F.Escaro-Nodular

Tuberculose Pulm onar

Febre Tifóide

Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

193

Programa: Resíduos Sólidos/Águas Residuais Urbanas
Objectivos:
-Contribuir para um melhor funcionamento das ETAR’s;
-Contribuir para a manutenção das condições higio-sanitárias e salubridade das
pessoas e do meio;
-Impedir o contacto com resíduos sólidos e águas residuais contaminadas.
Quadro n.º 150 – Resíduos Sólidos/Águas Residuais Urbanas
Unidade: %

Indicador

Percentagem Atingida
2002

2003

2004

2005

2006

100

100

100

100

100

Localidades com actualização do levantamento do
sistema de água residual e do sistema de recolha e
destino dos resíduos
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal

Embora todas as freguesias já estejam devidamente servidas ao nível de
Ecopontos, continua a registar-se o mau funcionamento de algumas ETAR’s, apesar da
Câmara Municipal ter em curso um processo de revisão e beneficiação das mesmas. A
drenagem dos resíduos líquidos dos lagares de azeite existentes agrava ainda mais a
situação.
Programa: Resíduos Perigosos
Objectivos:
-Contribuir para a manutenção das condições higio-sanitárias e salubridade das
pessoas e do meio;
-Impedir o contacto humano com resíduos produzidos contaminados;
-Actualizar a quantidade de resíduos perigosos produzidos pelas entidades
privadas e pelos serviços públicos de saúde.
Quadro n.º 151 – Resíduos Perigosos
Unidade: %

Indicador
Estabelecimentos Privados de Saúde e Assistência
com levantamento da quantidade e destino dos
resíduos contaminados produzidos
Fonte: Centro de Saúde de Carregal do Sal
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Percentagem Atingida
2002

2003

2004

2005

2006

100

100

100

100

100

Pré-Diagnóstico
Entre o período de 2002-2006 foi realizado o levantamento dos resíduos
produzidos por todas as unidades de saúde públicas e privadas do concelho de Carregal
do Sal.
Acções de Formação realizadas no Centro de Saúde
No Centro de Saúde de Carregal do Sal, realizaram-se as seguintes acções, no
decorrer do ano de 2006:
«Segurança e Higiene no Trabalho» pela Enf. Laurinda e dirigida aos Médicos
de Clínica Geral, no dia 25 de Janeiro;
«Plano Nacional de Vacinação» pela Enf. Laurinda dirigida a Médicos, no dia
25 de Janeiro e a Enfermeiros, no dia 13 de Janeiro;
«Diabetes» pela Dra. Edite Nascimento no dia 8 de Fevereiro, para Médicos e
Enfermeiros;
«Plano de Contingência da Gripe» a 22 de Junho, pelo Dr. Pedro Morais dirigida
a Médicos;
«Osteoporose» realizada no dia 15 de Novembro, pelo Dr. Rui Melo, destinada
essencialmente a Médicos; no entanto foram convidados a participar todos os
profissionais do Centro de Saúde;
«Hemodiálise» dinamizada por Enfermeiras de Beirodial e destinada a
Enfermeiros;
«Acolhimento e Atendimento Telefónico» a 14 de Novembro destinada a
Auxiliares e dinamizada por Alunas de Enfermagem;
«Hiperactividade» pelo Dr. Paulo Santos, destinada a docentes e profissionais de
saúde, no dia 24 de Novembro.
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6.2. – Deficiência
A palavra Deficiência, segundo a OMS, é o termo utilizado para definir a
ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatómica, que diz
respeito à biologia da pessoa.
A expressão Pessoa com Deficiência pode ser aplicada a qualquer indivíduo que
possua uma deficiência, todavia, há que observar que, em certos contextos legais, ela é
empregada de uma forma muito mais restrita e refere-se apenas a pessoas que estão sob
o amparo de legislação específica.
A este respeito, temos o caso do Artigo 3º do Decreto n.º 914 de 6 de Setembro
de 1993 que diz que, a Pessoa Portadora de Deficiência é «aquela que apresenta em
carácter permanente perdas ou anormalidades da sua estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatómica, que gerem incapacidade para o desempenho de actividade,
dentro do padrão considerado normal para o ser humano».
O termo Deficiente para denominar pessoas com deficiência tem sido
considerado inadequado, pois se por um lado, acarreta consigo uma carga negativa
depreciativa da pessoa, facto que, ao longo dos anos, foi-se tornando cada vez mais
rejeitado pelos especialistas da área e, em especial, pelos próprios portadores, por outro,
promove o preconceito em detrimento do respeito pelo valor integral do indivíduo.
A pessoa com deficiência, regra geral, necessita de um atendimento
especializado, seja para fins terapêuticos, como a Fisioterapia ou a Estimulação Motora,
seja no sentido de poder melhor aprender a lidar com a sua deficiência e com as
potencialidades de que é portadora.
Na realidade, a pessoa portadora de deficiência, é colocada numa situação de
desvantagem, ocasionada por barreiras físicas/ambientais, económicas ou sociais que
ela, por causa das suas especificidades, não consegue nem pode transpor com idênticas
prerrogativas que os outros cidadãos. Estas barreiras, muitas vezes, são reforçadas por
atitudes marginalizadoras e discriminantes por parte da sociedade.
Devido a todas estas barreiras de âmbito físico, económico e/ou social,
sobressaem as diversas limitações de que são alvo este tipo de público em específico,
nomeadamente, na participação escolar, no mercado de trabalho e nas variadas
actividades sociais e da vida diária.
Neste contexto, compete à sociedade, constituída por entidades públicas e
privadas de áreas diversas e, em particular, à população em especial, suprimir/reduzir
e/ou compensar estas barreiras, a fim de garantir a cada cidadão, o exercício de uma
cidadania plena, respeitando os direitos e deveres de cada um e combatendo todas as
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formas de exclusão e discriminação social e profissional das pessoas portadores de
deficiência.
Segundo a OMS, existem os seguintes Tipos de Deficiências, considerados como
os mais frequentes: Mental, Motora (ou Física), Auditiva, Visual e Múltipla. Os
principais tipos de deficiência podem ser classificados em 4 grandes grupos:
 Dificuldade de Locomoção/Motora;
 Dificuldade na Fala e/ou na Audição;
 Dificuldade na Visão;
 Dificuldade na Aprendizagem, Retrocesso ou Desordem Mental.
A Educação Especial tem sido uma das áreas que tem desenvolvido estudos
científicos para melhor compreender e atender estas pessoas, no entanto, a Educação
Regular/Normal também já se começa a ocupar do atendimento de Pessoas com
Necessidades Educativas Especiais que, sendo um termo muito mais abrangente, vai
incluir pessoas com deficiência além das necessidades comportamentais, emocionais ou
sociais.
Desde a Declaração de Salamanca, surgiu o termo Necessidades Educativas
Especiais, que veio substituir o termo Criança Especial anteriormente utilizado para
designar a criança com deficiência. Porém, este novo conceito, não se refere apenas à
pessoa com deficiência e vai mais além, pois engloba toda e qualquer necessidade
considerada atípica e que demande algum tipo de abordagem específica por parte das
instituições, seja de ordem comportamental, social, física, emocional ou familiar.
Quadro n.º 152 – População Residente no Concelho com Deficiência em 2001
Unidade: N.º

Deficiência

Sem Grau

Inferior a 30%

De 30% a 59%

De 60% a 80%

Superior a 80%

Atribuído
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

9

1

-

1

8

59

9

5

19

10

Cerebral
Outra
Deficiência
Total

296

48

46

75

79

54,4%

8,8%

8,5%

13,8%

14,5%

Fonte: Censos 2001
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Gráfico n.º 63 – População Residente no Concelho com Deficiência em 2001

Outra Deficiência
Paralisia Cerebral
Sem Grau Atribuído
Mental

Inferior a 30%
De 30% a 59%

Motora

De 60% a 80%
Superior a 80%

Visual
Auditiva
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Censos 2001

Pelos dados fornecidos referenciados a 2001 e por insuficiência de estatísticas
mais recentes, constata-se a existência de um total de 544 deficientes no Concelho. A
maioria da população com deficiência, cerca de 54,4% não tem grau de incapacidade
atribuído e, por outro lado, 14,5% da população apresenta uma incapacidade superior a
80%. O tipo de deficiência com maior representatividade no Concelho é a Deficiência
Motora, com 176 casos identificados, sendo por isso urgente dotar o concelho de infraestruturas que facilitem a mobilidade a estas pessoas.
O tipo e 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 menos agradáveis
e dar oportunidade a essas pessoas, no sentido de poderem expressar o seu potencial.
Quadro n.º 153 – Tipo de Deficiência segundo o Escalão Etário em 2001
Unidade: N.º

Grupo Etário

Auditiva

Visual

Motora

Mental

Paralisia
Cerebral

Outra
Deficiência

0-14 Anos

1

7

-

1

2

3

15-24 Anos

1

14

8

12

1

12

25-54 Anos

20

36

35

30

9

27

55-64 Anos

7

14

25

11

2

14

65 ou +

26

48

108

19

5

42

Total

55

119

176

73

19

98

Fonte: www.ine.pt-Infoline
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Analisando o tipo de deficiência segundo o escalão etário, verifica-se que a faixa
etária mais afectada pela deficiência auditiva, visual, motora e outra deficiência, é a dos
65 anos ou mais e, por conseguinte, 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, como a velhice, surdez, dificuldades de
visão e de mobilidade.
No escalão dos 25-54 anos, correspondente a uma camada mais jovem em plena
idade activa, as deficiências com maior incidência são: a auditiva, visual, motora e
mental que, neste caso particular, poderão já ser de foro genético e/ou terem sido
provocadas por acidentes ambientais.
De acordo com esta análise, é necessário continuar a criar no Concelho
condições para que os deficientes sejam apoiados e eventualmente inseridos
profissionalmente, pois muitos deles ainda são bastante jovens, com as suas capacidades
intelectuais no auge. Neste contexto, será importante sensibilizar as entidades
empregadoras para este facto, nomeadamente para os condicionalismos e obstáculos
com que se deparam as pessoas com deficiência.
Quadro n.º 154 – População Residente Deficiente com 15 ou mais anos segundo o
Principal Meio de Vida em 2001

Principal Meio de Vida

N.º

Trabalho

73

Subsídio de Desemprego

7

Subsídio Temporário por Acidente de

5

Trabalho ou Doença Profissional
Outros Subsídios Temporários

1

Rendimento Social de Inserção

5

Pensão / Reforma

346

Apoio Social

13

A cargo da Família

73

Outra Situação

7

Fonte: www.ine.pt-Infoline
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Gráfico n.º 64 – Meio de Vida da População Residente com Deficiência com
15ou+anos em 2001
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Fonte: www.ine.pt-Infoline

Observando o quadro e gráfico respectivo, constata-se uma maioria de pessoas
deficientes com 15 anos ou mais a sobreviverem da 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.
No que diz respeito à pessoa com deficiência, é de salientar a existência de uma
Instituição Particular de Solidariedade Social direccionada para o seu apoio e auxílio –
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – Pólo de Oliveira do Conde.
Quadro n.º 155 – Famílias Clássicas segundo a sua Dimensão e o Número de
Deficientes em 2001
Unidade: N.º

Dimensão das Famílias

N.º de Deficientes e respectivas Famílias
S/Deficientes

C/1 Deficiente

C/2Deficientes

C/3Deficientes

C/3 ou + Def.

Com 1 Membro

592

41

0

0

0

Com 2 Membros

1 022

128

16

0

0

Com 3 Membros

684

96

20

2

0

Com 4 ou + Membros

936

132

20

-

6

Fonte: www.ine.pt-Infoline

No concelho de Carregal do Sal existem 461 famílias que têm deficientes a seu
cargo, sendo urgente aumentar os apoios aos deficientes e suas famílias, no sentido de
melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar.
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A maior parte dos deficientes está inserida em famílias de 2 membros, seguindose as famílias com 4 ou mais membros que, sendo já estruturas familiares numerosas
por si só, o facto de terem pessoas deficientes a seu cargo ainda agrava mais a situação.
Às entidades públicas e privadas compete-lhes investir em mais recursos físicos
e humanos para a eliminação das barreiras arquitectónicas, por um lado, e promover
mais acções de sensibilização alusivas à integração social das pessoas com deficiência,
por outro, visto muitas das vezes estas pessoas serem excluídas da sociedade por falta
de oportunidades, conduzindo a situações de pobreza e discriminação social.

ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, Delegação de
Viseu
A ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social, de âmbito nacional, tendo como fins estatuários, a
defesa dos direitos e a promoção da integração socioprofissional dos deficientes visuais.
Com delegação em Viseu há cerca de oito anos, a ACAPO é uma instituição sem
fins lucrativos e tem actualmente em todo o distrito mais de 300 utentes referenciados.
Actualmente, mantém Acordos de Cooperação com doze Câmaras do Sul do
Distrito de Viseu (Projecto «Reintegrar… Apoio Itinerante à Cegueira Adquirida em
Idade Tardia»): Carregal do Sal, Tondela, Santa Comba Dão, Penalva do Castelo, São
Pedro do Sul, Viseu, Castro Daire, Sátão, Mangualde, Vouzela, Vila Nova de Paiva e
Nelas; e com outras instituições, como o Centro de Formação Profissional de Viseu,
Centro Distrital de Segurança Social de Viseu, Visabeira Turismo S.G.P.S., Instituto
Piaget, Campus Universitário de Viseu, Fundação Joaquim dos Santos, Fundação para a
Divulgação das Tecnologias da Informação e Escola Superior de Educação de Viseu.
Os Objectivos Gerais da ACAPO de Viseu são:
Sensibilizar a opinião pública para a problemática de Deficiência Visual,
nomeadamente na realização de acções de sensibilização em escolas e comunidade em
geral;
Levantamento dos deficientes visuais e suas necessidades do Distrito de
Viseu;
Integrar ou reintegrar socialmente/profissionalmente os deficientes visuais;
Prestar apoio/orientação/encaminhamento à população com deficiência visual
e suas famílias;
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Articular com as diversas entidades envolvidas para uma melhor inserção a
nível escolar, profissional e social.
Os Destinatários para os quais se direcciona a ACAPO são Pessoas Cegas e
Amblíopes com grau de deficiência igual ou superior a 60%.
Para que um utente seja admitido nesta instituição, ou seja, possa beneficiar do
apoio da Instituição tem de ter deficiência visual. Entenda-se por Deficiência visual,
uma pessoa Cega ou com uma acuidade visual inferior a 1/10 (Amblíopes).
A este propósito, é necessário distinguir o conceito de Deficiência Visual e suas
Categorias:
Deficiência Visual: É um dano do Sistema Visual na sua globalidade ou
parcialmente, podendo variar quanto às suas causas (traumatismo, doença,
malformação, deficiente nutrição) e/ou natureza (congénita, adquirida, hereditária) e
traduz-se numa redução ou numa perda de capacidade para realizar tarefas visuais (ler,
reconhecer rostos, etc).
Segundo a OMS - Organização Mundial de Saúde, a Deficiência Visual
engloba 2 grandes Categorias: a Cegueira e a Amblíopia, diferenciadas em função dos
critérios de «acuidade visual» (do melhor olho após correcção) e «campo visual».
Cegueira: Podemos considerar uma pessoa cega como sendo aquela que não
possui potencial visual mas que pode, por vezes, ter uma percepção de luminosidade.
De um ponto de vista do desenvolvimento da pessoa com deficiência visual,
Cegueira pode ser de 3 tipos:
○Congénita: surge dos 0 ao 1 ano de idade;
○Precoce: surge entre o 1º e o 3º anos de idade);
○Adquirida: surge após os 3º anos de idade).
Amblíopia: Também conhecida por baixa-visão, significa uma reduzida
capacidade visual – qualquer que seja a origem – e que não melhora através de
correcção óptica. No caso de a Amblíopia se traduzir numa redução da acuidade visual
abaixo de 1/10, é costume classificá-la de «Amblíopia Profunda».
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Podemos distinguir 2 tipos de Amblíopia:
○Amblíopia Orgânica: com lesão do globo ocular ou das vias ópticas;
○Amblíopia Funcional: sem danos orgânicos.
Esta distinção é importante porque, contrariamente à amblíopia orgânica, a
amblíopia funcional é susceptível a um tratamento reeducativo (através de exercícios de
reabilitação adequados). Com frequência, este tipo de amblíopia atinge apenas um olho,
deixando o outro intacto. Um exemplo de amblíopia funcional é o Estrabismo.
Na área da Deficiência Visual, foi assinado um protocolo entre a Câmara
Municipal de Carregal do Sal e a ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de
Portugal 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 e cidadãs necessitados de reabilitação e assegurar o
financiamento do respectivo projecto.
Os Serviços prestados aos utentes do Concelho de Carregal do Sal são comuns
a todos os deficientes visuais com o mesmo tipo de necessidades, designadamente:
Atendimento Psicossocial a utentes e famílias;
Atendimento/Orientação/Encaminhamento das pessoas com deficiência visual;
Habilitação em orientação e mobilidade e actividades da vida diária;
Formação para os deficientes visuais nos seguintes âmbitos: Braille,
Informática e Assinatura a Negro;
Acompanhamento a Médicos ou Serviços, quando são sócios da Instituição.
Para além destes serviços, a ACAPO também desenvolve um conjunto
diversificado de Actividades que promovem o contacto e estabelecem as relações entre
associados, famílias e Instituição, das quais se destacam:
 Visitas guiadas a Museus, Monumentos Históricos e Exposições;
 Colónias de Férias;
 Festas e Convívios.
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Nos anos de 2006 e 2007, a Delegação de Viseu da ACAPO prestou os
seguintes apoios a pessoas portadoras de deficiência visual do concelho de Carregal do
Sal:
Quadro n.º 156 – Apoios prestados pela Delegação de Viseu da ACAPO

Freguesia

2006

2007

Total

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Beijós

5

-

8

-

13

Cabanas de Viriato

-

1

-

1

2

Currelos

-

1

2

1

4

Oliveira do Conde

-

-

2

-

2

Papízios

-

1

-

2

3

Total

5

3

12

4

24

Fonte: ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal – Delegação de Viseu

No ano de 2006, foram apoiados 8 utentes com deficiência visual no Concelho
de Carregal do Sal, nas áreas de: orientação e mobilidade; actividades da vida diária,
apoio psicossocial, formação em Braille e encaminhamento para entidades/instituições
no sentido de reinserção/reabilitação social e profissional.
Durante o ano de 2007, foram apoiadas 16 pessoas com deficiência visual do
Concelho, tendo recebido apoios idênticos aos de 2006, à excepção da formação na área
de Braille.
Em ambos os anos acima representados, o sexo masculino é predominante,
havendo um maior número de homens a receber apoio da parte da Instituição.
De um ano para o outro, verificou-se um aumento significativo do número de
utentes apoiados pela Delegação de Viseu da ACAPO na área de deficiência visual, que
faz realçar o imenso e intenso trabalho desenvolvido pela Instituição, quer na detecção
de novos casos, quer na reabilitação e reintegração de casos já sinalizados.
Quadro n.º 157 – Recursos Humanos da Delegação de Viseu da ACAPO
2 Técnicas Superiores de Serviço Social
1 Psicóloga
N.º de Funcionários: 6

1 Animadora Sócio-Cultural
1 Terapeuta Ocupacional
1 Administrativa

Fonte: ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal – Delegação de Viseu
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A ACAPO – Delegação de Viseu é constituída por uma Equipa Multidisciplinar,
da qual fazem parte: duas técnicas superiores de serviço social, uma psicóloga, uma
animadora sócio-cultural, uma terapeuta ocupacional e uma administrativa, funcionando
diariamente, de Segunda a Sexta-Feira, das 9.30h às 12.30h e das 14h às 18h.
É importante salientar que todo o trabalho desenvolvido implica uma
intervenção muito particular da parte da equipa multidisciplinar, sendo necessário, na
maioria das vezes, realizar esse mesmo trabalho no domicílio, dadas as muitas
limitações de que são portadores os utentes em questão. Tudo isto, num contínuo de
respostas ao mesmo tempo sucessivas e simultâneas, de modo a respeitar o processo de
desenvolvimento e evolução da pessoa e suas especificidades, como por exemplo a
idade em que surge a doença, o meio geográfico em que está envolvido ou ainda as
relações estabelecidas com familiares.

VÁRIOS – Cooperativa de Solidariedade Social, Crl (Tondela)
A VÁRIOS – Cooperativa de Solidariedade Social, Crl, encontra-se sedeada em
Tondela, estendendo a sua área de intervenção aos Concelhos de Santa Comba Dão,
Carregal do Sal e Mortágua.
Afirma-se como promotora de respostas junto das crianças, jovens e adultos
portadores de deficiência, doença mental, ou ainda, desfavorecidos em geral, para a sua
inserção académica, social, profissional e familiar, melhorando o nível de qualidade de
vida e auto-estima.
Quadro n.º 158 – Recursos Humanos da VÁRIOS
1 Director Administrativo
1 Director Técnico
1 Advogado
1 Técnico Oficial de Contas
N.º de Funcionários da Vários: 50

5 Pessoas no Apoio Administrativo
9 Monitores
14 Auxiliares
13 Assistentes Sociais
4 Psicólogos
1 Educador Social

Fonte: Vários – Cooperativa de Solidariedade Social, Crl

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

205

A Cooperativa Vários apresenta um conjunto de valências, das quais se
destacam:
 Formação Profissional – 2 Projectos;
 CAO – Centro de Actividades Ocupacionais;
 Lar residencial.
No âmbito da Formação Profissional, a Cooperativa Vários integra algumas
Acções-Tipo, contextualizadas nas Tipologias do Projecto «Desenvolvimento Pessoal e
Profissional»e «Integração no Mercado de Trabalho».
Ao nível do «Desenvolvimento Pessoal e Profissional», as Acções-Tipo que
estão em vigor são as seguintes:
-Informação, Avaliação e Orientação Profissional (I.A.O.P.): esta acção tem por
objectivo apoiar as pessoas com deficiência e/ou desfavorecidos em geral, de
idade igual ou superior a 15 anos ou após a conclusão da escolaridade
obrigatória, na tomada de decisões vocacionais adequadas, facultando-lhes os
meios, informação e apoios considerados indispensáveis à definição do seu
projecto de vida.
-Readaptação ao Trabalho (R.T.): visa proporcionar o apoio no exercício de
uma actividade profissional, condições e processos de adaptação e compensação
das limitações funcionais, no sentido de possibilitar um mais fácil desempenho
de tarefas a partir do aproveitamento da anterior experiência profissional a
pessoas que tenham adquirido deficiência, com idade legal para o trabalho e/ou
que já tenham exercido uma actividade profissional.
-Formação Profissional (F.P.): visa dotar pessoas com deficiência ou
desfavorecidos em geral, de idade igual ou superior a 15 anhos, ou após
conclusão da escolaridade obrigatória, de conhecimentos e competências
necessárias à obtenção de uma qualificação profissional, promovendo assim, a
igualdade de oportunidades no acesso à formação/emprego de jovens e adultos.
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No que diz respeito ao segundo caso, da «Integração no Mercado de
Trabalho», as Acções-Tipo desenvolvidas assentam essencialmente no:
-Apoio à Colocação e Acompanhamento Pós-Colocação
1. O Apoio à Colocação visa apoiar a integração profissional de pessoas com
deficiência ou desfavorecidos em geral, à procura do 1º emprego,
desempregados e/ou que pretendam mudar de emprego, que estejam inscritos no
Centro de Emprego e que possuam as condições mínimas para aceder ao
mercado de trabalho.
2. O Acompanhamento Pós-Colocação visa apoiar a manutenção e progressão
profissional de trabalhadores com deficiência em mercado de
trabalho/empregados. O acompanhamento
individualizado e contínuo.

define-se

pelo

seu

carácter

A valência CAO – Centro de Actividades Ocupacionais constitui-se como um
espaço de realização pessoal, de desenvolvimento de competências, promotor de
equilíbrio e gestor de conflitos: inter-pessoais, inter-geracionais e inter-institucionais.
Este Centro funciona desde 2001 e tem como finalidade:
Aproveitamento máximo das capacidades remanescentes das pessoas com
deficiência;
Facilitar a integração social;
Proporcionar o encaminhamento da pessoa com deficiência para programas de
integração sócio-profissional.
Os Destinatários e as Condições de Admissão são:
Ser portador de deficiência mental moderada, grave ou profunda;
Ter idade igual ou superior a 16 anos;
Não poder frequentar programas de integração profissional.
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Neste CAO desenvolvem-se actividades com componentes recreativas, lúdicas e
culturais, recaindo nas seguintes áreas:
Actividades da Vida Diária

Confecção de receitas de doçaria, pastelaria, almoços e
lanches; manutenção do espaço.

Desporto

Utilização do Pavilhão Desportivo e das Piscinas
Municipais de Tondela e Campo de Besteiros.

Higiene e Apresentação Pessoal
Informática
Espaço Lúdico
Trabalhos Manuais
Movimento e Relaxamento
Artes Plásticas
Estimulação Sensorial/Cognitiva
Auto-Representação
Experiências no Exterior

Higienização e tratamento de roupa e do utente.
Utilização do espaço das TIC; Realização do Jornal.
Realização de actividades lúdico-didáticas.
Concretização de trabalhos manuais.
Exercícios de concentração e relaxamento.
Execução de artes e ofícios artesanais.
Incentivo das capacidades sensoriais/cognitivas.
Estimulo da própria auto-representação.
Proporcionar ao utente meios que lhe permitam
conhecer as suas capacidades e motivação e desenvolver
as

possibilidades

de

inserção

pessoal,

social

e

ocupacional.

O Horário de Funcionamento do CAO é das 9h às 17.30h. Encerra Fins-deSemana, Feriados e à Segunda-Feira encerra às 14h.
A capacidade do CAO é de 30 utentes.
Por último, temos a valência Lar Residencial, constituindo-se como um
equipamento social que tem por finalidade acolher jovens e adultos portadores de
deficiência, proporcionando-lhes uma vida estruturada, com vista ao seu
desenvolvimento global.
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O funcionamento deste equipamento rege-se pela promoção de alguns Princípios
Orientadores e Fundamentais como:
Reconhecimento e Valorização Pessoais;
A Individualidade;
A Diversidade, sendo um espaço em que cada um pode mostrar os seus
sentimentos e capacidades.
O Lar Residencial apresenta como destinatários: jovens e adultos com qualquer
tipo ou grau de deficiência, de idade igual ou superior a 16 anos e que residam
preferencialmente no Concelho de Tondela ou na área geográfica da abrangência da
Vários.
Quadro n.º 159 – Serviços prestados pela VÁRIOS a Utentes do Concelho em 2007
Valências da VÁRIOS
Formação Profissional e

CAO-Centro de Actividades

Readaptação ao Trabalho

Ocupacionais

5H e 5M em FP

1H e 3M em CAO

1H e 1M em RT

Lar Residencial

Total

2M em LR (1 da FP e outra

16 Utentes

da RT)

Fonte: Vários – Cooperativa de Solidariedade Social, Crl

A Vários apoia 16 utentes do Concelho de Carregal do Sal, 4 em CAO e 12 ao
nível da Formação Profissional e Readaptação ao Trabalho, estando dois destes em Lar
Residencial.
Actualmente, a Vários, pelo menos uma vez por mês, realiza reuniões com os
formandos e famílias respectivas, nas antigas instalações camarárias, no sentido de
evitar a sua deslocação à sede em Tondela.
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ACÇÃO SOCIAL
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7 – Acção Social no Concelho de Carregal do Sal
A Câmara Municipal mantém como prioridade os mais carenciados do
Concelho. Assim, através do Serviço Social, tem prestado uma assistência e
acompanhamento permanentes. In Site da Câmara Municipal 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, que se
manifestam numa assistência e acompanhamento permanentes. Neste sentido a
Autarquia tem tomado e apoiado algumas medidas, tais como:
Atribuição de Fogos de Habitação para as famílias mais carenciadas e com
menos posses económicas, para que possam ter um lar;
Construção do Lar de Idosos de Cabanas de Viriato (obra realizada pelo
Centro Social Professora Elisa Barros Silva);
Construção do Lar da 3ª Idade (obra realizada pela Misericórdia de Carregal
do Sal);
Comparticipação na construção do Centro de Dia de Beijós;
Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do pós-secundário com dificuldades
financeiras;
Apoio e articulação com a ACAPO – Projecto «Reintegrar»;
Articulação com as IPSS do Concelho;
Componente de Apoio à Família e Comparticipações Familiares ao Programa
de Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar;
Protocolo de Utilização das Piscinas Municipais de Carregal do Sal por parte
da A.P.P.C. e, igualmente pelas crianças das Escolas do 1ºCEB e dos Jardins-deInfância;
Adesão ao Projecto do Rendimento Social de Inserção;
Enclave – Emprego Protegido para Pessoas Portadoras de Deficiência;
Colocação de uma viatura à disposição para prestação de serviços
domiciliários prestados pelo Centro de Saúde de Carregal do Sal;
Transporte de crianças do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal no
âmbito do Projecto de Intervenção Psicológica e de jovens com problemas para a
formação profissional e para o C.A.O. (Centro de Actividades Ocupacionais);
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Criação da Rede Concelhia de Instituições Promotoras de Saúde, em que a
Autarquia se constitui como parceira activa. O objectivo da constituição desta
rede passa pela promoção de acções e campanhas de informação que alertem
para hábitos e práticas saudáveis, porque «os conceitos de educação e saúde não
podem estar separados»;
Constituição da CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do
Concelho de Carregal do Sal e do CLAS – Conselho Local de Acção Social,
integrado na Rede Social;
Lançamento e apoio incondicional ao Projecto Natação para as Crianças das
Salas de Apoio de Educação Especial e criação do Programa «Desporto para
Todos»;
Realização de Encontros de Educação Especial no Concelho;
Lançamento e apoio incondicional ao Programa «Ser Criança»;
Para além de todas estas medidas e apoios, a Autarquia construiu Jardins e
Parques Infantis nalgumas localidades do Concelho e Zonas de Lazer noutras,
designadamente através de um programa comunitário.
A par das infra-estruturas já referidas, especialmente dedicadas ao bem-estar das
crianças e dos idosos, a Câmara Municipal promove o convívio entre as pessoas mais
idosas das várias IPSS, no sentido de ocuparem de forma mais agradável os seus tempos
livres, por um lado e, colónias de férias para os mais novos ou ainda, idas ao circo para
Escolas do 1ºCEB e Jardins de Infância e realização de Workshops e Acções de
Sensibilização, por outro.
Na área da Saúde, através do Serviço Social, a Câmara colabora ainda nos
Peditórios da Liga Portuguesa Contra o Cancro, nas Recolhas de Sangues que se
realizam regularmente, tal como noutros tipos de rastreios (p.ex. de Audição).
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7.1.– Caracterização das Instituições de Solidariedade Social
Um dos principais problemas do Concelho em termos demográficos tem sido o
envelhecimento da população. Para colmatar, atenuar e/ou minimizar um pouco essa
problemática existem no Concelho várias Instituições de Solidariedade Social que
prestam apoio essencialmente aos idosos, mas também aos deficientes e a crianças.
Estas Instituições são muitas vezes o único auxílio que muitas famílias possuem para
cuidar dos seus familiares e fazer face aos inúmeros encargos da vida quotidiana.
As IPSS são constituídas por iniciativa de particulares, não sendo a sua
administração exercida nem pelo Estado nem por nenhuma autarquia local e não tendo
em vista fins lucrativos, predominando sempre o propósito de Solidariedade e Justiça
Social.
Quadro n.º 160 – IPSS existentes no Concelho
Instituição

Início de

Valências

N.º Utentes

Resposta
Centro Social Professora

1988

Elisa Barros Silva

Acordos

Recursos

Seg. Social

Humanos

-Lar

34

25

-Apoio

49

35

21

-UAI

10

10

12

-Lar

4

4

-CAO

29

30

-Lar

15

12

-Apoio

15

15

Freguesia
Cabanas de
Viriato

Domiciliário
Fundação José Nunes

1998

Martins
APPC – Pólo de Oliveira do

2000

Conde

Cáritas Paroquial de Oliveira

1991

do Conde

Domiciliário
Apoio D.

21

Oliveira do
Conde

6
7

5

-Lar

30

20

-Creche

33

20

-«Ninho»

36

44

-Mini-Lar

8

-

-Apoio

30

25

37

30

Integrado
Santa Casa da Misericórdia
de Carregal do Sal

1986

Cáritas Paroquial de Parada
1993

24

Currelos

10

Parada

8

Beijós

8

Sobral

Domiciliário
Cáritas Paroquial de Beijós

Apoio
1988

Centro de Dia «Mão Amiga»

2004

Domiciliário
Centro Dia

5

5

Centro Dia

11

-
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Todas as Freguesias do Concelho, à excepção de Papízios, possuem Instituições
de Solidariedade Social com diversas valências (Lar, Centro de Dia, Centro de
Actividades Ocupacionais, Apoio Domiciliário, Unidade de Apoio Integrado, Creche).
A Santa Casa da Misericórdia, localizada na freguesia de Currelos, é a única
IPSS com equipamentos de apoio à 1ªInfância no Concelho de Carregal do Sal.
Deste modo, estas Instituições são o exemplo vivo e actuante dos movimentos
imparáveis de pessoas e grupos que «fazem com que as coisas aconteçam» no mundo,
começando por um «mundo» mais pequeno e próximo, a nossa aldeia, vila, cidade,
bairro, enfim, a nossa terra!
Centro Social Professora Elisa Barros Silva22
O Centro Social Professora Elisa Barros Silva é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social sem fins lucrativos, com sede em Cabanas de Viriato.
Foi fundado em 1988 e tem como actividade principal a Acção Social destinada
aos mais idosos e desprotegidos. Assim, a sua preocupação central reside no bem-estar
dos utentes, prestando cuidados que vão desde a saúde à animação e apoio psicossocial.
A Instituição tem 2 valências:
Lar Residencial: Resposta social desenvolvida em alojamento colectivo de
utilização temporária ou permanente, que proporciona serviços às pessoas idosas.
Resposta esta formulada para idosos em situação de maior risco de perda de
independência e/ou autonomia, relativamente à satisfação das suas necessidades básicas.
No Lar são prestados variados serviços aos 34 utentes, que actualmente usufruem desta
valência, tais como: alojamento com vigilância e apoio permanente 24 horas por dia;
confecção e distribuição de refeições; lavagem e tratamento de roupas; cuidados de
higiene pessoal e conforto; apoio em deslocações ao exterior; apoio/acompanhamento
psicossocial e estabelecimento de contactos com o exterior e articulação com serviços
da comunidade. O Acordo com a Segurança Social é para 25 utentes.
22

Critérios de Admissão de um idoso nesta Instituição:
-Pessoas com 65 anos ou mais 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/ou 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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O Centro possui 17 quartos, com 34 camas por eles distribuídas. Dos 34 utentes,
somente um é autónomo, 9 são semi-dependentes e a maioria (24 utentes) são
totalmente dependentes.
Relativamente ao género, predomina o sexo feminino, com 25 Mulheres e os
restantes Homens.
Em relação ao estado civil dos utentes, verificam-se 5 homens viúvos, 2 casados,
1 solteiro, 1 divorciado, 19 mulheres viúvas, 5 solteiras e 1 casada.
A média de idade dos utentes é superior aos 80 anos.
Os utentes são maioritariamente provenientes do Concelho de Carregal do Sal,
ou seja, 29 utentes do número total, havendo 3 do Concelho de Tondela, 1 de Tábua e 1
de Lisboa.
O Horário de Visitas aos utentes em Lar Residencial efectua-se das 14h às 16h e
das 17h às 18h, de 2ª Feira a Domingo.
Por último, é importante referir que o Centro Social Professora Elisa Barros
Silva apresentou e tem aprovada uma candidatura ao Programa PARES para construção
de um lar residencial a par da creche já referida.
Apoio Domiciliário: Resposta social que se traduz na prestação de cuidados
individualizados e personalizados a indivíduos e famílias quando, por motivo de
doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou
permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida
diária.
No Apoio ao Domiciliário, os 49 utentes da Instituição são apoiados através dos
seguintes serviços: confecção, transporte e distribuição de refeições; limpeza e
arrumação de domicilio; lavagem e tratamento de roupas; cuidados de higiene pessoal e
conforto; auxílio do utente nas refeições (quando tal se revelar necessário); apoio em
deslocações ao exterior; apoio/acompanhamento psicossocial; apoio em situação de
urgência. O Acordo com a Segurança Social é para 35 utentes.
Do número total de utentes, o género feminino está em maioria com 27
Mulheres, havendo 22 Homens.
O Horário de Funcionamento deste tipo de apoio é das 8h às 20h de 2ª Feira a
Domingo.
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Objectivos da Instituição:
A valência Lar Residencial possui os seguintes objectivos:
-Proporcionar serviços permanentes e adequados à satisfação das necessidades
básicas dos seus residentes (alojamento, saúde, alimentação, higiene pessoal e do
ambiente, segurança, conforto, comunicação, participação, entretenimento, ocupação de
foro social, cultural e espiritual);
-Prestar os apoios necessários às famílias dos idosos no sentido de fortalecer a
relação inter-familiar e preservar os laços familiares.
Na valência Apoio Domiciliário, temos como objectivos, os seguintes:
-Prevenir situações de dependência e promover a autonomia, contribuindo assim,
para retardar ou evitar a institucionalização;
-Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de
modo a contribuir para o seu bem-estar e equilíbrio;
-Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades básicas e actividades
da vida diária.
Quadro n.º 161 – Recursos Humanos da Instituição
Técnica Superior de Serviço Social
Técnica de Animação
Encarregada de Sector
Total do N.º de Funcionários: 21

14 Ajudantes de Acção Directa
2 Ajudantes de Cozinha
2 Cozinheiras

Fonte: Centro Social Professora Elisa Barros Silva

Ao nível de Cuidados de Saúde, todas as semanas e sempre que haja
necessidade, a Equipa de Apoio do Centro de Saúde, constituída, regra geral, por 3
Médicos, 1 Enfermeiro e 1 Fisioterapeuta (a tempo parcial), desloca-se ao Centro
Social, para proceder aos tratamentos e cuidados necessários.
O Centro Social Professora Elisa Barros Silva procura sempre manter um
contacto regular com a família do idoso e, em caso de urgência, contactam
imediatamente os seus familiares para que estejam ao corrente do sucedido.
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Actividades Desenvolvidas:
As actividades desenvolvidas com os utentes do Centro Social são bastante
diversificadas e consistem essencialmente em: Passeios; Natação; Colónias de Férias;
Comemoração de Épocas Festivas, Convívios, etc.
Semanalmente, desenvolvem um conjunto de actividades com a Animadora, tais
como: Ginástica Passiva; Hidroginástica; (utilizando as Piscinas Municipais)
Fisioterapia; Musicoterapia; Teatro; Dança; Visita de alunos de várias escolas do
Concelho e vice-versa.
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 o intercâmbio de saberes. Muitas destas
actividades, regra geral, realizadas anualmente, consistiram nas já referidas visitas às
Escolas, Bibliotecas (quer à Municipal quer à da EBI Aristides de Sousa Mendes) por
parte dos idosos e dos alunos, no sentido de permitir e proporcionar a interacção e
contacto directo entre as duas gerações, designadamente através de representações
teatrais, conto de histórias, jogos tradicionais, etc.
No contexto dos Programas OTL’s, o Centro Social, contou com a colaboração
de 12 jovens, sendo que 6 deles foram colocados através do IPJ e os outros, por via da
Instituição, nas mais diversas tarefas, desde o auxílio nas refeições e deslocações ao
exterior à animação e apoio psicossocial. (Dados de Julho de 2007)
Fundação Comendador José Nunes Martins
A Fundação José Nunes Martins é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social, com sede na Vila, Freguesia de Oliveira do Conde e Concelho de Carregal do
Sal. A Fundação foi criada no dia 1 de Novembro de 1958, com estatutos reformulados
pelo Despacho de 16 de Abril de 1998 do Secretário de Estado da Inserção Social.
A Instituição possui actualmente 2 valências:
UAI – Unidade de Apoio Integrado23, 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.
23

Critérios de Admissão de um Idoso para a UAI da Instituição:
A admissão dos 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 5 anos, devendo apresentar documento comprovativo da
naturalidade ou residência. É abrangido por este ponto, o conjugue de qualquer pessoa que requeira a admissão;
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Presta apoio a 10 utentes ao nível da alimentação, higiene, cuidados de saúde e
tratamento de roupas. Tem capacidade para 10 utentes, sendo o acordo com a Segurança
Social para esse número.
Do número total de utentes, destacam-se 7 Mulheres e 3 Homens, sendo que 6
deles (4 Mulheres e 2 Homens) são dependentes, 1 semi-dependente (1 Mulher) e 3
autónomos (2 Mulheres e 1 Homem).
Em relação ao estado civil, encontram-se 4 Mulheres viúvas, 3 Mulheres
casadas, 2 Homens solteiros e 1 viúvo. A média de idade dos utentes ronda os 80 anos.
Os utentes são oriundos do Concelho de Carregal do Sal.
Lar de Idosos24 presta apoio a 4 Mulheres, possui capacidade também para 4 e
mantém acordo com a Segurança Social para o mesmo número. Existem 3 quartos e 4
camas.
O grau de autonomia destas idosas é de total dependência, necessitando de
auxílio até para as tarefas que nos parecem mais básicas de executar.
Relativamente ao estado civil, 2 delas são solteiras e as outras 2 viúvas. A média
de idade das idosas é aproximadamente de 80 anos.
As utentes são todas do Concelho de Carregal do Sal.
Objectivos da Instituição:
Ao nível da valência de UAI, a Fundação José Nunes Martins destina-se a um
grupo heterogéneo de pessoas (habitantes do Concelho) com necessidade de prestação
de cuidados de saúde continuados e de apoio social, qualquer que seja a sua idade e
origem – Domicílio ou Instituição, Centro de Saúde, Lar de Idosos, Centro de Saúde,
Hospital.
-Comunicação da equipa acompanhada pelos elementos de identificação ou outros que a mesma entenda como 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.
24

Critérios de Admissão de um Idoso para o Lar Residencial da Instituição:
-Naturalidade ou residência na área geográfica, definida nos estatutos da Instituição;
-Isolamento social e/ou geográfico;
-Comprovada ausência de apoio familiar;
-Desajustamento e/ou conflito familiar grave;
-Insuficiência de recursos económicos e de condições habitacionais ou outras que impossibilitem a permanência do idoso no seu
domicilio, mesmo com apoio ao nível do Centro de Dia ou Apoio Domiciliário;
-Idoso que tenha conjugue internado na mesma Instituição.
Nota: A prioridade de cada situação será encontrada pela conjugação dos vários itens, em caso de empate, poderá funcionar a data
de inscrição.
São Condições de Admissão:
-Possuir idade igual ou superior a 65 anos, salvo casos excepcionais a considerar individualmente;
-Não sofrer de doença infecto-contagiosa ou outra que perturbe o regular funcionamento da Instituição;
-Manifestar vontade em ser admitido;
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Para a concretização deste fim, constituem objectivos específicos da Fundação
os seguintes:
-Atender pessoas, cuja situação clínica e social não é passível 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 condições de autonomia de forma a habilitá-las a regressar ao seu
domicílio ou ambiente sócio-familiar, mesmo que necessitem de Apoio Domiciliário
Integrado.
A valência de Lar Residencial é destinada, com carácter permanente ou
temporário, a pessoas idosas de ambos os sexos, deslocadas/desfasadas do meio social e
familiar, que não sejam autónomas na satisfação das suas necessidades básicas e
expressem livremente a sua vontade em ser admitidas.
Os objectivos específicos desta valência são:
-Assegurar a satisfação das necessidades básicas da pessoa – Alojamento,
Alimentação, Saúde, Higiene, Conforto e Ocupação/Lazer;
-Promover a continuidade ou o restabelecimento das relações familiares e de
vizinhança;
-Garantir e respeitar a independência, a individualidade, a privacidade e a livre
expressão de opinião;
-Assegurar o acompanhamento psico-social e o tratamento, sendo caso disso;
-Favorecer os sentimentos de interacção, auto-estima e segurança, de forma a
contribuir para a estabilização e o retardamento do processo de envelhecimento.
Quadro n.º 162 – Recursos Humanos da Instituição
Directora Técnica (Assistente Social)
Total do N.º de Funcionários: 12

2 Ajudante de Lar
8 Auxiliares da Acção Directa
1 Lavadeira

Fonte: Fundação José Nunes Martins

Ao nível da Saúde, a Fundação José Nunes Martins recebe todas as semanas a
Equipa de Apoio do Centro de Saúde, contando com a presença de dois enfermeiros, um
médico e um fisioterapeuta para prestar os tratamentos necessários aos utentes.

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

219

No que se refere à Alimentação, a Fundação é abastecida pela APPC – Pólo de
Oliveira do Conde (Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral).
Quadro n.º 163 – Horários da Instituição

Horário de Serviço/Atendimento

2ª a 5ª Feira das 9h às 17.30h (descanso da 13h-14.30h)

Horário de Visitas ao Lar

2ª Feira a Domingo das 14h às 16h e das 17h às 19h

6ª Feira das 9h às 17.30h

Fonte: Fundação José Nunes Martins

O horário de funcionamento do UAI e do Lar é das 8h às 4h; das 4h à 00h e da
00h às 8h, de Segunda-Feira a Domingo. Funciona em Regime de Internato, sendo o
acompanhamento dos utentes feito 24h por dia.
As visitas aos utentes da Instituição por parte de familiares e/ou amigos
decorrem com alguma regularidade. Em caso de necessidade ou noutras situações
similares, a Fundação procura, sempre que possível, manter contacto com a família do
utente.
Actividades Desenvolvidas:
As actividades desenvolvidas com os idosos consistem essencialmente em
passeios, almoços e convívios. Relativamente aos convívios, todos os anos é realizado o
Dia do Idoso, que reúne idosos das várias Instituições de Solidariedade Social do
Concelho, permitindo a interacção entre eles.
Não são desenvolvidas mais actividades com os utentes, dadas as suas
limitações, designadamente a nível físico. (Dados de Julho de 2007)
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – Pólo de Oliveira do Conde
O Pólo de Oliveira do Conde faz parte do Núcleo Regional de Viseu da
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Este Núcleo é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social, fundada em 1982, face às necessidades sentidas por um grupo
de Pais e Técnicos, na tentativa de dar 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.
Mediante as exigências sentidas ao longo dos tempos, foram-se adequando as
soluções mais convenientes a cada caso individual e específico, tendo sempre como
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objectivo fundamental, a integração social da criança, jovem e adulto portador de
deficiência.
A APPC, durante todo o percurso da sua existência e respectiva actuação, foi-se
apercebendo que, uma intervenção descentralizadora dos serviços, ou seja, 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
de um protocolo entre a Câmara Municipal, a Fundação José Nunes Martins e a
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Este Pólo nasce da urgência em responder
às carências sentidas por pessoas portadoras de deficiência e também em apoiar as suas
famílias, que se deparam no dia-a-dia com uma série de dificuldades. A sua actuação
abrange cinco concelhos base: Nelas, Carregal do Sal, Santa Comba Dão, Tondela e
Mortágua.
A Associação de Paralisia Cerebral possui 2 valências:
C.A.O. – Centro de Actividades Ocupacionais25: É uma resposta social
desenvolvida em equipamento, na comunidade ou no domicílio, que se destina à
integração social da pessoa com deficiência grave ou profunda, de idade superior a 16
anos, impossibilitada de ser integrada no mercado de trabalho. Esta estrutura visa
promover a inserção social do jovem/adulto com deficiência grave, favorecer o
equilíbrio familiar, procurando desenvolver um leque de actividades onde as vertentes
de bem-estar e realização pessoal estão bem definidas.
O C.A.O. tem capacidade para 30 utentes; presta apoio actualmente a 29 e
possui acordo com a segurança social para 30.

25

Critérios de Admissão de uma Pessoa com Deficiência para o C.A.O.
-Ser portador de Paralisia Cerebral ou outra deficiência grave;
-Ter idade igual ou superior a 16 anos e não reunir as condições para aplicabilidade do regime de emprego protegido ou outra
qualquer resposta ao nível de 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.
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Quadro n.º 164 – N.º de Utentes do C.A.O. por Faixa Etária e Género

Faixa Etária

Sexo/Género

Total

Masculino

Feminino

16-30 Anos

3

9

12

31-45 Anos

12

5

17

Total

15

14

29

Fonte: APPC – Pólo de Oliveira do Conde

Quadro n.º 165 – N.º de Utentes do C.A.O. por Grau de Autonomia

Grau de Autonomia

Total

Minimamente Autónomos

Semi-Autónomos

Totalmente Dependentes

11

6

12

29

Fonte: APPC – Pólo de Oliveira do Conde

Quadro n.º 166 – N.º de Utentes do C.A.O. Com e Sem Família

Utentes com Família

Utentes sem Família

Total

26

3

29

Fonte: APPC – Pólo de Oliveira do Conde

Mediante visualização dos quadros representados, observa-se um certo equilíbrio
no que concerne ao sexo dos utentes apoiados pela Instituição, somando um total de 29
utentes.
Constata-se, também, que 12 dos utentes apoiados nesta valência apresentam
deficiência grave ou profunda, sendo totalmente dependentes, 11 deles são
razoavelmente autónomos e os restantes são semi-autónomos.
A maioria dos utentes do C.A.O. tem família, à excepção de 3 deles.
Em relação ao concelho de origem, 8 utentes são provenientes de Santa Comba
Dão, 5 de Tondela, 4 de Nelas e 4 de Carregal do Sal, 3 de Viseu, 1 de Mortágua, 1
Mangualde, 1 de São João da Pesqueira e 1 de Sátão.
O Centro de Actividades Ocupacionais funciona em regime de semi-internato,
de 2ª a 6ª Feira, das 8h às 17.30h.
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Lar Residencial26: É uma resposta social desenvolvida em equipamento,
destinada a acolher utentes com deficiência, de ambos os sexos, que se encontrem
impedidos temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar normal. Este
equipamento visa proporcionar um meio residencial tão semelhante quanto possível ao
familiar, quer pela sua dimensão física, quer pelo número de residentes. Pretende-se
com esta unidade dar resposta às solicitações provenientes das famílias, sendo o apoio
prestado de carácter permanente ou temporário.
O Lar Residencial acolhe actualmente 15 utentes; (da totalidade dos 29 em
C.A.O.) tem capacidade para o mesmo número e acordo com a segurança social para
12.
Quadro n.º 167 – N.º de Utentes do Lar Residencial por Faixa Etária e Género
Faixa Etária

Sexo/Género

Total

Masculino

Feminino

16-30 Anos

2

2

4

31-45 Anos

6

5

11

Total

8

7

15

Fonte: APPC – Pólo de Oliveira do Conde

Quadro n.º 168 – N.º de Utentes do Lar Residencial por Grau de Autonomia
Grau de Autonomia

Total

Minimamente Dependentes

Totalmente Dependentes

6

9

15

Fonte: APPC – Pólo de Oliveira do Conde

Quadro n.º 169 – N.º de Utentes do Lar Residencial Com e Sem Família

Utentes com Família

Utentes sem Família

Total

12

3

15

Fonte: APPC – Pólo de Oliveira do Conde

26

Critérios de Admissão de uma Pessoa com Deficiência para o C.A.O.
-Ser portador de Paralisia Cerebral ou outra deficiência grave;
-Ter 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 Carregal do Sal, Nelas, Tondela, Santa Comba Dão e Mortágua;
-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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A maioria de utentes na valência de Lar Residencial é totalmente dependente,
tendo de ser auxiliados em todo o tipo de tarefas, mesmo aquelas que, à primeira vista,
parecem as mais básicas de executar.
Os utentes sem família em Lar Residencial representam uma minoria da amostra
total, o que é um factor bastante positivo, pois o apoio familiar é crucial, ainda mais
quando se tratam de pessoas portadoras de deficiência, que necessitam de afectos e
carinhos redobrados.
Relativamente à origem dos utentes, constata-se que, 4 são provenientes de
Santa Comba Dão, 2 de Mangualde, 2 de Nelas e 2 de Viseu, 1 de Carregal do Sal, 1 de
Tondela, 1 de Mortágua, 1 de São João da Pesqueira e 1 de Sátão.
O Lar Residencial funciona 365 dias por ano, em regime de internato. Os turnos
são, da 1h às 8.30h; das 8.30h às 17.30h e das 17.30 à 1h.
Objectivos da Instituição:
A valência C.A.O. apresenta os seguintes 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 seus recursos, bem como
a realização de iniciativas que contribuam para a integração social da pessoa com
deficiência e promoção da mudança de atitudes.
A valência Lar Residencial pretende dar resposta a Objectivos, tais como:
a) Proporcionar alojamento que se aproxime, tanto quanto possível, do ambiente
familiar a jovens/adultos que estejam impossibilitados de residir em meio familiar;
b) Proporcionar meios que contribuam para a melhoria da sua qualidade de vida,
autonomia, socialização e integração social, bem como promover estratégias de reforço
da auto-estima;
c) Privilegiar a interacção com a família e com a comunidade, no sentido de
integração social dos utentes.
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Tipos de Deficiência dos Utentes da APPC:
-Sequelas de Traumatismo Craniano (acidente de viação);
-P.C. – Diplegia Espática, atraso motor;
-P.C. – Forma Mista (piramidal+atáxia);
-Anoxia Neonatal, atraso psicomotor+tetraparésia espática;
-P.C. – Hemiparésia à Esquerda Espática
-P.C. – Tetraparésia Espática por encefalite post-vacinal;
-P.C. – Tetraparésia Espática, anóxia neonatal, atraso psicomotor;
-P.C. – Hemiparésia à Esquerda Espática; Crises convulsivas generalizada de
difícil controle;
-P.C. – Hipotónica (forma extra piramidal de P.C.);
-Hemiparésia Direita; anoxia neonatal;
-P.C. – Forma Mista (piramidal+extrapiramidal); atraso psicomotor grave;
-Hemiparésia Direita Espática;
-P.C. – Tetraparésia Espática; epilepsia+convulsões;
-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 (piramidar+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.
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Actividades Desenvolvidas:
São desenvolvidas actividades diversas, que variam consoante o grau de
autonomia dos utentes:
-Serviços Domésticos; Jardinagem; Tapeçaria; Expressão Plástica; Snooezlen
(Técnica de Relaxamento Holandesa); Teatro de Fantoches; Expressão corporal;
Natação;
Cozinha
Pedagógica;
Lavandaria;
Dança/Movimento;
Ginásio/Psicomotricidade; Cuidados Pessoais.
Quadro n.º 170 – Recursos Humanos da APPC - Pólo de Oliveira do Conde
C.A.O.

Lar Residencial

1 Técnica Superior de Serviço Social (simultaneamente Coordenadora Técnica)
1 Auxiliar Administrativa
1 Motorista (a partir de Setembro dois)
1 Cozinheira
1 Ajudante de Cozinha
1 Psicóloga

6 Auxiliares de Estabelecimento e Apoio a Pessoas com

1 Técnica de Educação Especial e Reabilitação

Deficiência (com carga horária completa)

1 Animador Sócio-Cultural

2 Auxiliares de Estabelecimento e Apoio a Pessoas com

1 Monitora

Deficiência (com carga horária incompleta, 1 com 24h e

4 Auxiliares de Estabelecimento e Apoio a Pessoas com

outro com 16h)

Deficiência
Fonte: APPC – Pólo de Oliveira do Conde

N.º Total de Recursos Humanos da Instituição: 21 Funcionários

O horário de atendimento ao público é efectuado na APPC, de Segunda a SextaFeira, das 9h às 13h e das 14h às 17h.
A Equipa do Centro de Saúde, sempre que solicitada, desloca-se à instituição
para proceder aos cuidados médicos necessários (enfermagem, fisioterapia, medicina,
etc), embora não exista nenhum protocolo estabelecido entre a APPC e o Centro de
Saúde de Carregal do Sal.
CARÊNCIAS

Actualmente, a APPC – Pólo de Oliveira do Conde manifesta carências,
nomeadamente ao nível de pessoal médico. É de toda a necessidade, a presença de um
Médico fixo, no sentido de prestar o apoio directo e necessário aos utentes.
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Dificuldades sentidas pelos Utentes e pelos Técnicos/Instituição (APCC)
Ao nível dos Utentes
-Integração na Comunidade: Os cidadãos em geral têm um olhar diferente para
este tipo de pessoas portadoras de deficiência, que se faz notar ainda mais em
meios pequenos;
-Entrave causado pelas Barreiras Arquitectónicas: Limitações em aceder a
diversos edifícios, a caixas de Multibanco, etc, visto ainda não estarem
devidamente preparados e adequados às necessidades específicas deste tipo de
população;
-Aceitação da sua Própria Deficiência: Dificuldade em aceitar a sua deficiência e
dependência e, também todas as consequências que delas decorrem.
Ao nível dos Técnicos/Instituições
-Falta de Apoios Financeiros: A realidade económica não é muito risonha nos
dias que correm;
-A tutela das IPSS, que é a Segurança Social, está muito afastada da realidade e
das necessidades destas pessoas;
-Falta de colaboração por parte das respectivas famílias: Ás vezes, as coisas são
planeadas de determinada forma e não se obtém a devida colaboração da parte
dos familiares, sendo necessário um maior envolvimento deles em todo o
processo de reabilitação dos utentes. (Dados de Julho de 2007)
Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde
A Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde é uma Instituição de Solidariedade
Social, com sede em Oliveira do Conde.
Iniciou a sua actividade no dia 5 de Agosto de 1991, através da prestação de
serviços voltados para o Apoio Domiciliário e Apoio Domiciliário Integrado de casos
expressamente mais urgentes.
Assim, esta IPSS possui 2 valências:
 Apoio Domiciliário com alimentação e higiene, prestando apoio a 15 utentes,
sendo o acordo para 15;
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 Apoio Domiciliário Integrado, apoiando actualmente 7 utentes, tendo acordo
com a Segurança Social para 5.
Total de Utentes apoiados pela Cáritas de Oliveira do Conde: 22 Utentes
A sede da Instituição realiza atendimento ao público todos os dias, de Segunda a
Sexta-Feira, das 9h às 13h e das 14.30h às 17.30h.
O horário de funcionamento de ambas as valências é efectuado de Segunda a
Sexta-Feira, das 9h às 13h e das 14.30h às 17h e Sábados, Domingos e Feriados, das 9h
às 12.30h.
Quadro n.º 171 – Recursos Humanos da Instituição
1 Encarregada Geral
Total do N.º de Funcionários: 6

1 Ajudante de Acção Directa de I
3 Ajudante de Acção Directa de II
1 Cozinheira

Fonte: Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde

Esta instituição ainda conta com a colaboração de 2 Voluntários, realizando
tarefas diversas, desde ajudante de cozinha a ajudante de acção directa, consoante a
necessidade verificada no momento.
No âmbito do 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, todos os meses é realizada uma reunião, contando com a presença
assídua das Assistentes Sociais da Câmara Municipal, da Segurança Social e da
Fundação José Nunes Martins, no sentido de analisar e apurar os casos mais urgentes e
prioritários, a fim de serem transferidos para a UAI – Unidade de Apoio Integrado da
Fundação José Nunes Martins. (Dados de Julho de 2007)
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Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal
A Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, fundada no dia 23 de Dezembro de 1986.
A Instituição tem actualmente três valências:
 Creche27: É uma resposta social destinada a crianças dos 4 meses aos 3 anos,
com componente de apoio à família, incluindo o serviço de almoço, lanche e
prolongamento de horário.
Iniciou a sua actividade no dia 1 de Setembro de 2006, sendo uma das valências
mais recentes da Instituição.
Beneficiam deste serviço 33 crianças, desenvolvendo variadas actividades,
designadamente:
→Expressão Plástica e Musical
→Desenvolvimento Motor, Psíquico e Sensorial
→Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
→Domínio da Matemática
→Expressão Dramática
→Formação Pessoal e Social
→Passeios
→Festa de Natal
Este tipo de valência possui capacidade para 33 crianças, tendo celebrado acordo
com a Segurança Social para 20.
O horário de funcionamento da creche é de Segunda-Feira a Sexta-Feira, das
07.45h às 18.30h.28
27
Condições de Admissão na Creche:
Na admissão de utentes, deve-se atender às seguintes condições:
-Ter idade compreendida entre os 4 meses e os 3 anos de idade, podendo estes limites ser ajustados aos casos excepcionais,
designadamente para atender às necessidades dos pais
-As crianças só poderão ser entregues aos pais ou a alguém devidamente credenciado e registado em ficha própria
-A troca de informação no acto da recepção/saída das crianças (cuidados especiais, situações de excepção, ou outras de interesse
para o conhecimento e desenvolvimento da criança) deverão ser anotados em ficha própria
Deve-se ter em atenção os seguintes critérios de prioridades:
1.
Idade
2.
Crianças em situação de risco;
3.
Crianças com mais fracos recursos económicos
4.
Crianças com NEE
5.
Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar aos filhos os cuidados necessários
6.
Crianças com irmão/s a frequentar o mesmo estabelecimento
7.
Crianças cujos pais trabalham na área de implantação do estabelecimento
8.
Crianças de famílias numerosas
9.
Crianças residentes na área de implantação do estabelecimento
2
Nota: Em Época de Férias Escolares a Creche interromperá as suas actividades nos Feriados, Segunda-Feira de Páscoa, 24 de
Dezembro e 31 de Dezembro. No mês de Agosto encerra para férias.
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 «Ninho»29: É uma resposta social destinada a crianças dos 3 aos 5/6 anos,
incluindo também a componente de apoio à família, com almoço, lanche e
prolongamento de horário.
Iniciou o seu trabalho no dia 22 de Março de 1986, acolhendo actualmente 36
crianças e desenvolvendo diversas actividades com elas, tais como:
→Expressão Plástica e Musical
→Desenvolvimento Motor, Psíquico e Sensorial
→Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
→Domínio da Matemática
→Expressão Dramática
→Formação Pessoal e Social
→Natação
→Passeios
→Festa de Natal
A capacidade do «Ninho» é para 44 crianças, sendo o acordo com a Segurança
Social para o mesmo número.
Nota: Ao nível da Educação Especial, são identificados todos os anos alguns
casos que, são imediatamente encaminhados para a Equipa de Intervenção Precoce.30
Na valência «Ninho» foram identificados 2 casos de crianças com dificuldades
ao nível da linguagem (sendo que uma delas manifesta igualmente pequenas
dificuldades ao nível do grafismo).

29
Condições de Admissão de Utentes no «Ninho»:
Na admissão de utentes deve-se atender às seguintes condições:
-Ter idade a partir dos 3 anos de idade
-As crianças só poderão ser entregues aos pais ou a alguém devidamente credenciado e registado em ficha própria
-A troca de informação no acto da recepção/saída das crianças (cuidados especiais, situações de excepção, ou outras de interesse
para o conhecimento e desenvolvimento da criança) deverão ser anotados em ficha própria
-Deve-se ter em atenção os seguintes critérios de prioridades:
1.
Idade
2.
Crianças em situação de risco;
3.
Crianças com mais fracos recursos económicos
4.
Crianças com NEE
5.
Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar aos filhos os cuidados necessários
6.
Crianças com irmão/s a frequentar o mesmo estabelecimento
7.
Crianças que tenham frequentado a creche do mesmo estabelecimento
8.
Crianças cujos pais trabalham na área de implantação do estabelecimento
9.
Crianças de famílias numerosas
10. Crianças residentes na área de implantação do estabelecimento
30

Relembre-se que a Equipa de Intervenção Precoce se destina a crianças dos 0-3 anos com deficiência, risco de grave atraso e/ou
risco ambiental (condições sócio-económicas)
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O horário de funcionamento efectua-se das 7.45h até às 18h, de Segunda-Feira a
Sexta-Feira.31
►A Creche e o «Ninho» continuam a ser os únicos equipamentos de apoio à
1ªInfância predominantes no Concelho de Carregal do Sal, no âmbito do trabalho
realizado pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social.
 Lar de Idosos32: É uma resposta social destinada a acolher com carácter
permanente, pessoas idosas de ambos os sexos, desintegradas do meio social e familiar,
não autónomos na satisfação das suas necessidades básicas e que expressem livremente
a sua vontade em ser admitidas.
O dia de início de actividades teve lugar a 10 de Fevereiro de 2003, acolhendo
actualmente 30 idosos e prestando um conjunto diversificado de serviços:
→Alojamento→Alimentação→Cuidados Médicos e de Enfermagem
→Cuidados de Higiene e Conforto→Tratamento de roupa→Convivência
→Jogos→Teatros →Dança e Música→Actividades Manuais→Passeios
→Festa de Natal
O Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal tem
capacidade para 30 utentes e celebração de acordo com a Segurança Social para 20.
Possui 2 quartos individuais e 14 duplos, numa totalidade de 30 camas.
Em relação ao grau de autonomia dos utentes, 12 são semi-autónomos, 5
autónomos e 3 totalmente dependentes.

31

Nota: Em Época de Férias Escolares o «Ninho» interromperá as suas actividades nos Feriados, Segunda-Feira de Carnaval e
Segunda-Feira de Páscoa. No mês de Agosto encerra para férias.

32
Condições de Admissão no Lar:
-Possuir idade igual ou superior a 65 anos, salvo casos excepcionais a considerar individualmente
-Não sofrer de doença infecto-contagiosa ou outra que perturbe o regular funcionamento da Instituição
-Manifestar vontade em ser admitido
-Pessoas com 65 anos e mais cuja situação social, familiar, económica e/ou de saúde não lhes permita permanecer no seu meio
habitual de vida
-Estar dentro dos critérios de admissão estabelecidos

Critérios de Admissão no Lar:
-Naturalidade ou residência na área geográfica, definida nos estatutos da Instituição
-Isolamento social e/ou geográfico
-Comprovada ausência de apoio familiar
-Desajustamento e/ou conflito familiar grave
-Situações encaminhadas por outras instituições de Idosos sem a resposta Lar
-A solicitação do próprio
-Insuficiência de recursos económicos e de condições habitacionais 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 situação
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No que diz respeito ao género, o sexo feminino é predominante, com 20
Mulheres.
Relativamente ao estado civil dos utentes, existem 4 casados, 4 viúvos, 2
solteiros, 4 casadas, 15 viúvas e 1 solteira.
A média de idades ronda os 80 anos aproximadamente.
A maioria dos utentes provém do concelho de Carregal do Sal (10 homens e 19
mulheres), sendo que somente uma idosa é do concelho de Nelas.
O horário de funcionamento do Lar é permanente, sendo efectuado 24 horas por
dia. O horário de visitas ao Lar realiza-se das 16h às 18h, de Segunda a Sexta-Feira e
das 9h às 11h e das 14h às 18h, Sábados, Domingos e Feriados.
Quadro n.º 172 - Actividades Desenvolvidas na Instituição
Pelas Crianças

Pelos Idosos

Intergeracionais
Visitas do «Ninho» e da Creche

Actividades Lúdicas

Comemoração de Dias Festivos

-Jogos didácticos e tradicionais

-Dia do Idoso, Dia dos Avós, Dia do Pai,

-Brincadeiras

Dia da Mãe, Aniversários dos utentes

Visitas do Grupo de Teatro «NACO»

-Narração de Contos

Actividades Religiosas

Visitas da «Quintinha»

-Representações de Teatro

-Realização da Missa todas as semanas na

-Pintura, Escultura e Desenho

Instituição
Comemoração de Épocas/Dias Festivos

Passeios e Viagens

-Páscoa, Carnaval, Santos Populares
Convívios

-Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia da Árvore,
Dia da Criança

Como é claro, a realização de muitas destas

Passeios e Viagens
Visitas a Escolas, Bibliotecas e IPSS

Visitas do Rancho de Vila Meã
A realização deste tipo de actividades só poderá
trazer vantagens, tanto para as crianças, como
para os idosos, no sentido de, por um lado, os
mais jovens terem a possibilidade de aprender
com a experiência dos mais velhos e, por outro

actividades com os Idosos vai depender em larga

prisma, estes últimos serem animados pelas

medida, do grau de autonomia e de capacidade

crianças e, desta forma, sentirem-se mais úteis,

dos utentes e, assim sendo, muitas vezes, não é

alegres e com vontade de viver. Este dinamismo
permitiu e proporcionou essa tal troca e

possível realizar tudo o que se quer, dadas as
limitações existentes.

interacção de experiências e histórias, que se nos
mostra tão vantajosa para o desenvolvimento
pleno e integral da criança/idoso.

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal
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Quadro n.º 173 – Recursos Humanos da Instituição

Creche

«Ninho»

Lar

2 Educadoras de Infância

2 Educadores de Infância

1 Administrativa
10 Ajudantes de Acção Directa

4 Auxiliares

2 Auxiliares

1 Cozinheira
1 Ajudante de Cozinha
1 Enfermeira

6 Elementos

4 Elementos

14 Elementos

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal

O horário de atendimento da Santa Casa da Misericórdia (sede) efectua-se todos
os dias da semana, das 9h às 12.30h e das 14h às 18h.
Embora a Instituição faça um esforço no sentido de manter um contacto
regular com as famílias dos utentes, a regularidade de visitas não é a que na realidade
deveria existir nem a verdadeiramente desejada, sendo que alguns dos idosos recebem
visitas regularmente, a contrapor com a maioria deles que não contam com a presença
sequer de nenhum familiar e/ou amigo. (Estes dados referem-se a Setembro de 2007)
Cáritas Paroquial de Parada
A Cáritas Paroquial de Parada é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social criada pela Fábrica da Igreja local e erecta, tendo visto aprovados os seus
estatutos no dia 8 de Julho de 1991.
Tem a sua sede na Paróquia de Parada, freguesia do mesmo nome, concelho de
Carregal do Sal, distrito e diocese de Viseu.
Ao longo de 15 anos de existência (1993-2007) e mediante Acordo com a
Segurança Social de Viseu, vem exercendo a sua actividade, num espírito de
solidariedade humana, cristã e social nas freguesias de Parada, Papízios e Currelos –
Carregal do Sal.
A Instituição possui duas valências:
Mini-Lar: É uma resposta social desenvolvida para idosos em situação de
maior risco de perda de independência e/ou autonomia, associado a problemas de saúde,
relativamente à satisfação das suas necessidades mais básicas. Actualmente presta apoio
a 8 utentes do sexo masculino (4 dos quais acamados) oriundos do concelho de Carregal
do Sal e com uma média de idades de 76 anos. A capacidade de resposta é de 8 utentes.
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Apoio Domiciliário: É uma resposta social que tem como principal objectivo,
o apoio à população idosa contribuindo para a permanência e continuação dos mesmos
no seu meio sócio-familiar, permitindo assegurar e incrementar as relações interpessoais
e evitando o isolamento. Nos dias de hoje presta apoio a 30 utentes repartidos pelas
freguesias de Currelos, Papízios e Parada, sendo que a capacidade de resposta assume
valor idêntico. Possui Acordo com a Segurança Social para 25 utentes.
Quadro n.º 174 – Tipo de Serviço Prestado nas Valências

Mini-Lar

Apoio Domiciliário

Alojamento e Apoio Permanente

Higiene Pessoal

Confecção e Distribuição de Refeições

Higiene Habitacional/Doméstica

Lavagem e Tratamento de Roupas

Confecção e Distribuição das Refeições

Cuidados de Higiene Pessoal e Conforto

Tratamento de Roupa

Colaboração na Prestação de Cuidados de Saúde

Colaboração ma Prestação de Cuidados de Saúde

Fonte: Cáritas Paroquial de Parada

O tipo de serviço é praticamente o mesmo nas duas valências, com a única
diferença assente no facto de no Mini-lar os idosos disporem de um apoio contínuo
durante 24h, enquanto que no caso do Apoio Domiciliário esse mesmo apoio é dado
localmente em casas dos idosos (36 horas por semana).
Quadro n.º 175 – Recursos Humanos da Instituição
1 Encarregada
N.º de Funcionários: 10

7 Ajudantes de Lar e Domiciliárias
1 Cozinheira
1 Ajudante de Cozinha

Fonte: Cáritas Paroquial de Parada
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Cáritas Paroquial de Beijós
A Cáritas Paroquial de Beijós é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social, com sede em Beijós. Desde a sua constituição em 1988 até aos dias de hoje,
desenvolve ininterruptamente actividades no âmbito da solidariedade, cultura e recreio.
Estas actividades traduzem-se na de duas valências, designadamente o Serviço
de Apoio Domiciliário e o Centro de Dia, com acordos celebrados com CDSSS de
Viseu, e com a implementação de outros serviços de apoio social, lúdico-cultural
dirigido à comunidade em geral.
Quadro n.º 176 – Valências da Instituição

Tipo de Valência

N.º de Utentes apoiados

Apoio Domiciliário

37

Centro de Dia

5

Total

42

Fonte: Cáritas Paroquial de Beijós

A valência de Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário consiste na prestação de cuidados
personalizados, temporários ou permanentes, a idosos, quando estes se encontram
incapacitados para desenvolverem actividades e funções básicas do quotidiano. Ciente
das dificuldades na prestação de cuidados diários de saúde, higiene e necessidades
básicas, por parte dos familiares, geralmente por impedimentos de ordem profissional
que não possibilitam a conveniente e adequada disponibilidade para os assegurar, a
Cáritas Paroquial de Beijós disponibiliza um serviço de apoio domiciliário efectuado
por colaboradores empenhados e dedicados, disponível durante todos os dias da semana.
A qualidade de vida é deste modo conseguida mantendo o idoso integrado no seu
espaço físico e familiar, contribuindo dentro do possível para o retardamento do
processo fisiológico de envelhecimento.
Actualmente, a Cáritas Paroquial de Beijós presta apoio a 37 utentes, tendo
estabelecido acordo com a segurança social para 30.
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Tipo de Apoio prestado:
-Higiene pessoal: banho e outros cuidados de conforto pessoal
-Higiene habitacional: arrumação e pequenas limpezas no domicílio estritamente
necessárias
-Confecção e distribuição das refeições: as refeições são confeccionadas no
centro e distribuídas pelas ajudantes de acção directas
-Tratamento de roupa: lavagem e engomadeira da roupa pessoal e da cama dos
idosos. Este serviço é feito nas instalações da Instituição
-Colaboração na prestação de cuidados de saúde
O Apoio Domiciliário pode ainda assegurar:
-O acompanhamento do utente ao exterior nas deslocações do mesmo
(especialmente em situações em que o utente não tenha familiares a viverem
perto de si e que se responsabilizem pelo mesmo)
-Aquisição de bens e serviços (situações em que se conste que o indivíduo não
tem condições físicas e/ou psíquicas, não pode recorrer à família, está isolado,
tanto pessoal como geograficamente da família)
-Apoio em situações de emergência
O Apoio Domiciliário deverá assim constituir uma acção complementar da
família e nunca de substituição.

A valência de Centro de Dia
O Centro de Dia é uma resposta social que tem por objectivo o apoio à
população idosa, contribuindo para a permanência e continuação dos mesmos no seu
meio sócio-familiar, ou seja, assegura as necessidades básicas dos utentes de forma a
incrementar as relações interpessoais, evitando o isolamento, mas permitindo sempre
um contacto importante com o seu meio familiar.
Nesta valência, estão integrados 5 idosos, tendo sido acordado número idêntico
com a segurança social.
O Centro de Dia proporciona os seguintes cuidados/apoios:
-Refeições servidas nas instalações do Centro: pequeno-almoço, almoço e
lanche;
-Convívio/ocupação, entre outras actividades;
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-Cuidados de Higiene.
Em suma, esta valência procura contribuir para manter a alegria de viver e a boa
disposição dos idosos, ajudando-os a descobrir o prazer em fazer coisas novas e de se
sentirem úteis no âmbito da comunidade onde estão inseridos.
O horário de funcionamento da instituição é realizado de Segunda a Sexta-Feira,
das 9h às 12.30h e das 14.30h às 17.30, e Sábados, Domingos e Feriados das 8.30h às
12h.
Objectivos da Instituição:
A Cáritas é uma resposta social desenvolvida em acolhimento colectivo de
utilização diurna temporária, para idosos e situação de maior risco de perda de
independência e/ou autonomia e apresenta os seguintes objectivos:
Contribuir para o desenvolvimento normal do processo de
envelhecimento e para evitar a sua degradação;
Fomentar a concretização de actividades de animação sócio-cultural,
recreativa e ocupacional que contribua para um clima de relacionamento
saudável entre os utentes e para a manutenção das suas capacidades
físicas e psíquicas.
Quadro n.º 177 – Recursos Humanos da Instituição
Técnica Superior de Serviço Social
Animadora Sócio-Cultural
N.º de Funcionários: 8

Cozinheira
Auxiliar de Serviços Gerais
4 Auxiliares de Acção Directa

Fonte: Cáritas Paroquial de Beijós

Actividades desenvolvidas pela Instituição:
As actividades concretizadas e levadas a cabo passam essencialmente por festas
organizadas pela Cáritas, tais como o Dia do Idoso, a Festa de Natal, o Magusto, o Dia
da Criança, a Festa da Páscoa, o Dia de Inauguração do Centro e pela participação
noutras actividades promovidas por entidades diferentes, como é o caso da Câmara
Municipal de Carregal do Sal, incidindo designadamente em passeios, convívios, visitas
guiadas, etc.
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Para a Instituição é igualmente importante a realização de Actividades
Intergeracionais, no sentido de intercâmbio de experiências e aprendizagens entre os
mais velhos e os mais novos e vice-versa. Neste contexto, regra geral, sempre que é
organizada uma festa na Cáritas, é comum convidar o Grupo de Jovens de Beijós para
participar e animar a mesma e, o Dia da Criança é festejado na instituição com a
colaboração das «Escolinhas» de Beijós e Pardieiros.
No desenvolvimento das actividades, procura-se nunca desresponsabilizar a
família das suas funções, tentando fomentar a sua participação e colaboração activa e,
simultaneamente, sensibilizá-la para as questões gerontológicas. Assim, a instituição faz
questão em manter um contacto permanente com os familiares dos idosos que, por
vezes, não se mostra tarefa fácil, devido à distância a que se encontram. (Dados de Julho de
2007).

Centro de Dia «Mão Amiga» – Centro de Dia do Sobral
Este Centro de Dia é o resultado do aprofundamento do serviço de Apoio ao
Domicílio que o Centro Social Professora Elisa Barros Silva de Cabanas de Viriato tem
efectuado nesta freguesia.
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 do espaço.
A inauguração e abertura oficial deste espaço, passando então a designar-se
Centro de Dia «Mão Amiga» teve lugar no dia 27 de Novembro de 2004, tendo-se
prestado desde aí vários tipos de apoio aos habitantes da freguesia do Sobral.
Assim, o Centro de Dia «Mão Amiga» é uma resposta social que se traduz na
prestação de cuidados individualizados e personalizados a idosos e carenciados, tendo
ao seu encargo 11 utentes, 10 Mulheres e 1 Homem (incluídos na valência Apoio
Domiciliário do Centro Social), todos oriundos da freguesia do Sobral. Do conjunto de
serviços prestados aos utentes, destacam-se: a estadia e acompanhamento durante o dia;
o fornecimento de refeições durante o dia; a lavagem e o tratamento de roupas; cuidados
de higiene pessoal e conforto; apoio e acompanhamento nas consultas médicas;
acompanhamento na medicação; apoio em deslocações ao exterior; apoio psicossocial e
em situações de urgência.
Os Objectivos do Centro de Dia são idênticos aos do serviço de Apoio
Domiciliário do Centro Social, pelas razões já enunciadas.
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Quadro n.º 178 – Recursos Humanos da Instituição
Técnica Superior de Serviço Social
Técnica de Animação
Total do N.º de Funcionários: 8

2 Funcionários Auxiliares (a tempo parcial)
4 Funcionários de Apoio Domiciliário (em turnos
rotativos)

Fonte: Centro Social Professora Elisa Barros Silva

Os auxiliares asseguram o funcionamento permanente do Centro de Dia, das 10h
às 18h, de 2ª Feira a Domingo. (Dados de Julho de 2007)
Na área da Terceira Idade as Instituições e os Idosos deparam-se com diversas
Dificuldades, nomeadamente:
Dificuldades Financeiras;
Problemas de Saúde, dada a idade avançada e situação de dependência dos
idosos;
Ignorância e desprezo por parte da família, associada muitas das vezes, à falta
de disponibilidade e/ou compreensão;
Muitos idosos são entregues a um lar contra a sua vontade;
Dificuldade por parte dos idosos em aceitar a sua dependência, em gerir os
ciúmes entre eles e as suas próprias emoções;
Falta de articulação entre a IPSS e o Sistema de Saúde do Utente (perdas
demoradas no Centro de Saúde).
Para alguns Idosos a única alternativa é irem para um Lar. Alguns Motivos
pelos quais os Idosos decidem ir para uma Instituição:
Solidão/Isolamento (geográfico e social);
Falta de retaguarda familiar, ou seja, ausência ou indisponibilidade da família
em assegurar os cuidados/necessidades básicos;
A incapacidade/dependência física e mental (os acamados necessitam de
cuidados permanentes ao longo do dia);
Condições de Habitabilidade mínimas, (muitas das vezes) sendo necessário
trazê-los para a Instituição;
Recursos Económico-Financeiros escassos;
Carência de afecto por parte dos familiares.
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7.2. – Outros Equipamentos Sociais
Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa para o
Concelho de Carregal do Sal
A Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa, fundada em
Fevereiro de 1999, viu a sua primeira Unidade de Socorro oficialmente criada no dia 26
de Setembro de 2004, com o juramento do compromisso de honra e imposição de
insígnias aos seus primeiros socorristas.
A segunda Unidade foi constituída em data posterior.
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 e
da saúde, fomentando e organizando a colaboração voluntária e desinteressada das
pessoas, singulares e colectivas, públicas ou privadas, na actuação e sustentação da
instituição ao serviço do bem da comunidade.
A Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa encontra-se
sedeada nas antigas instalações da Junta de Freguesia de Oliveira do Conde e funciona
diariamente, de Segunda a Sexta-Feira, das 20h às 24h; aos Sábados, das 19h às 24h e
aos Domingos, das 14h às 24h.
Quadro n.º 179 – Recursos Humanos da Delegação de Oliveira do Conde
Presidente da Direcção
15 Voluntários
N.º de Voluntários: 41

22 Socorristas
1 Psicóloga
1 Assistente Social
1 Médico

Fonte: Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa

Actividades Desenvolvidas:

Os esforços do vasto trabalho já desenvolvido pela Delegação de Oliveira do
Conde da Cruz Vermelha Portuguesa já deram resultados, possuindo actualmente 3
Ambulâncias e uma Unidade de Socorro com 12 Socorristas. Até à data foram
angariados 209 Sócios, tendo sido prestado apoio a 339 pessoas. (Dados de Março de 2008)
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Do conjunto de actividades concretizadas, destacam-se:
Actividades Quotidianas:
Serviço de transportes e emergências;
Apoio à população a nível social, prestando especial atenção às pessoas
desfavorecidas económica e socialmente.
Actividades Pontuais:
Rastreios à Hipoglicémia e HTA (Hipertensão Arterial);
Auxílio na rectaguarda dos incêndios florestais;
Organização de festas/convívios para angariar fundos;
Distribuição de roupas e brinquedos pelas crianças carenciadas no Natal;
Cooperação com algumas Associações em situações de grandes aglomerados de
pessoas, como acontece em festas e romarias, onde há necessidade da presença
de um corpo de socorro;
Participação dos elementos da Delegação em actividades desportivas, como por
exemplo, em Torneios de Futebol;
Apoio a actividades desportivas e culturais, através da presença do respectivo
corpo de socorro.
Acções de Solidariedade Social:
 Distribuição de roupas e brinquedos a crianças, designadamente às mais
desfavorecidas;
 Distribuição de colchões (cedidos por um Hotel) às pessoas mais necessitadas
do Concelho;
 Distribuição de material electrodoméstico e mobiliário (fogões, frigoríficos,
móveis, etc) às pessoas mais carenciadas;
 Acompanhamento e apoio de casos sujeitos a maus tractos familiares;
 Visita a casas de pessoas que estão doentes, por solicitação das próprias, para
medição de tensão arterial e de batimento cardíaco.
Projecto em funcionamento:
Projecto Campanha de Segurança Rodoviária – Juventude da Cruz Vermelha
Este projecto engloba actualmente 22 jovens voluntários, com idades
compreendidas entre os 8 e os 35 anos.
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Curso de Formação:
Curso de Formação de Socorristas – TAT das Unidades de Socorro
Este curso teve início no dia 1 de Agosto e abrange 20 formandos.
Ao fim deste curso, os formandos receberão também Formação Militar e outro
tipo de formações complementares, necessárias para adquirirem todos os conhecimentos
e bases necessárias para num futuro próximo, saberem como agir numa situação de
emergência. (Dados de Agosto de 2007)

CRTT – Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência33
A CRTT – Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência foi
inaugurada oficialmente no dia 24 de Julho, sendo o único estabelecimento do género
ao nível da Região Centro, a apostar na reinserção socioprofissional dos seus utentes.
A CRTT é uma Instituição com aval:
Ministério da Saúde, através do Programa Saúde XXI;
Serviços do IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência;
Ministério da Economia – IAPMEI;
Administração Regional de Saúde da Região Centro.
Situa-se na estrada de Travanca de S. Tomé, freguesia de Oliveira do Conde, à
saída da vila de Carregal do Sal e é património de sociedade de iniciativa privada.
O compromisso para com os utentes e entidades públicas, centra-se na
desmistificação dos tratamentos tradicionais, através de uma terapêutica moderna com
técnicas avançadas, baseada em resultados comprovados pelo modelo psicoterapêutico
adoptado do Programa Minnesota.

33
As Condições de Admissão são de carácter confidencial, contudo, de uma maneira geral os utentes passam por duas fases:
1º Consulta com o Director Terapêutico
2º Consulta Medida com o Clínico Geral para requisição de exames (avaliação médica)
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O Modelo Terapêutico
O Modelo Terapêutico da CRTT foi concebido da forma mais harmoniosa
possível entre os utentes e a sua reabilitação, no sentido de favorecer uma mudança
positiva no estilo de vida e favorecê-los de modo a enfrentarem o dia-a-dia e uma
realidade cada vez mais sorridente e reaproximada com a sociedade.
Ambiciona também enquadrar os utentes em actividades variadas de expressão
corporal, actividades psico-terapêuticas individuais e grupais, jogos pedagógicos,
acupunctura e desportos radicais, de forma a estimular as suas capacidades expressivas,
proporcionando em simultâneo, uma evolução harmoniosa entre o indivíduo e o meio
envolvente.
Além das actividades referenciadas, terão ao seu dispor uma sala equipada com
sistema de televisão, vídeo e DVD, além dos jogos tradicionais e da oportunidade de
serem encorajados e lhes serem facultados os meios para desenvolverem as suas
competências artísticas na área para a qual estejam mais vocacionados.
A utilização das técnicas dinâmicas de psicoterapia associadas às técnicas de
acupunctura e de actividade corporal e psicomotor, como a manutenção física e o
desenvolvimento de variadas actividades desportivas, bem como as actividades
psicossociais e socioculturais, serão um suporte fundamental na recuperação e
reinserção do indivíduo na sociedade.
Com grande relevância na reinserção, a vertente socioprofissional é uma das
características fundamentais que pesou na necessidade da criação desta clínica, ao
enveredar igualmente pela componente oficinal, que será desenvolvida através de cursos
tradicionais, como por exemplo, a carpintaria, o artesanato, a horticultura e a
fruticultura. O reconhecimento e a certificação desses cursos serão garantidos por
protocolos celebrados com o Centro de Emprego, sendo também contemplada formação
para os colaboradores afectos a essas actividades.
Na CRTT são disponibilizados os seguintes Serviços:
Comunidade Terapêutica;
Unidade de Desabituação;
Serviço Ambulatorial;
Clínica Médica e Psiquiátrica;
Clínica Psicológica;
Tratamento de Acupunctura.
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Para além da problemática da toxicodependência, a CRTT estendeu os seus
serviços a outras áreas, prestando igualmente apoio, em regime de internamento, a
necessitados de tratamento e recuperação ao nível do alcoolismo, jogo e tabagismo.
Tem ainda condições, incluindo pessoal auxiliar, para aceitação de crianças de mães que
necessitem de tratamento e não tenham onde deixar os filhos.
Em termos de infra-estruturas a CRTT oferece absoluta privacidade e boas
condições aos utentes. Dispõe das seguintes Estruturas:
Centro Médico Independente para atendimento de consultas externas nas
várias especialidades da área da saúde
Ala/Unidade de Desabituação (primeiros tratamentos) com 1 quarto
individual, 3 quartos colectivos e 1 sala de convívio
Ala de Comunidade Terapêutica (recuperação) com 5 quartos individuais, 5
quartos colectivos e 1 sala de convívio
O horário de funcionamento da sede é efectuado de 2ª a 6ª feira, das 9h-18h; aos
sábados, das 9h-13h e domingos encontra-se encerrada.
Em relação aos vários serviços disponibilizados na Clínica, estes decorrem de 2ª
a 6ª feira, das 8.30h-20h; o sábado de manhã (10h-13h) destina-se ao Programa
Familiar, possibilitando aos utentes estarem com a família, tendo o resto do dia livre; ao
domingo dá-se a continuação de actividades de carácter livre, em que cada utente faz
aquilo que mais lhe apetecer.
Quadro n.º 180 – Estruturas de Apoio e Equipe Terapêutica
Estruturas de Apoio

Equipa Terapêutica

Serviços Administrativos

Médicos Psiquiátricos

4 Consultórios

Médicos de Clínica Geral

Cozinha/Refeitório

Psicólogos

Lavandaria

Sociólogos

Espaço Polidesportivo

Assistente Social

Gabinete de Enfermagem

Enfermeiros

Ginásio Desportivo

Especialistas em Terapia Familiar

Centro de Formação e Reabilitação Profissional

Especialistas em Acupunctura

Espaço Hortifrutícola

Especialistas de Terapia Corporal e Actividade
Psicomotora adaptada
Animadores Socioculturais
Dietista na preparação de uma alimentação adequada e
equilibrada

Fonte: Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência
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Tratamento: O Modelo/Programa MINNESOTA
Consiste num modelo terapêutico de origem humanista cujo objectivo é a
abstinência total do consumo de substâncias psico-activas, capazes de provocar
oscilações artificiais do estado de humor/comportamento do indivíduo.
Pretende-se com este modelo ensinar o dependente e a sua família a modificar as
suas atitudes e comportamentos através de um método de trabalho que assenta nos
princípios dos grupos de auto-ajuda, grupos de sentimentos, terapia ocupacional,
actividade física, grupos de trabalho e terapias individuais.
Através destas técnicas, o indivíduo adquire uma consciência, até então
inexistente, das implicações da sua doença e, consequentemente, uma maior
responsabilização pela sua recuperação. Através da partilha, aprende com os outros
elementos do grupo a identificar e a lidar de forma construtiva com os sentimentos e
emoções.
Principais Dificuldades com que se deparam os utentes no contexto deste tipo
de tratamentos
-Disponibilidade total da parte de todos os organismos e entidades;
-Dificuldades de ordem financeira que impossibilitam o acesso de utentes mais
carenciados neste tipo de clínicas;
-Muitos dos utentes a carenciar de tratamento não possuem recursos próprios;
-A maior parte das vezes, a família dos utentes também possui fracos recursos
económicos.

Núcleo de Carregal do Sal do Centro Alimentar contra a Pobreza
O Núcleo de Carregal do Sal do Centro Alimentar Contra a Pobreza entrou em
funcionamento no dia 23 de Setembro, tendo ficado adiada a sua inauguração oficial
para o dia 4 de Novembro de 2007.
Este Núcleo constitui-se como o primeiro existente ao nível do Distrito de Viseu
e está sedeado presentemente nas instalações do Centro Pastoral de Currelos (2º piso).
Esta instituição não serve somente para dar alimento ou vestuário, mas também
para dar dignidade e atenção às pessoas, tornando de igual modo o Concelho de
Carregal do Sal mais digno.
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Uma das preocupações dos colaboradores do Núcleo é serem justos na
distribuição dos bens à população mais carenciada.
O horário de funcionamento decorre de 2ª a 4ª feira, das 16h-18h e 6ª feira, das
15h-17h.
A Associação Mãos Unidas – Padre Damião contribuiu para o arranjo do piso
que acolhe o Núcleo de Carregal do Sal do Centro Alimentar Contra a Pobreza e para o
seu apetrechamento.
Aproveitar o que sobra para distribuir onde falta é o lema do Núcleo. Aceita
qualquer oferta de empresas e particulares, comprometendo-se a fazer chegar os
produtos recolhidos a quem passa necessidades e privações.

Pólo da Cooperativa VÁRIOS em Carregal do Sal
A Câmara Municipal de Carregal do Sal celebrou um Acordo de Cooperação
com a Cooperativa Vários (com sede em Tondela) para cedência das suas antigas
instalações, no qual se encontra instalado o seu Pólo.
A Câmara Municipal transporta regularmente para Tondela jovens e adultos para
formação e para o centro de actividades ocupacionais. A Cooperativa Vários tem
desenvolvido na área do Concelho ao longo dos últimos anos um trabalho notável,
essencialmente de apoio à população jovem e adulta portadora de deficiência ou doença
mental com vista à sua formação profissional e com o objectivo da sua reabilitação
global e integração sócio-profissional.
O Pólo da Cooperativa Vários em Carregal do Sal serve igualmente para a
realização de reuniões com os formandos e famílias respectivas, no sentido de evitar a
sua deslocação à sede em Tondela.
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7.3. – BLV: Banco Local de Voluntariado de Carregal do Sal

O Voluntariado em Portugal
Integrado num contexto internacional, o reconhecimento do valor social do
Voluntariado no desenvolvimento, como prática que tem vindo a actuar em várias
frentes, enuncia novos desafios ao nível da sua promoção e da sua organização.
Seguindo as tendências internacionais, também na sociedade portuguesa o Voluntariado
tem adquirido uma importância crescente.
Assim, em 1998 foram definidas em Portugal as bases do enquadramento
jurídico do Voluntariado que adquire legislação própria através da Lei n.º 71/98, de 3 de
Novembro, regulamentada pelo DL n.º 389/99, de 30 de Setembro, expressando o
reconhecimento por parte do Estado Português em relação ao valor do Voluntariado
para o Exercício da Cidadania.
O Voluntariado exerce-se num conjunto diversificado de áreas, com diferente
intensidade, de entre as quais se destacam: Acção Social; Saúde; Educação; Ciência e
Cultura; Defesa do Património e Ambiente; Defesa do Consumidor; Emprego e
Formação Profissional; Reinserção Social; Protecção Civil; Solidariedade Social; entre
outras.
O CNPV – Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado
O CNPV – Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 50/2000) é um órgão colegial constituído por Representantes
dos Ministérios e de Organizações Nacionais de Voluntariado a quem compete
contribuir para a organização e qualificação do Voluntariado.
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Bancos Locais de Voluntariado (BLV)
Os BLV instituem-se como um espaço de encontro entre pessoas que expressam
a sua disponibilidade e vontade para serem voluntárias e as entidades/organizações
promotoras do Voluntariado.
No nosso País, estão já a ser implementados e, inclusive a funcionar, alguns
Bancos e Programas de Voluntariado a nível local, que encaminham as pessoas
interessadas em fazer Voluntariado para Instituições/Organizações enquadradoras desta
prática.
Estes Bancos, na sua maioria, decorrem de Iniciativa Municipal/Autárquica,
alguns em articulação e colaboração directa com a Rede Social, outros por Iniciativa de
Organizações/Instituições em parceria com a Autarquia.
Os Objectivos Gerais34 dos BLV são os seguintes:
Promover o encontro entre a oferta e a procura de Voluntariado;
Sensibilizar os cidadãos e as organizações para o Voluntariado;
Divulgar projectos e oportunidades de Voluntariado;
Contribuir para o aprofundamento do conhecimento do Voluntariado.
Dos Objectivos Específicos35 fazem parte:
Acolher candidaturas de pessoas interessadas em fazer Voluntariado, bem
como receber solicitações/pedidos de voluntários por parte de entidades/organizações
promotoras;
Encaminhar os voluntários para as entidades/organizações promotoras de
Voluntariado;
Acompanhar a inserção de voluntários nas entidades/organizações para onde
foram encaminhados;
Disponibilizar ao público, informações sobre Voluntariado;
Divulgar projectos e oportunidades no âmbito do Voluntariado.
Os BLV poderão contar com o apoio da CNPV, nomeadamente através do
Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que desempenha funções auxiliares à formação de
bancos de voluntariado e às actividades das organizações promotoras.

34
35

Guia para a Criação de Bancos Locais de Voluntariado (Objectivos Gerais do Voluntariado)
Guia para a Criação de Bancos Locais de Voluntariado (Objectivos Específicos do Voluntariado)
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Os Bancos Locais de Voluntariado congregam a intervenção de diferentes
Actores interessados na prossecução de acções conexas com o Voluntariado:
Voluntários: Pessoas que de forma livre, desinteressada e responsável se
comprometem, de acordo com as suas aptidões próprias e tempo livre, a realizar acções
de Voluntariado no âmbito de uma organização promotora.
Organizações Promotoras: Pessoas colectivas de natureza pública ou privada
socialmente reconhecidas, que reúnem condições para integrar voluntários e coordenar
o exercício da sua actividade em domínios cívicos, de acção social, da saúde, da
educação, da ciência e da cultura, da defesa do património e do ambiente, entre outras.
Entidade Instaladora do BLV: Pessoas colectivas de natureza pública ou
privada, socialmente reconhecidas (tendencialmente uma Autarquia) que disponibilizam
meios próprios, no sentido de proporcionar a criação de uma estrutura vocacionada para
a promoção do encontro entre a oferta e procura de Voluntariado.
Para promover a divulgação e o aprofundamento do conhecimento que existe
sobre o Voluntariado, nomeadamente informação sobre legislação aplicável, literatura
relativa ao tema, informação sobre entidades de Voluntariado, entre outras, o Banco
poderá integrar um Centro de Documentação, a ser progressivamente ampliado em
termos de quantidade e variedade bibliográfica.
Contribuindo para a prossecução destes objectivos, há toda a vantagem em que o
Banco disponha de uma Página na Internet, para divulgar a sua existência e
proporcionar resposta, por via electrónica, a solicitações apresentadas.
As Funções36 dos BLV são, designadamente:
 Desenvolver, na medida das suas possibilidades estruturais e orgânicas, acções
de aceitação de candidaturas e registo de dados de candidatos;
 Proporcionar a troca de informações entre Instituições e Voluntários;
 Promover acções de formação;
 Criar e gerir centros de documentação e um sítio na Internet;
 Utilizar e difundir os suportes de informação normalizados pelo CNPV no
âmbito dos BLV;
 Apresentar ao CNPV, relatórios de progresso periódicos, de acordo com a
metodologia a fornecer e outros dados de natureza estatística que lhe sejam solicitados.
36

Guia para a Criação de Bancos Locais de Voluntariado (Funções do Voluntariado)
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Em termos funcionais, os BLV desenvolvem um conjunto de Actividades de
âmbito Geral e Específico.
Das Actividades Gerais destacam-se:
Recepção de Candidaturas

Preenchimento das Fichas de Inscrição
Com o objectivo de registo de dados, o candidato a voluntário preenche uma
ficha e a organização promotora preenche outra, alimentando-se assim a Base de Dados.
Recomenda-se a utilização dos modelos divulgados pelo CNPV, contendo o logótipo do
próprio Banco e/ou da entidade responsável. É importante haver a preocupação de
utilizar estes modelos, de forma a uniformizar procedimentos e para que,
posteriormente, haja possibilidade de proceder ao apuramento nacional de dados
estatísticos.

Registo dos Dados
Mediante o preenchimento da ficha de caracterização das pessoas interessadas
em fazer Voluntariado e da ficha de caracterização das entidades promotoras de
Voluntariado, o Banco cria um registo de dados, a partir do qual procura
permanentemente o encontro de perfis.
Encaminhamento dos Voluntários

Apuramento
O Banco de Voluntariado procede ao cruzamento das informações que possui,
relativas a entidades promotoras e a voluntários. Seguidamente, encaminha o voluntário
para a organização mais consentânea tanto com as aptidões e preferências demonstradas
pelo candidato quanto ao exercício do Voluntariado como com o perfil solicitado pela
organização.

Primeira Reunião
É aconselhável a realização de uma primeira reunião tripartida
(Voluntário(a)/Organização Promotora/Banco).
Neste encontro será oportuno que o Banco proceda à sensibilização das partes
(conforme os direitos e deveres), designadamente sobre aspectos relativos a:
-Cartão de Identificação do Voluntário
-Acreditação ou Certificação do trabalho voluntário
-Regime do Seguro Social Voluntário
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-Seguro obrigatório de Responsabilidade Civil
-Programa de Voluntariado (modelo)
-Formação
Formação
Segundo as suas capacidades, o BLV também se pode disponibilizar para dar
informação de carácter geral aos voluntários, devendo a formação específica ser dada
pela organização promotora.
Por outro lado, as Actividades Específicas são as seguintes:
Entrevista
A obtenção dos elementos necessários à elaboração do perfil deverá basear-se
numa entrevista com o requerente. Esta entrevista será feita por convocatória, com
indicação expressa do dia, hora e local; deverá ser previamente organizada, com base
numa bateria de questões chave, ou seja, deve ser semi-dirigida e de linguagem simples.
Elaboração do Perfil
A partir da entrevista, deverá ser feita uma análise da mesma pelo técnico que a
conduziu, procedendo-se ao enquadramento e registo dos dados obtidos através do
Relatório de Análise de Entrevista, o qual deve conter todos os temas abordados, bem
como comentários adicionais relativos a toda a comunicação não verbal. O registo
acima referido deverá ser efectuado mediante autorização do requerente e de acordo
com a legislação em vigor sobre a protecção de dados.
No final da análise, deverá já estar traçado um Primeiro Perfil do Candidato a
Voluntário, que constitui peça essencial do processo.
Enquadramento do Candidato
Com o auxílio da informação disponível no Guia do Voluntário e do apoio
técnico do BL, a organização deve enquadrar o voluntário numa ou mais áreas e,
sempre que possível, num Programa de Voluntariado concreto, precedido de um período
de formação geral e específica.
Propostas de Candidato à Entidade Promotora
O Banco propõe uma entidade ao voluntário e vice-versa.
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Acompanhamento e Avaliação
Posteriormente, em período a determinar entre o BV e a entidade, será feita uma
avaliação geral da satisfação do voluntário e da entidade no trabalho desenvolvido.
Nessa análise devem ser ponderados os seguintes aspectos:
Avaliação do trabalho voluntário executado na Instituição
Satisfação do voluntário pelo trabalho efectuado
Satisfação da organização promotora
Quadro n.º 181 – Solicitação de Voluntários por Entidades/Instituições do
Concelho em 2007
Entidade / Instituição

Áreas Específicas

N.º de
Voluntários

Centro Social Profª Elisa Barros Silva

Acção Social

4

Fundação José Nunes Martins

Acção Cívica
Promoção do Voluntariado e da Solidariedade
Social; Saúde; Acção Social

2

5

Cancro

Área da 3ª Idade
Acção Cívica; Saúde; Acção Social;
Cooperação para o Desenvolvimento e/ou
Ajuda Humanitária
Promoção do Voluntariado e da Solidariedade
Social; Saúde; Acção Social

Junta de Freguesia de Currelos

Apoio Logístico

6

Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato

Acção Cívica e Desporto

5

Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal
Cáritas Paroquial de Beijós
APPC – Pólo de Oliveira do Conde

Grupo de Apoio da Liga Portuguesa Contra o

Total - Dezembro de 2007

6

2

6

36

Nota: Pedidos Recebidos até ao Dia 5 de Dezembro de 2007

Em Desenvolvimento nos Bancos de Voluntariado
 Plano Nacional para a Promoção do Voluntariado;
 Site Internet do CNPV;
 Cartão de Identificação do Voluntário;
 Manual de Formação em Voluntariado;
 Bolsas de Formadores em todos os Direitos e Acções de Formação Inicial;
 Boletim Trimestral «Voluntariado, Hoje»;
 Inquérito de caracterização de organizações e voluntários;
 Base de Dados de Organizações Promotoras;
 Publicações Especializadas;
 Encontros Temáticos;
 Comemoração do Dia Internacional dos Voluntários (5 de Dezembro).
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7.4.– RSI: Rendimento Social de Inserção
O Rendimento Social de Inserção foi instituído pela Lei n.º 13/2003 de 21de
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». In Lei n.º 13/2003 de 21 de Maio
Normalmente, o tipo de público a requerer o Rendimento Social de Inserção são
pessoas que se encontram em situações de grave carência económico-financeira.
Quadro n.º 182 – Beneficiários do RSI, segundo o Sexo e a Idade em 2006
Unidade: N.º

Concelho

Sexo

Idade

Feminino

Masculino

<=24 A

25-39 A

40-54 A

>=55 A

Total

Carregal do Sal

354

332

294

109

122

161

686

Mortágua

159

142

102

50

55

94

301

Santa Comba Dão

306

262

223

74

104

167

568

Tondela

288

281

205

76

116

172

569

Dão-Lafões

5 448

4 734

4 156

1 497

1 850

2 679

10 182

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

A população a beneficiar do Rendimento Social de Inserção é representada pelo
sexo feminino em maioria, em relação ao sexo oposto. Tal situação acontece, não só ao
nível do concelho de Carregal do Sal, mas também ao nível dos outros concelhos
representados e poderá ser explicada pela maior vulnerabilidade das mulheres face a
situações de pobreza e exclusão social. São elas que cuidam dos filhos, dos familiares
doentes e, em caso de viuvez, separação ou abandono, normalmente também são elas
que assumem os filhos e as despesas daí resultantes.
Em relação à idade, é uma população maioritariamente 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 significativo de beneficiários do
RSI com 55 ou mais anos, facto que poderá ter a ver com a escolaridade baixa destes
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indivíduos, o que consequentemente originou percursos profissionais precários e
irregulares, sendo essas dificuldades, muitas das vezes, acrescidas pela idade e pelo
estado de saúde débil da população em questão.
Quadro n.º 183 – Beneficiários do RSI, segundo o Tipo de Família em 2003
Unidade: N.º

Concelhos

Nuclear Sem

Nuclear

Filhos

Com Filhos

Alargada

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

2 339

7 752

189

2 900

1 504

14 684

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003

No que se refere à tipologia familiar dos beneficiários do RSI no ano de 2003,
por insuficiência de dados mais recentes, a família mais representada no concelho de
Carregal do Sal é a Nuclear com Filhos (55%), seguida da Nuclear sem Filhos e da
Monoparental que assumem valor idêntico (17%).
Quadro n.º 184 – Beneficiários do RSI, segundo Valor e Duração da Prestação em
2003
Unidade: €

Valor da Prestação Mensal € (Euros)

Concelho

Duração da Prestação (Meses)
Mais de
0-12
13-36
37-60
60 meses

0-50

50-200

200-400

400-500

500 e+

149

302

199

25

10

74

204

173

234

54

178

58

5

-

20

114

81

80

204

315

184

38

-

81

214

189

257

Tondela

229

524

182

3

-

88

316

255

279

Dão-Lafões

2 603

7 245

3 849

635

352

1 166

3 370

3 859

6 289

Carregal do
Sal
Mortágua
Santa
Comba Dão

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003

Em relação ao valor da prestação mensal de que maior número de beneficiários
do RSI benfeitorizam, este situa-se entre os 50 e 200 euros. Os que usufruem de uma
prestação igual ou superior a 500 euros são uma minoria e, na maior parte dos
concelhos raramente é atribuído esse valor.
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No que diz respeito à duração das prestações no Concelho, o maior número de
beneficiários ultrapassa os 60 meses, ou seja mais de 5 anos, passando-se a mesma
situação no caso de Santa Comba Dão; enquanto que no concelho de Mortágua e
Tondela a duração das prestações varia maioritariamente entre os 13 e 36 meses.
Quadro n.º 185 – Beneficiários do RSI, 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

2 240

6 555

4 448

1 441

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2003

O escalão de rendimento mensal mais representativo do Concelho e dos outros
representados situa-se entre os 100 e 300 euros, usufruindo deste rendimento
relativamente baixo, a maioria dos beneficiários do RSI. Sobretudo, para quem tem uma
casa de família para sustentar e, mais uma série de despesas, por mais esforços que
reúna, não consegue fazer com que este dinheiro chegue para tudo. Nesta situação, o
Rendimento Social de Inserção é uma ajuda indispensável e preciosa.
7.5.– Segurança Social – Secção de Regimes
O envelhecimento da população e outros factores associados, traz consigo várias
consequências, de entre as quais, o aumento de pensionistas.
Quadro n.º 186 – Pensionistas por Invalidez, Velhice e Sobrevivência em 2006
Unidade: N.º

Concelho

Pensionistas Por

Total

Invalidez

Velhice

Sobrevivência

Carregal do Sal

232

2 258

812

3 302

Mortágua

277

2 344

859

3 480

Santa Comba Dão

275

2 636

1 036

3 947

Tondela

700

6 765

2 287

9 752

Dão-Lafões

6 669

56 138

20 279

83 086

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006
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No concelho de Carregal do Sal, verifica-se um maior número de Pensionistas
por Velhice, facto que poderá ser explicado pelo elevado número de idosos presente no
Concelho. Seguem-se as Pensões de Sobrevivência com 812 beneficiários e, por último
e em menor número, estão os Pensionistas por Invalidez que, como o próprio nome
indica, se encontram impossibilitados para exercer uma profissão.
Este cenário é idêntico em todos os outros concelhos aqui representados e na
sub-região Dão-Lafões.
Para uma melhor compreensão desta realidade, torna-se necessário definir e
clarificar determinados 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
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 a 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 tenham 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».37

37

Definições retiradas das Estatísticas da Segurança Social, Julho 2004, Porto Salvo
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Quadro n.º 187 – Pensões pagas pela Segurança Social em 2006
Unidade: Milhares €

Concelho

Pensões Pagas pela Segurança Social

Total

Invalidez

Velhice

Sobrevivência

Carregal do Sal

806

7 908

1 655

10 369

Mortágua

886

8 045

1 740

10 670

Santa Comba Dão

973

9 858

2 146

12 976

Tondela

2 418

24 390

4 695

31 502

Dão-Lafões

22 484

202 996

41 036

266 516

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Dado o maior número de pensionistas se encontrar em situação de velhice, as
pensões pagas pela Segurança Social assumem valores mais elevados nesta modalidade.
Quadro n.º 188 – Evolução do Número de Pensionistas no Concelho
Unidade: N.º

Ano

Pensionistas por:

Total

Invalidez

Velhice

Sobrevivência

2000

339

2 044

793

3 176

2001

325

2 079

788

3 192

2002

303

2 105

779

3 187

2003

288

2 136

777

3 201

2004

270

2 188

773

3 231

2005

239

2 130

751

3 120

2006

232

2 258

812

3 302

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro

Analisando os dados do quadro, não se verifica uma evolução linear do número
de pensionistas ao longo dos anos apresentados, sendo que da transição do ano 2000
para 2001 houve um ligeiro aumento; no ano seguinte uma insignificante diminuição;
entre 2002-2003 novamente um pequeno aumento que se alarga até ao ano seguinte; do
ano de 2004 para 2005 constatou-se um decréscimo do número de pensionistas
pensionistas e, na transição de 2005 para 2006 verificou-se um ligeiro aumento.
A amostra mais representativa diz respeito aos Pensionistas por Velhice, que
atingem valores arrebatadores, na linha de análise longitudinal.
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7.6.– CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal foi
constituída ao abrigo da portaria de reorganização n.º 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.
É uma instituição oficial, não judicial, com autonomia funcional a nível
concelhio, que visa promover os direitos da criança e do jovem e prevenir e/ou pôr
termo a situações de perigo/risco que poderão afectar a sua segurança, saúde, formação,
educação ou desenvolvimento integral, conforme refere o Decreto-Lei n.º 147/99 de 1
de Setembro.
A CPCJ intervém por iniciativa própria ou mediante participação verbal e/ou
escrita de qualquer pessoa ou organismo público/privado, dependendo esta intervenção
do consentimento expresso dos pais e da não oposição da criança/jovem com idade
igual ou superior a 12 anos. Na falta de consentimento expresso dos pais e do jovem, a
Comissão comunica a situação ao tribunal competente.
Pode aplicar Medidas de Promoção e Protecção em:
Meio Natural de Vida: apoio junto dos pais e/ou familiares, confiança à pessoa
idónea, apoio para a autonomia de vida;
Em Regime de Colocação: acolhimento familiar e acolhimento em instituições
(podendo ser decididas a título provisório).
A aplicação das medidas de promoção dos direitos e de protecção é da
competência exclusiva das CPCJ e dos Tribunais. As medidas aplicadas pela CPCJ são
sempre provisórias.
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 de situações de perigo/risco.
Comissão Restrita: Intervém em situações em que a criança ou jovem já está
em perigo:
-Sofre de maus-tratos físicos, psicológicos e/ou psíquicos ou abuso emocional;
-É vítima de abusos sexuais;
-É vítima de negligência;
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-Vive abandonada ou entregue a si própria;
-Ingere bebidas alcoólicas e/ou drogas;
-Não recebe os cuidados ou afeição adequados à sua idade e situação pessoal;
-Está em situação de mendicidade;
-Encontra-se em contexto de abandono escolar;
-Está exposta a modelos de comportamento que afectam a sua saúde, formação,
educação, desenvolvimento ou equilíbrio emocional;
-É alvo de exploração de trabalho infantil, sendo obrigada a actividades e
trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou
prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento de forma integra e plena.
Quadro n.º 189 – Equipa da CPCJ
Comissão Alargada

Comissão Restrita

1 Representante do Município

1 Representante do Município

1 Representante da Segurança Social

1 Representante da Segurança Social

1 Representante dos Serviços do Ministério da Educação
1 Representante dos Serviços do Ministério da Educação

1 Médico – representante dos Serviços de Saúde
1 Representante das IPSS

1 Representante das IPSS

1 Representante das Associações de Pais
1 Representante das Associações Culturais e Recreativas
1 Representante das Forças de Segurança

1 Representante das Forças de Segurança

4 Pessoas designadas pela Assembleia Municipal

1 Técnica Cooptada – Área de Psicologia

1 Técnica Cooptada – Área de Psicologia

1 Técnica Cooptada – Área do Serviço Social

1 Técnica Cooptada – Área do Serviço Social
14 Elementos

7 Elementos

Fonte: Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – CPCJ

Constata-se a existência de uma equipa multidisciplinar, com o apoio e
contribuição de um conjunto de profissionais de diversas áreas.
Quadro n.º 190 – Processos Instaurados pela CPCJ em 2006
Caracterização
Processual
N.º Total

Processos

Volume

Processos

Processos

Processos

Arquivados

Activos

Total

Transitados

Instaurados

Reabertos

31

54

9

94

51

43

94

31

54

9

94

51

43

94

Global

Processos
N.º
Crianças/Jovens

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006
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No decorrer do ano de 2006, foram instaurados 54 processos, 31 transitados e 9
reabertos pela Comissão de Crianças e Jovens do Concelho de Carregal do Sal. Do
volume global de processos, 51 foram arquivados e 43 permaneceram activos.
Gráfico n.º 65 – Processos Reabertos, Instaurados e Transitados em 2006

Processos

Reabertos

9

Instaurados

54

Transitados

31

0

10

20

30

40

50

60

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

Quadro n.º 191 – Caracterização da Criança/Jovem, segundo Idade e Sexo
Idade

Total de Processos

Sexo

Instaurados

Masculino

Feminino

0-2

1

4

5

3-5

3

4

7

6-10

6

4

10

11-12

2

1

3

13-14

11

3

14

15-17

2

2

4

Total

25

18

43

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

No que diz respeito às idades das crianças acompanhadas pela Comissão, a faixa
etária com maior incidência a este nível situa-se no intervalo dos 13-14 anos com 14
crianças. Sendo esta a fase da adolescência, altura em que muitas vezes os jovens
começam a experimentar e explorar novas coisas, adoptando por vezes,
comportamentos de risco, torna-se imprescindível um acompanhamento constante e
atento da parte dos pais e familiares, no sentido de o adolescente poder ser melhor
compreendido. Normalmente, quando não têm a atenção de ninguém, tendem a afirmarse, nem sempre da maneira mais adequada, tendo por isso atitudes desviantes.
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Quadro n.º192 – Naturalidade da Criança/Jovem

Naturalidade

N.º de Crianças/Jovens

Mesmo Concelho da CPCJ

34

Outros Concelhos do País

8

Outros

1

Total

43

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

Relativamente à origem da criança/jovem, a maioria pertence ao concelho de
Carregal do Sal, zona de intervenção da CPCJ. Somente oito delas são provenientes de
outros concelhos do País e uma é estrangeira.
Quadro n.º 193 – Distribuição da Criança/Jovem por Escolaridade

Escolaridade

N.º de Crianças/Jovens

Em casa com a Mãe ou Familiares

3

Pré-Escolar

7

Outros

2

1º Ciclo Incompleto

5

1º Ciclo Completo

3

2º Ciclo Incompleto

14

2º Ciclo Completo

1

Total

43

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

A baixa escolaridade das crianças/jovens auxiliados pela CPCJ está relacionada
com a idade dos mesmos, visto que alguns deles nem sequer idade têm para frequentar a
escola. Paralelamente a este facto, as problemáticas de que são alvos também acabam
por afectá-los em termos de rendimento e sucesso escolar.
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Quadro nº 194 – Sinalização/Participação da Situação

Entidade que participou a situação

N.º de Participações

Pais

2

Familiares

4

Vizinhos e Particulares

2

A própria Comissão

7

Autoridades Policiais

4

Serviços de Segurança Social

6

Estabelecimentos de Saúde

2

Estabelecimentos de Ensino

16

Total

43

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

Gráfico nº 66 – Entidades que participaram a Situação
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Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

As entidades que participaram o maior número de situações foram os
estabelecimentos de ensino. Os professores têm um contacto quotidiano com estas
crianças e, facilmente se apercebem do seu estado físico e psicológico, visto ser o
espaço onde a criança passa mais tempo.
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Quadro nº 195 – Modalidade do Contacto

Modalidade do Contacto

N.º de Participações

Em Presença

21

Por Telefone

5

Por Escrito

17

Total

43

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

Quadro nº 196 – Motivos de Intervenção da CPCJ

Motivo

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Total

Abuso Sexual

1

1

2

Exposição a Modelos de

18

7

25

Negligência

6

10

16

Total

25

18

43

Comportamento Desviante

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

Gráfico nº 67 – Motivos de Intervenção da CPCJ
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Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

Constatamos que, a exposição a modelos de comportamento desviante, é o
principal motivo de intervenção, sendo imperioso intervir no sentido de sensibilizar os
pais para as necessidades das crianças e para as consequências que maus hábitos e
comportamentos terão no futuro desenvolvimento das crianças.
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Quadro n.º 197 – Caracterização do Agregado Familiar
Agregado Familiar

N.º de Crianças/Jovens

Família Biológica (Pai e Mãe)

38

Familiares (Irmãos, Avós, Tios, etc)

5

Total

43

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

Quadro n.º 198 – Composição Etária do Agregado Familiar
Faixa Etária

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Total

15-18

-

1

1

19-24

2

4

6

25-34

7

9

16

35-44

10

20

30

45-54

2

5

7

55-64

4

4

8

Total

26

43

69

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

Em relação ao escalão etário que constitui o agregado familiar, predominam as
idades compreendidas entre os 35-44 e os 25-34, respectivamente. O género feminino é
o mais representativo, estando em maior número.
Quanto às condições de alojamento, a totalidade das crianças vivem em casa
própria, junto dos pais e/ou familiares.
Quadro n.º 199 – Medidas de Protecção/Promoção Aplicadas
Sexo

Sexo

Masculino

Feminino

Apoio junto dos Pais

23

14

37

Apoio junto de outro familiar

2

3

5

Acolhimento Institucional

-

1

1

Total

25

18

43

Medida de Protecção/Promoção

Total

Fonte: Relatório de Avaliação de Actividades das CPCJ de 2006

As medidas de protecção/Promoção aplicadas pela CPCJ face às problemáticas
identificadas foram o apoio junto dos pais e outros familiares e o acolhimento
institucional.
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Plano de Acção de 2007 da CPCJ
Dentro das actividades da CPCJ foram e vão ser realizadas diversas acções junto
da comunidade escolar e não escolar no decorrer do ano de 2007, como está
representado na seguinte tabela:
Acções

Objectivos

Elaboração e Divulgação de

Informar/ Sensibilizar a Comunidade Local

Folhetos/Desdobráveis sobre a CPCJ

para

o

funcionamento

e

formas

de

Destinatários

Data de Execução

Comunidade Local

Março-Dezembro

intervenção da CPCJ
Alteração do Regulamento Interno da CPCJ

2007

Actualizar disposições e artigos de acordo
com deliberação da Comissão Alargada

CPCJ

Março-Dezembro
2007

Organização de Acções de Formação junto
das Escolas

Informar/

Sensibilizar

a

Comunidade

Escolar para o funcionamento e formas de

Escolas do Concelho

Abril 2007

Crianças e Jovens em

Setembro a

Idade Escolar

Dezembro 2007

Comunidade Escolar,

Março-Dezembro

Pais e Adolescentes

2007

intervenção da CPCJ
Cooperação com a Rede Social no âmbito do

Contribuir para o desenvolvimento de

Tabagismo, Alcoolismo e Substâncias Psico-

comportamentos saudáveis

Activas
Elaboração de desdobrável informativo: DST;
Métodos Contraceptivos; Consequência de
uma Gravidez na Adolescência

Informar/

Sensibilizar

a

comunidade

escolar, pais e alunos para questões de
saúde na adolescência
Criar

uma

Turma

PIEF-Plano

de

Diagnóstico/Levantamento de situações em

Intervenção Educação e Formação do 2ºceb

Jovens em idade

Março-Dezembro

risco de abandono escolar e trabalho infantil

Encaminhar alunos do 3º ciclo para cursos

escolar de 2º e 3º

2007

de educação e formação – CEF e formação

ciclo

profissional
Fonte: CPCJ de Carregal do Sal

7.7.– Equipa de Intervenção Precoce
Entre o Instituto da Segurança Social, I.P. / Centro Distrital de Segurança Social
de Viseu (CDSS), a Direcção Regional de Educação do Centro (DREC), a
Administração Regional de Saúde do Centro (ARS) e a APCV – Associação de
Paralisia Cerebral foi celebrado um Acordo de Cooperação Atípico, de harmonia com as
orientações aprovadas pelo Despacho Conjunto n.º 891/99, de 19 de Outubro.
A Intervenção Precoce é uma medida de apoio integrado, planificado e sistemático,
centrado na criança até aos 6 anos, especialmente dos 0 aos 3 anos, com deficiência ou
em risco de atraso grave de desenvolvimento e suas famílias, mediante acções de
natureza preventiva e habilitativa, designadamente no âmbito da Educação, da Saúde e
da Acção Social.
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Os Objectivos da Intervenção Precoce são os seguintes:
•Assegurar condições facilitadoras do desenvolvimento da criança com
deficiência ou em risco de grave atraso de desenvolvimento;
•Potenciar e optimizar a melhoria das interacções familiares;
•Reforçar as competências familiares como suporte da sua progressiva
capacitação e autonomia face à problemática da deficiência
A Intervenção Precoce organiza-se numa base comunitária, descentralizada,
coordenada e flexível, de modo a privilegiar uma actuação integrada dos serviços e
instituições envolvidos.
O seu modo de funcionamento é em rede, sendo integrada por Equipas de
Intervenção Directa, Equipas de Coordenação e Equipas Regionais.
Equipa de Intervenção Directa (EID): Deve ser constituída por
profissionais de formação diversificada, nomeadamente Educadores de Infância,
Médicos, Psicólogos, Técnicos de Serviço Social, Terapeutas, Enfermeiros ou outros,
com formação específica e experiência na área do desenvolvimento da criança.
Equipa de Coordenação: De âmbito distrital, é constituída por profissionais
designados pelas Direcções Regionais de Educação, Administrações Regionais de
Saúde, e Centros Regionais de Solidariedade e Segurança Social por profissional em
representação das Instituições do respectivo âmbito geográfico de abrangência, a
designar por estas.
Equipa Regional: O acompanhamento e a avaliação da intervenção precoce
são assegurados pelas estruturas regionais, constituídas por representantes das
Direcções Regionais de Educação, Administrações Regionais de Saúde e Centros
Regionais de Solidariedade e Segurança Social, e pelo grupo interdepartamental,
integrado por representantes do Departamento do Ensino Básico, da Direcção Geral da
Saúde, da Direcção Geral da Acção Social e Secretariado Nacional para a reabilitação e
integração das Pessoas com Deficiência.
As Atribuições da Intervenção Precoce assentam fundamentalmente na:
1ºReferenciação dos casos
2ºSelecção dos casos
3ºElaboração de um Plano de Acção Anual
4ºOrganização do Dossier Técnico-Pedagógico Familiar
5ºDesignação do responsável pelo caso
266

Pré-Diagnóstico
6ºIdentificação e articulação com os recursos locais
7ºElaboração de um Relatório Anual
8ºApoio e Orientação das crianças e famílias encaminhadas à EID
A EID de Carregal do Sal é constituída pelos seguintes elementos, representados
no quadro:
Quadro n.º 200 – Equipa de Intervenção Directa de Carregal do Sal
Especialidade

Área / Instituição de Origem

Técnica Superior de Serviço Social

CDSS de Viseu – Serviço Local de Carregal do Sal

Técnica Superior de Serviço Social

Câmara Municipal e Delegação de Viseu da APPC

Educadoras de Apoio Educativo

DREC

ECAE Agrupamentos

Educação

Psicóloga

APPC – Pólo de Oliveira do Conde

Médico

Centro de Saúde de Carregal do Sal

Enfermeira

Centro de Saúde de Carregal do Sal

Fisioterapeuta

Centro de Saúde de Carregal do Sal

Fonte: Gabinete de Acção Social do Município de Carregal do Sal

A sede da EID funciona no Centro de Saúde de Carregal do Sal, sendo que as
reuniões são realizadas todas as 2ªf e 4ªf de cada mês, das 14h às 17h. As reuniões de
intervenção directa são um espaço de comunicação, pressupõem uma filosofia de
orientação, que inclua uma linguagem comum, em que os elementos da equipa
assumem o compromisso de ensinar e aprender, de trabalhar para além das fronteiras da
sua especialização.
Todo o trabalho desenvolvido pela Equipa de Intervenção Precoce é articulado
com o contributo proveniente de outras parcerias / entidades / instituições:
-Consulta de Desenvolvimento
-Outras Instituições (por ex. ACAPO, APPDA, ANIP)
-ECAE Agrupamento de Escolas
-Família Alargada, Amigos, Vizinhos
-Amas, Creches, IPSS
-Juntas de Freguesia
-Outros Serviços: CPCJ, IEFP, NLI, Equipa de Psiquiatria Infantil
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Quadro n.º 201 –N.º Casos de Intervenção Precoce no Concelho de Carregal do Sal
N.º de Casos
Intervencionados

Sinalizados

5 Crianças

7 Crianças

Fonte: Gabinete da Acção Social do Município de Carregal do Sal

Em 2007, encontravam-se a ser intervencionadas pela Equipa de Intervenção
Directa de Carregal do Sal, 5 crianças.
Por outro lado, foram sinalizadas para possível intervenção, 7 crianças, sendo
necessário o envolvimento e respectivo consentimento da família (pais), pressupondo
acções mútuas de interacção, colaboração e parceria entre pais e profissionais.
NOTA: A este propósito, a legislação e a investigação «exigem» o envolvimento da família, envolvimento
este que implica a sua participação em todas as fases do processo de investigação.

7.8.Competências do Sector da Acção Social38 do Município de C. do Sal
Compete ao Sector da Acção Social:
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 em acções de prevenção e profilaxia;
Colaborar na detecção das carências educativas na área do ensino pré-escolar e
básico e propor as medidas adequadas e executar as acções programadas;
Colaborar no estudo da detecção de carências da população e nas acções de
formação de base e complementar de base de adultos;
Elaborar estudos que detectem as carências de 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;

38

Apêndice n.º 152, II Série, n.º 279 de 3 de Dezembro de 2002, Artigo 52º
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Apoiar socialmente as instituições assistenciais, educativas, prisionais e outras
existentes na área do Município;
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 cooperação com IPSS em parceria com a administração central,
em programas e projectos de acção social, de âmbito municipal, visando grupos
especialmente carenciados, vulneráveis ou em situações de risco;
Encaminhar casos de carências sociais detectados, na área do Município, para
os organismos competentes da administração central e regional;
Propor, promover ou apoiar a realização de encontros concelhios na área
social, da saúde e da educação;
Promover a atribuição de bolsas de estudo de iniciativa municipal;
Assegurar as competências municipais, no âmbito do Rendimento Social de
Inserção e da CPCJ;
Assegurar e promover a CAF – 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;
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ASSOCIATIVISMO, EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS,
RECREATIVOS E CULTURAIS
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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 na prossecução de objectivos comuns. As Associações Locais procuram também
preservar e divulgar a sua cultura, promovendo desta forma a região a que pertencem.
No Concelho de Carregal do Sal este espírito associativo está bem patente,
havendo já um considerável número de associações a desenvolverem actividades nas
áreas recreativas, culturais e desportivas.
Quadro n.º 202 – Associações Culturais, Recreativas e Desportivas no Concelho,
por Freguesia
Freguesia de Currelos – 12 Associações
Associação

Data Oficial

N.º Sócios

Actividade de Refª.

Associação Cultural, Recreativa,
Desportiva, Juvenil e Comunitária «A
Quinta»
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Carregal do Sal

Maio 2001

c/quotas
75

s/quotas
75

Setembro 1939

900

1050

Centro Cultural de Currelos

Maio 1986

450

483

Grupo Cultural Carregalense

Setembro 1981

100

370

Associação de Amigos do Carocha de
Carregal do Sal

Março 2003

60

15

Clube Sextáfundo

Junho 1997

24

2

Núcleo Sportinguista do Concelho de
Carregal do Sal

Janeiro 2000

220

230

Clube Associativo de Caçadores e
Pescadores do Concelho de C.Sal

Abril 1989

275

19

Casa do Benfica de Carregal do Sal

Fevereiro 2002

200

238

Clube de Futebol de Carregal do Sal
Tuna do Concelho de Carregal do Sal

Junho 1953
Janeiro 1988

100
25

120
0

GICAC – Grupo de Intervenção
Cultural e Artística de Carregal do Sal

Outubro 1993

42

80

OTL Crianças e Jovens

Protecção Civil e do
Ambiente; Socorrismo
Teatro, Música,
Jornalismo e Ténis de
Mesa
Cultura e Desporto
(Andebol)
Promoção Turística e
Confraternização com o
«Carocha»
Desportos, incluindo
motorizados
Desporto – Futebol,
Cultura, Recreio e
Actividades Sociais
Desporto – Caça e Pesca e
Exercício de Tiro
Desporto – Futebol,
Cultura, Recreio e
Actividades Sociais
Desporto - Futebol
Música e Cantares
Tradicionais
Desporto – Basquetebol e
Canoagem
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Freguesia de Beijós – 3 Associações

Associação

Data Oficial

N.º Sócios

Actividade de Refª.

c/quotas

s/quotas

Associação Cultural e Desportiva de
Beijós – Grupo de Dança «Onda Viva»

Novembro 1984

121

196

Cultura, Desporto e
Recreação

Associação Desportiva, Recreativa e
Cultural de Pardieiros

Março 1983

130

188

Cultura, Desporto e
Recreio

Grupo de Jovens PSJ

Janeiro 2001

-

-

Políticas e Religiosas

Freguesia de Cabanas de Viriato – 7 Associações
Associação

Data Oficial

N.º Sócios

Actividade de Refª.

c/quotas

s/quotas

Setembro 1935

850

700

Associação do Carnaval de Cabanas de
Viriato

Abril 1989

30

0

Carnaval de Cabanas de
Viriato

Associação Recreativa, Cultural e
Desportiva das Laceiras

Janeiro 1958

135

0

Cultura, Recreio e
Desporto

Grupo de Jovens «Nós os Cabanitos»

Outubro 2000

35

45

Desporto – Futsal
Feminino

Sociedade Filarmónica de Cabanas de
Viriato

Janeiro 1972

752

352

Banda/Dança e Cantares,
Música Moderna

Clube de Caça e Pesca de Cabanas de
Viriato

Abril 1989

290

60

Pesca e Caça Desportiva,
Camping e Reproduções

Sport Cabanas de Viriato e Benfica

Janeiro 1930

170

250

Desporto – Futebol

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cabanas de
Viriato

Protecção Civil e do
Ambiente, Socorrismo e
Vertente Cultural

Freguesia de Oliveira do Conde – 11 Associações
Associação

Data Oficial

N.º Sócios
c/quotas

s/quotas

Actividade de Refª.

Associação Cultural do Rancho Infantil
«Cravos e Rosas»

Abril 2001

244

30

Folclore e outras
actividades similares

Associação para o Progresso de
Travanca de S.Tomé

Março 1977

110

56

Cultura e Folclore

A.R.C.O. – Associação Recreativa e
Cultural de Oliveirinha

Julho 1981

100

278

Desporto (Basquetebol)

Associação Recreativa e Desportiva de
Fiais da Telha

Março 1977

360

485

Desporto - Futebol e
Cultura

Grupo Folclórico D’Alegria de Vila
Meã

Julho 2002

120

95

Folclore e Cultura
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NACO – Núcleo Juvenil de Animação
Cultural de Oliveirinha

Outubro 2003

135

0

Teatro e Dança

Sociedade de Educação e Recreio –
Oliveira do Conde

Fevereiro 1937

141

164

Cultura e Desporto

A.R.C.A. – Associação Recreativa e
Cultural de Alvarelhos

Janeiro de 1977

170

200

Desporto (Natação) e
Cultura

Grupo Recreativo e Cultural «Zés
Pereiras»

Fevereiro 1996

116

0

Cultura (Marchas
Populares)

AJEP – Associação Juvenil EntrePlanos

Outubro 2005

48

12

Eventos Culturais,
Recreativos e Desportivos

Artimanhas

Março 2005

-

-

Animação Sócio-Cultural

Freguesia de Papízios – 1 Associação
Associação

Associação Recreativa e Cultural de
Pinheiro

Data Oficial

Janeiro 1984

N.º Sócios
c/quotas

s/quotas

118

44

Actividade de Refª.

Recreio e Cultura

Freguesia de Parada – 3 Associações
Associação

Associação Recreativa da Freguesia de
Parada

Data Oficial

Janeiro 1974

Centro Social de Parada

Outubro 1981

Grupo Desportivo «3 Santos
Populares»

Março 1995

N.º Sócios
c/quotas

s/quotas

200

240

Actividade de Refª.

Recreação Social e
Desporto
Cultura, Desporto e
Recreação; Posto: Público
de Saúde e de Farmácia

80

10

Desporto - Atletismo

Freguesia de Sobral – 1 Associação
Associação

Centro de Recreio e Convívio do
Sobral

Data Oficial

Janeiro 1983

N.º Sócios
c/quotas

s/quotas

174

27

Actividade de Refª.

Folclore e Desporto

No Concelho existem 38 Associações de foro Desportivo, Recreativo e Cultural
sem fins lucrativos.
Todas as freguesias do Concelho possuem Associações deste género: Currelos12; Beijós-3; Cabanas de Viriato-7; Oliveira do Conde-11; Papízios-1; Parada-3 e
Sobral-1.
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De entre as sete freguesias do concelho de Carregal do Sal, Currelos é a que
possuiu um maior número de associações, seguindo-se Oliveira do Conde quase com
um valor idêntico; por outro lado, Papízios e Sobral têm somente uma associação.
No concelho de Carregal do Sal, existe um número expressivo de Associações, o
que significa que a população do concelho participa activamente e de forma empenhada
na elaboração de diversos projectos em prol da comunidade envolvente.
Apesar do espírito associativo no Concelho ser significativo, as Associações
enfrentam algumas dificuldades, tais como:
 Falta de recursos humanos e financeiros;
 Falta de espaço, equipamentos e instalações adequadas;
 Fraca adesão por parte dos jovens e da comunidade em geral.

Outras Associações com Intervenção no Concelho
ADICES – Associação de Desenvolvimento Local
A ADICES – Associação de Desenvolvimento de
Iniciativas Culturais, Sociais e Económicas – é uma entidade
de foro privado sem fins lucrativos, direccionada para o
desenvolvimento local do território.
Foi legalmente constituída em 1991, no contexto
inicial da integração de Portugal na Comunidade Europeia e
dos desafios que esta colocava ao País, bem como das oportunidades suscitadas pelo
QCA I – Quadro Comunitário de Apoio. A criação da Associação teve como objectivo
primordial, contribuir para a elevação dos níveis de desenvolvimento da sua zona de
intervenção e da qualidade de vida das comunidades residentes neste território.
Localizada na Região Centro de Portugal, Distrito de Viseu, a Zona de
Intervenção da ADICES abrange os concelhos de Carregal do Sal, Mortágua, Santa
Comba Dão e Tondela.
De entre os principais elementos identificadores desta região, destacam-se a
Serra do Caramulo, a Barragem da Aguieira, a mancha florestal, a vinha, as construções
em granito e xisto e toda a riqueza patrimonial existente.
A ADICES, ao longo da sua existência, promoveu e consolidou um conjunto
vasto e diversificado de competências, de entre as quais: estudo, informação/divulgação,
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apoio técnico, mediação em parceria, animação/sensibilização, dinamização, concepção,
formação, gestão, execução de programas e respectiva avaliação, que lhe permitem
afirmar-se actualmente como Associação de Desenvolvimento Local. Dada a natureza
do trabalho por ela desenvolvido, foi-lhe atribuído o Estatuto de Entidade de Utilidade
Pública em 2000.
Numa abordagem ascendente e participada, a ADICES, no decorrer dos seus 17
anos de existência, tem vindo a construir uma estratégia de intervenção consolidada,
através da elaboração e concepção de 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, a
Preservação, Organização e Valorização do Património Cultural Local, aos Recursos
Humanos (crianças, jovens, população adulta, população portadora de deficiência,
idosos, etc.) e aos aspectos sociais que lhe estão associados.
Para a concretização destes projectos e acções, tem contribuído em larga medida
a experiência da ADICES demonstrada nos três QCA, em que foi entidade gestora e
promotora de múltiplos planos de desenvolvimento, elaborados no âmbito de Iniciativas
Comunitárias, como é exemplo o Programa LEADER I e II, NOW I e II e o
EUROFORM, tendo estado também envolvida em Projectos INTERREG e EQUAL.
Actualmente, assume particular importância o Programa de Iniciativa Comunitária
LEADER+/ADICES em vigor, que permite à Associação a implementação do Plano de
Desenvolvimento Local.

Acreditada pelo IQF – Instituto para a Qualidade Profissional, a ADICES tem
sido promotora de projectos e acções relevantes para o território na área da formação,
no âmbito do Programa Escolas-Oficinas, do IC-PME, do Programa PESSOA, do
POEFDS e do Programa Operacional do Centro.
No âmbito do QCA III, a ADICES viu aprovada uma candidatura para a criação
de um Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(CRVCC), que começou oficialmente a funcionar em 2004. No final do ano de 2006, foi
uma das 50 entidades seleccionadas a nível nacional para integrar a fase experimental
de implementação do Sistema de Reconhecimento e Validação de Competências para o
nível Secundário (12ºAno).
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Objectivos da ADICES
No que diz respeito ao percurso desta Associação, podemos identificar um
processo crescente de parceria local, que conduziu a uma Estrutura Associativa, onde
assentam entidades com uma actuação local qualificada e representativas de áreas tão
distintas como a Educação, o Desporto, a Formação, a Administração Local, entre
muitas outras.
Para além da diversidade da Estrutura Associativa da ADICES, esta representa
12 430 Entidades e Sócios Individuais, o que permite auferir a amplitude da sua
representatividade no território.
Ao nível do seu Plano de Desenvolvimento Local, é objectivo geral da ADICES,
constituindo-se como tema federador, a «Melhoria da Qualidade de Vida», através da
animação local do território (objectivo central e operacional), de modo a envolver as
pessoas e entidades da região, criando um ambiente de positividade e confiança,
potenciador da iniciativa local, de forma a conseguir:
Fixar a população jovem na região;
Promover e reforçar a identidade local;
Valorizar e promover os recursos locais;
Dinamizar a economia local.
Para a concretização destes objectivos finais, à Associação foram-lhe
designadas as seguintes atribuições:
A. Realizar estudos de análise e diagnóstico na área de influência da ADICES.
B. Proporcionar aos seus associados e à população local, o acesso à
documentação, bibliografia e toda a informação disponível sobre temas
relacionados com a problemática do desenvolvimento local e regional.
C. Suscitar e promover a reflexão, estudo e investigação sobre o
desenvolvimento e suas problemáticas, envolvendo actores e intervenientes
no processo de desenvolvimento, através da realização de seminários,
colóquios, encontros e outras iniciativas.
D. Dinamizar e orientar promotores de iniciativas económicas, socais, culturais
e artesanais.
E. Promover, apoiar e acompanhar programas de formação com incidência ao
nível do desenvolvimento local.
F. Apoiar e dinamizar a revitalização de organizações comunitárias e
associativas.

276

Pré-Diagnóstico
G. Promover o intercâmbio e cooperação com associações e organismos
nacionais ou estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos.
H. Implementar projectos enquadrados em processos de desenvolvimento.
In Site: www.adices.pt

Órgãos Sociais da ADICES
De acordo com os Estatutos da Associação e na sequência do acto eleitoral de
Dezembro de 2005, os seus órgãos sociais são representados da seguinte forma:
Quadro n.º 203 – Órgãos Sociais da ADICES
Órgãos Sociais

Cargo

Entidade

Direcção

Presidente

Município de Carregal do Sal

Vice-Presidente

Município de Mortágua

3 Vogais

Município de Tondela e Santa Comba Dão e Sócio Individual

Presidente

Escola Profissional de Tondela

1º Secretário

Teatro Experimental de Mortágua

Conselho Fiscal

2º Secretario

Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato

Presidente

Caixa Crédito Agrícola Mútuo Bairrada e Aguieira

1º Secretário

Filarmónica de Santa Comba Dão

2º Secretário

VÁRIOS – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Assembleia Geral

Fonte: www.adices.pt

 Organigrama
ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

DIRECÇÃO

COORDENADOR EXECUTIVO

BOLSA INTERNA DE

Fonte: www.adices.pt

--------

FORMADORES

CONSULTORIAS
-------

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE
PLANEAMENTO E PROJECTOS

EXTERNAS

DEPARTAMENTO ADMINIST.
E FINANCEIRO
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Na ADICES, como se pode visualizar através do organigrama, existe:

Coordenação Executiva: neste sector poder-se-á recorrer à Bolsa Interna de
Formadores e a Consultorias Externas.
Departamento Administrativo e Financeiro: neste departamento destacamse as seguintes áreas: gestão das áreas administrativo-financeiras; apoio à contabilidade;
apoio administrativo e limpeza e manutenção geral.
Departamento de Planeamento e Projectos: do qual se destacam dois
grupos de áreas distintas: agricultura/floresta; PME’s; recursos humanos; aspectos
sociais e serviços de proximidade, por um lado e, turismo; artesanato; recursos
humanos; cultura e ambiente, por outro; engloba-se ainda neste departamento, o Centro
de RVCC.

Plano de Actividades da ADICES
Os desafios que se colocam ao País e, consequentemente ao nosso território
implicam a Construção de Novas Metodologias de Trabalho assentes em Parcerias
Dinâmicas e Activas, geradoras de soluções inovadoras e mais adequáveis a níveis de
desenvolvimento sustentáveis e promotores da qualidade de vida da população.
O ano de 2007 será o período no qual se irá definir o Plano de Desenvolvimento
Local correspondente ao período de 2007-2013.
As actividades da ADICES enquadram-se em três grandes grupos:
Continuação e Finalização de Projectos Plurianuais
Dinamização de Novos Projectos
Construção do Plano de Desenvolvimento Local para o próximo
período de financiamento, com os parceiros do Território
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Esquema do Plano de Actividades 2007-2008
1. Continuação e Finalização de Projectos Plurianuais

Implementação do CRVCC na vertente B1, B2 e B3
Implementação do Projecto Imagens do Desenvolvimento na Infância
Acompanhamento à implementação Centro Rural Aguieira-Caramulo
Acompanhamento à implementação dos PI’s em Aldeias
Execução das Acções de Formação no âmbito do PO do Centro
Arquitectura Tradicional na Região
Dinamização do Projecto Portugal Rural
Presidência da Minha Terra
LEADER + Vector 1,2,3: Gestão e Implementação do PDL
Dinamização do Centro de Recursos da ADICES
Marketing Institucional e Promoção do Território
Participação e Envolvimento da ADICES em projectos de parceiros no Território

2. Dinamização de Novos Projectos

3. Construção do Plano de Desenvolvimento Local

SIM – Sistema de Microcrédito para Auto-Emprego e Criação
de Empresas

Implementação do Projecto «Um Pacto de Desenvolvimento
para o Território»

RVCC – 12º Ano

Participação no Projecto Nacional ‘Sementes do Futuro’
Participação em Seminários, Congressos e Encontros

Quadro n.º 204 - Projectos Aprovados pela ADICES no âmbito do Programa de
Iniciativa Comunitária LEADER no CONCELHO DE CARREGAL DO SAL (1992 – 2007)
Freguesia de CURRELOS

Designação do Projecto

Promotor/Destinatário

Promoção do Concelho de Carregal do Sal
II Viva a Música e a Etnografia do Concelho de Carregal do Sal

Câmara Municipal de Carregal do Sal

Janelas de Carregal do Sal
Dinamização Cultural nas Escolas
Viagem de Intercâmbio ao Arquipélago dos Açores
Casa da Cultura / Museu do Concelho de Carregal do Sal
Espaços Exteriores da Casa da Cultura
Beira Móvel/2003
Dinamização e Valorização do Património Cultural do Concelho de
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Carregal do Sal
Programa de Acção Local LEADER II
Arranjo Urbanístico, Estacionamento, Jardim

Junta de Freguesia de Currelos

Arranjo Urbanístico, zona verde
Requalificação Urbanística envolvente à sede da Junta de Freguesia
Arranjo e Equipamento de Espaço Verde para Promoção dos Vinhos
da Quinta

Dão Sul, Sociedade Vitivinícola, Lda.

Gastronomia Beirã – Recuperar a Tradição
Produção de Bebidas Espirituosas com origem no Planalto Beirão
Salão Gastronómico e de Exposições

Centro Cultural de Currelos

Viva a Música e a Etnografia
Viva a Música e a Etnografia

Associação Humanitária B.V. C.Sal

Criação de um Gabinete de Arquitectura

Arquibeira – Gabinete de Arquitectura da BL

«Em Demanda das Raízes» – Museu Arqueológico

Associação Humanitária BV-Canas Senhorim

Divulgar para Promover – Carregal do Sal

ADICES

Modernização e Expansão

SS Cerâmica Decorativa Portuguesa, Lda.

Freguesia de BEIJÓS

Designação do Projecto

Promotor/Destinatário

Arranjo Urbanístico do Espaço de Lazer

Junta de Freguesia de Beijós

Parque Infantil
Preservação no Ambiente
Freguesia de CABANAS DE VIRIATO

Designação do Projecto

Promotor/Destinatário

Recuperação de Edifício da Sede «O Lagarto» e arranjo exterior
Dinamização da Escola de Música
Aquisição de Instrumentos para a Escola de Música

Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato

Dinamização da Banda e da Escola de Música de Cabanas de Viriato
Viva a Música e a Etnografia
Sonorizar a Dança Grande

Associação de Carnaval de Cabanas de Viriato

Reanimar a Dança Grande
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Modernizar e Crescer para Melhor Servir

Ripórtico – Engenharia, Lda.

Casa de Animação Turística e Sócio-Cultural do Concelho

EBI de Cabanas de Viriato

Arranjo Exterior

Fábrica da Igreja Paroquial de C. de Viriato

Pré-Diagnóstico
Parque das Laranjeiras

Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato

Freguesia de OLIVEIRA DO CONDE

Designação do Projecto

Promotor/Destinatário

Campo de Tiro

Clube Associativo de Caçadores e Pescadores do
Concelho de Carregal do Sal

Casa de Apoio ao Campo de Tiro
Associação Recreativa e Desportiva de Fiais da
Telha

Remodelação de Pavilhão para Animação
Criação de Condições do Pavilhão para Animação
Construção do Jardim e Parque Infantil

Junta de Freguesia de Oliveira do Conde

Calcetamento do Adro da Igreja
Arranjo Urbanístico do Terreiro de S. João
Novas Condições para os Carvalhais

Câmara Municipal de Carregal do Sal

Ampliação da Sede de Colectividade

Sociedade de Educação e Recreio de Oliveira do
Conde

Viva a Música e a Etnografia
Restauro e Ampliação da Igreja de S. António

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Oliveira do Conde

Pessoas & Impressões – Indústria de Impressão Digital

Pessoas & Impressões – Indústria de Impressão,
Lda.

Aquisição de Meios Técnicos para Oficina de Restauro

Particular: José Pais Soares

Freguesia de PAPÍZIOS

Designação do Projecto

Promotor/Destinatário

Preservação e Valorização do Ambiente Natural e Qualidade de Vida

Junta de Freguesia de Papízios

Zona de Lazer da Calçada
Viva a Música e a Etnografia

Associação Recreativa e Cultural de Pinheiro

Freguesia de PARADA

Designação do Projecto

Promotor/Destinatário

Casa da Ladeira

Particular: Celeste Lopes Dias

Preservação e Valorização do Ambiente Natural e Qualidade de Vida

Junta de Freguesia de Parada

Viva a Música e a Etnografia

Centro Regional de Parada
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Freguesia de SOBRAL

Designação do Projecto

Promotor/Destinatário

Preservação e Valorização do Ambiente e Qualidade de Vida

Junta de Freguesia do Sobral

Requalificação do Espaço Público – Largo do Areeiro
Requalificação do Espaço Público – Largo da Rua Direita
Sobral e Associação Juntos

Centro de Recreio e Convívio do Sobral

Fonte: ADICES – Associação de Desenvolvimento Local

Desde os primórdios existenciais da ADICES que muito já se tem realizado ao
nível do Concelho de Carregal do Sal. De entre os feitos já consagrados, é de destacar a
notável quantidade de projectos concretizados, sendo estes em maior número na
Freguesia de Currelos, provavelmente por ser o local onde se concentram a maioria dos
serviços e, por conseguinte, a que sofreu mais desenvolvimento nos últimos anos. As
Freguesias de Beijós, Papízios e Parada foram as menos intervencionadas pela
ADICES.

Quadro n.º 205 - Projectos Aprovados pela ADICES no âmbito do Programa de
Iniciativa Comunitária LEADER na ZI DA ADICES 39(1992 – 2007)
Designação do Projecto

Ano de Aprovação

Formação de Animadores Turísticos
Promoção da Região
Criação de Produtos Publicitários para Promoção Turística da Região

1993

Criação do Centro de Apoio ao Artesanato
Estudos: Métodos de Acção, Implementação e Regulamentação de Acção do
Programa LEADER – ADICES. Levantamentos específicos.
Imagens do Desenvolvimento na Infância
ADICES – Apoio Técnico ao Desenvolvimento

1996

Promoção do Programa LEADER e da zona de intervenção
Instalação e Funcionamento dos Postos de Turismo
Rua Alegre

1997

39
Nota: Entre o período de 1992-1996, correspondente ao 1º QCA, a zona de intervenção da ADICES abrangia 9 Concelhos
distintos: Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, Aguiar da Beira, Tondela, Santa Comba Dão, Carregal do Sal e Mortágua.
Posteriormente, Do ano de 1996-1999, equivalente ao 2º QCA, a ADICES viu a sua zona de intervenção restrita apenas a 4
Concelhos: Tondela, Santa Comba Dão, Carregal do Sal e Mortágua; No contexto do 3º QCA e Início do QREN relativo ao período
de 2000-2006 e 2007-2013, respectivamente, a ADICES mantém a sua zona de intervenção.
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Novas Tecnologias
Centro de Apoio ao Artesanato II

1998

Escola Alegre – Crianças Activas
Artesanato em Rede

1999

Biorede
Marketing Institucional
Sementes de Futuro

2003

Marketing e Comercialização de Territórios
Assistência Técnica
Portugal Rural
Portugal da Terra ao Mar
Visita de Cooperação e Intercâmbio entre Regiões

2004

Intercâmbio entre Regiões
Ciclo de Serões de Aldeia
Club Biorede
Cooperar em Português

2005

Dirigentes Locais
Região Solidária
Fonte: ADICES – Associação de Desenvolvimento Local

Quadro n.º 206 – PI: Plano de Intervenção Aprovado pela ADICES no âmbito da
Medida AGRIS, Acção 7, Sub-Acção 7.1.40 na FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CONDE

PI de Oliveira do Conde
Fases de Intervenção do Projecto

Promotor do Projecto

Recuperação de Edifício de Traça Tradicional e

Grupo Recreativo e Cultural «Zés

Adaptação para Dinamização de Actividades

Pereiras»

Ano de Entrada

Culturais
2004

Criação de Zona de Lazer para a População Local
Reabilitação do Jardim da Azenha

Junta de Freguesia de Oliveira do

Reabilitação da Ribeira da Azenha incluindo

Conde

recuperação do lavadouro e fontanário
Recuperação de Fachada e Cobertura

Maria Helena Xavier Queiroz

2005

Sarmento
Fonte: ADICES – Associação de Desenvolvimento Local

40

No âmbito da AGRIS, a ADICES tem vindo a preparar várias candidaturas à Sub-Acção 7.1. – Recuperação e Valorização do
Património, da Paisagem e dos Núcleos Populacionais em Meio Rural, integrada na Acção 7 – Valorização do Ambiente e do
Património Rural.
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Quadro n.º 207 – Contrato de Aldeia Aprovado pela ADICES no âmbito da
Medida 2.3. - Programa Operacional do Centro41 na FREGUESIA DE CABANAS DE
VIRIATO

Contrato de Aldeia de Cabanas de Viriato
Designação da Fase do Projecto

Intervenções Realizadas

Período

-Reabilitação da zona envolvente ao Monumento do
1.Requalificação da Área Envolvente ao
Monumento do Cristo Rei

Cristo Rei
-Colocação de mobiliário urbano e iluminação
-Reabilitação do Parque das Laranjeiras (parque de
lazer)
-Reabilitação da zona envolvente à casa, abrangendo

2.Reabilitação dos Espaços Envolventes à
Casa de Aristides Sousa Mendes
3. Reabilitação de um Espaço Público

3ºQCA
2000-2006

a Avenida da Igreja, a Avenida D. Maria Emília
Osório, a Rua 25 de
-Reconstrução de uma zona de lazer e pequeno
jardim

4.Restauro de Fontes e Fontanários

-Restauro e Reabilitação de Fontes, Fontanários e
Lavadouros

Fonte: ADICES – Associação de Desenvolvimento Local

A ADICES promoveu também uma Acção de Formação intitulada «Restauro e
Recuperação do Património Rural», no âmbito do Contrato de Aldeia de Cabanas de
Viriato, tendo sido realizada nas instalações da Junta de Freguesia da mesma localidade.
O objectivo principal desta proposta de acção formativa centrou-se na
necessidade de consolidar a empregabilidade no território, qualificando a população
activa desempregada, numa área tão específica como a recuperação do património rural.

APDAE – Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
das Escolas de Carregal do Sal
A APDAE – Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das
Escolas de Carregal do Sal é uma associação sem fins lucrativos, sedeada na Escola EB
2,3 de Carregal do Sal, sita no Arruamento Urbano a Sul da Vila, do mesmo Concelho e
distrito de Viseu.

41
Os Contratos de Aldeia constituem uma tipologia de intervenção enquadrada na Medida 2.3 do Programa Operacional do Centro –
«Acções Inovadoras de Dinamização das Aldeias».

284

Pré-Diagnóstico
É constituída pelos pais e encarregados de educação dos alunos e por outros
cidadãos amigos das escolas que dela queiram fazer parte, independentemente da raça,
grau ou nível de escolaridade e destina-se aos Alunos das Escolas do Concelho de
Carregal do Sal.
Esta associação foi fundada no dia 22 de Setembro de 2005, nomeadamente
através da publicação dos seus estatutos no Diário da República.
Entretanto, para o ano de 2006/2007 foi acordado um Protocolo Tripartido entre
a APDAE, o Município de Carregal do Sal e o Agrupamento de Escolas de Carregal do
Sal, no sentido de cada entidade se comprometer a prestar apoio directo e activo às
nossas crianças, no âmbito do serviço de almoços, vigilância e acompanhamento nas
actividades de enriquecimento curricular e distribuição de produtos de expediente e
limpeza.
A APDAE não se cinge a nenhuma instituição em específico e, não pretende
de modo algum sobrepor-se a outras associações, mas sim, coexistir de forma pacífica.
A sua actuação é vertical, abrangendo todos os níveis de ensino.

A Associação tem por Objectivos42 essenciais:
a) Contribuir através de estreita e permanente colaboração entre alunos,
direcção de escolas e corpos docentes, pais e encarregados de educação, para
o labor educativo que em comum lhes compete;
b) Levar pais e encarregados de educação a participar na vida das escolas,
tornando-se a forma organizada da família intervir no processo educativo;
c) Defender os legítimos interesses dos alunos, pais e encarregados de
educação junto dos órgãos de administração e gestão das escolas ou outras
entidades públicas ou privadas;
d) Informar os pais e encarregados de educação nela inscritos de tudo o que
tiver interesse para os seus educandos;
e) A Associação de Pais exercerá a sua actividade no respeito pelas
liberdades consignadas na Constituição da República Portuguesa.
Para a realização dos seus objectivos, a Associação de Pais propõe, entre
outras, as seguintes Atribuições43:

42
43

Diário da República – III Série, N.º 183 de 22/09/2005, Artigo 2º Objectivos
Diário da República – III Série, N.º 183 de 22/09/2005, Artigo 4º Atribuições
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a) Realçar o papel da família no processo educativo dos alunos criando elos
de ligação na relação família-escola;
b) Organizar e/ou participar em actividades extra-escolares de apoio ao
projecto educativo ou que promovam novos sentidos de educação induzindo
valores sociais, que tenham em conta a cooperação, participação, motivação
e cidadania;
c) Estabelecer o contacto e o diálogo indispensáveis para uma recíproca
compreensão entre educadores/professores, alunos, pais e encarregados de
educação;
d) Colaborar com pais, encarregados de educação e educadores/professores
em tarefas de carácter pedagógico;
e) Defender perante a escola os legítimos interesses dos alunos e expressar
as suas necessidades e aspirações em matéria de educação e ensino;
f) Realizar acções de formação/informação sobre assuntos que interessem à
educação;
g) Analisar as situações prejudiciais ao interesse dos alunos ou educandos,
chamando a atenção e reunindo todos os esforços para a sua resolução;
h) Detectar e denunciar situações de injustiça ou lesivas, dos interesses
materiais e morais dos educandos, propondo a preparação legítima e a
reclamação até instâncias superiores da respectiva evolução e solução final;
i) Festejar os progressos e a participação persistente de cada um dos
intervenientes.
Na APDAE, estão inscritos 115 Sócios Individuais, todos com as cotas em
dia. A este propósito é necessário referir que, existem três Tipos de Sócios ou
Associados, como lhe queiramos chamar:
Associados Efectivos: os pais dos alunos das escolas que se inscrevam
voluntariamente na Associação;
Associados Não Efectivos: os amigos das escolas que, de alguma forma,
estejam ligados ao sistema educativo ou à comunidade e os pais dos educandos
que tenham frequentado a escola;
Associados Honorários: as pessoas que, através de serviços ou donativos,
dêem contribuição de especial relevância, para a realização dos fins da
instituição, desde que seja reconhecido e proclamado pela Assembleia Geral.
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Quadro n.º 208 – Membros dos Órgãos Sociais e Recursos Humanos da APDAE
Presidente
Vice-Presidente
Elementos da Direcção: 9

Secretário
Tesoureiro
5 Vogais
1 POC
1 Auxiliar Administrativa

Total do N.º de Funcionários: 47

38 Tarefeiras
7 Animadoras Contratadas

Fonte: APDAE

São organizados Grupos de Trabalho com os Associados para os diferentes
níveis de ensino (pré-escolar, 1ºCEB, etc.), sendo cada um dos grupos chefiado pelos
elementos da Direcção da Associação.

Neste contexto, são realizadas reuniões regulares, regra geral, mensalmente,
(mais do que uma vez ao mês, quando tal se justificar) com os elementos da Direcção e
Associados, no sentido de definir tarefas específicas, tendo sempre em vista os fins a
que a Associação pretende dar resposta.
O POC presta apoio administrativo, técnico e logístico à Associação,
nomeadamente no atendimento e fornecimento de informação ao público, na entrega de
material de expediente, na cobrança do serviço de almoços, na produção de ofícios e
outros documentos similares, estando a maioria das vezes na sede da mesma.
A Auxiliar Administrativa, para além do apoio atrás citado, faz cobertura a
eventuais faltas por parte de tarefeiras e/ou animadoras, cooperando com os alunos dos
Jardins-de-Infância e das 1ªCEB’s nas diversas actividades realizadas.
As Tarefeiras são responsáveis pela Componente de Apoio à Família, que
engloba o Serviço de Almoços e as Actividades Extracurriculares.
As Animadoras Contratadas têm a função de acompanhamento e apoio das
crianças junto dos Jardins-de-Infância.
O Horário de Atendimento ao Público da APDAE efectua-se de Segunda a
Sexta-Feira, das 9.30h às 12h e das 14h às 17.45h.
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Actividades Principais
A APDAE desenvolve quotidianamente um conjunto de actividades, que
consistem essencialmente na participação de forma directa e activa ao nível do apoio às
crianças do Concelho, no âmbito do serviço de almoços, vigilância e cooperação nas
actividades de enriquecimento curricular e também, na distribuição dos produtos de
expediente e limpeza para os vários estabelecimentos de ensino.
Outras Actividades - Acções de Formação, Comemorações, Viagens
Para além das actividades diariamente levadas a cabo pela actual equipa que
constitui a Associação, podemos citar outros feitos, tais como:
Acção de Formação subordinada ao tema «Hábitos Alimentares na Família e
na Criança», no dia 3 de Março de 2006;
Acção de Formação «O Mundo Imaginário da Criança e suas Perturbações»;
Viagem a Salamanca e à Cidade de Rodrigo, no dia 6 de Maio de 2006;
Festa de Natal (no espaço da Associação Recreativa e Desportiva de Fiais da
Telha) no dia 23 de Dezembro de 2006;
Comissão Organizadora do VI Encontro Saúde/Escola: «A criança/jovem no
início do séc.XXI velhas situações, novos conceitos?», no dia 11 de Abril de
2007;
Viagem às Arribas do Douro Internacional, no dia 19 de Maio de 2007;
Sardinhada de Encerramento do ano lectivo para todas as colaboradoras (Escola
Primária da Azenha), no dia 24 de Junho de 2007.
As viagens reúnem três objectivos essenciais, que passamos a referir: o
Convívio (entre as várias gerações de participantes); a Relação Historial e
Arquitectónica dos Monumentos a visitar (ligação de Portugal com Espanha em termos
históricos e arquitectónicos) e o Respeito pelo Ambiente (consciencializar as pessoas
para a execução de boas práticas ambientais, preservando os recursos naturais
existentes, indispensáveis ao desenvolvimento do território).
Representações da APDAE
No ano de 2005/2006, a Associação esteve representada na Assembleia do
Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, no Conselho
Municipal de Educação e no Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas;
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No ano de 2006/2007, fez-se representar no Conselho Municipal de Educação e
na Assembleia do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal;
No ano de 2007/2008, vai estar representada na CPCJ (inclusivamente já foi
realizado um protocolo) e nos órgãos de Escolas do Agrupamento.
Todos os meses, a APDAE, o Município e o Agrupamento de Escolas de
Carregal do Sal reúnem para fazer um ponto da situação, a nível tripartido, sinalizando,
caso existam, as principais dificuldades e constrangimentos, dando sempre que possível,
sugestões de trabalho no sentido de se introduzirem melhorias.
Para além destas reuniões, são realizadas com alguma frequência, Assembleias
de Escolas e do Conselho Municipal de Educação, tanto ordinárias, como
extraordinárias.
Principais Dificuldades/Carências sentidas pela APDAE ao longo do
trabalho desenvolvido:
Relação dos Conselhos Executivos, quer dos Agrupamentos, quer da Escola
Secundária/3 de Carregal do Sal;
Dificuldade em fazer com que os estabelecimentos cumpram aquilo que a lei
impõe (a maioria dos regulamentos não estão actualizados);
Problemática de um espaço próprio para a sede da associação (as instalações
actuais foram cedidas provisoriamente);
Falta de recursos humanos e financeiros para se poder levar adiante aquilo que
a Associação se propõe atingir (não só acompanhar os problemas das crianças, mas dar
formação aos pais também);
Carências ao nível de equipamento informático, por falta de verba;
Incompatibilidade dos horários das reuniões;
Falta de qualificação dos recursos humanos.
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
Integrada Aristides Sousa Mendes – Cabanas de Viriato
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI Aristides Sousa
Mendes de Cabanas de Viriato é uma instituição sem fins lucrativos, com a finalidade
essencial de assegurar a efectiva participação dos pais e encarregados de educação na
tarefa educativa da escola, num processo de estreita colaboração com o corpo docente.
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Destina-se a todos os pais e encarregados de educação e alunos da EBI Aristides
Sousa Mendes, sedeada em Cabanas de Viriato.
A sua data de inauguração oficial ocorreu no dia 14 de Dezembro de 2002.
Os Objectivos Gerais desta Associação assentam fundamentalmente na:
Defesa dos legítimos interesses dos alunos, dos pais e encarregados de
educação perante a escola e expressão dos seus pontos de vista e aspirações em matéria
de educação e ensino.
Ao nível dos Serviços Prestados pela Associação, todos eles têm tido como
destinatário o Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes, nomeadamente no
apoio e colaboração em iniciativa da própria escola.
N.º Sócios Inscritos
Actualmente, no presente ano de 2008, a Associação de Pais e Encarregados
de Educação da EBI Aristides Sousa Mendes de Cabanas de Viriato tem 50 sócios
inscritos, sendo que este número é variável de ano para ano.
Quadro n.º 209 – Membros dos Órgãos Sociais da Associação
Direcção – 5 elementos
Total de Membros dos Órgãos Sociais: 13 elementos

Assembleia Geral – 4 elementos
Conselho Fiscal – 4 elementos

Fonte: Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI Aristides Sousa Mendes

A Associação funciona apenas com os membros dos órgãos sociais acima
citados que, colaboram voluntariamente no diversificado conjunto de actividades e
serviços prestados pela mesma, não abarcando nenhum trabalhador em qualquer outro
regime, sem ser o de voluntário.
Actividades Desenvolvidas
De entre o conjunto de actividades desenvolvidas pela Associação, destaca-se:
Participação em eventos associativos;
Participação em colóquios;
Parcerias com outras entidades;
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Colaboração e participação em iniciativas da própria escola.
 Dificuldade(s) com que se depara a Associação no trabalho desenvolvido:
Falta de elementos com disponibilidade de tempo, no sentido de se poderem
levar a cabo iniciativas próprias da associação.
FAPEECS – Federação de Associações de Pais e Encarregados de
Educação do Concelho de Carregal do Sal
A Federação reúne as Associações de Pais e Encarregados de Educação do
Concelho de Carregal do Sal que pretendam associar-se e colaborar na prossecução de
objectivos comuns, potenciando as suas acções, alargando a sua influência e dando mais
força e importância às suas decisões e opiniões.
É constituída pelos pais e encarregados de educação do concelho de Carregal do
Sal e também por comunidades escolares em geral.
A primeira Assembleia Geral realizou-se no dia 28 de Setembro de 2005, tendo
tomado posse os primeiros Órgãos Sociais a 28 de Outubro de 2005. Os Estatutos da
FAPEECS foram publicados na III Série do Diário da República do dia 12 de Janeiro de
2006.
O Objecto e os Objectivos são definidos no Artigo 3º dos Estatutos da
FAPEECS da seguinte maneira:
1 – A FAPEECS tem por Objecto:
a)Congregar, coordenar, dinamizar, defender e representar a nível do
Concelho de Carregal do Sal as associações de pais e encarregados de educação;
b)Defender e representar a nível local e regional, junto da Federação
Regional de Associações de Pais de Viseu, e nacional, junto da Confederação
Nacional das Associações de Pais – CONFAP e outras, as Associações de Pais e
Encarregados de Educação de Carregal do Sal;
2 – São Objectivos da FAPEECS:
a)Incentivar a criação das associações de pais e encarregados de
educação e a sua dinamização;
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b)Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de educação,
habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de primeiros e principais
educadores;
c)Defender os interesses morais, culturais e físicos dos filhos e/ou
educandos;
d)Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à educação;
e)Pugnar pela dignificação do ensino em qualquer dos aspectos de
qualidade, eficiência, disciplina e respeito pelos valores humanos em geral;
f)Participar, na parte que lhe compete, na definição de uma política de
educação e juventude;
g)Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e social no
âmbito do movimento associativo de pais e encarregados de educação.
3 – A FAPEECS salvaguardará a sua independência em relação a quaisquer
organizações oficiais ou privadas, fomentando a colaboração efectiva entre todos
os intervenientes no processo educativo.
4 – A FAPEECS poderá exercer actividades que, não dizendo respeito a aspectos
meramente educativos, se relacionem com estes e com a defesa e apoio da
instituição familiar, o que pode fazer em cooperação com outras federações ou
associações que proponham objectivos afins.
No que diz respeito aos Serviços prestados, destaca-se:
Apoio e esclarecimento dos pais e encarregados de educação, interpretando e
conjugando os seus interesses e sua representação;
Participação nos órgãos de governo das escolas;
Colaboração e Parceria com outras estruturas concelhias nas problemáticas
sociais, da educação e dos jovens em geral.
Os Sócios da Federação são definidos no Artigo 5º dos Estatutos: MEMBROS
1 – Fazem parte da Federação de Associações de Pais e Encarregados de
Educação de Carregal do Sal, as Associações de Pais e Encarregados de Educação
existentes ou outras que venham a constituir no âmbito das escolas do Concelho de
Carregal do Sal, que o solicitem.
No momento presente, as Associações Associadas são três:
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◊Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins-deInfância e do 1ºCiclo do Ensino Básico de Carregal do Sal;
◊Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos 2º e 3º Ciclos
do Ensino Básico de Carregal do Sal;
◊Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Ensino
Secundário de Carregal do Sal.
Em termos de Recursos Humanos da FAPEECS, esta não possui recursos
humanos próprios, sendo que os seus objectivos são cumpridos pela colaboração
voluntária e graciosa dos membros dos órgãos sociais.
Actividades Desenvolvidas:
-Participação e representação dos pais e encarregados de educação nos órgãos de
gestão e pedagógicos das escolas;
-Parcerias de âmbito concelhio em áreas sociais, educativas e outras,
referenciando os jovens como centro;
-Realização de convívios;
-Participação na organização de Seminários e Encontros;
-Organização e realização de palestras e eventos culturais.
Dificuldade(s) / Carência(s) com que se depara a Federação no trabalho
desenvolvido:
A principal dificuldade sentida reside na falta de sensibilização e dinamização
por parte dos pais e encarregados de educação para um maior e mais próximo
envolvimento destes nas comunidades educativas do concelho.

Associação de Estudantes da Escola Secundária/3 de Carregal do Sal
A Associação de Estudantes da Escola Secundária/3 de Carregal do Sal aparece
no sentido de dar voz aos efectivos escolares no que diz respeito à Educação e suas
problemáticas. É uma espécie de elo de ligação entre a Direcção da Escola, os Alunos e
a Comunidade em geral.
Aquilo que se pretende, é a organização de actividades e eventos dirigidos
essencialmente à comunidade escolar, visto serem os alunos os principais protagonistas
de todo o processo de ensino-aprendizagem que acontece na Escola.
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No âmbito do trabalho desenvolvido por esta Associação de Estudantes, tem-se
constatado algumas dificuldades, nomeadamente ao nível da falta de cooperação e
colaboração por parte da própria Escola e também dos Estudantes.

8.1. – Instalações Desportivas e Recreativas
Sector do Desporto
Com sete anos de laboração, o Sector do Desporto do Município de Carregal do
Sal tem desenvolvido um trabalho sustentado e de qualidade.
O Desporto é condição essencial para viver em comunidade de forma mais
saudável e equilibrada. De entre as várias possibilidades de definição de Desporto, este
pode ser entendido como o exercício físico praticado de forma metódica,
individualmente ou em grupo, e com diversos objectivos: competição, recreação,
terapia, etc. (In Dicionário de Língua Portuguesa, 2006). Por outras palavras, Desporto é a actividade
física energética, praticada para pôr a prova os próprios limites, ou simplesmente por
uma questão de gosto, entretenimento ou distracção. Durante o exercício de uma
qualquer actividade física e desportiva, desenvolve-se quase sempre de forma implícita,
a competitividade em relação a si próprio, a um/vários adversários ou a elementos
naturais.
De facto, o exercício físico traz vantagens, quer para o indivíduo, quer para a
sociedade em geral, porque o tipo de público que pratica desporto tende a manifestar
melhor estado de saúde, a sentir-se melhor, a ser mais produtivo no trabalho e a
apresentar menores taxas de absentismo. Além disso, tem um papel importante em
termos psicológicos, pois reduz a ansiedade, gera sensação de bem-estar, diminui o
stress e aumenta a auto-estima.
Na realidade, o estilo de vida cada vez mais sedentário, aliado ao uso crescente
da tecnologia na vida quotidiana, estão a causar altos níveis de inactividade entre as
pessoas de todas as idades em todo o mundo.
A OMS – Organização Mundial da Saúde – reconhece a grande importância da
actividade física para a saúde física, mental e social, capacidade funcional e bem-estar
de indivíduos e comunidades. Aponta para a necessidade de políticas e programas que
tenham em conta as necessidades e possibilidades das diferentes populações e
sociedades, com o objectivo de integrar a actividade no dia-a-dia de todas as faixas
etárias e raciais, incluindo mulheres, idosos, trabalhadores e portadores de deficiências,
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em todos os sectores sociais, especialmente na escola, no local de trabalho e nas
comunidades.
Neste sentido, a actividade física, para além de ajudar a atingir o peso corporal
apropriado (e desejado), contribui positivamente para a mudança de outros factores de
risco de doenças coronárias, como o perfil dos lípidos, a resistência à insulina e à
hipertensão. Desta forma, contribui para o controle de doenças da Diabetes, colesterol
alto, e Hipertensão Arterial.
Assim, torna-se imperioso sensibilizar, informar e educar a população acerca da
prática regular de Desporto, como factor de promoção de saúde e de prevenção de
doenças.
É importante compreender a relação intrínseca entre Saúde e Estilo de Vida
(hábitos sociais e culturais), em que a actividade física participa como factor
fundamental. Deve-se ter sempre em mente que o corpo humano foi projectado para a
acção e não para a inactividade!
O Município de Carregal do Sal tem intervido e intervém no fenómeno
desportivo, fundamentalmente, em 3 Áreas:
Programas de Desenvolvimento Desportivo;
Programas de Apoio ao Movimento Associativo;
Planeamento, Construção e Gestão de Infra-Estruturas Desportivas.
Todas estas áreas são obviamente direccionadas para o desenvolvimento
desportivo, e enquadradas num Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo
Municipal.
Nos Programas de Desenvolvimento Desportivo, englobamos a intervenção da
Autarquia junto dos diferentes parceiros: Associações, Escolas, Infantários, Empresas,
Lares, Entidades, Grupos Organizados e Individuais.
Esta intervenção traduz-se no apoio direccionado ao Programa Municipal de
«DESPORTO PARA TODOS», aos diversos programas de desenvolvimento das
modalidades desportivas e à promoção e organização de eventos desportivos de carácter
regional, nacional (e porque não?) internacional. Ainda nesta vertente, é de realçar o
Programa de Educação Física e Natação para o 1ºCiclo do Ensino Básico, já
implementado desde Fevereiro de 2000 pelo Sector do Desporto do Município.
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Este projecto tem por base a preparação na área de Educação Física, iniciando os alunos
em práticas desportivas (modalidades e actividades) e correspondentes normas/regras de
obediência pré-estabelecidas, de modo a facilitar as primeiras etapas de aprendizagem
no 2º Ciclo do Ensino Básico e em clubes com modalidades de competição. A
operacionalização do projecto passa designadamente por idas das Escolas e dos Jardinsde-Infância às Piscinas e ao Pavilhão Municipais para a realização de um vasto conjunto
de actividades desportivas, individuais e colectivas.
Os Programas de Apoio ao Movimento Associativo estruturam e
regulamentam a intervenção e relação da Autarquia com os Clubes e Colectividades do
Município. O Gabinete de Apoio (Vereador do Desporto) presta apoio logístico e
financeiro às diversas actividades proporcionadas pelos Clubes/Colectividades, de
acordo com os seguintes Critérios/Itens:
-Plano Anual de Actividades;
-Actividades Desportivas Federadas;
-Formação Desportiva;
-Actividades Recreativas;
-Cedência/Aquisição de Equipamentos;
-Manutenção e Construção de Instalações.
De facto, o Movimento Associativo continua a ser a principal «fonte geradora»
do Desporto no Concelho. No entanto, devido à falta de apoios externos, a sua
actividade está muito dependente e restrita ao apoio autárquico.
O Planeamento das Actividades e das Construções de Infra-Estruturas
Desportivas Municipais constitui um pilar decisivo no desenvolvimento da prática de
modalidades/actividades diversas, de índole físico e desportivo, no sentido de oferecer
aos demais cidadãos, espaços e equipamentos únicos e diversificados, informais às
diferentes faixas etárias e que promovam um estilo de vida saudável e com qualidade.
À semelhança de outras Autarquias do País, a Autarquia Carregalense tem
desempenhado um papel fulcral no apetrechamento das infra-estruturas do concelho,
sendo que a maioria dos equipamentos desportivos são propriedade do Município.
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Do Município
Piscinas Municipais
As Piscinas Municipais de Carregal do Sal entraram em
funcionamento no dia 14 de Fevereiro de 2000, após uma primeira
fase experimental, no sentido de optimizar processos e corrigir
eventuais defeitos nas instalações e equipamentos.
A sua construção foi uma das obras mais importantes no Sector do
Desporto no Concelho, possuindo um complexo com uma
área coberta de 1 058 m2 e uma área total de 13 972 m2.
As Piscinas Municipais têm como objectivo fundamental, promover
essencialmente a prática de Natação e de outras actividades aquáticas e desportivas,
contribuindo em simultâneo, para a recreação e ocupação dos tempos livres de forma
salutar e agradável e para a satisfação das necessidades educativas e formativas da
população do concelho (comunidade escolar e público em geral), melhorando a sua
qualidade de vida.
A Natação é uma actividade física que, pelas suas características, possibilita a
quem a pratica inúmeras vantagens em termos de desenvolvimento geral.
Esta modalidade desportiva pode ser compreendida como o acto de propulsão e autosustentação na água (ambiente ideal para a prática de exercício físico, sendo eleita por
muitos praticantes de desporto, pois promove a leveza do corpo e favorece a resistência
dos movimentos), acompanhado de movimentos combinados e alternados de braços e
pernas. É considerada um dos exercícios mais completos da actualidade, a ponto de
exceder o simples divertimento ou prática, para ser utilizado com finalidades
terapêuticas na recuperação de atrofias musculares e tratamento de problemas
respiratórios. Além disso, é importante como actividade física para manutenção da
saúde e como meio de defesa contra afogamentos ou em operações de salvamento.
A Natação constitui na realidade, uma fonte de recreação, de alegria de viver e de saúde
para pessoas de todas as idades. Aqueles que a praticam criam resistências contra
doenças, tornando-se robustos, ágeis e fortes, do ponto de vista orgânico, adquirindo um
maior equilíbrio.
Em todas as variantes da Natação, angariamos um conjunto de benefícios,
comparativamente a toda a actividade realizada no meio terrestre, porque o efeito da
força da gravidade é diminuído e toda a actividade física suscita determinados
estímulos, que se reflectem positivamente no desenvolvimento físico e psíquico do
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indivíduo. Os estímulos motores realizados dentro de água actuam particularmente na
formação da musculatura e também, de uma forma determinada, no desenvolvimento
harmonioso do corpo humano, transformando o peso gordura em peso muscular real.
Neste contexto, é necessário incutir o gosto natural pela prática da Natação e desportos
aquáticos na população residente, nomeadamente através da sua divulgação e incentivo,
dadas as imensas potencialidades de que são portadores.
Ao nível de infra-estruturas, o Plano de Água é composto por: quatro tanques,
uma piscina aquecida/coberta, uma piscina exterior/25m, um tanque de saltos e um
tanque/chapinheiro infantil para crianças.
Relativamente aos equipamentos complementares, as Piscinas Municipais
encontram-se dotadas de: balneários/vestiários, bengaleiro/secretaria, primeiros
socorros, lava pés, alpendre e hall de entrada, corredor, sala, varanda, recepção, bar,
casa das máquinas, campo de areia com medidas oficiais para algumas modalidades
(p.ex. Voleibol), zonas ajardinadas (5500m2 envolventes), zona de anfiteatro
(descoberta e inacabada), parque de estacionamento (para cerca de 70 viaturas) e
sistema de som implantado em todo o complexo.
Quadro n.º 210 – Programa de Actividades das Piscinas Municipais 2007/2008

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2007/2008
Sub-Programa Escolas de Natação

Sub-Programa Desporto Escolar

Sub-Programa Tempos Livres

Agosto 2008

Setembro 2007 - Junho 2008

Julho - Agosto 2008

-Aprendizagem

-Actividades inseridas no Programa de

-Andebol de Praia

-Manutenção

Educação Física e Natação para os

-Voleibol de Praia/Torneio Oficial

-Especialização

Agrupamentos de Escolas do Ensino

-Futebol de Praia

-Competição

Básico do Concelho.

-Basquetebol de Praia

-Hidroginástica

Exemplos: Actividades de «indoor»:

-Badmington

-Fitness Aquático

Natação e Desportos Aquáticos, e de

-Ténis de Mesa

-Hidroterapia

«outdoor»: Futebol de Praia, Jogos, etc.

-Pólo Aquático

-Natação Pura ou Adaptada

-Matraquilhos

-Natação para Idosos, Grávidas e Bebes

-Damas

-Aulas de Utilização Livre

-Dominó

-Técnica de Mergulho e Salvamento

-Cartas

-Utilização por Escolas de Ensino Oficial

-Natação

(em casos especiais)

Outros Eventos Desportivos

Outros Eventos Desportivos

Festival de Encerramento do Desporto

Torneio Oficial de Voleibol de Praia

Outros Eventos Desportivos
Festivais Internos de Natação: Natal,
Páscoa e Verão
Torneio Inter-Concelhio
Fonte: Piscinas Municipais de Carregal do Sal
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O Programa de Actividades das Piscinas Municipais é constituído por 3 Sub-

Programas: Escolas de Natação, Desporto Escolar e Tempos Livres, havendo uma clara
diferenciação das actividades, que depende, entre muitos outros factores, do públicoalvo, da estação do ano, etc.
Outras Comemorações:
 Dia do Coração (com a prática de Hidroginástica)
 Dia Mundial da Criança (realização de várias actividades)
Quadro n.º 211 – Recursos Humanos das Piscinas Municipais
Serviços de Coordenação

Serviços Administrativos

1 Encarregado das Instalações

Serviços de Higiene e Segurança
3 Auxiliares Técnicos de Educação,

Desportivas e Recreativas

2 Auxiliares Técnicos de Educação a

responsáveis pelos serviços de higiene,

(Coordenador-Responsável)

prestarem apoio administrativo

limpeza e manutenção das instalações

1 Técnico Superior

Electricistas da Autarquia para controlo

1 Técnico

e manutenção do sistema eléctrico

Fonte: Piscinas Municipais de Carregal do Sal

A diversidade dos níveis de formação dos 8 funcionários que prestam serviço
aos demais utentes que usufruem do complexo desportivo das Piscinas Municipais não
tem sido uma dificuldade na gestão desses mesmos recursos, mas antes uma condição
de aprendizagem estrutural entre as várias áreas culturais.
O horário de funcionamento das Piscinas Municipais efectua-se de segunda-feira
a sexta-feira das 9h às 21h, sábados das 9h às 19h e domingos das 9.30h às 12.30h.

Pavilhão Gimno-Desportivo Municipal
Em funcionamento há mais de 20 anos (finais da década
de 80), o Pavilhão Municipal de Carregal do Sal sofreu uma
preciosa remodelação em 2001, com a substituição geral da
cobertura e recolocamento do piso (em taco), proporcionando
outras condições de utilização aos desportistas. Foram colocadas
700 cadeiras nas bancadas, criando também óptimas
condições para assistência aos jogos e treinos.
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Ao nível da infra-estrutura principal, o Pavilhão é composto por um
ringue/campo de jogos multifuncional/polidesportivo.
Como zonas de apoio/equipamentos de apoio ao ringue de jogos, existe um
ginásio (sala de ginástica), um gabinete médico (e técnico-administrativo), quatro
balneários, dois sanitários públicos, uma arrecadação, um marcador electrónico e
bancadas para o público assistir à realização das diversas actividades desportivas.
As dimensões do campo desportivo são as oficiais, carecendo de alteração em
termos de áreas de segurança em seu redor.
O Pavilhão Municipal está dotado das seguintes Valências:
Futebol Andebol Basquetebol Voleibol Patinagem Ginástica.
Actividades Desenvolvidas:
O Pavilhão Municipal do Concelho, ao longo da sua existência, tem sido
«colorido» com um pouco de todas as modalidades de «indoor» individuais e colectivas,
nomeadamente:
 Torneios de Futebol de Salão / Futsal
 Treinos/Jogos/Campeonatos de Basquetebol e Mini-Basquete
 Treinos/Jogos/Torneios de Andebol
 Encontros/Provas de Patinagem Artística
 Encontros/Provas de Ginástica
Todas as modalidades referidas, de um ano para o outro, cativam mais jovens do
concelho e da região e, consequentemente, conquistam mais adeptos, sendo sinónimo de
que o Desportivismo está bastante enraizado, estando já no espírito de cada um.
Tipo de Apoio disponibilizado à Comunidade Escolar:
No âmbito do Programa de Educação Física e Natação do 1º Ciclo do Ensino
Básico, integrado no Programa Municipal de «DESPORTO PARA TODOS», o Pavilhão
Municipal presta apoio aos alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho (Jardinsde-Infância e Escolas do Ensino Básico) para a realização das mais diversas actividades
físicas e lúdicas (treinos, jogos, aulas de ginástica, etc.).
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Outros Apoios:
Presta igualmente apoio aos alunos da Escola Secundária e a algumas
Associações Desportivas do Concelho.
Quadro n.º212 – Recursos Humanos do Pavilhão Municipal
1 Auxiliar Técnico de Educação

N.º de Funcionários: 2

1 Auxiliar de Serviço, Higiene e Limpeza
Fonte: Pavilhão Gimnodesportivo de Carregal do Sal

O Pavilhão Municipal funciona em duas modalidades distintas: Horário de
Atribuição Regular (segunda-feira a domingo) e Horário de Atribuição Pontual
(mediante marcação prévia), sendo assegurado o seu funcionamento pelo auxiliar
técnico de educação. À auxiliar de serviço, higiene e segurança incumbe-lhe a tarefa de
limpeza das instalações.

Polidesportivos das Freguesias
No seguimento dos Protocolos de Construção dos Polidesportivos das várias
freguesias do concelho no dia 14 de Novembro de 2004, já foram efectivamente
construídos os referidos polidesportivos, tendo sido concluídos realmente no ano de
2007, contudo ainda carecem de inauguração oficial. A partir deste momento estarão
reunidas as condições ideais para que a população de todas as localidades/freguesias do
concelho possam usufruir de tão importante infra-estrutura para a prática de desporto.
Parques existentes no Concelho
 Parque António Almeida (Freguesia de Beijós);
 Parque das Laranjeiras (Freguesia de Cabanas de Viriato);
 Parque Alzira Cláudio (Freguesia de Currelos);
 Parque de Fiais da Telha (Freguesia de Oliveira do Conde);
 Parque da Rua de S. Sebastião (Freguesia de Oliveira do Conde);
 Parque do Cantinho da Ribeira (Freguesia de Oliveira do Conde);
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Campos de Futebol44
Campo de Futebol à entrada de Pardieiros (Freguesia de Beijós);
Campo de Futebol de Beijós (Freguesia do mesmo nome);
Campo de Futebol das Laceiras (Freguesia de Cabanas de Viriato);
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* (Freguesia de Oliveira do Conde);
Campo de Futebol de Oliveira do Conde (Freguesia do mesmo nome);
Campo de Futebol de Travanca de São Tomé (Freguesia de Oliveira do
Conde);
Campo de Futebol do Sobral (Freguesia do Sobral).
Campo de Ténis no Parque Alzira Cláudio – Freguesia de Currelos
No Parque Alzira Cláudio, poderemos usufruir de um campo de ténis para a
prática da modalidade.
Pista Todo-o-Terreno em Fiais da Telha -Freguesia de Oliveira do Conde
Na vertente mais radical, a Pista Todo-o-Terreno, no Baldio das Gândaras em
Fiais da Telha, oferece condições particulares para a prática da modalidade, tendo já
sido realizadas várias provas.
Campo de Tiro em Fiais da Telha – Freguesia de Oliveira do Conde
Na localidade de Fiais da Telha, freguesia de Oliveira do Conde, existe também
um campo de tiro pertencente ao Clube Associativo de Caçadores e Pescadores do
Concelho de Carregal do Sal, onde se dinamizam actividades relacionadas com o tiro ao
prato.

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 estao soltas, não têm estruturas de apoio, etc.
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Das Escolas

Escola Básica Integrada Aristides Sousa Mendes:
A EBI Aristides Sousa Mendes 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, principalmente na época de Verão,
articulando-se outras modalidades de «indoor» na estação do Inverno.
No recinto recreativo do exterior, de grandes dimensões, existe um
Polidesportivo e um pequeno Campo de Jogos com piso em alcatrão e os respectivos
balneários de apoio à realização das mais diversas actividades.
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 Básica 2, 3 de Carregal do Sal
A EB 2,3 de Carregal do Sal, como instalação desportiva de base tem um
Pavilhão Coberto com ringue de jogos, varanda, arrumação e balneários. O ringue de
jogos não possui medidas regulamentares para a prática de modalidades federadas,
designadamente para o Andebol e para o Futsal.
No exterior, contém 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 possui um ringue de jogos, Sala de Ginástica, varanda,
balneários e arrumações, servindo para leccionar aulas de Educação Física aos
respectivos alunos e, com base num protocolo oportunamente assinado com a
Autarquia, é também utilizado por Associações Locais e grupos organizados.
Possui na área do recreio, dois Polidesportivos com piso em alcatrão para a
realização das mais variadas actividades físicas e desportivas e uma caixa de areia, com
duas pistas de Atletismo.
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De Índole Privado
Ginásio no Centro Comercial Florida: Encontra-se localizado na Freguesia de
Currelos e está equipado com aparelhos/acessórios para treinos e manutenção da
condição física dos seus utilizadores.
Pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal
do Sal: Fica situado na Freguesia de Currelos e as suas instalações integram no seu
interior um ginásio para treinos do corpo activo da Associação Humanitária.

8.2. – Equipamentos Culturais
Biblioteca Municipal
A abertura oficial da Biblioteca Municipal de Carregal do
Sal foi no dia 25 de Abril de 2001, substituindo as antigas
instalações e, constituindo-se como um espaço moderno, funcional
e acolhedor.
É uma Biblioteca do tipo BM1, instituída de acordo com a
dimensão populacional do concelho de Carregal do Sal,
que possui aproximadamente 11 000 habitantes.
A Biblioteca Municipal 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 mais variados Serviços:
Referência e Informação; Livre Acesso; Consulta Local; Empréstimo Domiciliário;
Reprografia; Consulta de Diários da República; Acesso às Novas Tecnologias de
Informação; Catálogo Informatizado; Animação do Livro e da Leitura; Animação
Cultural; Cooperação com as Escolas; Visitas Guiadas (por marcação) e
Animação/Hora do 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.
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Na Biblioteca existem todas as classes temáticas da CDU (Classificação
Decimal Universal), através das quais são organizados os Livros existentes e todas elas
são solicitadas pelo público:
0 Generalidades. Ciência e Conhecimento. Organização. Informação. Documentação.
Biblioteconomia. Instituições. Publicações.
1 Filosofia. Psicologia.
2 Religião. Teologia.
3 Ciências Sociais. Estatística. Política. Economia. Comércio. Direito. Administração
Pública. Forças Armadas. Assistência Social. Seguros. Educação. Etnologia.
5 Matemática e Ciências Naturais
6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia.
7 Arte. Recreação. Entretenimento. Desporto.
8 Língua. Linguística. Literatura.
9 Geografia. Biografia. História.

Os Documentos Sonoros (cd’s) encontram-se arrumados de acordo com a
seguinte tabela decimal:
78-0 Música Tradicional
78-1 Jazz/Blues & Soul
78-2 Pop Rock
78-3 Música Clássica
78-4 Novas Linguagens Musicais
78-5 Música Funcional.
78-6 Registos Não Musicais
78-7 Registos Sonoros para Crianças
78-8 Música Ligeira
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Os Documentos de Vídeo estão organizados de acordo com a seguinte tabela:

791.43-4 Não Ficção

791.43-1/3 Ficção
11 Comédias
12 Drama. Melodrama.
13 Acção
14 Fantástico. Ficção Científica. Terror.
15 Western. Orientais.
16 Filmes de Guerras.
17 Aventura.
18 Desporto.
19 Espectacular. Épico.
20 Filmes da Época.
21 Históricos. Dramas Sociais. Religiosos.
Biográficos.
24 Relações Humanas.
25 Moral.
26 Sexo.
27 Cinema. Filmes.
28 Musicais.
29 Adaptações.
30 Transportes.
31 Entretenimento Ligeiro.

41 Actualidades. Jornalismo. Notícias.
42 Educativo. Instrutivo. Informativo.
43 Manipulativos. Filmes Patrocinados.
44 Interesse Geral. Hobbies.
45 Não Ficção por assunto segundo a CDU

791.43-5 Animação
51 Desenhos Animados.
52 Colagens. Plasticina.
53 Silhuetas. Sombras Chinesas.
54 Animação por Computador
55 Marionetas. Fantoches

Fonte: Biblioteca Municipal de Carregal do Sal

Quadro n.º 213 – Recursos Humanos da Biblioteca Municipal
1 Técnica Superior de 2ª Classe de Biblioteca e
Documentação
1 Técnica Profissional de BAD (Biblioteca, Arquivo e
Nº de Funcionários: 6

Documentação) de 2ª Classe
1 Chefe de Secção
1 Assistente Administrativo Especialista
1 Auxiliar de Serviços Gerais
1 Auxiliar Administrativo

Fonte: Biblioteca Municipal de Carregal do Sal
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Quadro n.º 214 – Número de Livros e Outro Material Didáctico

Revistas (títulos)

Livros (registos)

Não Livro (material áudio: CD,
DVD, etc)

167

22 732

1 523

Fonte: Biblioteca Municipal de Carregal do Sal

Total de Número de Livros e Outro Material Didáctico: 24 422

Na Biblioteca existem 840 pessoas com Cartão de Leitor, não se verificando
qualquer caso de inscrição provisória. É igualmente frequentada por pessoas que vão ler
os jornais e revistas (diários, semanais, mensais), que não são contabilizadas. (Dados de
Junho de 2007)

O Horário de Abertura da Biblioteca é às 9.30h, sendo efectuado ao público
somente das 10h – 12.30h e das 14h – 18h, de Segunda a Sexta-Feira.
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 para as Bibliotecas de
Leitura Pública.
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 os 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: Local privilegiado de bem-estar. Encorajar a utilização positiva do
lazer e tempos livres.
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Ao nível das Actividades Desenvolvidas, são regularmente prestados os mais
variados serviços, desde cedência de computadores, livros e outro material didáctico
para realização de trabalhos e outros fins, consulta na Web, visualização de filmes,
audição de cd’s, visitas guiadas, cedência de espaços para exposições, acções de
formação e conferências, quer para a comunidade escolar, quer para o público em geral.
Para a população mais jovem (infantil e juvenil), a narração de histórias (Hora do
Conto) é uma constante ao longo de todo o percurso da Biblioteca Municipal, tendo sido
realizada em vários Jardins-de-Infância e 1ºCEB’s de Carregal do Sal.
Em casos excepcionais e pontuais a Biblioteca cede o espaço do átrio para a
realização de variadas exposições, desde a Pintura, à Escultura, ao Vitral, ao Artesanato,
entre outras. São também realizados pequenos trabalhos com as crianças, alusivos a
comemorações de determinadas épocas festivas.
Quadro n.º 215 – Actividades Desenvolvidas na Biblioteca Municipal em 2007
Tarefa Desenvolvida

Descrição da Actividade
-Apoio Logístico e Técnico aquando da cedência da Sala Polivalente à: CPCJ;
Vários; Rede Social; PETI – Plano de Exclusão ao Trabalho Infantil; Palestra

Cedência da Sala

sobre Nutrição (Herbalife); Centro de Emprego e Formação Profissional de

Polivalente

Tondela; ADICES – Formação no âmbito do Programa «Novas Oportunidades»;
Sindicato dos Professores da Região Centro e Cáritas de Oliveira do Conde.
-Cooperação entre a Biblioteca Municipal, a EBI Aristides Sousa Mendes,

Cooperação com

nomeadamente ao nível da colaboração técnica no domínio da organização,

Bibliotecas de outras Escolas

gestão, funcionamento, promoção do livro e da leitura e também actividades de
animação.
-Hora do Conto «Meu Querido Dragão» e «A Menina que queria ser Maçã»

Visitas Guiadas à Biblioteca

dirigida às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância do
Concelho.

Manhãs Infantis – Cinema

-Visualização do filme «Sherek 2» e de outros, de acordo com a vontade do
público (crianças e adultos).
-Associação Recreativa, Desportiva, Juvenil e Comunitária «A Quinta»
visionamento do filme «Scary Movie 2» e «A Idade do Gelo 2» com a

Tardes de Cinema

participação de crianças e adultos
-APPC, Oliveira do Conde
visionamento do filme «Garfield – O Filme»
-Vários, Cooperativa de Solidariedade Social
visionamento de filmes variados
-Visualização de outros filmes pela Comunidade Escolar e Público em Geral

Fonte: Biblioteca Municipal de Carregal do Sal
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Actualmente, e como já foi referido, os elementos da Biblioteca Municipal,
nomeadamente a Técnica Profissional de BAD de 2ª classe, presta apoio logístico e
técnico à EBI Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato, ao nível da
organização da Biblioteca, da catalogação dos livros e outras tarefas afins, realizando,
em simultâneo algumas actividades com os alunos. São muitas as solicitações para
usufruir deste tipo de apoio, por parte de outras Bibliotecas. As actividades realizadas
com as crianças da EBI de Cabanas de Viriato já se estenderam a outras Escolas e
Jardins-de-Infância do concelho, designadamente através da deslocação da Técnica aos
respectivos estabelecimentos.
No momento presente, a prioridade está centrada na Promoção do Livro e da
Leitura, estando a maioria das actividades voltadas para este aspecto, no sentido de
consciencializar cada indivíduo, seja criança, jovem, adulto ou idoso, para as inúmeras
vantagens em ler um livro, um jornal, uma revista, um documentário… enfim, em
incutir em si o gosto pela leitura. (Dados de Junho de 2007)
Quadro n.º 216 – Exposições e Comemorações realizadas na Biblioteca Municipal
2001-2007

Ano
2001

2002

2003

2004

Exposições e Comemorações
◘ Pintura de «Sérgio Ávila»
◘ Exposição de Pintura de Sandra Gonçalves Ferrão
◘ Cem anos de literatura portuguesa «As viragens do século – Decadentismo»
◘ Cem anos de literatura portuguesa «As Vanguarda»
◘ Cem anos de literatura portuguesa «O Modernismo»
◘ Cem anos de literatura portuguesa «A Presença»
◘ Cem anos de literatura portuguesa «Neo-Realismo e Pós 25 de Abril»
◘ Cem anos de literatura portuguesa «Década de 50»
◘ Cem anos de literatura portuguesa «Anos 70/80»
◘ Cem anos de literatura portuguesa «Literatura do século XX»
◘ «José Régio e os mundos em que viveu»
◘ Comemoração do dia 7 de Abril »Dia Mundial da Saúde»
◘ Exposição de peças decorativas «Arte de Reciclar» de Maria Arcilina Leitão
◘ «De ponto em ponto…» de Maria José Pessoa (trabalhos em ponto cruz)
◘ Noite de Fados (Jardim da Biblioteca Municipal de Carregal do Sal)
◘ Exposição de Quadros «Recriações» de José Martins
◘ Exposição de Quadros «Arte Floral em Quadros» de Maria Marvão
◘ «Artes Decorativas» de Carla Henriques
◘ «Arte de Reciclar» de Maria Arcilina Leitão
◘ Comemoração do dia 7 de Abril «Dia Mundial da Saúde»
◘ «Prevenção Rodoviária» (trabalhos da autoria dos alunos das escolas do Concelho)
◘ Exposição de Fotografia «Beira Alta»
◘ Exposição de Pintura «Aguarelas» de Jorge Pinheiro
◘ Exposição de Arte Decorativa de Maria Teresa Henriques
◘ Exposição de Arte Decorativa de Maria Alzira Almeida
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2005

2006

2007

◘ «Oficina do Livro» (criação, ilustração e edição de trabalhos elaborados a partir da leitura de alguns
contos tradicionais portugueses)
◘ Apresentação do Livro «Satisfação do Consumidor» do Prof. Dr. Carlos Teixeira Alves
◘ Concurso «Olimpíadas da Leitura» (inscrições na Biblioteca Municipal)
◘ «Decoração de ovos de Páscoa» (trabalhos manuais)
◘ Exposição de Trabalhos Manuais elaborados pelo CAO de Oliveira do Conde
◘ Colecção de Lápis intitulada «Lápis da nossa infância»
◘ Exposição «Postais de Revista Portuguesa» (mostra de postais e teatros de papel alusivos ao Teatro de
Revista Portuguesa)
◘ Colecção de Lápis intitulada «Lápis da nossa infância»
◘ Exposição de Trabalhos «Pintura ao ar livre» (elaborados no âmbito das actividades de pintura ao ar
livre promovidas pelo Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria)
◘ Oficina de Expressão Plástica «Miminhos para a Mamã» no âmbito do Dia da Mãe
◘ Comemoração do «Dia Mundial da Criança»
◘ Oficina de Expressão Plástica no âmbito das comemorações da Páscoa
◘ Exposição de cartazes alusivos ao «Dia Mundial do Livro»
◘ Comemoração da Semana da Leitura na Biblioteca Municipal (conto de histórias para as crianças do
pré-escolar)
◘ Exposição de Pintura e Vitral Tiffany, dinamizada pela Profa. Catarina Ferreira do Departamento
«Tecnológico e Artístico» da Escola Secundária/3 de Carregal do Sal (trabalhos realizados pelos alunos de
Educação Visual e Design)
◘ Comemoração do «Dia Mundial da Criança» (narração de histórias a crianças de alguns Jardins-deInfância)
◘ Exposição no Feriado Municipal (16 de Junho) subordinado ao tema «Leituras» (reunir e expor todas as
publicações da Câmara Municipal – proposta editorial do Município)
◘ Exposição de trabalhos realizados pelas diversas IPSS do Concelho
◘ 1º Encontro Nocturno das «Bruxinhas Devoradoras de Livros»
◘ Exposição de Presépios e trabalhos artesanais de Paula Prata

Fonte: Biblioteca Municipal de Carregal do Sal

No que diz respeito à realização de exposições e comemorações de dias festivos,
existe uma vasta gama de feitos neste âmbito, basta para isso observarmos a evolução
deste tipo de actividades ao longo dos anos.
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Espaço Internet
O Espaço Internet de Carregal do Sal, com quatro anos
de existência, é um serviço fundamental no acesso às
Tecnologias de Informação, garantindo que qualquer cidadão
aceda à Internet e a outras ferramentas do computador de
forma fácil, rápida e gratuita.» In site da Câmara Municipal de Carregal do Sal
O Espaço Internet de Carregal do Sal foi inaugurado a 25 de Abril de 2002.
Actualmente, este Espaço fica localizado ao lado do PAC e nas proximidades do
Museu e da Biblioteca Municipal, substituindo as suas antigas instalações junto aos
Paços do Concelho.
O grande objectivo deste Espaço é garantir o acesso gratuito à Internet a todos os
utilizadores, o que implica que, o seu funcionamento seja capaz de criar dinâmicas que
cheguem a todos e não só àqueles que mais de imediato se sentirão atraídos pela sua
utilização como é o caso dos jovens.
Para utilizar os computadores disponíveis pela primeira vez, o interessado
deverá preencher uma ficha de inscrição e apresentar um documento de identificação
individual. O tempo mínimo de utilização é de 30 minutos, podendo ser superior
dependendo do número de pessoas em lista de espera.
Quadro n.º 217 – Recursos Humanos do Espaço Internet

N.º de Funcionárias: 2

2 Monitoras de Informática

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

As duas Monitoras de Informática asseguram o funcionamento do Espaço
Internet, às Segundas e Domingos (incluindo Feriados), das 14h às 20h e de Terça-Feira
a Sábado, das 10h às 20h.
O Espaço Internet é constituído pela Sala Principal (de atendimento e utilização
pública) e por 3 Salas de Formação. Possui uma Máquina Multi-Funções e zona
Wireless.
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Quadro n.º 218 – Novas Inscrições/Novos Utilizadores, segundo o Sexo e a
Nacionalidade em 2007
N.º Novos

Mês

Utilizadores

Sexo

Nacionalidade

Masculino

Feminino

Portuguesa

Estrangeira

Janeiro

33

20

13

26

7

Fevereiro

33

21

12

21

12

Março

27

13

14

22

5

Abril

36

21

15

30

6

Maio

31

21

10

21

10

Junho

28

15

13

19

9

Julho

71

33

38

41

30

Agosto

96

53

43

58

38

Setembro

36

17

19

32

4

Outubro

37

16

21

28

9

Novembro

34

16

18

29

5

Dezembro

19

8

11

12

7

TOTAL 07

481

254

227

339

142

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Gráfico n.º 68 – Novos Utilizadores do Espaço Internet, segundo Sexo e Nacionalidade
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Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

De acordo com o quadro e gráfico representados, constatou-se um total de 481
novas inscrições no Espaço Internet de Carregal do Sal no decorrer do ano de 2007,
sendo que, o sexo masculino é o mais representativo comparativamente ao outro,
contudo a diferença não é muito notória.
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No que diz respeito à nacionalidade dos novos utentes, verificou-se uma maioria
significativa de portugueses em relação a estrangeiros.
O mês do ano de 2007 onde se verificou um maior registo de novos utilizadores
do Espaço Internet incidiu em Agosto, facto que poderá estar relacionado com a maior
fluência de turistas no Concelho, ilustrada pelo elevado número de estrangeiros nesse
mês.
Quadro n.º 219 – Impressões Efectuadas no Espaço Internet e Resmas de Papel
dispendidas por Mês em 2007

Mês

N.º Impressões EI45

N.º Resmas de Papel

Janeiro

1903

4

Fevereiro

1362

3

Março

1589

4

Abril

1611

4

Maio

3089

7

Junho

3690

8

Julho

717

2

Agosto

748

2

Setembro

1164

3

Outubro

2324

5

Novembro

1819

4

Dezembro

1384

3

TOTAL 07

21 400

49

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Durante o ano de 2007, como podemos visualizar através do quadro, gastaram-se
49 resmas de papel no Espaço Internet, tendo-se efectuado um total de 21 400
impressões para os respectivos utilizadores.
O mês com um maior registo de impressões e gasto de resmas de papel foi o de
Junho e, a situação contrária colidiu com o mês de Julho.

45

Não estão aqui consideradas as impressões e fotocópias efectuadas para a Formação, Pós-Graduações e Projecto Net@Escolas
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Quadro n.º 220 – Total Efectivo de Utilizadores do Espaço Internet em 2007
Mês

N.º Utilizadores – EI

N.º Utilizadores em

Total

Média

Taxa Média

Formação

Final

Dia –

Ocupação

Total

Diária Total

M

F

Total

M

F

Total

Janeiro

1557

934

2491

40

100

140

2631

91

87,02%

Fevereiro

1512

848

2360

52

118

170

2530

97

77,66%

Março

1747

843

2590

76

164

240

2830

91

78,54%

Abril

1353

744

2097

30

70

100

2197

81

81,90%

Maio

1595

849

2444

96

200

296

2740

91

81,90%

Junho

1668

766

2434

66

154

220

2654

89

89,19%

Julho

1666

705

2371

30

70

100

2471

82

85,50%

Agosto

1926

713

2639

54

90

144

2783

90

95,40%

Setembro

1331

592

1923

0

0

0

1923

77

80,12%

Outubro

1414

736

2150

14

154

168

2318

89

70,65%

Novembro

1661

688

2349

226

386

612

2961

118

86,52%

Dezembro

1231

469

1700

158

247

405

2105

100

81,90%

TOTAL 07

18661

8887

27548

842

1753

2595

30143

91

83,03%

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Utilizadores - EI

Utilizadores em
Formação

Gráfico n.º 69 – Efectivo de Utilizadores do Espaço Internet e em Formação
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Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

No final do ano de 2007, contabilizaram-se 27 548 utilizadores do Espaço
Internet, na sua grande maioria do sexo masculino (18661).
Com a formação, os números aumentaram para 30 143 utilizadores e a média
diária atingiu os 91.
A taxa de ocupação média diária foi de 83,03%.
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Quadro n.º 221 – Total de Utilizadores de WIRELESS, segundo o Sexo em 2007
Mês

N.º Utilizadores WIRELESS

Total

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Janeiro

41

6

47

Fevereiro

24

3

27

Março

33

14

47

Abril

21

18

39

Maio

21

19

40

Junho

34

13

47

Julho

75

16

91

Agosto

129

20

149

Setembro

68

27

95

Outubro

76

20

96

Novembro

86

17

103

Dezembro

79

8

87

TOTAL

687

181

868

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Gráfico n.º 70 – Distribuição dos Utilizadores do WIRELESS, segundo o Sexo

21%

N.º Utilizadores WIRELESS
Sexo Masculino
N.º Utilizadores WIRELESS
Sexo Fem inino

79%

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

No decorrer do ano de 2007, 868 utentes deslocaram-se ao Espaço Internet e
utilizaram o serviço Wireless. Desses 868 utilizadores, 79% eram do sexo masculino e
21% do sexo feminino, havendo uma clara predominância de homens a aceder ao
serviço Wireless.
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Quadro n.º 222 – Caracterização dos Utilizadores do EI, por Sexo e Intervalo de
Idades em 2007
N.º Utilizadores Total por

N.º Médio

N.º Utilizadores por Intervalo de Idades

Sexo

Mês

Utilizadores

M

F

Total

<10

10-19

19-26

26-65

>65

Total

por Semana

Janeiro

1597

1034

2631

94

1448

510

573

6

2631

656

Fevereiro

1564

966

2530

105

1425

432

564

4

2530

633

Março

1823

1007

2830

67

1629

464

670

0

2830

708

Abril

1383

814

2197

171

1156

369

495

6

2197

549

Maio

1691

1049

2740

39

1610

326

763

2

2740

685

Junho

1734

920

2654

87

1611

345

611

0

2654

664

Julho

1696

775

2471

232

1264

346

624

5

2471

618

Agosto

1980

803

2783

381

1291

416

686

9

2783

696

Setembro

1331

592

1923

95

934

290

600

4

1923

481

Outubro

1428

890

2318

35

1170

377

731

5

2318

580

Novembro

1887

1074

2961

460

1396

376

720

9

2961

740

Dezembro

1388

717

2105

386

903

302

512

2

2105

526

TOTAL

19502

10641

30143

2152

15765

4553

7549

52

30143

628

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Gráfico n.º 71 – Total de Utilizadores do Espaço Internet, segundo o Sexo e Idade
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A Acessibilidade Gratuita à Internet, constitui, sem dúvida, uma das mais
valias deste espaço que, possibilita também, o acesso à informação a nível mundial e
facilita a comunicação e as relações entre diversos países, prestando vários serviços à
comunidade:
Formação Básica / Acções de Formação para Adultos e para Crianças 2007
O Espaço Internet, na prossecução do seu objectivo primordial de promover a
info-inclusão da população do concelho de Carregal do Sal, tem vindo a fomentar,
praticamente desde a sua abertura, diversas acções de formação na área da Informática,
consciente das dificuldades sentidas por grande parte da população na utilização de
algumas ferramentas do computador.
No caso dos Adultos são ministradas Acções de Formação Básica em diversas
áreas: Microsoft Word, Internet&E-mail, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel e
Microsoft Access. Cada uma destas acções tem a duração mínima de 15 horas e é
realizada em horário pós-laboral, sendo inteiramente gratuitas para os formandos.
Para as Crianças, com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, são
habitualmente promovidas Acções de Formação para Ocupação dos Tempos Livres,
durante as férias escolares com a pretensão de sensibilizar os mais novos para a
utilidade e importância das Tecnologias da Informação e da Comunicação.
Quadro n.º 223 – Caracterização das Acções de Formação decorridas, segundo a
Carga Horária e o Número de Formandos por Curso 2007
Mês

Janeiro

Cursos Ministrados

N.º Formandos por
Curso

N.º Horas
Ministradas

Introdução à Informática

12

3

Introdução à Informática – Sénior

9

16

Microsoft Excel

8

21

Microsoft Word

10

10

Total Janeiro

Fevereiro

39 Formandos

50 Horas

Introdução à Informática

4 Cursos

12

12

Introdução à Informática – Sénior

12

14

Microsoft Word 2

12

12

Internet & E-Mail

10

15

Microsoft Word 1

10

6

56 Formandos

59 Horas

Introdução à Informática – Sénior

12

16

Microsoft Word

12

3

Internet & E-Mail 1

10

6

Internet & E-Mail 2

12

15

Microsoft PowerPoint 1

7

15

Microsoft PowerPoint 2

12

15

Total Fevereiro

Março

5Cursos
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Total Março

6 Cursos

65 Formandos

70 Horas

7

15

Microsoft Excel 1
Abril

Microsoft Excel 2

12

15

19 Formandos

30 Horas

Word Avançado

7

15

Introdução à Informática 1

11

15

Introdução à Informática 2

12

15

Excel Avançado

6

12

Microsoft Word 1

9

15

Microsoft Word 2

12

15

Internet & E-Mail 1

9

3

Internet & E-Mail 2

12

3

78 Formandos

93 Horas

Total Abril
Maio

2 Cursos

Total Maio
Junho

8 Cursos
Excel Avançado

6

3

Internet & E-Mail 1

9

12

Internet & E-Mail 2

12

15

PowerPoint 1

9

15

PowerPoint 2

12

15

Total Junho
Julho

48 Formandos

60 Horas

Excel 1

5 Cursos

8

15

Excel 2

12

15

Total Julho

2 Cursos

20 Formandos

30 Horas

Agosto46

ITL – Informática nos Tempos Livres

16 Formandos

15 Horas

47

ECDL

34 Formandos

111 Horas

Introdução à Informática

12

14

ECDL

34

116

Total Outubro

2 Cursos

46 Formandos

130 Horas

Novembro

Microsoft Word

11

16

ITL

45

16

Setembro

Outubro

Total Novembro
Dezembro

ECDL

34

73

3 Cursos

90 Formandos

105 Horas

Microsoft Word

11

2

Internet & E-mail

11

6

ITL

45

7

Total Dezembro

3 Cursos

67 Formandos

15 Horas

Total ANUAL

42 Cursos

578 Formandos

768 Horas

Fonte: Relatórios Mensais de Formação no Espaço Internet de Carregal do Sal - 2007

Durante o ano de 2007, foram ministrados 42 cursos, envolvendo um total de
578 formandos de ambos os sexos e tendo sido ministradas 768 horas de formação.

46

Durante o mês de Agosto não foi ministrada nenhuma acção de formação, no entanto foi promovido um ITL – Informática nos
Tempos Livres, destinado a crianças entre os 6 anos e os 12 anos de idade.
47
Em Setembro, devido ao gozo de férias pelos funcionários e ao surgimento de outras obrigações no
âmbito de outros projectos, não foi possível ser ministrada qualquer acção de formação.
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Quadro n.º 224 – Caracterização dos Formandos, segundo a Idade e o Sexo
Sexo

Faixa Etária

Mês

M

F

<16

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

+65

Ñ Def

Total

Janeiro

16

23

1

3

5

8

9

5

6

2

39

Fevereiro

20

36

1

4

7

10

17

8

8

1

56

Março

30

35

0

5

10

19

15

10

6

0

65

Abril

11

8

0

2

4

7

3

3

0

0

19

Maio

37

41

3

12

9

26

21

7

0

0

78

Junho

24

24

2

8

6

16

13

3

0

0

48

Julho

10

10

1

3

3

7

5

1

0

0

20

6

10

16

0

0

0

0

0

0

0

16

Setembro

13

21

0

6

15

11

2

0

0

0

34

Outubro

14

32

0

8

19

13

5

1

0

0

46

Novembro

36

54

47

8

18

13

4

0

0

0

90

Dezembro

23

44

47

4

6

4

4

2

0

0

67

Total

240

338

118

63

102

134

98

40

20

3

578

Agosto

48

Fonte: Relatórios Mensais de Formação no Espaço Internet de Carregal do Sal - 2007

Quadro n.º 225 – Caracterização dos Formandos, segundo as Habilitações
Literárias e o Sexo
Mês

Sexo

Habilitações Literárias

Total

M

F

4ºAno

6ºAno

9ºAno

12ºAno

B/Lic.

Ñ Def.

Janeiro

16

23

6

16

6

2

4

5

39

Fevereiro

20

36

8

22

9

3

7

7

56

Março

30

35

15

26

6

6

5

7

65

Abril

11

8

5

8

3

2

0

1

19

Maio

37

41

11

18

29

11

8

1

78

Junho

24

24

7

12

17

7

5

0

48

Julho

10

10

3

5

7

3

2

0

20

-

-

-

-

-

16

49

Agosto

6

10

16

Setembro

13

21

0

0

4

13

17

0

34

Outubro

14

32

1

3

7

16

19

0

46

Novembro

36

54

46

3

7

15

19

0

90

Dezembro

23

44

47

6

6

4

4

0

67

Total

240

338

165

119

101

82

90

21

578

Fonte: Relatórios Mensais de Formação no Espaço Internet de Carregal do Sal - 2007

48
Durante o mês de Agosto não foi ministrada qualquer acção de formação dirigida aos vários públicos; no entanto, foi promovido
um ITL – Informática dos Tempos Livres destinado a crianças entre os 6 e os 12 anos.
49
Quanto as Habilitações Literárias dos formandos, 50% (8) dos formandos envolvidos estão a frequentar o 1ºCEB e outros 50%
têm o 1º CEB completo.
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Gráfico n.º 72 – Caracterização dos Formandos, segundo Idade e Habilitações
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Fonte: Relatórios Mensais de Formação no Espaço Internet de Carregal do Sal - 2007

Mediante informação proveniente dos quadros e respectiva visualização gráfica,
podemos constatar uma predominância de formandos do sexo feminino em relação ao
sexo oposto.
No que respeita à idade dos formandos, a faixa etária mais representada situa-se
no intervalo dos 35-44 anos.
Ao nível das habilitações literárias, a maioria dos formandos possui o 6ºano de
escolaridade, facto que poderá estar relacionado com a população jovem alvo de
formação.
Projecto Net@Escola 2006/07
Hoje vivemos na era da tecnologia em que as mudanças se processam a um
ritmo veloz e alucinante e, por tal, é imperioso acompanhar essa evolução,
nomeadamente através do domínio das TIC – Tecnologias da Informação e da
Comunicação, que vão contribuir de forma decisiva, alterando modos de pensar, agir e
aprender.
A Câmara Municipal de Carregal do Sal, ao tomar consciência desta realidade,
reconheceu desde cedo a importância das TIC e da necessidade em sensibilizar os mais
jovens para as suas funcionalidades num ambiente escolar propício.
O Projecto Net@Escola existe desde 2002 com o patrocínio da Autarquia e tem
vindo a sofrer alterações ao longo dos anos, no sentido de melhorar a sua eficácia.
No ano lectivo 2006/07, as TIC foram uma das áreas extracurriculares
leccionadas aos alunos do concelho, com aval do Ministério da Educação e gerido
entusiasticamente pelos dois agrupamentos existentes.
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O Projecto Net@Escola 2006/07 decorreu de 18 de Setembro de 2006 a 22 de
Junho de 2007, envolvendo alunos do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e do
Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato. Cada sessão decorreu por períodos de
45 minutos nas próprias escolas.
Objectivo:
Sensibilizar os mais jovens para a importância das Tecnologias da Informação e
da Comunicação na aprendizagem e no desenvolvimento intelectual.
Destinatários:
O Projecto Net@Escolas é direccionado para os alunos das Escolas do 1º CEB e
dos Jardins-de-Infância do Concelho.
Actividades Desenvolvidas:
Em ambiente escolar e com o apoio de uma monitora, as crianças desenvolvem
actividades no âmbito das TIC, nomeadamente:
-explorando Jogos Didácticos;
-navegando e pesquisando na Internet e
-utilizando outras ferramentas fundamentais, como o Word ou o Paint.
Quadro n.º 226 – Total de Sessões e de Alunos que integraram o Projecto
Net@Escolas do Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato
N.º Alunos Previstos

N.º Alunos Presentes

N.º Sessões Previstas

N.º Sessões Realizadas

4737

4254

395

387

53%

47%

51%

49%

Fonte: Relatório de Execução Final do Projecto Net@Escolas do Agrupamento de Cabanas de Viriato

Quadro n.º 227 – Total de Sessões e de Alunos que integraram o Projecto
Net@Escolas do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
N.º Alunos Previstos

N.º Alunos Presentes

N.º Sessões Previstas

N.º Sessões Realizadas

4707

4345

1261

1232

52%

48%

51%

49%

Fonte: Relatório de Execução Final do Projecto Net@Escolas do Agrupamento de Carregal do Sal
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Os quadros anteriores dão-nos uma panorâmica das sessões efectivamente
realizadas com as crianças dos Jardins-de-Infância e das Escolas Básicas do Concelho,
pertencentes aos dois agrupamentos existentes.

·No

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, estiveram presentes 4345

alunos num total de 1232 sessões efectivamente realizadas.

·O

Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato, envolveu a presença de

4254 alunos, numa totalidade de 387 sessões.
Gráfico n.º 73 – Caracterização dos Formandos segundo Idade e Habilitações por
Agrupamento

Agrupam ento de Cabanas de Viriato

Sessões

Realizadas

Sessões

Previstas

Alunos

Presentes

Alunos

Previstos

Sessões

Realizadas

Sessões

Previstas

Alunos

Presentes

Alunos

Previstos

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Agrupam ento de Carregal do Sal

Fonte: Relatório de Execução Final do Projecto Net@Escolas do Agrupamento de Carregal do Sal

Diploma de Competências Básicas (DCB) 2006/07
É objectivo da Certificação de Competências Básicas em TIs, a disponibilização
a qualquer cidadão, Português ou com residência fixa em Portugal, que a ele
voluntariamente se candidate, de um Diploma de Competências Básicas em Tecnologias
da Informação (DCB). A obtenção deste DCB depende de aprovação num teste
exclusivamente prático, com a duração máxima de sessenta minutos e ao qual qualquer
pessoa se pode candidatar. As provas são acompanhadas por um monitor devidamente
habilitado. O exame visa avaliar as seguintes competências: Escrever, Imprimir e
Guardar um Texto; Pesquisar informação na Internet e Receber e Enviar Correio
Electrónico. Todos os cidadãos que considerem não possuir as competências necessárias
à realização directa do Teste de Certificação que confere o DCB podem frequentar,
anteriormente à realização do teste, acções de formação destinadas à aquisição dessas
competências.
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Quadro n.º 228 – Atribuição do DCB, segundo a Escola e o Sexo 2006/2007
Freguesia/Escolas do 1º

N.º Alunos com DCB

Total

CEB

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Beijós

7

3

10

EB1 Beijós

4

2

6

EB1 Pardieiros

3

1

4

Cabanas de Viriato

6

8

14

EB1 Cabanas de Viriato

6

8

14

Currelos

12

14

26

EB1 Carregal do Sal

11

13

24

EB1 Casal Mendo

1

1

2

Oliveira do Conde

11

24

35

EB1 Oliveira do Conde

3

7

10

EB1 Oliveirinha

-

8

8

EB1 Travanca S.Tomé

1

1

2

EB1 Alvarelhos

3

4

7

EB1 Fiais da Telha

1

1

2

EB1 Vila Meã

3

3

6

Papízios

2

6

8

EB1 Papízios

2

6

8

Parada

4

2

6

EB1 Parada

1

-

1

EB1 Póvoa S.Amaro

3

2

5

Sobral

2

3

5

EB1 Sobral

2

3

5

Total

44

60

104

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Gráfico n.º 74 – Atribuição do DCB, segundo a Escola e o Sexo
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Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal
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Como podemos constatar através do quadro e do gráfico acima representados,
foram atribuídos 104 Diplomas de Competências Básicas aos alunos do 4º ano das
várias escolas básicas do concelho, havendo uma predominância significativa de
raparigas certificadas em relação aos rapazes.
Ainda é possível observar que, a maioria de alunos certificados pertence à
Freguesia de Oliveira do Conde.
Carta Europeia de Condução em Informática (ECDL)
O Espaço Internet de Carregal do Sal é uma entidade credenciada para atribuir a
Carta Europeia de Condução em Informática (ECDL), que pretende certificar aqueles
que detenham conhecimentos de informática, a nível europeu.
Os principais Objectivos da ECDL são:
Ultrapassar a designação vaga e comum utilizada em todos os Curricula Vitae
«Conhecimentos de Informática na Óptica do Utilizador» e garantir um padrão
objectivo de competências;
Aumentar a produtividade de todos os colaboradores das Empresas e Entidades
Públicas e Privadas;
Promover uma melhor utilização dos equipamentos informáticos,
rentabilizando assim os investimentos efectuados nas TIC;
Aferir a eficácia da Formação Profissional;
Promover a adopção de «boas práticas» na utilização das Tecnologias de
Informação por parte de todos os colaboradores das empresas e Entidades Públicas e
Privadas;
Validar competências e conhecimentos no domínio das TIC, através de um
Certificado reconhecido em toda a Europa e Internacionalmente em 140 países;
A ECDL não é um curso de informática… É uma certificação composta por 7
exames em diferentes áreas da informática. A uniformidade e consistência dos exames
ECDL, nos países aderentes, são garantidas pela ECDL Foundation, que define também
os conteúdos programáticos a serem validados.
Para a obtenção da certificação é necessário adquirir um CRCI (Cartão de
Registo de Competências em Informática), uma espécie de passaporte onde serão
registados os exames efectuados. O total de exames a realizar para a aquisição da Carta
é de 7, como já foi referido, sendo que cada um deles corresponde a um módulo
específico.
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A ordem dos exames é perfeitamente aleatória e poderá ser feita ao ritmo do
candidato, tendo um prazo máximo de 3 anos para realizar todos os exames, a contar da
data do primeiro teste. Se chumbar em algum dos exames, poderá repetir quantas as
vezes necessárias para obter aproveitamento. Os Módulos são os seguintes: Introdução à
Informática; Utilização do Computador e Gestão de Ficheiros; Processamento de Texto;
Folha de Cálculo; Apresentações; Base de Dados; Internet e Correio Electrónico.
Para qualquer cidadão que não queira obter a ECDL Completa (7 exames),
existe a possibilidade de adquirir a ECDL-Start composta por 4 dos 7 exames à escolha.

Quadro n.º 229 – Certificação ECDL segundo a Idade e o Sexo

Faixa Etária

N.º Formandos Certificados com ECDL

Total

Sexo Masculino

Sexo Feminino

20-29 Anos

4

12

16

30-39 Anos

3

5

8

40-49 Anos

7

4

11

Total

14

21

35

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Quadro n.º 230 – Certificação ECDL segundo as Habilitações Literárias e o Sexo

Nível de Escolaridade

N.º Formandos Certificados com ECDL

Total

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Ensino Básico

1

3

4

Ensino Secundário

7

9

16

Ensino Superior

6

9

15

Total

14

21

35

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

325

Quadro n.º 231 – Certificação ECDL segundo a Proveniência e o Sexo

Proveniência

N.º Formandos Certificados com ECDL

Total

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Concelho de Origem:

13

17

30

Beijós

1

-

1

Cabanas de Viriato

1

-

1

Oliveira do Conde

8

11

19

Currelos

3

6

9

Concelhos Vizinhos:

1

4

5

Coimbra

1

-

1

Santa Comba Dão

-

2

2

Tondela

-

1

1

Nelas

-

1

1

Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Gráfico n.º 75 – Atribuição do DCB, segundo a Faixa Etária, o Nível de Ensino e a
Proveniência
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Fonte: Espaço Internet de Carregal do Sal

Foram administradas 3 turmas de formandos para a frequência do Curso ECDL,
entre o período de 3 de Setembro a 19 de Novembro de 2007.
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Mediante os quadros representados, constatamos uma maioria significativa de
mulheres certificadas com a Carta Europeia de Condução em Informática,
comparativamente ao sexo oposto.
Relativamente à faixa etária dos formandos a frequentarem o Curso ECDL, a
maioria situa-se no intervalo de idades dos 20-29 anos.
No que diz respeito às habilitações literárias, 16 formandos possuem o ensino
secundário, 15 o ensino superior e 4 o ensino básico. Já se constata um número
significativo de adultos possuidores do ensino superior (bacharel ou licenciatura).
Em relação ao concelho de origem, como era de esperar, a maioria dos
formandos provêm do concelho de Carregal do Sal, enquanto que somente 5 deles vêem
de concelhos vizinhos.

PAC – Posto de Atendimento ao Cidadão
O Posto de Atendimento ao Cidadão de Carregal do Sal
foi inaugurado no dia 10 de Março de 2005.
A sessão de abertura foi marcada pela presença do vicepresidente do Instituto das Lojas do Cidadão, Engenheiro
Carlos Martins.
O PAC funciona como uma extensão das Lojas do Cidadão, em que, a partir de
um único ponto de contacto, personalizado, são fornecidos vários serviços da
Administração Pública.
Este Posto fica localizado no Espaço@Carregal, junto ao Espaço Internet e nas
proximidades da Biblioteca e Museu Municipais.
Os objectivos da criação deste Posto passam pela disponibilização de
informação ao cidadão; recepção de pedidos dos mesmos, relativos aos produtos que
nele estão disponíveis e encaminhamento desses pedidos para as respectivas entidades
transmissoras.
O PAC é constituído pelas seguintes Componentes:
-Posto de Informação: sistema de auto-serviço, com acesso à informação
disponibilizada no site da Internet da Loja do Cidadão;
-Posto de Atendimento Personalizado: onde o Assistente receberá e encaminhará
os pedidos do cidadão, para além de fornecer informações personalizadas.
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Quadro n.º 232 – Recursos Humanos do PAC
Nº Funcionários: 2

2 Auxiliares Administrativas

Fonte: PAC de Carregal do Sal

As duas auxiliares administrativas, asseguram o funcionamento do PAC, em
regime de rotatividade e com a função de operadoras, de Segunda a Sexta, entre as 9h19h e, aos Sábados, entre as 9h-13h.50
Assim, o atendimento é feito através de uma das Operadoras, que recebe e
encaminha os pedidos do cidadão para além de fornecer informações personalizadas. Os
cidadãos podem assim solicitar e obter informação e documentação das diversas
entidades. Tudo isto a pouca distância de casa e de forma rápida, permitindo poupar em
tempo útil e em despesas.
Os Produtos/Serviços a disponibilizar no PAC são:
ADSE: Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da
Administração Pública
Cartão Europeu de Seguro de Doença;
Alteração de Morada e/ou NIB;
Recepção de Documentos de Despesa em Cuidados de Saúde.
DVG: Direcção Geral de Viação
Substituição ou Revalidação da Carta de Condução
Ao nível dos serviços disponibilizados pela Direcção Geral de Viação, o PAC tem à venda
impressos, necessários para efectuar o pedido de substituição ou revalidação da carta de condução.
Modelo 1403

0,25€

Modelo 1403-A

0,15€

IC: Instituto do Consumidor
Entrega de Reclamações;
Pedido de Informação ao IC.
DGRN: Direcção Geral dos Registos e do Notariado
Certidões do Registo Civil de Nascimento, Casamento ou Óbito;
Certidões do Registo Comercial;
50

NOTA: Entre o período de 30 de Julho a 8 de Setembro o horário de funcionamento praticado é de
Segunda a Sexta-Feira, das 9h-12.30h e das 14h-17.30h, estando encerrado aos Sábados e Domingos.
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Certidões do Registo Predial: Prédios Descritos e Prédios Não Descritos.
DGAJ: Direcção Geral da Administração Justiça
Certificado do Registo Criminal Negativo.
EDP: Energia de Portugal
Celebração de Novos Contratos;
Alteração de Contratos;
Rescisão de Contratos;
Comunicação de Leituras.
UMIC: Unidade de Missão, Inovação e Conhecimento
Serviço de Alteração de Morada:
▫Alteração de Morada para efeitos de Envio de Facturação;
▫Alteração de Morada da Residência.
Segurança Social51
Cartão Europeu de Seguro de Doença
Quadro n.º 233 – Evolução do N.º de Pedidos e Serviço Utilizado, 2005-2007
Serviço Prestado

2005

2006

2007

Total

DGV

1.223

1.618

1.900

4.741

DGNR

385

367

416

1.168

EDP

403

239

194

836

ADSE

45

112

85

242

IC

41

19

6

66

DGAJ

234

298

329

861

Governo Civil

70

93

81

244

UMIC

3

2

-

5

DGCI

28

58

55

141

ISSS

66

63

63

192

IEFP

4

4

9

17

SNS – MS

4

3

6

13

Apoio à Juventude

27

20

26

73

Apoio a Idosos

-

8

4

12

Diversos*

300

560

937

1.797

Total

2.833

3.464

4.111

10.408

*Os serviços diversos incluem informações gerais acerca do PAC; correios; água; telefone; transportes; SEF - informações gerais e
outras informações.
Fonte: PAC – Posto de Atendimento ao Cidadão de Carregal do Sal
51

Serviço que entrou em vigor a partir do dia 10 de Setembro de 2007
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Gráfico n.º 76 – Entrada de Pedidos e Serviços Disponibilizados no PAC
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Fonte: PAC – Posto de Atendimento ao Cidadão de Carregal do Sal

Numa análise mais global e generalizada, verifica-se um aumento progressivo do
número de pedidos efectuados ao nível do PAC, nos três anos representados.
Em 2007, o registo mais representativo incide nos pedidos ao nível da DGV,
realidade semelhante aos restantes anos representados.

Outros Equipamentos e Serviços
Segurança Pública: No Concelho existem dois quartéis ou corporações 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 públicos com
encarregado de posto em quase todas as Freguesias.
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Religioso: Existem Igrejas ou Capelas em todas as Freguesias; Os Cemitérios
situam-se em todas as sedes de Freguesias e nas localidades de Travanca de S.Tomé,
Vila Meã e Laceiras.
Administrativo: Na Sede do Concelho encontram-se quase todos os Serviços
Administrativos: Câmara Municipal, Repartição de Finanças (Serviço de Finanças),
Cartório Notarial, Conservatória do Registo Civil e Predial, Segurança Social – Serviço
Local de Carregal do Sal, Centro de Emprego (funciona somente à 6ª feira de manha
com um Técnico do Centro de Emprego de Tondela).
Sector dos Serviços e Comércio: No Concelho existem ainda: 3 Agências de
Seguros; 2 Agências Imobiliárias; 2 Escolas de Condução; 5 Escritórios de Advocacia;
6 Gabinetes 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 Centros
Comerciais; 4 Supermercados.
Transportes e Comunicações: Existem no Concelho, 19 Praças de Táxis; 2
Estações Ferroviárias; 3 Empresas de Camionagem; Zonas Wireless.
Media / Comunicação Social: Os meios de comunicação social também
estão representados em Carregal do Sal, nomeadamente por via do semanário Defesa da
Beira; o jornal local quinzenal Página Beirã deixou de ser publicado. Existe, ainda, a
estação de rádio 101.4 Centro FM, sendo certo também que outros jornais se publicam e
são distribuídos como é o caso da Voz do Dão e As Beiras, divulgando notícias da
região. O Município de Carregal do Sal também tem o seu Boletim Municipal com
periodicidade semestral, onde divulga informações acerca do Concelho e as iniciativas
autárquiicas. O Portal informativo da Câmara Municipal (www.carregal-digital.pt)
constitui igualmente, uma fonte de divulgação dos eventos de carácter cultural e social
concelhio.
Cultura, Desporto e Lazer: Nestes sectores, o Concelho está equipado por 2
Salas de Conferencias/Congressos do Município; 1 Biblioteca aberta ao Público; 1
Espaço Internet com zona wireless; 1 Museu Municipal; Piscinas Municipais com aulas
de Natação; 1 Pavilhão Gimnodesportivo, etc.
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SEGURANÇA E CRIMINALIDADE
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9 – Segurança e Criminalidade
Várias são as matrizes da criminalidade e as suas manifestações variam de
acordo com as Regiões do País e dos Estados.
Para fazer face aos diversos tipos de criminalidade e garantir a segurança dos
cidadãos, é realmente necessário que se implementem políticas públicas inteligentes,
pluridimensionais, intersectoriais e sensíveis às especificidades locais, em larga escala,
capazes de interceptar as microdinâmicas imediatamente causadoras de qualquer género
de criminalidade, violenta ou não, num cenário caracterizado pela manutenção dos
actuais indicadores de desigualdade, pobreza, qualidade de vida degradada, deficiências
na escolaridade e precariedade no acesso aos direitos, facilitando crises familiares que,
por sua vez, geram vulnerabilidade, baixa auto-estima, sentimento de exclusão,
estigmatizações, invisibilidade social e dupla mensagem cultural.
Deste modo, constatamos que, Segurança e Criminalidade são dois conceitos
que andam de mãos dadas, ou seja, só com um grau mínimo de criminalidade se poderá
agendar os procedimentos e estratégias mais adequadas para combater o crime em
questão, garantindo assim, a segurança e integridade física de cada cidadão.
Agora, é dever nosso e cabe a cada um de nós, unir esforços e acreditar no
empenho e desempenho dos Agentes das Forças de Segurança, que fazem o seu melhor.
A segurança é uma preocupação essencial da acção do Governo. Este, tudo fará
para reforçar o combate ao crime e à criminalidade, reunindo todos os esforços para
melhorar a intervenção na defesa da segurança das pessoas e dos seus bens.
Temos de depositar crença nas acções do Estado, pois só desta forma,
poderemos confiar nas Instituições, respeitando e prestigiando as nossas Forças e
Serviços de Segurança. Por sua vez, a prevenção, a contenção e a repressão da
criminalidade, no respeito pela legalidade, agindo sempre pró-activamente, são as
orientações pelas quais as Forças e Serviços de Segurança se devem reger.
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9.1. – GNR: Guarda Nacional Republicana
No Concelho de Carregal do Sal, a entidade/instituição
que tem ao seu cargo a Segurança e Criminalidade é a GNR –
Posto da Guarda Nacional Republicana, com agentes
profissionalizados e empenhados em zelar pela segurança,
liberdade e tranquilidade da população.
A Guarda Nacional Republicana, adiante designada por Guarda, é uma força de
segurança constituída por militares organizados num corpo especial de tropas.52
A Guarda tem por missão geral:53
a) Garantir, no âmbito da sua responsabilidade, a manutenção da ordem pública,
assegurando o exercício dos direitos, liberdades e garantias;
b) Manter e restabelecer a segurança dos cidadãos e da propriedade pública,
privada e cooperativa, prevenindo ou reprimindo os actos ilícitos contra eles
cometidos;
c) Coadjuvar as autoridades judiciárias, realizando as acções que lhe são
ordenadas como órgão de polícia criminal;
d) Velar pelo cumprimento das leis e disposições em geral, nomeadamente as
relativas à viação terrestre e aos transportes rodoviários;
e) Combater as infracções fiscais, designadamente as previstas na lei aduaneira;
f) Colaborar no controlo da entrada e saída de cidadãos nacionais e estrangeiros
no território nacional;
g) Auxiliar e proteger os cidadãos e defender e preservar os bens que se
encontrem em situações de perigo, por causas provenientes da acção humana ou
da natureza;
h) Colaborar na prestação de honras de Estado;
i) Colaborar na execução da política de defesa nacional.
A missão da GNR corresponde ao conjunto de actividades desenvolvidas
quotidianamente e de forma rigorosa pelos seus elementos constituintes, tais como:
atendimento público, actividades de carácter policial, de segurança e ordem pública, de
fiscalização e regulação de trânsito, de apoio e socorro (acidentes de viação e outras
catástrofes naturais), actividades honorificas e de representação, entre outras.
52
53

Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana - Artigo 1º, Definição, Capítulo I
Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana - Artigo 2º, Missão Geral, Capítulo I
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Quadro n.º 234 – Recursos Humanos e Equipamentos de Apoio da GNR 54
1 Sargento Comandante do Posto
Funcionários: 17

7 Cabos
7 Soldados

Equipamentos de Apoio: 5

3 Viaturas
2 Computadores

Fonte: GNR – Posto de Carregal do Sal

O Posto da GNR de Carregal do Sal tem ao seu serviço um Sargento
Comandante do Posto; sete Cabos, sendo que 2 deles estão em Serviço Administrativo e
Logístico e os restantes Militares em Serviço de Atendimento ao Público e Missões de
Policiamento; e 7 Soldados em Serviço de Patrulhamento.
O Posto encontra-se equipado com 3 viaturas (1 ligeiro e 1 todo-o-terreno e 1
ligeiro destinado à Escola Segura). Em termos de equipamento informático, possui 2
computadores (1 deles cedido pela Câmara Municipal), o que se torna insuficiente para
levar a cabo todas as tarefas que são necessárias concluir, sendo necessário, pelo menos,
mais dois computadores, para fazer face às exigências sentidas.
Os crimes são uma das áreas de intervenção da GNR, sendo o seu combate,
uma das suas prioridades. De seguida, apresentamos os números e a sua tipologia.
Quadro n.º 235 – Tipologia de Crimes

Tipologia de Crimes

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Crimes contra Pessoas

57

55

88

112

86

94

69

78

Crimes contra o Património

70

78

96

93

88

85

96

96

Crimes contra a Vida em Sociedade

24

25

30

38

36

51

25

30

Outros Crimes

14

3

22

27

15

14

14

8

Total de Processos-Crime

165

161

236

270

225

244

204

212

Fonte: GNR – Posto de Carregal do Sal

54

O Posto sofreu alterações de efectivo no corrente ano de 2004
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Gráfico n.º 77 – Tipologias de Crimes
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
0

50

100

150

200

250

Crimes contra Pessoas

Crimes contra o Património

Crimes contra a Vida em Sociedade

Outros Crimes

300

Fonte: GNR – Posto de Carregal do Sal

 Dificuldades com que se deparam os Agentes da GNR
As dificuldades com que se deparam os Agentes, são aquelas que acontecem no
seu dia-a-dia e, por vezes, a 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.
 Carências ao nível dos Recursos Humanos
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 fazer os possíveis no sentido de
garantir a segurança da sua área de acção.
No entanto, é de realçar que, a segurança não é da competência exclusiva das
Forças de Segurança. Nos tempos que correm, é indispensável o brotar de uma
consciencialização colectiva, na qual a população tem que desempenhar um papel activo
na sua própria segurança, pois nela se encontra a maior fonte de informação. Somente
depois de se começar a pensar que todos somos parte da nossa segurança é que poderá

336

Pré-Diagnóstico
haver uma simbiose entre a população e as Forças de Segurança, a fim de se atingir o
objectivo de se poder viver numa sociedade segura, minimizando todo o tipo de riscos.
Quadro n.º 236 – Legislação Rodoviária – Contra-Ordenações

Ano

Autos de Contra-Ordenação
Leves

Graves

Muito Graves

Total

2002

217

31

0

248

2003

409

61

3

473

2004

166

32

3

201

2005

200

25

10

235

2006

191

35

16

242

2007

219

40

25

284

Total

1402

224

57

1683

Fonte: GNR – Posto de Carregal do Sal

Gráfico n.º 78 – Legislação Rodoviária - Contra-Ordenações
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Fonte: GNR: Posto de Carregal do Sal

Com base nos dados apresentados, constata-se um maior registo de autos de
contra-ordenação no ano de 2003, com maior incidência nas multas mais leves. Por
outro lado, o ano com menos autos de contra-ordenação foi o de 2004.
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Numa realidade mais actual e no âmbito da Legislação Rodoviária, foram
levantados pelo efectivo do Posto da Guarda de Carregal do Sal 284 autos de contraordenação referentes ao ano de 2007.
Quadro n.º 237 – Polícia Geral: Contra-Ordenações

Ano

N.º de Autos

2004

11

2005

13

2006

18

2007

26

Fonte: GNR – Posto de Carregal do Sal

No âmbito de Polícia Geral, o número de autos levantados ao longo dos anos
representados é tendencialmente crescente, atingindo o valor de 26 contra-ordenações
no ano de 2007.
Quadro n.º 238 – Sinistralidade Rodoviária no Concelho
Local
Ano

Acidentes

Gravidade

Fora da

Dentro da

Localidade

Localidade

Mortos

Feridos

Feridos

Graves

Leves

Danos

2004

152

51

101

0

2

60

100

2005

140

51

89

2

9

43

97

2006

125

53

72

0

2

35

95

2007

110

53

57

4

3

43

75

Total

459

177

282

4

16

154
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Fonte: GNR – Posto de Carregal do Sal

Ao nível da sinistralidade rodoviária, verifica-se um maior registo de acidentes,
feridos graves e danos causados no ano de 2004. Em contrapartida, 2007 foi o ano onde
houveram menos acidentes, contudo registaram-se mais vítimas mortais.
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9.2. – Direcção-Geral de Reinserção Social - Equipa do Dão Lafões (Viseu)
A Direcção-Geral de Reinserção Social é o serviço responsável pela definição e
execução das políticas públicas de administração de prevenção criminal e de reinserção
social de jovens e adultos, nomeadamente através da promoção e execução de medidas
tutelares educativas e medidas alternativas à prisão.
Está sob tutela do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça.
Missão
A missão da Direcção-Geral de Reinserção Social alicerça-se:
Na promoção dos direitos humanos, pressuposto fundamental da sua
intervenção;
Na crença do valor pela reinserção social;
Na orientação para resultados no domínio da prevenção dos comportamentos
delinquentes;
Na criação de condições para o incremento das medidas e sanções não
privativas de liberdade, com salvaguarda dos interesses das vítimas e das comunidades;
Numa estratégia de intervenção em sistema prisional que visa primacialmente
o reforço das condições de reinserção social em liberdade;
Em matéria tutelar cível, na focalização do interesse do menor.
Competências
As competências da DGRS estão enumeradas da seguinte forma:
Contribuir para a definição da política criminal, especialmente nas áreas da
reinserção social de jovens e da prevenção da criminalidade;
Assegurar o apoio técnico aos tribunais na tomada de decisões no âmbito dos
processos penal e tutelar educativo;
Assegurar a execução das medidas tutelares educativas e de penas e medidas
alternativas à prisão;
Colaborar com a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais na preparação da
liberdade condicional e assegurar o seu acompanhamento bem como o da liberdade para
prova;
Salvaguardar a execução de penas e medidas com utilização de meios de
vigilância electrónica;
Assegurar a gestão do sistema de vigilância electrónica;
Assegurar a gestão dos centros educativos e de outros equipamentos
destinados à reinserção social dos jovens;
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Contribuir para a elaboração de instrumentos de cooperação judiciária
internacional e salvaguardar os procedimentos resultantes de convenções em que a
Direcção-Geral seja a autoridade central;
Contribuir para um maior envolvimento da comunidade na administração da
justiça penal e tutelar educativa, através da cooperação com outras instituições públicas
e particulares e com cidadãos que prossigam objectivos de prevenção criminal e de
reinserção social.
Neste sentido, a DGRS:
Presta acessória técnica aos Tribunais;
Presta apoio psicossocial a menores, jovens e adultos intervenientes em
processos judiciais, em articulação com as competentes entidades públicas e
particulares;
Promove a articulação entre o sistema de administração da justiça e a
comunidade.
Áreas de Intervenção
A DGRS intervém em Três Áreas:
 Jurisdição Penal e Execução de Penas (Justiça de Adultos):
 Procede à execução da vigilância electrónica de arguidos;
 Assegura a execução de penas e medidas não privativas de liberdade;
 Intervém ainda na execução de penas e medidas privativas de liberdade, em
articulação com a administração prisional.
 Jurisdição Tutelar Educativa (Justiça de Crianças e Jovens):
 Assegura a execução de Medidas Tutelares Educativas na comunidade;
 Desenvolve actividades de mediação em processo tutelar educativo;
 Assegura ainda a execução de Medidas Tutelares de Internamento, através da
gestão dos Centros Educativos destinados à reintegração social de jovens
agentes de factos legalmente tipificados como crime.
 Cooperação Internacional (Justiça da Família):
 Assegura, enquanto autoridade central, a aplicação de convenções
internacionais relativas à guarda e protecção de menores.
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Relações Inter-Institucionais
As relações inter-institucionais desenvolvidas pelos serviços de reinserção social
têm como objectivo, contribuir para um maior envolvimento da comunidade na
administração da justiça penal e tutelar educativa, através da cooperação com outras
instituições públicas e particulares e com cidadãos que prossigam objectivos de
prevenção criminal e de reinserção social.
Ou seja, em matéria de cooperação internacional, os serviços de reinserção
social orientam-se fundamentalmente, para o estabelecimento de uma política de
prevenção da delinquência, promovendo acções de articulação com outras entidades que
prossigam objectivos próximos e/ou complementares aos seus.
Neste sentido, foram celebrados protocolos com Universidades, Entidades e
Instituições Privadas de Solidariedade Social e Entidades Beneficiárias de Trabalho e
Tarefas a Favor da Comunidade.
Os protocolos com as Universidades têm por objectivo essencial, a definição
de projectos e estudos de investigação científica, a realização de estágios e a
actualização científica dos profissionais dos serviços de reinserção social.
Os protocolos com IPSS têm objectivos diversificados, mas essencialmente
orientados para a coordenação de respostas comunitárias, permitindo a rentabilização
dos recursos institucionais envolvidos.
Os serviços de reinserção social têm ainda protocolos com outras entidades
sem fins lucrativos, com o objectivo específico de proporcionar saídas no âmbito da
Pena Alternativa de Trabalho a Favor da Comunidade.
Tratam-se das Entidades Beneficiárias de Trabalho a Favor da Comunidade.
Entidades Beneficiárias de Trabalho a Favor da Comunidade - Viseu
Câmara Municipal de Viseu
Câmara Municipal de Carregal do Sal
Câmara Municipal de Mortágua
Câmara Municipal de Nelas
Câmara Municipal de Oliveira de Frades
Câmara Municipal de Penalva do Castelo
Câmara Municipal de Santa Comba Dão
Câmara Municipal de São Pedro do Sul
Câmara Municipal de Sátão
Câmara Municipal de Tondela
Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva
Câmara Municipal de Vouzela

Centro Paroquial de São José
Santa Casa da Misericórdia de Viseu
Hospital de São Teotónio - Viseu
Direcção de Estradas de Viseu
PSP de Viseu
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação
de Viseu
Delegação Regional do IPJ
Bombeiros Voluntários de Viseu

Total: 21 Entidades Beneficiárias de Trabalho
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Quadro n.º 239 – Aplicação de Medidas Alternativas, segundo Situação JurídicoPenal e Crime no Concelho de Carregal do Sal

Idade

Profissão/Ocupação

Situação Jurídico-Penal

22 Anos

Serralheiro

Liberdade Condicional

Furtos

Suspensão de Execução da Pena

Condução Ilegal e Condução em

29 Anos

Trolha

Crime

Estado de Embriaguez
2005

2006/
2007

31 Anos

Pedreiro

Substituição de Multa por Trabalho

Condução Ilegal e Condução em

51 Anos

Indiferenciado

Suspensão de Execução de Pena

Condução de Veículo em

27 Anos

Trolha

Substituição de Multa por Trabalho

Condução sem habilitação legal

32 Anos

Indiferenciado

Substituição de Multa por Trabalho

Ofensas à integridade física

33 Anos

Desempregado

Substituição de Multa por Trabalho

2 crimes de condução

37 Anos

Indiferenciado

Liberdade Condicional

Incêndio Florestal na forma

Estado de Embriaguez
Estado de Embriaguez

consumada

2008

41 Anos

Indiferenciado

Substituição de Multa por Trabalho

Condução em Estado de

48 Anos

Indiferenciado

Suspensão de Execução da Pena

Falsidade de Depoimento

23 Anos

Pedreiro

Suspensão de Execução da Pena

Roubo

25 Anos

Desempregado

Suspensão de Execução da Pena

Roubo

33 Anos

Desempregado

Suspensão de Execução da Pena

Desobediência Qualificada e

47 Anos

Desempregado

Suspensão da Execução do

Abuso Sexual de Crianças

Internamento

Embriaguez

Condução Ilegal

Fonte: Direcção Geral de Reinserção Social, Delegação Regional do Centro – Equipa do Dão Lafões

Os dados expostos dizem respeito à intervenção da DGRS no Concelho de
Carregal do Sal, no decurso do ano de 2005 até ao presente ano de 2008.
Numa análise longitudinal e mais generalista, constata-se um considerável
número de medidas alternativas aplicadas, destacando-se a suspensão de execução da
pena (6 casos), seguida da suspensão de multa por trabalho (5 casos).
Na actualidade (2008), estão a ser acompanhados pela DGRS, 4 indivíduos do
concelho de Carregal do Sal. A situação jurídico-penal mais representativa é a
suspensão de execução da pena, havendo um único caso de suspensão de execução do
internamento. O crime mais predominante incide no roubo.
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10 – Ambiente
O crescimento populacional e o rápido desenvolvimento económico-social
acarretam consigo consequências ambientais.
A concentração da população em grandes áreas metropolitanas, o aumento
exponencial do nível de vida associado ao grande consumo e ao facilitismo, a utilização
em indústrias de tecnologias completamente desajustadas ou ineficientes, são, entre
outros, alguns dos factores que mais contribuem para a poluição do solo, da água e do
ar, sendo certo que o meio ambiente não consegue acompanhar e debelar este tipo de
constrangimento.
Assim, é imperativo promover o desenvolvimento sustentável, onde se
reconheça a interligação indissociável do conceito de ambiente e de desenvolvimento,
como duas faces da mesma moeda, pois só com níveis mínimos de desenvolvimento
económico se poderão angariar financiamentos para investir ao nível da defesa
ambiental e, por outro lado, como é sabido, não pode haver desenvolvimento se não se
preservarem os recursos naturais existentes.
Todo o cidadão tem o dever de contribuir para o garante desse desenvolvimento
equilibrado, alicerçado em atributos de eficiência e de qualidade ambiental e dos seus
recursos, prevenindo, não poluindo, gerando reservas e parques naturais (classificação
de paisagens e sítios, de modo a conservar a natureza e a preservar valores culturais de
interesse histórico ou artístico, alguns bastante ancestrais), educando e evidenciando o
que devemos fazer pelo ambiente e o respeito que devemos ter pelos valores desse
mesmo ambiente.
Outra das preocupações, intimamente relacionada com o ambiente, assenta no
combate à problemática dos RSU – Resíduos Sólidos Urbanos ou, simplificando o
conceito de tudo aquilo a que vulgarmente chamamos de «lixo».
Na certeza de que a sua produção é cada vez mais desenfreada, os Resíduos
Sólidos Urbanos, também designados por «lixos domésticos», são produzidos pela
população em geral, por estabelecimentos industriais, comerciais e por sectores de
serviços e são traduzidos em resíduos orgânicos, papel, plástico, metais e vidro.
É importante evidenciar que o conceito de «lixo», tal como a maioria de nós o
entende, ou entendia até há bem pouco tempo, sofreu e continua a sofrer uma verdadeira
(r)evolução.
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Com a era do Vidrão, do Papelão e do Ecoponto, a educação ambiental veio para
ficar e se ainda não separamos, pelo menos já pensamos duas vezes antes de deitar tudo
para o caixote do lixo.
Porém, a resistência à mudança é algo que nos acompanha ao longo da vida e o
que acontece é que, por teimosia, por falta de tempo ou desleixo, acabamos por
acumular uma série de coisas que, depois, não sabendo o que lhes fazer, acabamos por
não lhes dar o destino adequado.
«Problemas comuns, devem ter soluções comuns!...» Foi com esta postura e na
convergência de vontades que se constituiu a Associação de Municípios da Região do
Planalto Beirão que alberga dezanove Autarquias associadas.
A simples tarefa de separar o lixo e o imperativo de o tratar, numa plataforma
supra municipal, esteve, pois, na génese da constituição daquela Associação.

10.1. – Associação de Municípios do Planalto Beirão
A criação da Associação de Municípios do Planalto Beirão foi a solução
encontrada para fazer face aos problemas causados pela acumulação de RSU’s –
Resíduos Sólidos Urbanos, sendo de todo o interesse continuar a sensibilizar a
população para esta temática.
Esta Associação abrange 19 Municípios, a saber: 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
Tratamento de RSU’s do Planalto Beirão, composto por um Aterro Sanitário, um Centro
de Triagem e uma Central de Valorização Orgânica (obra ainda em fase de conclusão),
três Estações de Transferência de Resíduos Sólidos, 19 Ecocentros (um em cada
município associado) e 1402 Ecopontos instalados por todos os municípios associados.
Na área de intervenção desta Associação produz-se cerca de 150 mil toneladas
de RSU’s por ano, sendo necessário tomar medidas urgentes para um desenvolvimento
equilibrado com o património natural que nos rodeia e de que todos dependemos.
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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, estaria a pôr-se em risco o seu equilíbrio.
Quadro n.º 240 – Quantidade de RSU’s produzidos por ano em cada Concelho
(valores em Kg)

Município

2004

2005

2006

Carregal do Sal

3.726.000

3.748.300

3.955.880

Mortágua

2.714.520

2.810.000

3.016.300

Santa Comba Dão

4.213.560

4.274.300

4.523.660

Tondela

9.570.560

9.647.840

10.366.580

Total 19 Municípios

117.624.840

118.249.400

124.772.990

Fonte: Planalto Beirão

Através do quadro, podemos verificar um ligeiro aumento na produção de
RSU’s em quatro dos municípios da abrangência do Planalto Beirão ao longo dos anos
em referência, o que faz realçar a inevitabilidade em reduzir, reutilizar e reciclar o
grande volume de resíduos sólidos produzidos, quer domésticos, quer industriais, quer
comerciais, de forma a permitir a sua reintrodução nos ciclos de mercado e a garantir
um maior equilíbrio com o meio ambiente.
Para que cada resíduo possa ter a solução ambiental e económica mais
conveniente, todos nós, individual e colectivamente, teremos de contribuir para esse
objectivo.
Cada ser humano é agente de mudança. Assim, as pequenas atitudes somadas
contribuem em muito para a valorização dos recursos endógenos da nossa região.
É fundamental mudar de atitude e adquirir uma postura activa de protecção e
salvaguarda do ambiente. Essa mutação deve ter lugar, não só ao nível do Estado e dos
poderes legalmente instituídos, mas também deve ser incutido em cada elemento da
comunidade.
O desenvolvimento das sociedades, incluindo todas as transformações que daí
decorrem, faz com que se produza 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 persistirem,
afectarão inevitavelmente o crescimento e a qualidade de vida dessas mesmas
sociedades.

346

Pré-Diagnóstico
Uma das alternativas para fazer face a este factores nefastos, passa pela
Reciclagem.
Reciclar é uma forma de valorizar um material que já foi utilizado,
transformando-o de novo 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) e energia e criar mais postos de trabalho.
Ao longo dos últimos anos, os hábitos de reciclagem tem-se alterado
substancialmente e são cada vez mais as pessoas que separam as embalagens usadas e
as depositam nos ecopontos.
Esta mudança de comportamentos é algo extremamente positivo e é com agrado
que tempo assistido aos constante crescimento das quantidades de materiais retomados e
encaminhados para unidades de reciclagem. Contudo, esta maior participação dos
cidadãos na recolha selectiva fez com que os meios de que dispomos a este nível se
tornassem nalguns casos insuficientes
Conscientes desta realidade e também do esforço financeiro necessário para
alterar esta situação, foi feito um investimento no reforço dos meios de recolha
selectiva, através da aquisição de novas viaturas de recolha e da substituição de
ecopontos de capacidade reduzida por outros mais adequados às necessidades da
população, no sentido de colmatar falhas quer ao nível da periodicidade de recolha, quer
ao nível da capacidade instalada ao dispor dos cidadãos para deposição dos seus
resíduos de embalagem.
Para uma correcta separação dos resíduos, o Concelho encontra-se 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 estruturas que integram contentores compartimentados e
destinados a receber separadamente diversos materiais, como o papel e cartão, o
plástico, o vidro e as latas.
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Quadro n.º 241 – Distribuição dos Ecopontos por Município
Unidade: N.º

Município

240 L

1 000 L

2 500 L

TOTAL

Carregal do Sal

20

30

8

58

Mortágua

15

23

12

50

Tondela

51

62

19

132

Santa Comba Dão

24

29

6

59

Fonte: Planalto Beirão

Gráfico n.º 79 – Ecopontos por Município
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Fonte: Planalto Beirão

Quadro n.º 242 – Distribuição dos Ecopontos pelas Freguesias do Concelho de
Carregal do Sal
Unidade: N.º

Ecopontos

Freguesias do Concelho
C. Viriato

Beijós

Sobral

Papízios

Parada

O. Conde

Currelos

Total

240 L

3

2

-

2

3

9

1

20

1000 L

9

2

1

2

2

8

6

30

2500 L

1

-

-

-

-

2

5

8

Total

13

4

1

4

5

19

12

58

Fonte: Planalto Beirão
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Gráfico n.º 80 – Ecopontos por Freguesia
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Fonte: Planalto Beirão

Até à data presente foram distribuídos 58 Ecopontos pelas diversas Freguesias
de Carregal do Sal, sendo aquele número um indicador de que o Concelho se encontra
relativamente bem equipado e servido a este nível. Pelos dados apurados, a freguesia
que alberga um maior número de ecopontos é a de Oliveira do Conde (um terço do
Concelho de Carregal do Sal); em contraponto, aquela que possui menos ecopontos é a
do Sobral.

Quadro n.º 243 – Recolha Selectiva de Papel e Cartão por Município
Unidade: Kg/Hab/Ano

Município

2003

2004

2005

2006

2007*

Carregal do Sal

5,2

6,2

5,6

6,5

6,1

Mortágua

2,6

4,0

5,3

5,1

6,0

Santa Comba Dão

2,5

3,6

3,6

3,5

4,2

Tondela

1,9

2,4

3,3

3,4

3,7

Fonte: Planalto Beirão
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Gráfico n.º 81 – Recolha Selectiva de Papel e Cartão
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Fonte: Planalto Beirão

Quadro n.º 244 – Recolha Selectiva de Plástico e Metal por Município
Unidade: Kg/Hab/Ano

Município

2003

2004

2005

2006

2007*

Carregal do Sal

2,0

2,2

2,0

2,9

3,0

Mortágua

1,3

1,3

1,8

1,9

2,3

Santa Comba Dão

1,0

1,2

1,6

1,6

1,7

Tondela

1,0

1,0

1,1

1,5

1,7

Fonte: Planalto Beirão

Gráfico n.º 82 – Recolha Selectiva de Plástico e Metal
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Fonte: Planalto Beirão
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Quadro n.º 245 – Recolha Selectiva de Vidro por Município
Unidade: Kg/Hab/Ano

Município

2003

2004

2005

2006

2007*

Carregal do Sal

7.0

6.4

7.5

8.2

9.0

Mortágua

6.5

7.5

9.7

10.4

11.9

Santa Comba Dão

5.8

6.3

6.6

6.3

7.9

Tondela

4.0

4.3

5.2

5.9

6.4

Fonte: Planalto Beirão

Gráfico n.º 83 – Recolha Selectiva de Vidro
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Fonte: Planalto Beirão

Os gráficos representam os Concelhos onde a população é mais activa no que diz
respeito à deposição dos diversos resíduos nos devidos locais apropriados (Ecopontos
ou Ecocentros), para posterior reciclagem.
No ano de 2007, de entre os vários Concelhos representados, no âmbito de uma
análise per capita, podemos constatar que, Carregal do Sal lidera nas recolhas selectivas
de papel/cartão e de plástico/metal atingindo os valores mais elevados, sendo
ultrapassado na recolha selectiva do vidro pelo Município de Mortágua.
Imediatamente a seguir a Carregal do Sal, destaca-se o concelho de Mortágua
nos vários tipos de recolha selectiva em relação aos concelhos de Santa Comba Dão e
de Tondela.
Assim, podemos concluir que, embora ultrapassada por Mortágua na recolha
selectiva de vidro, a população de Carregal do Sal já está bastante sensibilizada para as
questões ambientais em geral e para a recolha selectiva em particular.
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Torna-se imperioso continuar a alertar a população para as inúmeras vantagens
em aderir à recolha selectiva, passando essencialmente pela adopção de uma postura
mais consciente e disponível, no sentido de encontrar as soluções mais adequadas e
convenientes ao destino dos resíduos produzidos, seja qual for a sua origem.
Ao mesmo tempo que a aposta recai na recolha selectiva do lixo, é necessário
que a população, os vários agentes, comerciantes, escolas, empresas, entre outros façam
passar a mensagem da Política dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar). Assim, reunidas
as condições, poderemos produzir menos lixo, ensaiar a educação ambiental dos mais
novos e levar os vizinhos a adquirir o mesmo comportamento, pois só desta forma
poderemos dar passos firmes pelo meio ambiente que nos rodeia.
É dever nosso e de todos os cidadãos sensibilizar as pessoas para a execução
de boas práticas ambientais, indispensáveis à formação de uma nova geração mais
consciente, dinâmica e interventiva.
É importante evidenciar o esforço da Associação em dotar o Concelho de
ecopontos de maior capacidade, substituindo os actuais ecopontos 240 l.
Quadro n.º 246 – Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos em 2005
Recolha de Resíduos Sólidos por
Habitante (Kg/Hab)

Recolha Selectiva de Resíduos
Sólidos por Habitante (Kg/Hab)

Proporção da Recolha Selectiva de
Resíduos Sólidos (%)

365

10

3%

Fonte: www.ine.pt-infoline, Estatísticas dos Resíduos Municipais

Pelo quadro 246 é de fácil percepção o muito trabalho que ainda existe por
concretizar em torno da recolha selectiva, pois a deposição sem critérios, faz com que
recolha normal ainda asfixie a separação desejável dos RSU.
Quadro n.º 247 – Receitas do Município, segundo os Domínios de Gestão e
Protecção do Ambiente
Unidade: 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

2003

165

-

147

18

2004

44

-

18

25

2005

138

0

116

22

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro
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Quadro n.º 248 – Despesas do Município, segundo os Domínios de Gestão e
Protecção do Ambiente
Unidade: 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

607

204

366

37

2003

415

131

264

20

2004

455

112

329

14

2005

524

160

273

91

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Centro

As despesas do Município de Carregal do Sal no domínio de gestão e protecção
do ambiente são muito superiores às receitas, o que, por certo, dificulta a sua actuação e
intervenção neste domínio tão importante, situação que poderá colocar em risco a
qualidade de vida dos seus residentes.

10.2. – Abastecimento de Água no Concelho
O abastecimento e o tratamento da água são acções de primordial importância
para a qualidade de vida e de saúde da população, tendo por objectivo fulcral assegurar
a sua potabilidade para consumo humano que, por outras palavras, se traduz na
preocupação iminente em proteger a Saúde Pública, tornando-a tão agradável à vista e
ao paladar quanto possível, e evitar a destruição dos materiais do sistema de
abastecimento de água.
A gestão da água dos municípios de Carregal do Sal, Santa Comba Dão,
Tondela, Mortágua e Tábua, é feita, desde 1998, pela empresa Águas do Planalto, no
âmbito da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão.
Infelizmente, ainda existem unidades industriais e não só, que despejam os seus
efluentes a «céu aberto» sem qualquer tipo de tratamento, atitudes estas, inconscientes,
que acabam por afectar negativamente os recursos naturais de que somos possuidores e
consumidores, como é o caso da Água.
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O tipo de tratamento de água indispensável em sistemas públicos é a
Desinfecção, que conduz à destruição dos microrganismos patogénicos (transmissores
de doenças) eventualmente existentes. Este tratamento é aplicável mesmo quando a
água captada não está contaminada, com o objectivo de prevenir efeitos nocivos de
possíveis contaminações no sistema de transporte (Adução) e utilização até ao
consumidor (Distribuição). In site www.naturlink.pt
A água contaminada constitui, na realidade, um perigo para a saúde pública e,
por estas e outras razões, esta área tem merecido uma atenção especial por parte do
Município de Carregal do Sal.
Neste contexto, é ainda de referir a relevância da correcta gestão dos recursos
hídricos, nomeadamente pelos impactos (ambientais e de saúde pública) negativos,
decorrentes da descarga de águas residuais não tratadas no meio receptor e, em
particular, a montante de captações de água para abastecimento público.
No Concelho existem duas ETA’s para tratamento de água para consumo
humano, complementadas por 14 reservatórios que garantem a distribuição da água com
uma taxa de cobertura de 100%.
Actualmente, o abastecimento de água dos 5 concelhos atrás referidos está a ser
realizada a partir da Barragem do Paul (Caramulo).

10.3. – Saneamento e Salubridade
A entidade que faz a gestão do saneamento básico no Concelho é a Câmara
Municipal de Carregal do Sal.
A dimensão da rede de saneamento tem um valor estimado de 110 km, uma área
aproximada de 7,56 km2 e trata anualmente cerca de 372 475.2 m3 de águas residuais.
São 33 as ETAR’s existentes no Concelho de Carregal do Sal, sendo certo que
no futuro plano de intervenção para reordenamento e reabilitação, algumas das
estruturas serão anuladas e associadas a outras.
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Quadro n.º249 - Distribuição das ETAR’s, segundo o Ano e a Localização
Ano de Funcionamento

Localização da ETAR

1975

ETAR do Gorgulão – Carregal do Sal

1980

ETAR da Póvoa da Pegada

1981

ETAR de Beijós e ETAR de Laceiras

1983

ETAR de Cabriz - Oliveira do Conde

1985

ETAR de Oliveira do Conde

1986

ETAR da Azenha

1987

ETAR de Casal Mendo; ETAR de Casal da Torre e ETAR de Papízios

1989

ETAR de Póvoa de Lisboa e ETAR de Pardieiros 2
ETAR de Parada - Porto de S.João; ETAR da Relva – Oliveirinha; ETAR da IC12

1991

- Fiais da Telha; ETAR da Gândara - Carregal do Sal; ETAR da Póvoa de Santo
Amaro; ETAR da Pulgueira – Oliveirinha e ETAR de Parada

1992

ETAR das Corgas - Fiais da Telha

1993

ETAR de Vila Meã e ETAR da Gândara - Fiais da Telha

1996

ETAR de Alvarelhos

1997

ETAR de Albergaria e ETAR de São Domingos - Carregal do Sal

1998

ETAR de Pardieiros 1; ETAR do Gavião - Carregal do Sal; ETAR da Póvoa das
Forcadas; ETAR do Sobral e ETAR da Rua da Fonte - Carregal do Sal

1999

ETAR de Cabanas de Viriato e ETAR de Pinheiro

2004

ETAR do Sampaio (Oliveirinha)

Fonte: Câmara Municipal de Carregal do Sal

Carregal do Sal está, na presente data, a «sofrer» as consequências decorrentes
do facto de ter sido pioneiro na efectivação das redes de saneamento básico e
respectivas estações de tratamento, porventura com a adopção de algumas estruturas
menos adequadas ao fim pretendido.
Em termos práticos, isto implicará a curto prazo, uma intervenção de
reabilitação, recuperação e/ou beneficiação de algumas ETAR’s e infra-estruturas
conexas.
Concretizando, aponta-se o exemplo da ETAR de Cabriz que necessita de ser
ampliada e completamente requalificada, no sentido de poder tratar todos os efluentes.
No caso da ETAR de Fiais da Telha (IC12) é urgente proceder à sua recuperação, dado
que a oscilação de caudais existente não permite um bom desenvolvimento do filme
biológico e, consequentemente, a depuração não se faz nas melhores condições.
Na povoação de Oliveira do Conde, a Câmara Municipal pensou em recuperar a
ETAR de Oliveira do Conde e deslocalizar a ETAR de Azenha. A ETAR de Azenha,
por ter aproximadamente 20 anos de funcionamento, por não ter circulação, por não ter
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leitos de secagem, por apresentar baixos rendimentos, por se encontrar «colada» ou
muito próxima das habitações e estar implementada em local onde é muito difícil a sua
expansão, torna-se indispensável, a sua deslocalização para, primeiramente, se assegurar
uma correcta depuração dos efluentes e depois responder aos anseios da população que
há muito apela à deslocalização desta infra-estrutura por todos os inconvenientes que
ela apresenta.
As ETAR’s localizadas em Beijós, Póvoa de Lisboa, Póvoa da Pegada e
Laceiras apenas são constituídas por fossas sépticas. Neste contexto, o sistema de Beijós
terá de ser completamente renovado para que se possa depurar convenientemente
aqueles efluentes.
Papízios possui uma ETAR com 15 anos de existência que já apresenta sinais do
tempo que se traduzem em rendimentos reduzidos, sendo necessárias obras de
recuperação.
Deste cenário, é possível tirar ilações conclusivas acerca do concelho de
Carregal do Sal. Conclui-se, pois, que para a dimensão do Concelho e respectiva
densidade populacional, existe um número exagerado de ETAR’s, já que para
remodelar, manter e controlar mais de 30 sistemas de tratamento é um trabalho deveras
penoso, quer em termos financeiros quer em termos humanos.
Por último e como já foi referido, o concelho de Carregal do Sal, por ter sido
pioneiro na execução de sistemas de saneamento e respectivos tratamentos a todas as
populações (taxa de cobertura superior a 90%) presentemente está a ser confrontado
pelo desgaste natural dessa determinação e opção tomadas há mais de 30 anos, mas que
foram de extrema importância para o bem-estar e qualidade de vida das populações.
Em face da evolução dos tempos, das exigências no dia-a-dia e por entender
que a questão da água assume e assumirá cada vez mais um papel vital para o futuro de
todos nós, o Município tem vindo a congregar esforços no sentido de melhorar esses
sistemas de tratamento de águas residuais.
Ainda assim, perante as imensas dificuldades existentes e face aos problemas
identificados nesta área, a Câmara Municipal tem vindo por si só (por sua conta e risco,
com investimentos de significativa expressão) a executar alguns trabalhos de
reabilitação, com especial destaque para:
Reabilitação da:

-ETAR do Parque Industrial de São Domingos;
–ETAR da Pulgueira e da ETAR do Parque Industrial com colocação de
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recirculação de lamas, uma vez que estas não as possuíam;
–ETAR de Pardieiros I com a construção de uma fossa séptica; houve tempos em

que apenas funcionou com poços absorventes;
–ETAR das Corgas com o reaproveitamento dos filtros de areia enterrados;
–Reabilitação da ETAR de Albergaria com reabilitação da lagoa de macrófitas.
 Implantação de uma:
–ETAR compacta no Parque Industrial de Sampaio em Oliveirinha;
É importante referenciar, ainda, que parte das ETAR’s já se encontram
licenciadas e outras estão em fase de licenciamento.
Quadro n.º 250 – Drenagem e Tratamento de Águas Residuais no Concelho em
2005
Unidade: Milhares de m3

Consumo Humano
Total

Drenagem de Caudais Efluentes

Tipo de Uso

Origem

Residencial e
de Serviços

Industrial

Outros

399

73

14

486

Tratamento de
Águas Residuais em
ETAR e fossas

Total

Residencial e
de Serviços

Industrial

sépticas municipais

419

392

27-

419

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Ao nível da água para consumo humano, verifica-se um maior uso residencial e
de serviços em relação ao industrial e a outros fins.
No que diz respeito à drenagem de caudais efluentes produzidos, estes são
maioritariamente realizados pelas residenciais e serviços, havendo uma minoria da
responsabilidade da indústria existente no concelho.
Quadro n.º 251 – Indicadores de Ambiente por Concelho, 2005
População Servida por
Concelho/
Município

Sistemas de
Abastecimento
de Água

Sist de Drenagem
de Tratamento de
Águas Residuais

Estações de
Tratamento de
Águas Residuais

%

Consumo de Água
Residual e dos
Serviços p/Hab.

Proporção de
Ág. Residuais
Tratadas

m3

%

C. Sal

100

95

95

37.7

100

Mortágua

98

71

71

48.4

100

S.C.Dão

100

98

98

42.3

100

Tondela

88

69

69

22.3

100

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2005
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Em Carregal do Sal, no que se refere à população servida com Sistemas de
Drenagem de Águas Residuais e com ETAR’s (Estações de Tratamento de Águas
Residuais) o valor atingido é de 95%, continuando a ser uma percentagem significativa,
comparada com a dos outros concelhos, sendo somente ultrapassada pelo concelho de
Santa Comba Dão que atinge os 98%.
Na realidade, a Captação, Adução e Distribuição constituem partes
fundamentais de um sistema de abastecimento de água.
Um sistema de tratamento de água de abastecimento deverá fazer face aos
problemas associados à qualidade de água captada, produzindo uma água sem cor,
turvação, cheiros, pesticidas e com um PH e teores de cálcio e alcalinidade aceitáveis e
apropriados ao organismo humano, para além de desinfectada, de modo a eliminar a
poluição microbiológica, designadamente colónias de coliformes fecais (cuja origem
deriva da descarga de águas residuais não tratadas ou insuficientemente tratadas no
meio receptor), factos que, desde sempre constituíram objectivos do Município de
Carregal do Sal, que muito tem trabalhado no sentido de uma maior defesa e protecção
do meio ambiente e da população.
Neste sentido, salienta-se, ainda, a extrema importância, na realização de
análises periódicas, quer da água captada, quer da água tratada, com o intuito de fazer
face a alterações da mesma (a qualidade da água sofre variações no decorrer do ano,
sendo necessário proceder ao controlo das dosagens de reagentes), ou à detecção de
distúrbios ou anomalias no funcionamento dos vários órgãos de tratamento.
Quadro n.º 252 – Caudal Captado em 2005
Unidade: Milhares de m3

Caudal Captado
Total

Pelas Câmara Municipais e Serviços Municipalizados
Total

667

-

Por outras
Entidades Gestoras

Origem
Superficial

Subterrânea

-

-

667

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

A captação de água para abastecimento no Concelho é efectuada por outras
Entidades Gestoras (Águas do Planalto), não havendo qualquer tipo de intervenção da
parte da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados em todo este processo.
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Quadro n.º 253 – Caudal Tratado em 2005
Unidade: Milhares de m3

Caudal Tratado
Total

Pelas Câmara Municipais e Serviços Municipalizados
Total

667

-

Por outras
Entidades Gestoras

Origem
Superficial

Subterrânea

-

-

667

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

O Caudal Tratado atinge o valor de 667 (1000m3), ficando o seu tratamento à
responsabilidade de outras entidades gestoras, como podemos observar através da
tabela.

10.4. – Incêndios Florestais
Outro factor que contribui em larga medida para a destruição do nosso meio
ambiente e da nossa qualidade de vida incide nos incêndios florestais que,
principalmente na estação do Verão, se tornam uma constante inevitável e
incontornável, vastas vezes.
Os incêndios florestais podem ser provocados por falta de cuidado e a maior
parte destes podem ser evitados. No nosso país, os incêndios estão na origem da perda
de milhares de hectares de floresta todos os anos, facto que é necessário combater,
essencialmente através da sua prevenção.
Assim, é necessário alertar a população, não só para as queimadas, que muitas
vezes estão na base de alguns incêndios, mas também, para a devida limpeza das matas
e terrenos e para a instalação de sistemas, que de alguma maneira, ajudem na prevenção
e no combate dos incêndios.
Deste modo, torna-se necessário esclarecer alguns conceitos fundamentais e
subjacentes aos incêndios florestais. São eles: Queimada, entendida como o uso de fogo
para a renovação das pastagens; Queima é o uso de fogo para eliminar sobrantes de
exploração, cortados e amontoados; Sobrantes de Exploração são materiais lenhosos e
outros materiais vegetais resultantes de actividades agro-florestais e o Período Crítico,
que decorre entre 1 de Julho e 30 de Setembro.
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Nas férias de Verão, existe também ocupação de tempos livres (OTL’s) dos
nossos jovens, designadamente na área da vigilância das florestas e, vão aparecendo
algumas iniciativas privadas de grupos de pessoas que se organizam voluntariamente
para fazerem a referida vigilância.
No ano de 2005, registaram-se 7 POC’s – Programas Ocupacionais com a
função de vigilância das florestas e, no ano seguinte 10 com tarefa idêntica. Houve um
ligeiro aumento do número de jovens integrados neste tipo de tarefa, de um ano para o
outro, o que pode significar um maior interesse pelas questões ambientais, por parte da
massa jovem, constituindo um indicador positivo no combate aos incêndios florestais.
No ano de 2007, são algumas as iniciativas para a prevenção e combate dos
incêndios florestais, nomeadamente as seguintes:
Programa de Financiamento AGRIS 3.4: 9 pessoas do género masculino,
divididos em 2 turnos diários de Segunda-Feira a Domingo, das 8.30h às 20.30h, com a
função de vigilância florestal;
Centro de Emprego e Formação Profissional de Tondela: 6 homens do
Rendimento de Inserção Social para efectuar silvicultura preventiva;
IPJ – Instituto Português da Juventude: 4 jovens, organizados em 2 turnos
diários de Segunda-Feira a Domingo, das 10.30h às 19.30h, com a tarefa de vigilância
florestal.
Quadro n.º 254 – Incêndios Florestais e Bombeiros no Concelho em 2005
N.ºOcorrências de
Incêndios Florestais
100

Área Ardida - ha

N.ºCorporações

Total

Povoamentos Florestais

Matos

de Bombeiros

2569

1881

688

2

Nº Bombeiros

212

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2006

Com o intuito de travar os incêndios florestais e as consequências que deles
decorrem, para além das iniciativas já referidas que surgem todos os anos, contamos
com o apoio contínuo de duas Corporações de Bombeiros: a Associação Humanitária e
Voluntária dos Bombeiros de Carregal do Sal (Freguesia de Currelos) e a Associação
Humanitária e Voluntária dos Bombeiros de Cabanas de Viriato (Freguesia da mesma
localidade), integrando uma totalidade de 212 bombeiros.
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Gráfico n.º 84 – Distribuição Anual da Área Ardida e do N.º de Ocorrências 1980-2005
Distribuição anual da área ardida e do n.º de ocorrências (1980-2006)
3.000,0

160
140

2.500,0
120
100
80
1.500,0
60
1.000,0

40

N .º d e o c o rrê n c ia s

Á r e a a r d i d a (h a )

2.000,0

20
500,0
0
0,0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Área ardida

0,0

0,0 107,1 89,5 34,0 63,9 168,9 174,5 58,5 914,0 228,7 251,1 54,0 97,1 122,5 220,6 32,0 29,6 35,7 506,5 117,6 71,1 33,9 102,3 14,9 2.568,

N.º ocorrências

0

0

20

18

15

40

23

17

12

6

42

108

94

78

81

138

45

58

75

144

98

49

49

40

42

-20

100

Fonte: Gabinete Técnico-Florestal da Câmara Municipal de Carregal do Sal

Gráfico n.º 85 – Distribuição da Área Ardida e do N.º de Ocorrências em 2006 e Média
1999-2005 por Freguesia
Distribuição da área ardida e do nº de ocorrências em 2006 e média 1999-2005 por
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Fonte: Gabinete Técnico-Florestal da Câmara Municipal de Carregal do Sal
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Gráfico n.º 86 – Distribuição Mensal da Área Ardida e do N.º de Ocorrências em 2006 e
Média 1996-2006
Distribuiçã o m ensa l da á re a a rdida e do nº de ocorrências e m 2006 e mé dia 1996-2006
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Fonte: Gabinete Técnico-Florestal da Câmara Municipal de Carregal do Sal

Gráfico n.º 87 – Distribuição Semanal da Área Ardida e do N.º de Ocorrências em 2006 e
Média 1996-2005
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Fonte: Gabinete Técnico-Florestal da Câmara Municipal de Carregal do Sal
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Gráfico n.º 88 – Distribuição Horária da Área Ardida e do N.º de Ocorrências 1996-2006
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Fonte: Gabinete Técnico-Florestal da Câmara Municipal de Carregal do Sal

Os gráficos permitem-nos dar conta da evolução do n.º de ocorrências de
incêndios no Concelho de Carregal do Sal, em termos anuais, mensais, semanais e até
mesmo, horários.
Constatamos, através do primeiro gráfico, alguns picos incendiais,
nomeadamente no ano de 1999, com 144 fogos e aproximadamente 505ha de área
ardida; em 1995, com 138 casos de incêndios e cerca de 220ha de área ardida; em 1991,
com o registo de 108 fogos e 251,1ha de área ardida e, mais recentemente em 2005,
com o registo de 100 fogos e 2 568 ha de área ardida.
De entre as várias freguesias que compõem o concelho, Oliveira do Conde foi
aquela onde se registou um maior número de incêndios no ano de 2006, seguindo-se
Beijós.
A nível mensal, o mês com maior número de casos incendiários em 2006 foi
Setembro e, curiosamente, seguiu-se-lhe o mês de Janeiro, com um valor quase
idêntico. Depois segue-se o mês de Agosto e de Julho.
No que diz respeito aos dias da semana referentes ao ano de 2006, verificou-se
um maior número de ocorrências às Segundas, Terças, Quartas e Sábados, que
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apresentam valores idênticos, seguindo-se as Quintas e Domingos e, por último, estão as
Sextas-Feiras, com um menor registo de fogos.
Em termos horários, constata-se uma maior incidência de fogos nas horas de
maior calor, nomeadamente entre a 13h e as 16h.
Deparamo-nos com uma situação algo preocupante, sendo necessário alertar
toda a população para o flagelo dos incêndios, para a degradação da nossa paisagem,
que acaba por afectar a todos nós e às futuras gerações.
A Floresta é uma fonte de riqueza, trabalho e lazer e, temos de pensar que,
enquanto produz madeira, cortiça, resinas e fibras para os inúmeros produtos que
usamos no dia-a-dia, abriga milhares de espécies e melhora a água que bebemos e o ar
que respiramos. A Floresta tem um enorme valor económico e social que, a par do seu
elevado valor ambiental, a transforma num dos recursos mais importantes do nosso
País.
Neste sentido, deverá haver uma correcta política florestal, procedendo-se à
arborização, recuperando-se os espaços ardidos.
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11 – Turismo
O afluxo de turistas no Concelho já se começa a sentir, contudo continua a ser
uma área em vias de desenvolvimento, sendo ainda pouco explorada.
Dadas as imensas possibilidades e potencialidades turísticas existentes no nosso
Concelho, torna-se imperioso e inevitável um maior investimento nesta área, que poderá
constituir uma importante fonte de receitas, das quais qualquer sujeito poderá desfrutar
da maneira que mais lhe convir.
Assim, na perspectiva de dar a conhecer as inúmeras maravilhas arqueológicas e
arquitectónicas existentes no nosso Concelho, que se manifestam num conjunto de
locais de interesse turístico, é realmente necessário, fazer algo mais neste âmbito,
passando essencialmente pela consciencialização, em cada um de nós, da importância
em preservar aquilo que nos pertence e que faz parte da nossa história e existência, no
sentido de proporcionar a todos os interessados, a visita a monumentos, paisagens e
sítios únicos de se apreciar.
No Concelho, temos um Posto Municipal de Turismo, integrado no Museu
Municipal de Carregal do Sal, onde todo o cidadão ou visitante interessado, poderá
obter um conjunto de informações diversas, relacionadas com a área do Turismo, (locais
de interesse turístico, alojamento, etc.) do Património e do Artesanato existentes.
11.1. – O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
Eclodindo no actual contexto renovador e estruturante da museologia
portuguesa contemporânea, o Museu Municipal é uma jovem instituição museológica
de exclusiva tutela autárquica que, doravante, inicia os seus primeiros passos rumo aos
objectivos e missão para que fora vocacionada, a de preservar e promover a identidade
histórico-cultural do concelho. In site www.carregal-digital.pt
A abertura oficial do Museu Municipal de Carregal do Sal
teve lugar no dia 17 de Julho de 2006. Encontra-se instalado
no antigo edifício brasonado tradicionalmente conhecido pela
«Casa das Correntes» ou «Solar dos Soares de Albergaria»,
mandada construir por Manuel Soares de Albergaria.
A criação do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria encontra os seus
genuínos antecedentes históricos no Círculo de Cultura de Carregal do Sal, fundado nos
anos 70 do passado século por vontade expressa de um grupo de pessoas culturalmente
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destacadas, designadamente a prestigiada figura de Luís de Almeida Melo, na altura a
exercer o cargo de conservador do Registo Civil em Carregal do Sal, o ilustre advogado
César Veloso, na altura professor primário, Manuel Soares de Albergaria e Melo e
Eduardo Silvestre, poeta e padeiro, entre outras destacadas personalidades locais, cujo
movimento cultural sem paralelo viria a envolver directamente a comunidade em plena
vigência do Estado Novo.
A dinâmica e acção empreendedora de Luís de Almeida Melo e a sua ligação
cordial com pintores seus conhecidos da época, nomeadamente a pintora Maria Helena
Vieira da Silva, a viver em Paris, resultariam na reunião de uma valiosa colecção de
pintura para uma «Galeria de Arte Moderna» que tanto ambicionara criar no âmbito das
actividades daquele Círculo. Por esse facto, conscientes da significativa e relevante
herança cultural e social legada a todo o Município, a Câmara Municipal de Carregal do
Sal, desejando concretizar um velho sonho de gerações, satisfazer anseios, saberes e
esperanças viria, a partir de então, a desenvolver todos os esforços para a aquisição de
um espaço condigno onde pudesse ser albergada toda aquela colecção e todo o acervo
patrimonial do concelho.
O Museu Municipal é uma entidade pública que procura proporcionar a todos os
visitantes, uma representação do passado, através da musealização de objectos que
foram exumados das inúmeras intervenções arqueológicas, assim como de expor a título
permanente, as colecções de Pintura, Escultura, Etnografia e Armaria.
Está vocacionado para a exposição permanente dos bens culturais nele
incorporados, estudo da conservação e investigação científica das suas colecções,
promoção e desenvolvimento de acções educativas junto da comunidade escolar com
fins pedagógicos e didácticos, iniciativa de investigação arqueológica, preservação e
valorização de sítios com interesse científico e turístico, bem como para a promoção e
elaboração de catálogos, roteiros e publicações relativas ao património cultural e
histórico do concelho.
Os serviços prestados ao público assentam essencialmente em visitas a
exposições permanentes e temporárias, mediante marcação prévia, destinadas a grupos
escolares e outros grupos organizados.
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Constituem Objectivos Gerais do Museu Municipal de Carregal do Sal:
a) Promover a fruição pública do seu acervo patrimonial entre a população do
Concelho e do público em geral, contribuindo para a formação cultural e cívica
dos cidadãos;
b) Apoiar iniciativas culturais, designadamente de educação patrimonial junto
dos jovens em idade escolar, fomentar trabalhos cívicos de valorização e
conservação de sítios arqueológicos, com carácter pedagógico e organizar visitas
turístico-culturais ao património arqueológico e arquitectónico do concelho;
c) Promover a cooperação com outros museus e com organismos vocacionados
para o desenvolvimento do estudo e investigação sistemática de bens culturais,
bem como facultar e cooperar com os estabelecimentos de ensino que ministrem
cursos nas áreas de museologia e da conservação e restauro de bens culturais;
d) Estabelecer contactos com a Escolas do Concelho, a fim de encontrar formas
de incentivar os alunos para actividades de âmbito educacional e animação
cultural e de promover iniciativas que conduzam ao conhecimento da sua
herança cultural, preservação e divulgação do seu património histórico, que são
factores de memória e de identidade de todos nós;
e) Assegurar a aquisição continuada e criteriosa de espólio arqueológico,
etnográfico ou artístico do concelho e manter actualizados os requisitos
inventários, catálogos e fundos documentais;
f) Assegurar a salvaguarda, conservação e manutenção do acervo patrimonial
móvel que lhe está afecto, mediante regras e técnicas de segurança
superiormente determinadas ou que venham a ser impostas pela Rede
Portuguesa de Museus;
g) Apoiar tecnicamente instituições culturais do concelho;
h) Promover a publicação de obras de carácter científico, histórico e patrimonial
e turístico relativas ao concelho, no âmbito do programa editorial do Município;
i) Difundir informação útil e actualizada, em diversos suportes, recorrendo à
utilização de novas tecnologias de informação;
j) Para além das exposições permanentes, é objectivo do museu, promover
também exposições temporárias, colóquios e conferências.
Fonte: Regulamento Interno do Museu Manuel Soares de Albergaria, Cap.I Art. 2º-Objectivos
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O Museu Municipal é constituído por dois pisos distintos: o Piso 0 da Etnografia
e o Piso 1 de Exposições Temporárias e Permanentes, da Pintura, Escultura e
Arqueologia. É composto pelas seguintes áreas funcionais: Sala de Pintura de Luís
Almeida Melo, Sala de Escultura Aureliano Lima, Galeria de Exposições Temporárias,
Sala de Arqueologia, Sala de Etnografia e Armaria, Gabinete Administrativo, Sala de
Reservas, Recepção e Loja, Gabinete de Conservação e Restauro, Serviço Educativo e
Centro Documental.
Quadro n.º 255 – Recursos Humanos do Museu Municipal
Responsável pelo Museu: 1

Responsável pelo Museu Municipal

Funcionários da ADICES: 2

1 Assistente de Museografia

Funcionária do Grupo 8: 1

1 Auxiliar de Museografia
1 Securita (a meio tempo)

Fonte: Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria

O Museu Municipal de Carregal do Sal funciona diariamente de Terça-Feira a
Domingo, das 10h às 12h e das 15h às 17h, estando encerrado às Segundas-Feiras, no
dia 1 de Janeiro, na Terça-Feira de Carnaval, no Domingo de Páscoa, no 25 de Abril, no
dia 1 de Maio, no Feriado Municipal (móvel) e no dia 25 de Dezembro.
É da competência do Museu, o cumprimento das suas funções museológicas,
designadamente de conservação, de segurança e de exposição, bem como a prestação do
trabalho do pessoal que lhe está atribuído, assim como de acolhimento e circulação dos
visitantes. As funções museológicas são as seguintes:
Estudo e Investigação: Estudo e Investigação dos bens culturais nele
incorporados, bem como zelar pela salvaguarda, dinamização, valorização e
divulgação do património arqueológico concelhio, estabelecendo formas de
cooperação científica e técnica com outros museus.
Incorporações: Caberá ao museu desenvolver políticas ou formular programas
de actuação que conduzam à obtenção e enriquecimento do seu acervo
patrimonial, bem como incorporar bens provenientes de escavações
arqueológicas realizadas no território do Município ou achados isolados. Os
«Circuitos Arqueológicos» ou «Percursos Patrimoniais» já existentes e os que
venham a ser criados ficarão sob tutela do museu.
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Inventário e Documentação: Os bens culturais incorporados no museu ou que o
venham a ser, serão obrigatoriamente objecto de elaboração do correspondente
inventário museológico, de acordo com as normas técnicas mais adequadas, em
suporte informático. Transitoriamente, enquanto não se dispõe de aplicações
informáticas de inventariação e de gestão das colecções, prevalecerá, um, registo
provisório, não informatizado.
Conservação: Incumbe ao Museu Municipal de Carregal do Sal, garantir as
condições adequadas de preservação e promover as medidas preventivas
necessárias à conservação dos bens culturais nele albergados, segundo as normas
e procedimento de conservação preventiva emanadas pelo Instituto Português de
Museus e pelo Instituto Português de Conservação e Restauro. As condições de
conservação devem ter em conta os níveis de iluminação e teor de ultra violetas,
a temperatura e humidade ambientais, de forma regular e contínua.
Segurança: Para garantir a protecção e integridade dos bens nele albergados,
instalações e equipamentos, bem como dos visitantes, o Museu Municipal,
dispõe, para além da cooperação existente com as forças de segurança locais, de
um plano de segurança, vigilância presencial e sistema de alarme electrónico que
lhe garante a prevenção de perigos e a respectiva neutralização.
Interpretação e Exposição: Para conhecimento, divulgação e adequada
interpretação dos seus bens culturais, o museu procurará assegurar um Plano de
Exposições que contemple a exposição permanente das suas colecções,
designadamente de arqueologia, pintura, escultura, etnografia e armaria,
podendo contemplar igualmente exposições temporárias, que vierem a ser
consideradas oportunas. O museu deve recorrer e utilizar, sempre que possível,
às novas tecnologias de comunicação e informação, para divulgar o acervo nele
incorporado e as suas iniciativas.
Fonte: Regulamento Interno do Museu Manuel Soares de Albergaria, Artigo 10º ao 29º-Funções
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Quadro n.º 256 – Plano de Exposições Permanentes e Temporárias em 2007

Pintura – Sala Luís de Almeida Melo: excepcional colecção de quadros de pintura moderna,
com uma prestigiada colecção de pintores, como João Horgan, Carlos Botelho, João Aires, René
P

Bértholo, Vieira da Silva, entre outros, cujas produções se inserem no contexto das tendências

E

artísticas do Neo-Realismo, Surrealismo e Abstraccionismo.

R

Escultura – Sala Aureliano Lima: vasto conjunto de obras escultóricas dos anos 70 do escultor

M

e poeta, Aureliano Lima, natural de Carregal do Sal, designadamente, peças em ferro recuperado e

A

policromado, gesso, pedra e madeira, sendo todo o espaço expositivo dedicado à sua memória.

N

Arqueologia: artefactos provenientes de escavações arqueológicas das décadas de 80/90

E

efectuadas no Concelho, obedecendo a uma sequencia cronológica e temática de ocupação

N

humana, desde a Pré-História à Idade Média.

T

Etnografia: peças alusivas à Vinicultura, muito representativa e enraizada nesta região do Dão,

E

bem como, à Agricultura de um passado recente da comunidade concelhia, com testemunhos de

S

memória do quotidiano camponês nas suas mais variadas vertentes de vida material, social e
cultural.
Armaria: várias espingardas de caça do século XIX, constituindo uma referência representativa
e documental de hábitos, usos e costumes da prática da caça nesta rica região de «Entre o Dão e o
Mondego».

 Pintura: 1 a 31 de Janeiro «Tentativas Estéticas» de Dina Azevedo;
T

Fevereiro a Março «Solares e Casas Solarengas do Concelho» de Jorge Pinheiro

E

Abril «Retalhos de Sensibilidade» de Maria Alexandrina Figueiredo e Maria Amorim

M

2 a 31 de Maio Exposição de Pintura de David Micael

P

1 de Junho a 31 de Agosto Exposição de Pintura Contemporânea de Manuel Ribeiro

O

1 a 30 de Setembro, Figurativos e Abstractos de autoria das Alunas de Cláudia Borges

R

1 a 31 de Outubro Exposição de Pintura Contemporânea de Sérgio Ferreira

Á
R

1 de Novembro a 31 de Dezembro, Paisagens e Figurativos de Médicos da Felgueira
 Escultura: 2 a 31 de Maio Exposição de Escultura de Adalgisa Duarte

I

1 a 31 de Agosto Miniaturas em Ferro e Madeira da autoria de António da Cruz

A

1 a 31 de Dezembro, A Arte em Massa de Pão, dinamizado por Armindo Morais

S

 Fotografia: 1 a 29 de Junho, «Rostos e Tradições de Vila Meã» autoria de Nuno Tiago Mendes
1 a 31 de Outubro, Amostra em honra de Aquilino Ribeiro, autor: Jorge Adolfo

Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal

No Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria existe uma gama
diversificada de Exposições Permanentes e Temporárias todos os anos, como podemos
observar através do quadro acima representado.
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Quadro n.º 257 – Comemorações e Outras Actividades proporcionadas pelo Museu
Municipal em 2007

Comemorações
Festivas

Encontros e Outras
Actividades Culturais

’Dia Internacional dos Museus’ – Festa dos Museus (18 de Maio de 2007)
Animação cénica pelo grupo de teatro de Oliveirinha – O NACO nos espaços destinados
ao público do Museu Municipal Soares de Albergaria.
‘Dia Mundial da Criança’ (1 de Junho de 2007)
Atelier de pintura livre a realizar no espaço do jardim, entre a Biblioteca e o Museu
Municipal para as crianças do Jardim-de-Infância de Fias da Telha, cujos trabalhos
ficarão em exposição nestas instituições; Visita pedagógica ao Núcleo Museológico do
Lagar das Varas de Parada para os alunos da Escola Primária de Parada.
 ‘Dia do Município’ (2ªFeira seguinte ao 3º fim-de-semana de Julho)
Visita ao Museu Municipal, complementada com animações cénicas pelo grupo de teatro
de Oliveirinha – O NACO.
 Encontro de Artesãos do Concelho e Municípios Vizinhos (Julho de 2007)
Integrado nas Festas do Concelho em parceria com o Museu Municipal. Exposição e
venda de artesanato.
Encontro de Pintura Livre ao Vivo (Julho de 2007)
Aglomera vários artistas nacionais e estrangeiros; iniciativa integrada nas Festas do
Concelho em parceria com o Museu Municipal que visa proporcionar momentos de
reflexão e de prazer em torno das criações artísticas que vierem a ser produzidas,
procurando-se estimular, de igual modo, o diálogo entre artistas e público interessado na
visualização crítica sobre a arte contemporânea. Exposição e venda de obras produzidas.
Visitas guiadas ao Museu Municipal e Património do Concelho, mediante marcação
prévia (Janeiro a Julho 2007)
O público-alvo destas visitas engloba, tanto a comunidade escolar como o público em
geral.
Adesão e Participação nas Jornadas Europeias do Património 2007
Adesão ao Programa Nacional do Ano Europeu para o Dialogo Intercontinental

Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal

Quadro n.º 258 – Visitas ao Museu Municipal de Carregal do Sal em 2007
Mês

Tipo de Público

Sexo

Faixa Etária

Total de

Residente

Turista

Excursionista

M

F

Jovem

½ Idade

3ª Idade

Visitantes

Janeiro

134

67

29

140

90

107

96

27

230

Fevereiro

82

58

98

114

124

138

90

10

238

Março

130

107

539

318

458

394

160

222

776

Abril

128

72

729

402

527

427

89

413

929

Maio

176

188

691

439

616

143

128

784

1 055

Junho

255

302

398

456

499

294

247

414

955

Julho

256

145

0

205

196

221

155

25

401

Agosto

153

224

78

209

246

210

220

25

455

Setembro

120

135

105

171

189

187

129

44

360

Outubro

102

106

210

199

219

141

211

66

418

Novembro

136

97

99

145

187

131

151

50

332

Dezembro

134

121

0

111

144

109

127

19

255

Total

1 806

1 622

2 976

2 909

3 495

2 502

1 803

2 099

6 404

Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal
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Mediante o quadro, constata-se uma maioria de visitas ao Museu Municipal por
excursionistas comparativamente aos residentes e aos turistas, assumindo estes últimos
o valor mais baixo; predomina o sexo feminino e a faixa etária mais representada recai
na 3ªIdade, seguindo-se os jovens e, em última posição a classe da ½ idade.
Quadro n.º 259 – Visitas Guiadas e Temáticas ao Museu Municipal, aos Circuitos e
Percursos Históricos/Arqueológicos e ao Lagar de Varas de Parada em 2007
Mês

N.º de Participantes

Fevereiro

24

Abril

150

Maio

252

Junho

66

Julho

87

Agosto

75

Setembro

224

Outubro

211

Novembro

89

Total

1178

Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal

Registaram-se, durante o ano de 2007, cerca de 1180 visitas guiadas ao Museu e
ao Património Cultural do Concelho.
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11.2. – O Museu Municipal e o Património Local
11.2.1. O 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».
In Roteiro Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal

Quadro n.º 260 – Monumentos e Sítios Arqueológicos Pré-Históricos

A OCUPAÇÃO PRÉ-HISTÓRICA
Descrição

Lugar

Freguesia

Penedo da Cova da Moira

Cova da Moira

Currelos

Sítio Arqueológico do Outeiro dos

Outeiro dos Castelos

Castelos

Beijós

Outeiro do Santo

Lapão ou Ribeirinha

Sítio Arqueológico da Malcata

Malcata

Orca 1 de Cabanas

Gorgulhão

Orca 2 de Cabanas

Campo de Futebol da Póvoa da

Cabanas de Viriato

Pegada
Campa da Moira

Cimalhinhas

Lajinha das Barrocas

Barrocas

Lapa das Garrachas

Garrachas

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
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Sítio 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

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

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 Bobadela
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». In Roteiro Arqueológico
do Concelho de Carregal do Sal

Os Romanos deixaram importantes vestígios da sua passagem pelo nosso
Concelho, tendo sido identificados vários sítios e monumentos arqueológicos.
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Quadro n.º 261 – Monumentos e Sítios Arqueológicos Romanos

A OCUPAÇÃO ROMANA
Descrição

Lugar

Freguesia

Vestígios Romanos da Cova da

Cova da Moira

Currelos

Sítio Arqueológico de Chãs

Chãs

Beijós

Inscrição Rupestre de Cabanas de

Cimalhas

Moira

Viriato no Penedo da Moira
Vestígios da Ponte Romano -

Cabanas de Viriato
Madeira Brava

Medieval das Garranchas
Marco miliário anepígrafo de

Oliveira do Conde

Oliveira do Conde
Sítio Arqueológico da Quinta da

Oliveira do Conde
Quinta da Sobreira

Sobreira
Sítio Arqueológico de Vale Touro

Vale Touro/Vila Meã

Troço Romano/Medieval da Azenha

Azenha

Sítio Arqueológico de Vale Rio

Vale do Rio

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
restantes sepulturas em conjunto de duas ou isoladas». In Roteiro Arqueológico do Concelho de
Carregal do Sal
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Quadro n.º 262 – Monumentos e Sítios Arqueológicos Medievais

A ÉPOCA MEDIEVAL
Descrição

Lugar

Freguesia

Sítio Arqueológico do Passal

S. Sebastião

Currelos

Lagareta de Riachas

Riachas/Chãs

Beijós

Sepulturas de Chãs

Chãs/Milrego/Riachas

Necrópole de Cabanas de Viriato

Passal

Sepultura do Passal

Passal

Inscrição das Laceiras

Laceiras

Núcleo de Sepulturas Geminadas 1

Passal

Cabanas de Viriato

do Passal
Núcleo de Sepulturas Geminadas 2

Passal

do Passal
Núcleo de Sepulturas da Quinta da

Quinta da Sernada

Sernada
Sepultura 2 do Passal

Passal

Gravuras do Ameal

Ameal

Sepultura de Albergaria

Mata dos Alqueves

Sepultura do Amieiro

Amieiro/Vila Meã

Sepultura da Laje da Igreja

Laje 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

Adro da Igreja Matriz

Oliveira do Conde

Conde
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

Oliveira do Conde

Religioso de Oliveira do Conde
Vestígios Medievais da Quinta das

Quinta das Marias

Marias
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 e precioso património arqueológico, no qual já
foram inventariados cerca de meia centena de monumentos e sítios arqueológicos,
sendo que cerca de uma dezena destes correspondem já a monumentos/sítios visitáveis.
A quantidade destes monumentos e 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, que terão 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 e 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 larga medida para a conservação, recuperação, valorização e difusão do
seu património arqueológico, bem como dos testemunhos do seu passado e da sua
identidade.
Este Património passou a ser um atractivo tanto para a comunidade Escolar,
designadamente os alunos de diversas escolas, como para o público em geral,
nomeadamente pequenos grupos familiares, pessoas individuais e grupos de turistas,
através das referidas visitas guiadas, com marcação prévia.
Neste Concelho foram traçados Três Circuitos/Percursos principais e muito
agradáveis de se visitar, o Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha; o Percurso Patrimonial
das Cimalhinhas e o Circuito Arqueológico da Cova da Moira, onde a comunidade
científica e o público em geral poderá deslumbrar do vasto património deixado pelos
nossos antepassados.
 O Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha (Freguesia
de Oliveira do Conde) é um projecto local de revitalização e de
valorização patrimonial que recebeu total empenho e
incondicional financiamento do Município e apoio da Junta de
Freguesia de Oliveira do Conde.
Esta iniciativa permitiu identificar Seis Sítios Arqueológicos, que foram objecto
de estudos aprofundados e alicerçados em bases científicas pela equipa do PEABMAM
(Projecto de Estudo Arqueológico da Bacia do Médio e Alto Mondego), não incluindo o
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número total de achados arqueológicos que perfaz doze monumentos e sítios
arqueológicos.
O legado patrimonial que herdamos deve ser visto como um valor e um trunfo
que não só pode, mas deve ser explorado e potencializado, e igualmente encarado e
sentido como uma mais-valia para o bem-estar social e cultural das populações.
Os testemunhos de um passado longínquo integrados neste circuito, que, nos
dias de hoje, é possível visitar e admirar, devido aos trabalhos de limpeza, desmatação,
valorização e conservação, dispõem de fáceis acessibilidades, com adequação dos sinais
e respectivo painel explicativo, próximo de cada monumento. Desta forma, o circuito
arqueológico torna-se operacional e acessível aos vários públicos.
Esta aglomeração de monumentos megalíticos, também conhecidos por Antas ou
Dólmenes, faz parte dos vestígios mais antigos da presença humana na área do concelho
e retrata a cultura material dos povos que procederam às suas construções.
Quadro n.º 263 – Monumentos e Sítios Arqueológicos visitáveis do Circuito PréHistórico de Fiais/Azenha

Descrição

Lugar

Dólmen da Orca/Orca de Fiais da Telha/Lapa da Orca

Fiais da Telha

Orca do Outeiro do Rato

Localizada entre Lapa do Lobo e Oliveira do Conde

Orca 1 do Ameal

Ameal/ Fiais da Telha –Oliveira do Conde

Orca 2 do Ameal

Ameal/ Fiais da Telha – Oliveira do Conde

Orca da Palheira/Orca 1 de Oliveira do Conde

Orca/ Oliveira do Conde

Orca de Santo Tisco

Malha Pão/ Travanca de S.Tomé – Oliveira do Conde

Orca do Santo

Santo/ Fiais – Oliveira do Conde

Habitat do Ameal

Ameal/ Fiais – Oliveira do Conde

Complexo Rupestre do Ameal

Ameal/ Azenha – Oliveira do Conde

Complexo Rupestredo do Ameal

Ameal/ Azenha – Oliveira do Conde

Abrigo da Orca

Orca/Fiais da Telha

Penedo da Víbora

Víbora/ Azenha – Oliveira do Conde

Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal
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 O Percurso das Cimalhinhas (Freguesia de
Cabanas de Viriato) é um projecto local de salvaguarda,
preservação, valorização e musealização do património
arqueológico, com o apoio técnico e financeiro da Câmara
Municipal e com a colaboração da Junta de Freguesia de
Cabanas de Viriato.
A execução desta iniciativa significa o culminar da consolidação de uma política
que visa a preservação e reabilitação continuadas dos vestígios do passado, bem como,
um esforço de dinamização e abertura à fruição pública da nossa herança cultural.
Assim, o Percurso Patrimonial das Cimalhinhas visou, entre outros, seis sítios
arqueológicos inventariados, os quais já tinham sido objecto de vários estudos
aprofundados e alicerçados em bases científicas
Deste modo, a execução deste novo percurso passará a representar
indiscutivelmente, mais um passo em frente na consolidação de uma política que visa a
recuperação e preservação continuada das nossas memórias do passado.
Este percurso arqueológico é na realidade, pelas suas características, um espaço
ao ar livre de dimensão cultural, pedagógica e didáctica, proporcionando aos visitantes,
em específico às camadas mais jovens em idade escolar, estabelecer o reencontro com
as nossas raízes civilizacionais, permitindo o contacto directo com diversificados
testemunhos do passado, nomeadamente da Época Romana, Idade Média e PósMedieval, usufruindo-se simultaneamente de um indissociável binómio
Património/Natureza.
Quadro n.º 264 – Monumentos e Sítios Arqueológicos visitáveis do Percurso
Patrimonial das Cimalhinhas

Descrição

Lugar

Sepultura 1 do Passal

Passal/Cabanas de Viriato

Sepultura 2 do Passal

Passal/Cabanas de Viriato

Sepulturas Germinadas 2 do Passal

Passal/Cabanas de Viriato

Necrópole Medieval do Passal

Passal/Cabanas de Viriato

Sepulturas Germinadas 1 do Passal

Passal

Inscrição Rupestre de Cabanas de Viriato ou Lapa da

Cimalhinhas

Moira
Património Natural do Deldoreto

Deldoreto

Palheiras e Eiras da Laje Grande

Gorgulhão

Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal
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 O Circuito Arqueológico da Cova da Moira
(Freguesia de Currelos) resultou de um projecto da iniciativa
do Museu Municipal de Carregal do Sal, no sentido de dar
continuidade às acções de salvaguarda, dinamização e
valorização turístico-cultural dos monumentos e sítios
arqueológicos existentes no Concelho.
Para tal contou com o apoio incondicional da Câmara Municipal de Carregal do
Sal, das Juntas de Freguesia de Currelos e Oliveira do Conde e da ADICES –
Associação de Desenvolvimento Local.
Dado o amplo espaço de preservação do vasto conjunto de testemunhos
histórico-patrimoniais, pretende-se que este Circuito se traduza, tendo em conta a sua
dimensão pedagógica e didáctica, numa mais-valia para a comunidade escolar, por um
lado e num factor de atracção turística e de fruição cultural para outros tipos de público
que pretendam visitá-lo, por outro.
Esta iniciativa contemplou vários testemunhos da ocupação humana,
nomeadamente, os vestígios de arte rupestre do Penedo da Cova da Moira e Lajinha da
Tapada, em que a sua cronologia poderá remontar a um período indeterminado da Idade
do Bronze. Do Período Romano é de destacar os marcos miliários anepígrafos do Vale
de Touro. Foram ainda venerados naquele espaço, o local da lendária Torre Medieval de
Casal da Torre, o Sítio Arqueológico do Passal e os Túmulos Repestres de Albergaria,
Amieiro, Cova da Moira e Cumeadas que correspondem aos vestígios mais
significativos de práticas funerárias da Época Medieval, tendo sido ainda integrados
neste percurso, os monumentos das Alminhas da Tapada e do Amieiro, cuja cronologia
remontará a meados do Século XVIII.
Deste modo, o Circuito Arqueológico da Cova da Moira corresponde a um
caminho em círculo, que abrange vestígios memoriais localizados entre as freguesias de
Oliveira do Conde e Currelos, podendo ser realizado por qualquer veículo ou de forma
pedonal.
A visita a este percurso alerta-nos para a possibilidade de preservar memórias e
conviver com testemunhos do nosso passado, não descurando as paisagens envolventes
e os caminhos romano-medievais patentes.
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Quadro n.º 265 – Monumentos e Sítios visitáveis do Circuito Arqueológico da Cova
da Moira
Descrição

Lugar

Sepultura de Albergaria

«Vinagreira»/ Albergaria

Sítio Arqueológico de Vale de Touro

Entre Albergaria e Vila Meã

Penedo da Cova da Moira

Vila Meã

Sepultura das Cumeadas

Vila Meã – Oliveira do Conde

Sepultura da Cova da Moira

Vila Meã – Oliveira do Conde

Núcleo de Sepulturas da Cova da Moira

Casal Mendo – Currelos

Lajinha da Tapada

Casal Mendo

Sítio Arqueológico do Passal

Casal Mendo – Currelos

Penedo do Sino

Casal Mendo – Currelos

Sítio da Torre Medieval de Casal da Torre

Casal Mendo – Currelos

Alminhas do Amieiro

Amieiro/ Currelos

Pinheiro do Amieiro

Amieiro/ Currelos

Alminhas de Casal Mendo

Casal Mendo – Currelos

Sepultura do Amieiro

Amieiro/ Currelos

Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal

Para além dos três percursos arqueológicos atrás
citados, foi recentemente inaugurado o Núcleo
Museológico do Lagar de Varas de Parada, constituindose como uma unidade lagareira datável de finais do século
XIX, tendo sido inaugurado no dia 25 de Abril de 2007.
A sua musealização faz parte de um vasto conjunto de iniciativas culturais do
Município de Carregal do Sal, tendo em vista a valorização, promoção e salvaguarda
dos seus recursos patrimoniais, como forma de reforçar a sua identidade própria e o
desenvolvimento social e turístico-cultural da abrangência do Concelho.
Incondicionalmente ligado a este projecto, está o Museu Municipal, desde a
investigação e estudo da história local à recuperação e reconstituição de mais um
testemunho histórico-arqueológico do seu passado recente, de interesse cultural e
pedagógico e de fruição patrimonial para os diversos públicos.
Assim, pretendeu-se que a recuperação e preservação deste núcleo, prevalecesse
como um testemunho representativo da actividade ligada ao azeite, enunciando a
importância deste sector ao longo dos tempos.
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Trata-se, pois, de um lagar desenvolvido em dois níveis de patamares, em que o
primeiro corresponde aos Pios e o segundo à zona dos pratos e das prensas e áreas de
acesso contíguo aos pios.
No centro da sala, conservam-se as mós em pedra ou galga, destinadas ao
esmagamento da azeitona que, provavelmente, terá sido movida por tracção animal. Na
falta de estruturas ou vestígios encontrados, pressupõe-se que, daqui, a polpa da
azeitona, passaria por processos manuais para as prensas das duas varas existentes. Em
fase posterior, procedia-se à decantação do azeite.
Constatou-se por fim, que se tratava de um lagar de duas prensas de varas, que
até à bem pouco tempo se mantinham intactas, apresentando-se o chão em terra batida.
O Núcleo Museológico do Lagar de Varas pretende constituir-se como um
importante factor de dinamização e de fruição turístico-cultural para os diversos
públicos, servindo em simultâneo, de modelo à prossecução de outras iniciativas e,
tendo em vista o aproveitamento e promoção dos recursos patrimoniais existentes no
concelho. Fonte: Desdobrável do Núcleo Museológico do Lagar de Varas de Parada
Desta forma, o património histórico-arqueológico do Concelho continuará a ser
um factor de dinamização cultural e de desenvolvimento futuros em que todos nós,
individual e colectivamente, devemos apostar.
11.2.2. O Património Arquitectónico Civil e Religioso
O Concelho de Carregal do Sal tem uma riqueza arquitectónica única a que se
juntou, mais recentemente o turismo rural e de habitação, espalhada pelas várias
freguesias que o constituem.
Ilustrativo de tal facto, temos as casas senhoriais e solarengas muito presentes
em Oliveira do Conde, lembrando a época em que El Rei D. Dinis concedeu Floral à
localidade e que são marcas inequívocas do nobiliário português no Concelho. No
século XII, é constituída a Igreja Matriz, capela gótica onde o visitante é convidado a
apreciar um monumento nacional – Túmulo de Fernão Gomes de Góis – um testemunho
arquitectónico esculpido na 1ª metade do século XV. Podemos ainda observar, ao
percorrer esta localidade, o Pelourinho Manuelino, que faz recordar os tempos do
reinado de D. Manuel que atribuiu mais um Floral a Oliveira do Conde.
E a evolução dos tempos não conseguiu apagar vestígios arquitectónicos noutras
freguesias do Concelho, como é o caso de Cabanas de Viriato, onde há igualmente um
conjunto de casas solarengas e edifícios religiosos, evidenciando gostos e formulários
predominantemente marcados por uma linguagem barroca dos séculos XVII e XVIII.
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Terra de Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português que concedeu milhares de
vistos a judeus que fugiram do holocausto nazi, constituindo-se assim, como um marco
da história nacional. Por isso, num futuro não muito longínquo, vai ser implementada,
na casa onde ele habitou, a Fundação Aristides de Sousa Mendes, para que ali seja
perpetuada essa conceituada figura do nosso concelho. Também a estátua do Cristo Rei
surge imponente, bem no alto, de onde é possível avistar as ruas calcetadas, as casas de
granito, os jardins dos largos de Cabanas de Viriato que denunciam a região onde nos
encontramos, as Beiras.
Os testemunhos da história estendem-se a outras localidades, como Beijós,
Currelos, Papízios, Parada, Sobral ou até mesmo às margens do Rio Mondego.
Quadro n.º 266 – Casas Senhoriais / Solarengas do Concelho - Arquitectura Civil55
Casas Senhoriais/Solarengas

Descrição

Solar dos Soares de Albergaria

Localizada em Albergaria, freguesia de Oliveira do
Conde. Casa brasonada do século XVII, solarenga com
pormenores renascentistas, classificada como imóvel de
interesse

público

na

categoria

de

Arquitectura

Civil/Solar pelo IPPAR – Instituto Português do
Património Arquitectónico.
Casa Solarenga de D.Maria das Neves/Oliveirinha

Situada em Oliveirinha, freguesia de Oliveira do Conde.
Datada do século XVII, desta casa destaca-se o
fontanário em granito. Possui também uma capela,
envolta num denso e frondoso arvoredo, sendo que do
seu interior sobressai o retábulo-mor de talha dourada e
policromada.

Solar do Visconde/Casa Grande

Solar importante e de fachada mais rica do que a do
Solar dos Albergarias é a denominada Casa Grande,
localizada em Oliveira do Conde. É de estilo barroco,
parte final, já com vestígios de Rococó bem expressos
nas conchas, situadas na parte superior das janelas. A
meio da fachada fica o Brasão da família de granito,
remontando ao século XVIII.

Casa do Sr. Nicolau Ferraz/Buxeiros

A casa assim vulgarmente conhecida possui dois corpos
diferentes: o mais alto com telhado em pirâmide, sendo
que a parte mais baixa é a mais antiga (séc. XVII).
Possui um pátio interior que dá acesso aos dois corpos
do edifício. Ostenta o Brasão de Cid em calcário semirígido do séc. XVII/VXIII, coincidindo com a época de
construção da casa.

55

Levantamento não exaustivo das Casas Solarengas/Senhoriais existentes nas freguesias do Concelho.
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Casa da Fidalga

Casa situada em Alvarelhos, freguesia de Oliveira do
Conde.

Também

conhecida

como

o

«Solar

de

Alvarelhos», esta propriedade possui uma capela
privada, de estilo barroco, remontando ao século XVIII.

Casa da Quinta da Bela Vista

Casa de estilo beirão datada do século XX situada em
Oliveirinha, freguesia de Oliveira do Conde.

Casa de Cabriz

Situa-se nos Cabris em Travanca de São Tomé,
freguesia de Oliveira do Conde. É igualmente conhecida
como Casa dos Cabrizes, encontrando-se ladeada pela
Ribeira dos Cabriz. Possui capela privativa e é datada do
séc. XVIII/XIX.

Casa de Seia (dos Albuquerques)

Casa localizada em frente ao Pelourinho na localidade
de Oliveira do Conde que, embora muito degradada é
importante por ter sido ali, em edifício muito anterior,
que funcionou a Câmara Municipal do antigo concelho
de Oliveira do Conde e a cadeia. Casa com estilo
tipicamente beirão, datada do século XIX.

Casa da Quinta do Boiço

Casa datada de meados do séc. XIX com magnífica vista
para o vale do Mondego e com a Serra da Estrela como
«pano de fundo». Situa-se na localidade de Oliveira do
Conde, freguesia do mesmo nome, estando rodeada de
uma bem tratada quinta. Possui brasão e carta de armas.

Solar dos Garcias de Mascarenhas

Solar datado do séc. XIX, situado na localidade de
Travanca de São Tomé, freguesia de Oliveira do Conde.

Casa do Dr. Juiz Ferreira da Cunha

Casa alpendrada datada do séc. XVIII, situada na
localidade e freguesia de Oliveira do Conde, concelho
de Carregal do Sal.
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Casa de Dona Luísa Soveral Martins

Casa datada do séc. XIX, pertencendo na actualidade ao
Sr.Engº. António Fonseca. Localiza-se na localidade e
freguesia de Oliveira do Conde.

Casa de Nossa Senhora da Conceição

A Casa da Nossa Senhora da Conceição remonta a
princípios do século XIX e é um exemplo da construção
típica da Beira Alta, estando classificada pelo IPPAR
como ponto de interesse concelhio. Fica situada na vila
de Cabanas de Viriato, nas proximidades da Igreja e do
Cristo-Rei.

Casa Alarcão/Solar dos Alarcões/Casa de São José

Situada na Vila de Cabanas de Viriato, freguesia do
mesmo nome, esta casa é caracterizada por um estilo
predominantemente beirão do século XIX. Possui uma
capela privativa.

Casa da Família Pinto de Campos

Casa de estilo beirão datada do séc. XVIII situada na
vila e freguesia de Cabanas de Viriato, com capela
privativa. Pertenceu a António de Sousa Pinto de
Campos, médico cabanense que estudou e se formou na
Universidade de Coimbra. Durante muitos anos, exerceu
funções de Médico Municipal e, depois, de Delegado de
Saúde no concelho de Carregal do Sal.

Casa dos Silvérios Lobo

Casa solarenga do séc.XVIII, localizada em Cabanas de
Viriato, freguesia do mesmo nome. Possui uma
interessante e antiquíssima capela da Senhora do
Amparo, que pertenceu ao Morgado de Fiais.

Casa Bernardes de Miranda

Casa tipo brasonada, com capela privativa datada do ano
de 1726, situando-se na vila e freguesia de Cabanas de
Viriato, remontando ao séc. XVIII. Tal propriedade
pertencia a António Bernardes de Miranda, oficial de
artilharia entre os anos de 1886 e 1957.
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Casa Família Teixeira de Abreu

Casa Solarenga dos séculos XIX, situada na Vila de
Cabanas de Viriato, tendo pertencido ao Ministro
Teixeira de Abreu, político monárquico que terá
acompanhado o Rei D.Carlos e o Infante D.Filipe no
momento do regicídio, no mesmo coche da família real.

Casa Dr.Aristides Sousa Mendes/Casa do Passal

Em 1919, Aristides Sousa Mendes e sua esposa
mandaram construir a casa que viria mais tarde a ser
chamada de Casa do Passal. Arquitectonicamente, é
composta por três pisos/andares, tendo na entrada um
brasão pintado no tecto, da qual faziam parte uma sala
de jogos, uma sala de bilhar, várias salas, quartos e um
local de recolhimento religioso.

Edifício da Antiga Câmara e Casa de Audiência

Edifício e casa que remontam ao séc. XVII, tendo
sofrido diversas alterações que o fazem remontar
actualmente ao séc. XIX. Encontram-se situados na
povoação de Vila da Cal, pertencente à freguesia de
Currelos.

Casa de Britos e Faro

Casa brasonada remontando ao fim do séc. XVIII início
do séc. XIX. Situa-se na vila e concelho de Carregal do
Sal, freguesia de Currelos e pertence actualmente aos
herdeiros do Dr. Manuel da Costa.

Casa Melo Cabral

A Casa dos Melo Cabral fica localizada em Papízios,
freguesia do mesmo nome e remonta ao séc. XIX.

Casa da Família Damião

Casa de planta longitudinal, situada na localidade e
freguesia de Papízios. Remonta aos finais do séc. XIX,
inícios do séc. XX.

Casa dos Costa Cabral

Casa brasonada de planta rectangular e linhas baixas,
cuja construção, apesar do seu carácter singular,
remontará a meados do século XVIII. Possui brasão de
armas da família de exponente beleza escultórica e
artística. Situa-se na localidade e freguesia de Beijós.
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Quadro n.º 267 – Igrejas e Capelas do Concelho - Arquitectura Religiosa
Descrição

Lugar

Freguesia

Igreja de São Brás

Carregal do Sal

Currelos

Igreja Matriz da Freguesia de
Currelos

Casal da Torre

Capela da Nossa Senhora das Febres

Carregal do Sal

Capela de São Domingos

São Domingos

Capela de São Sebastião

Casal Mendo

Capela Particular da Nossa Senhora
do Desterro

Vila da Cal

Igreja Matriz de Oliveira do Conde

Oliveira do Conde

Capela de São Tomé

Travanca de São Tomé

Capela de São João

Albergaria

Capela de Santo António

Fiais da Telha

Capela da Nossa Senhora dos
Prazeres

Oliveirinha

Oliveira do Conde

Capela de Santo Amaro
Capela da Nossa Senhora dos
Carvalhais
Igreja Matriz de Beijós

Beijós

Beijós

Igreja de São João Batista
Capela de Santo Antão

Pardieiros

Capela de Nossa Senhora da
Apegada

Póvoa da Apegada

Capela de Nossa Senhora do Carmo

Póvoa de Lisboa

Capela Particular de Nossa Senhora
das Areias

Beijós

Igreja Matriz de Cabanas de Viriato

Cabanas de Viriato

Igreja de São Cristóvão

Cabanas de Viriato

Capela de São Tiago

Laceiras

Capela de Nossa Senhora dos
Milagres
Capela de Nossa Senhora do
Amparo

Cabanas de Viriato

Capela Particular dos Portugal da
Silveira
Igreja Matriz da Freguesia de
Papízios

Papízios

Capela de Nossa Senhora da
Conceição

Pinheiro

Igreja Matriz da Freguesia de Parada

Parada

Capela de Santo Amaro

Póvoa de Santo Amaro

Capela de Santo António

Póvoa das Forcadas

Igreja Matriz da Freguesia do Sobral

Sobral

Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal
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Papízios

Parada

Sobral
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Quadro n.º 268 – Festas e Tradições Populares do Concelho

Festa/Tradição Popular

Queima da Comadre

Data

6ª Feira antes do Dia de Carnaval

Carnaval de Cabanas de Viriato

Época de Carnaval (sem data exacta)

Enterro do Entrudo

4ª Feira de Cinzas

Serração da Velha

A meio da Quaresma (sem data exacta)

Festa em Honra dos Santos Populares

Mês de Junho

Festa de Santo António

13 de Junho

Marchas Populares de S. João e S. Pedro

23 de Junho e 29 de Junho

Festas do Concelho

Início no 2º Fim-de-Semana de Julho

Feriado Municipal

2ª Feira a seguir ao 3º Fim-de-Semana de Julho

Festa da Nossa Senhora dos Milagres
Feira Municipal

15 de Agosto
Todas as 6ª Feiras, à excepção da última

Festa e Bênção dos Ramos

Páscoa

Visita Pascal com o ritual de «Beijar a Cruz»

Páscoa

Missa do Galo

Natal

Festa de S. Domingos -Vila Meã

1º Domingo de Agosto

Festa do «Buçaquito»

5ª Feira da Ascensão

Festa de São João - Albergaria

24 de Junho

Festa da Nossa Sra. do Carmo - Póv. de Lisboa

18 de Junho

Festa em honra de Santo Amaro

15 de Janeiro

Festas da Senhora das Boas Novas - Sobral
Romaria Anual de Santo António
Festa da Nossa Senhora das Febres

21 de Novembro
Domingo seguinte ao 13 de Junho
2º Fim-de-Semana de Julho

Festa de São Martinho

11 de Novembro
Fonte: Museu Municipal de Carregal do Sal
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11.3. – O Museu Municipal e o Turismo Local
O Concelho de Carregal do Sal possui já, apesar da fraca afluência turística, uma
grande e variada oferta a nível de alojamento, podendo o turista escolher entre
residenciais/pensões, casas rústicas, solares e quintas particulares.

Alojamento existente no Concelho de Carregal do Sal
Tipo de Estrutura Habitacional: Agro-Turismo (AG), Turismo Rural (TR),
Turismo de Habitação (TH) e Casa de Campo (CC)
Situada em plena região demarcada do Dão, é uma casa característica da

Casa do Zagão

zona beirã, construída em granito; mantém o tradicional forno a lenha;
palheiro e «zagão» são a denominação do pátio ou terreiro onde se
desenvolve toda a actividade agrícola.
É composta por 10 quartos (1 quarto com casa de banho completa;
Anexo: 5 suites – 1 quarto com casa de banho completa, sala com lareira;
AG – Estrutura de Agro-Turismo

4 suites – 1 quarto com casa de banho completa, sala de estar); salão com
lareira. Localiza-se geograficamente em Carregal do Sal, Freguesia de
Currelos.

Tipo de Residencial / Pensão
Residencial «Salinas»

Possui 9 quartos duplos e 7 quartos de casal e situa-se em
Carregal do Sal, Freguesia de Currelos.

Residencial «Cabana do Viriato»

Tem 28 quartos e 56 camas e localiza-se em Cabanas de
Viriato.

Residencial «O Troféu»

Com 6 quartos e 12 camas, situada em Carregal do Sal.

Equipamento de Animação e Outro
Picadeiro Quinta do Pombal
A Quinta do Pombal fica situada na aldeia e freguesia de
Beijos, concelho de Carregal do Sal, em pleno coração da
Beira Alta.
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Beijós tem a regalia de possuir uma vasta floresta e grandes potencialidades
agrícolas, onde os campos cultivados ainda são uma realidade algo presente.
O Picadeiro tem uma Escola de Equitação e apresenta como actividade principal,
o Desabaste e Ensino de Cavalos, sendo frequentada por alunos com idades
compreendidas entre os 3 e os 50 anos de idade.
As Aulas de Equitação estão divididas em 3 níveis distintos: Volteio, Sela B e
Sela C.
O Volteio assenta na execução de um conjunto de exercícios nos três
andamentos (passo, trote e galope). A finalidade desta actividade é alcançar equilíbrio e
à vontade sobre o cavalo.
No momento em que os objectivos do volteio são alcançados, segue-se a Sela B,
na qual se aprende a direccionar correctamente o cavalo, bem como, melhorar a postura
em sela.
A Sela C (Alta Escola) é o nível mais avançado. Nesta sela todo o trabalho
desenvolvido é efectuado em duas pistas diferentes e executam-se determinados
exercícios, como é exemplo o piaffer, passage passo espanhol, entre outros.
NOTA: Estas aulas são sempre dadas em Cavalos Lusitanos. Antes de começar as aulas, o aluno
tem uma primeira lição para verificar qual o nível mais adequado à sua experiência.

O Desabaste engloba os contactos iniciais do homem com o cavalo, que e
montado pela primeira vez. De seguida, o homem começa a praticar exercícios de
execução simples, no sentido de tornar o cavalo calmo, ágil, desembaraçado e flexível,
confiante em condições de iniciar uma série de provas de dificuldade crescente.
O Ensino visa a execução dos mais variados exercícios em perfeito
entendimento com o cavaleiro.
A actividade desta empresa estende-se ainda, à realização de outros eventos, tais
como: Passeios Pedestres, a Cavalo e de Charrete; Visitas Turísticas; Jogos; Aluguer de
Bicicletas; Desportos de Inverno; Usufruto de Espaços de Lazer; Organização de Festas
e similares; Desportos de Inverno.
Um exemplo ilustrativo, são os Casamentos de Charrete, em que os noivos tal
como manda a tradição, chegam de charrete puxada por uma bonita égua à Igreja.
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Possui ainda a valência Campo de Férias. Na época de férias (Páscoa, Natal e
Verão) são administrados/realizados estágios de crianças, visando atingir os seguintes
objectivos/finalidades:
Permitir e proporcionar o contacto dos jovens com a vida da
Quinta/campo e com os cavalos, o que constitui uma óptima maneira de passar
as férias e ocupar os tempos livres;
Ensinar o jovem a aparelhar, montar, tratar e limpar dos cavalos;
Promover e incutir no jovem, a prática de actividade física, a autoconfiança, o companheirismo, a responsabilidade, etc.
A Quinta do Picadeiro oferece uma casa para alojamento com 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, cozinha e casa de banho.
Restaurantes, Cafés e Bares: Existem ainda diversas residenciais e
restaurantes com uma gastronomia regional de qualidade. Há também diversos cafés e
bares que funcionam como locais de encontro e animação.
Espaços Fluviais de Recreação e Lazer56: Outro atractivo para os turistas na
nossa região diz respeito às zonas fluviais de recreação e lazer existentes, que já são
algumas no Concelho:

Praia Fluvial Pé Rodrigo
Azenha

Marcudo
Papízios

Ribeira
Cabanas de Viriato

56

Levantamento não exaustivo das Zonas Fluviais de Recreação e Lazer existentes no Concelho.
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Várzea Negra
Currelos

Senhora da Ribeira
Parada

Moinho do «Redondo»
Fiais da Telha - Oliveira do
Conde

Poço da Poldra - Redondo
Beijós

O Concelho de Carregal do Sal fica situado num amplo maciço antigo do
Planalto Beirão, na denominada plataforma do Mondego, entre as Serras da Estrela e do
Caramulo, tendo como fronteiras naturais, a Norte, o Rio Dão e, a Sul, o Mondego.
Orograficamente é um concelho sem grandes elevações, salientando-se as suas vertentes
suaves para os vales daqueles importantes recursos fluviais, nas quais predominam as
densas manchas graníticas características desta região.
Entre o Dão e o Mondego: Um Concelho a descobrir!
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Quadro n.º 269 – Outros Pontos de Interesse Turístico e Histórico no Concelho
Descrição

Lugar

Freguesia

Ponte Romana

Beijós

Beijós

Arco Romano
Túmulos Romanos do fim do séc.I e início
do séc.II
Outeiro dos Castelos (antiga Fortaleza do
Outeiro do Monte)
Fonte dos Amores
Parque Arnaldo Castro
Fontanários
Outeiro da Cadina
Alminhas57
Fonte de 1863

Pardieiros

Alminhas
Alminhas

Póvoa da Pegada

Fonte Antiga

Póvoa de Lisboa

Alminhas
Descrição

Lugar

Freguesia

Capela de Nossa Senhora de Amparo

Cabanas de Viriato

Cabanas de Viriato

Futuro Museu Aristides de Sousa Mendes
Cruzeiros
Monumento Cristo-Rei
Alminhas
Alminhas

Laceiras

Descrição

Lugar

Freguesia

Antigo Casario

Papízios

Papízios

Antigo Fontanário
Alminhas
Alminhas

Pinheiro

Alminhas

Póvoa da Arnosa

57
«Alminhas» são pequenos mas expressivos Monumentos de Cariz Religioso e elevado Simbolismo de Arte e Tradição Cultural do
Nosso Povo.
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Descrição

Lugar

Freguesia

Alminhas

Parada

Parada

Alminhas

Póvoa das Forcadas

Descrição

Lugar

Freguesia

Cruzeiro

Sobral

Sobral

Descrição

Lugar

Freguesia

Túmulo Fernão Gomes de Góis

Oliveira do Conde

Oliveira do Conde

Alminhas

Pelourinho Manuelino
Alminhas
Moinho de Redondo
Túmulos dos Ribeiros D’Abranches

Travanca de São Tomé

Alminhas
Alminhas

Albergaria

Alminhas

Vila Meã

Alminhas

Oliveirinha

Fontanários

Carvalhais

Alminhas
Alminhas

Azenha

Alminhas

Fiais da Telha

Descrição

Lugar

Freguesia

Castelo de D. Branca

Carregal do Sal

Currelos

Edifício da Antiga Câmara 1894
Lavadouro Público
Alminhas
Cruzeiro

Casal Mendo

Alminhas
Alminhas

Casal da Torre

Pelourinho

Vila da Cal

Casa de Audiências do antigo Concelho de
Currelos
Alminhas
Fonte: Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal
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11.4. – O Museu e o Artesanato Local
Numa visão mais actual que abranja a produção tradicional e a urbana, o
artesanato pode ser definido como a execução de trabalho manual, com ou sem ajuda
de ferramentas e mecanismos caseiros, que as pessoas dão às matérias brutas, sobras e
lixo do consumo industrial, visando produzir peças utilitárias, artísticas e recreativas,
com ou sem fim comercial. In site www.geranegocio.com
O Artesanato pode ser entendido como o próprio trabalho manual ou produção
de um artesão.
Em cada região, os artesãos dão uma nova característica a materiais como a
cerâmica, metais, vidros, tecidos, azulejos, entre outros.
O Concelho de Carregal do Sal possui uma grande variedade de
produtos/objectos artesanais e um elevado número de artesãos a laborar.
Assim, no que respeita ao artesanato, o concelho de Carregal do Sal caracterizase por algumas técnicas tradicionais inalteráveis desde a antiguidade, tais como:
Vassouraria: As vassouras de milho braguês e de lentisco
utilizadas para varrer casas, alcatifas e eiras, numa época mais remota,
servem actualmente quase exclusivamente como objecto decorativo.
Sentado no banco de trabalho, o artesão utiliza as canas secas no forno
para fazer o cabo da vassoura, depois vai dispondo o milho até encontrar
a espessura desejada, apertando-o com as cordas e segurando-o com
arames auxiliado pelo alicate, navalha e muita habilidade de mão.
Latoaria: Originalmente associada à moldagem de «folhas de flandres»,
chapa de zinco e posteriormente folhas de alumínio, a latoaria, que no
passado dispunha de muitos artesãos e utensílios, viu o seu espaço de
acção diminuido, esmorecendo-se a produção de baldes de água, jarros,
panelas, cafeteiras ou regadores, mas mantendo ainda a produção de
objectos utilitários, como as almotolias, funis, leiteiras, ferradas e cintos,
entre outros itens utilizados no fabrico artesanal de queijo.
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Móveis e restauro: As madeiras de eucalipto, pinheiro,
castanheiro e sobreiro constituem uma das maiores riquezas naturais do
nosso território. Dependentes desta riqueza, com ferramentas simples,
homens e mulheres têm demonstrado o seu talento no fabrico e
transformação da madeira em todo o tipo de objectos.
Entre estes, o mobiliário, enquanto representante duma parceria importantíssima
no panorama histórico-cultural da região, é um dos principais impulsionadores da
economia local e regional. Assim, merece especial destaque, a recuperação e
valorização do património existente. Desta forma, e no que respeita aos móveis rústicos,
estes resultam da habilidade e talento de marceneiros que transportam
consigo velhos saberes e práticas, que conferem a cada peça um
simbolismo e singularidade ímpar. Prática comum é ainda a adapatação
das técnicas da talha, embutidos e móveis rústicos, aos gostos e
tendências actuais, perfeitamente enquadradas com outros materiais, de
onde se destaca o couro, o metal, a madrepérola, o marfim, o tecido,
entre muitos outros.
Artesanato em Cabedal: Associados aos objectos de
sempre, surgem aplicativos mais modernos, que incentivam à
criação de novas peças. Assim, da aplicação das técnicas e
ferramentas habitualmente utilizadas para trabalhar a madeira,
irrompem novas formas de trabalhar a pele e o cabedal.
Da decoração destas peças constam os motivos florais e religiosos. Entre os artefactos
criados destacam-se os anéis, colares, alfinetes, pulseiras, carteiras, agendas e
ornamentos para quadros e espelhos.
Escultura e Talha: Esta arte de esculpir, entalhar e dourar, tornou-se então
ofício de velhos mestres, que transmitiram a sua sabedoria e prática,
adquirida ao longo dos anos, às novas gerações, tornando esta região numa
das mais ricas e prósperas em trabalhos de construção, edificação e restauro
de mobiliário. Inicialmente associada à construção e restauro de
retábulos dourados. Esta arte resulta das técnicas de entalhar
(esculpir) e dourar, através do revestimento das peças com finas placas de
ouro, extrapolou os trabalhos de manutenção e restauro de altares e tectos de
igrejas, capelas e palácios. Fortemente interligada à escultura em madeira, a
sua aplicação tornou-se também frequente no embelezamento do mobiliário
particular, evidenciando que esta actividade se encontra perfeitamente enquadrada nos
novos padrões arquitectónicos e estéticos.
Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

397

Assim, é da madeira de castanho, nogueira, cerejeira ou de outras madeiras de prestígio,
que nascem nas tradicionais oficinas dos marceneiros, restauradores e entalhadores,
peças únicas, dignas de contemplação.
Rendas e Bordados: Amplamente associada aos espaços rurais,
a imagem da mulher idosa, sentada na soleira da porta a bordar ou a
fazer renda, ainda faz parte da memória de muitos. Rapidamente, as
mãos marcadas pela dureza das lides domésticas e agrícolas
transformavam-se, dando origem a movimentos delicados, demarcados
pela precisão e graciosidade, com a linha e a agulha a conduzir a criação
de rendas e bordados. Com recurso a pontos simples ou complexos, cada
peça era posteriormente enriquecida com bordados variados. Desta forma, cada peça era
única e exclusiva, identificadora das vivências e da forma de pensar de quem a
executava. Esta habilidade manual, frequentemente realizada por mulheres mais velhas,
tendo sido transmitida de geração e, geração, inovando-se nos motivos e esquemas, mas
mantendo-se em simultâneo as técnicas e tradições artesanais.
Actualmente, a funcionalidade das rendas e dos bordados
foram sofrendo alterações, tendo-se perdido a aplicação de algumas
peças amplamente utilizadas no passado como os lençóis de linho
bordados ou a aplicação de rendas.
Em contrapartida, esta arte do saber-fazer familiar e as
técnicas associadas à execução da renda e dos bordados, que foram transmitidas ao
longo das gerações, tornaram este trabalho artesanal muito comum.
Dada a variedade de actividades artesanais predominante no Concelho, como
ilustrámos ainda há pouco, não nos devemos esquecer das tradições do nosso concelho,
mas sim, sempre que possível, valorizá-las e preservá-las.
O Artesanato pode, na realidade, contribuir em larga medida, para um melhor e
mais prestigiado desenvolvimento do nosso concelho e, deste modo, representa uma
valiosa aposta, podendo e devendo constituir, num futuro próximo, uma das áreas de
formação profissional e/ou ocupação dos tempos livres para os nossos jovens.
Deste modo, para evitar que o Artesanato se extinga/desapareça por completo,
torna-se imperioso, o apoio e promoção na sua divulgação pelas diversas entidades
envolvidas.
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Quadro n.º 270 – Artes e Ofícios da Área de Intervenção de Carregal do Sal
Tipo de Artesanato/Actividade

N.º de Artesãos/Artesãs

Localidade do Concelho

Mobiliário e Talha

5

Carregal do Sal, Cabanas de Viriato,
Oliveirinha e Fiais da Telha

Serralharia/Ferro Forjado

4

Beijós, Travanca de S. Tomé, Cabanas
de Viriato e Carregal do Sal

Latoaria

1

Carregal do Sal

Arte Sacra

1

Carregal do Sal

Vassouraria

1

Casal Mendo

Pinturas Diversas

1

Carregal do Sal

Tapeçaria

1

Oliveirinha

Tecelagem

1

Póvoa da Arnosa

Pintura a Óleo

1

Carregal do Sal

Arte Floral em Quadros

1

Pinheiro

Trabalhos em Cabedal

1

Carregal do Sal

Cerâmica, Pintura, Bijutaria e
Pirogravura

1

Oliveirinha

Réplicas Artesanais

1

Beijós

Artesanato em Bambu (Artigos
de Decoração e Instrumentos
Musicais)

1

Carregal do Sal

Total do Número de Artesãos/Artesãs a Laborar no Concelho: 21
Fonte: ADICES – Associação de Desenvolvimento Local

Apesar do número de artesãos/artesãs a laborar no Concelho não seja fora da
norma/comum numa perspectiva per capita, constata-se ainda assim, uma riqueza
artesanal muito ampla e variada, que permite a todos os cidadãos interessados, o acesso
a vários tipos de artesanato, de acordo com os gostos específicos de cada um.
Deste modo, suscitar e promover o interesse por esta área, nomeadamente
através de acções de formação/sensibilização e workshops, regra geral, muito presentes
em feiras de artesanato, exposições e festas concelhias, proporcionando a interacção e
troca de experiências entre artesãos e entre artesãos e o público em geral, é o meio ideal
para incutir a afeição por este tipo de actividades artesanais.
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Conclusão
Com o Pré-Diagnóstico Social do Concelho pretende-se caracterizar algumas
dinâmicas locais e fornecer dados pertinentes para a elaboração do Diagnóstico. Através
da colaboração e participação de todos, conseguimos obter um conhecimento mais
objectivo, pormenorizado e aprofundado do nosso Concelho, nas mais variadas
vertentes sociais.
Identificadas e sinalizadas algumas fragilidades e potencialidades do Concelho,
tentar-se-á definir e implementar estratégias de intervenção a nível local, no sentido de
diminuir, atenuar ou até mesmo colmatar as desigualdades, valorizando os recursos
existentes e, por outro lado, favorecer o aparecimento de mais e melhores oportunidades
de inserção na vida activa/mercado de trabalho.
De seguida vão ser apresentados alguns aspectos importantes referenciados a
cada capítulo abordado:
Demografia
Perda progressiva da população nas últimas décadas (sobretudo até 2001);
Ligeiro aumento da população do ano de 2002-2006;
Envelhecimento da população por décadas e por anos;
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 no Concelho, o que
significa que a Migração é um fenómeno visível no Concelho;
Razoável Número de Cidadãos Estrangeiros no Concelho (Dados do SEF).
Caracterização Sócio-Económica
Decréscimo Significativo do Sector Primário, enquanto que o Sector
Secundário e Terciário assumem cada vez mais peso no Concelho;
Envelhecimento da mão-de-obra agrícola, verificando-se níveis de instrução
bastante baixos;
Desenvolvimento notável da Indústria, Comércio e Serviços no Concelho;
Existência de Excelentes Condições no Concelho para o desenvolvimento do
Sector Agrícola.
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Emprego
Os Grupos Profissionais da População Empregada mais representados são os
Operários, Artificies e Trabalhadores Similares, detentores de baixas taxas de
escolaridade;
Taxa de Actividade reduzida, sendo em 2001 de 40%;
Elevada Taxa de Desemprego Feminino (11,1% em 2001);
Os desempregados possuem habilitações literárias muito baixas, o que
dificulta a sua inserção no mercado de trabalho;
O principal meio de vida da população residente é a Pensão/Reforma em 2001;
Maioria de homens (2500) economicamente activos em relação às Mulheres
(1663) em 2004;
O Desemprego afecta mais o género feminino (Dados de 2007);
Pluralidade de Desempregados inscritos há menos de 1 ano em 2007;
Predominância de desempregados em situação de novo emprego em 2007;
O Desemprego afecta mais a classe etária dos 35-54 anos (Dados de 2007);
A maioria da população desempregada possui o 1ºCEB em 2007.
Educação
A Taxa de Frequência do Pré-Escolar é significativa e notável em 2004/2005;
Elevada Taxa de Analfabetismo, sobretudo entre as Mulheres em 2001;
Níveis de Escolaridade muito baixos em 2001 – 44% da população do
Concelho possui somente o 1ºCEB e 16% não possuem nenhum nível de
instrução;
Inexistência de Ensino Profissional;
Existência somente de uma Instituição de Apoio à 1ªInfância – Santa Casa da
Misericórdia com a valência «Ninho», prevendo-se a construção de mais uma a
curto prazo;
Elevada Taxa de Retenção, sobretudo no Ensino Secundário;
Criação, num futuro não muito longínquo, de 2 Centros Educativos (Carregal
do Sal e Cabanas de Viriato);
Constatação de um número considerável de Alunos com NEE;
Adesão progressiva e significativa ao CNO/ADICES;
Ao nível do Ensino Recorrente, verifica-se um grande número de desistências
ao longo dos anos.
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Habitação
Aumento progressivo do número de edifícios de habitação familiar clássica e
de alojamentos familiares clássicos 2001-2006;
Maior numero de edifícios licenciados comparativamente aos efectivamente
concluídos 2001-2006 (o mesmo acontece no caso dos fogos licenciados e
concluídos);
Melhoria significativa nos alojamentos familiares clássicos no que diz respeito
à electricidade, retrete e 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;
A Habitação Social veio solucionar os problemas habitacionais de algumas
famílias mais carenciadas do Concelho;
Apesar da existência de alguns problemas habitacionais tem-se verificado uma
fraca adesão ao Programa SOLARH (derivado em grande medida pela parte
burocrática de todo o processo);
Transferência Patrimonial do IGAPHE para o Município de Carregal do Sal
(16 Fogos Habitacionais).
Saúde
O SAP só funciona das 8h às 20h – no restante período não existe nenhum
serviço de atendimento, sendo os utentes encaminhados para o hospital de
referência – Hospital de S. Teotónio em Viseu;
Variedade significativa de Consultas de Especialidade;
Existência de duas Extensões de Saúde: Cabanas de Viriato e Parada;
Saldo Fisiológico Negativo em 2005 = -16 (taxa de natalidade < taxa de
mortalidade, isto é, constam-se mais óbitos:112 que nados vivos:96);
Principal Causa de Morte no Concelho em 2005: Insuficiência Cardíaca e
Doença Pulmonar (ambas com 15.2%);
Número Significativo de Utentes com Problemas de Álcool, havendo uma
discrepância notória entre o número de doentes identificados: 164 e tratados: 42
em 2005;
Actualmente, o Serviço de Telemedicina não se encontra em funcionamento
no Centro de Saúde;
Realização Periódica da Vigilância Sanitária da Água para Consumo Humano,
sinalizando-o como Própria ou Imprópria para beber;
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Ao nível da Deficiência existem alguns deficientes no Concelho, destacandose a Deficiência Motora (176 casos do total de 544 em 2001);
Existência de 3 Instituições a desenvolver trabalho nesta área no Concelho:
VÁRIOS, ACAPO e Pólo de Oliveira da APPC.
Acção Social
Quase todas as freguesias do Concelho possuem IPSS, à excepção de Papízios;
A Santa Casa da Misericórdia, localizada na freguesia de Currelos é a única
IPSS com equipamentos de apoio à 1ª Infância, através da Valência Ninho;
A optimização do trabalho desenvolvido pelas IPSS é agravada por
Dificuldades de Ordem Financeira, Ignorância e Desresponsabilização Familiar,
Estado de Dependência, Solidão e Isolamento dos Idosos;
Criação de Outros Equipamentos Sociais, nomeadamente uma CRTT – Clínica
de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência, com alargamento à
problemática do Álcool e um Núcleo do Centro Alimentar Contra a Pobreza;
Criação de um BLV – Banco Local de Voluntariado em Carregal do Sal;
Número considerável de Beneficiários a viver do RSI, com dificuldade de
inserção no mercado de trabalho, dados os baixo níveis de instrução;
Elevado número de Pensionistas, maioritariamente em situação de Velhice;
Avultado número de processos instaurados pela CPCJ em 2006.
Associativismo, Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais
Largo e Vasto Associativismo existente no Concelho: 38 Associações em
todas as freguesias do concelho, verificando-se contudo uma fraca adesão por
parte dos jovens;
Aumento de Associações de índole mais educativo (Associações e Federações
de Pais);
A nível desportivo o Concelho está dotado de importantes infra-estruturas,
como é o caso das Piscinas Municipais;
Construção de Polidesportivos nas freguesias do Concelho (a aguardar pela
sua inauguração);
A nível Cultural, dá-se o aparecimento de uma nova estrutura que diz respeito
ao PAC, para além da Biblioteca Municipal e do Espaço Internet que
proporcionam interessantes actividades/eventos aos cidadãos do Concelho.
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Segurança e Criminalidade
No Concelho de Carregal do Sal, a Entidade responsável pela Segurança,
Tranquilidade e Liberdade da População é a GNR – Guarda Nacional
Republicana;
A Tipologia de crimes mais representativa diz respeito aos Crimes Contra o
Património (2007);
Registo de Carência de Recursos Humanos ao nível Posto da GNR de Carregal
do Sal;
No âmbito da Legislação Rodoviária, os Autos de Contra - Ordenação são
maioritariamente Leves em 2007;
Ao nível da Sinistralidade Rodoviária, regista-se um razoável número de
Acidentes de Viação ao longo dos anos representados (2004-2007).
Ambiente
No que diz respeito à recolha selectiva de RSU’s o Concelho de Carregal tem
quase sempre liderado nos últimos anos, à excepção da separação do vidro –
Numa Análise Per Capita;
Número considerável de Ecopontos distribuídos pelas freguesias do Concelho;
As despesas do Município no domínio de gestão e protecção do ambiente são
muito superiores às receitas;
Caudal captado e tratado pela empresa Águas do Planalto;
Ao nível da Água para Consumo Humano, verifica-se um maior Uso
Residencial e de Serviços em relação ao Industrial e a outros fins (2005);
Distribuição das 33 ETAR’s existentes no Concelho por ano e localização
geográfica;
Número razoável de Ocorrências Incendiais e respectiva área ardida (ha) em
2005, contudo em menor escala comparativamente a anos anteriores. Neste
sentido, todos os anos surgem iniciativas para a prevenção e combate dos
Incêndios Florestais: POC; AGRIS; IEFP; IPJ, etc;
Existência de 2 Corporações de Bombeiros: Carregal do Sal e Cabanas de
Viriato.
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Turismo
Criação do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria em Julho de 2006
para divulgação do Património, Turismo e Artesanato existentes no Concelho;
Rico e vasto Património Local Histórico/Arqueológico (3 Percursos/Circuitos
e Lagar de Varas) e Arquitectónico (Casas Solarengas e Igrejas e Capelas);
Existência de alguns pontos de interesse e atracção turísticos, nomeadamente
Espaços Fluviais de Recreação e Lazer, Túmulos, Fontes, Fontanários,
Alminhas, entre outros;
Alguns Artesãos/Artesãs a laborar no Concelho;
Necessidade de promoção do interesse por Actividades Artesanais, sobretudo
nas camadas mais jovens, através de OTL, Feiras, Festas, Exposições,
Workshops, entre outros eventos sociais.

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

405

Bibliografia
Site do INE – Instituto Nacional de Estatística www.ine.pt
Censos 91 – XIII Recenseamento Geral da População / III Recenseamento
Geral da Habitação, Instituto Nacional de Estatística. Resultados Definitivos
Censos 2001 – XIV Recenseamento Geral da População / IV Recenseamento
Geral da Habitação, Instituto Nacional de Estatística. Resultados Definitivos
Anuários Estatísticos da Região Centro 2001-2006, INE
 Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2005, N.ºVII, INE
Site do Centro de Emprego de Tondela (Estatísticas por Concelho)
Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal
Wikipédia (várias definições) http://www.wikipedia.org
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Distrito de Viseu
 MARQUES, Hermínio da Cunha (2001), Carregal do Sal – No Coração da
Beira, 4ª Edição da Câmara Municipal de Carregal do Sal
Recenseamento Geral da Agricultura 1999, Beira Litoral – Principais
Resultados, Instituto Nacional de Estatística, Ano de Edição de 2001
Projecto de Constituição do PIEF – Plano Integrado de Educação e Formação
de Carregal do Sal (2ºCiclo) 2006/2007
Regimento do Conselho Municipal de Educação do Município de C. Sal
Site da ADICES www.adices.pt
Desdobrável do Turismo da ADICES
Desdobrável Institucional da ADICES
Desdobrável Informativo do CNO/ADICES
PNAI – Plano Nacional de Acção para a Inclusão 2006-2008
Programa Rede Social
Diagnóstico da Situação-Centro de Saúde de Carregal do Sal 2007

406

Pré-Diagnóstico
Relatório de Actividades do Centro de Saúde 2006
Site do Centro de Saúde de Carregal do Sal http://cscarregaldosal.com.sapo.pt
Site da ACAPO – Delegação de Viseu www.acapo.pt
Desdobrável Informativo da Vários, Crl
Desdobráveis das IPSS (Centro Social Professora Elisa Barros Silva,
Fundação José Nunes Martins, APPC – Pólo de Oliveira do Conde, Cáritas Paroquial de
Oliveira do Conde, Santa Casa da Misericórdia, Cáritas Paroquial de Parada, Cáritas
Paroquial de Beijós, Centro de Dia «Mão Amiga»
Site da Câmara Municipal de Carregal do Sal www.carregal-digital.pt
Regulamentos Internos das IPSS
Diário as Beiras n.º 4143, de 26 de Julho de 2007 – Inauguração da CRTT:
Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência
Defesa da Beira, de 9 de Novembro de 2007 – Inauguração do Centro
Alimentar Contra a Pobreza
Desdobrável sobre o Voluntariado www.seg-social.pt
Guia para a Criação de Bancos Locais de Voluntariado – Versão Preliminar,
Maio de 2004
Relatório de Avaliação de Actividades da CPCJ 2006
Plano de Acção da CPCJ 2007
Programa de Intervenção Precoce, Distrito de Viseu – Equipa de Coordenação
Distrital de Intervenção Precoce de Viseu
Diapositivos da Intervenção Precoce no Concelho de Carregal do Sal
Desdobrável das Piscinas Municipais
Regulamento da Biblioteca Municipal de Carregal do Sal
Guia do Utilizador da Biblioteca Municipal de Carregal do Sal
Relatórios Mensais do Espaço Internet de Carregal do Sal – 2007

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

407

Relatórios de Formação do Espaço Internet de Carregal do Sal – 2007
Relatórios de Execução Finais do Projecto Net@Escola 2006/2007
Desdobrável do PAC – Posto de Atendimento ao Cidadão de Carregal do Sal
Diário da República I Série-A, n.º 148, de 26 de Junho de 1993 – Lei Orgânica
da Guarda Nacional Republicana
Boletim Informativo da Associação de Municípios do Planalto Beirão,
Janeiro/Fevereiro/Março 2008 – N.º24
Boletim Municipal de Carregal do Sal Julho – Dezembro 2007
Plano de Actividades do Museu Municipal 2006/2007
Agenda Cultural do Museu Municipal (Maio - Dezembro 2007)
Regulamento Interno do Museu Municipal de Carregal do Sal
Estatísticas Mensais do Museu Municipal (Julho 2006 – Dezembro 2007)
PINTO, Evaristo João de Jesus Pinto (2007), Circuito Pré-Histórico
Fiais/Azenha, Câmara Municipal de Carregal do Sal
PINTO, Evaristo João de Jesus Pinto (2007), Circuito Arqueológico da Cova
da Moira, Câmara Municipal de Carregal do Sal
PINTO, Evaristo João de Jesus Pinto (2007), Percurso Patrimonial das
Cimalhinhas, Câmara Municipal de Carregal do Sal
PINTO, Evaristo João de Jesus Pinto (2007), Núcleo Museológico do Lagar
de Varas de Parada, Câmara Municipal de Carregal do Sal
PINTO, Evaristo João de Jesus Pinto (2004), Roteiro Património
Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal – 2ª Fase da Carta do Roteiro, Câmara
Municipal de Carregal do Sal

408

Pré-Diagnóstico

ANEXOS

Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal

409

Recursos Disponíveis no Concelho de Carregal do Sal

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 1 e 2
Jardim-de-Infância de Sobral

Ensino Pré-Escolar – Agrupamento de Carregal do Sal
Jardim-de-Infância de Alvarelhos
Jardim-de-Infância de Carregal do Sal 1 e 2
Jardim-de-Infância de Casal da Torre
Jardim-de-Infância de Fiais da Telha
Jardim-de-Infância da Póvoa de Santo Amaro
Jardim-de-Infância de Oliveira do Conde
Jardim-de-Infância de Oliveirinha
Jardim-de-Infância de Papízios
Jardim-de-Infância de Parada
Jardim-de-Infância de Travanca de São Tomé
Jardim-de-Infância de Vila Meã

1º Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Cabanas de Viriato
1º CEB de Beijós
1º CEB de Pardieiros
1º CEB de Sobral

1º Ciclo do Ensino Básico – Agrupamento de Carregal do Sal
1ºCEB de Alvarelhos
1ºCEB de Carregal do Sal
1ºCEB de Casal Mendo
1ºCEB de Fiais da Telha
1ºCEB da Póvoa de Santo Amaro
1ºCEB de Oliveira do Conde
1ºCEB de Oliveirinha
1ºCEB de Papízios
1ºCEB de Parada
1ºCEB de Travanca de São Tomé
1ºCEB de Vila Meã

Escola Básica Integrada Aristides Sousa Mendes (1º, 2º e 3º Ciclos)
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Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Carregal do Sal (2º e 3º Ciclo)
Escola Secundária/3 de Carregal do Sal (7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º Anos)
Estruturas de Apoio à Educação:
Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal
CNO – Centro de Novas Oportunidades da ADICES
Programas e Apoios prestados na Área da Educação: CAF – Componente de Apoio à Família; Transportes
Escolares; Auxílios Económicos; Bolsas de Estudo; Viagens

Equipamentos Sociais
Acção Social
Centro Social Professora Elisa Barros Silva
Fundação José Nunes Martins
Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal
Cáritas Paroquial de Parada
Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde
Cáritas Paroquial de Beijós
Centro de Dia «Mão Amiga»
APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, Pólo de Oliveira do Conde
Delegação de Oliveira do Conde da Cruz Vermelha Portuguesa para o concelho de Carregal do Sal
Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência
Núcleo de Carregal do Sal do Centro Alimentar contra a Pobreza
Pólo da Cooperativa VÁRIOS em Carregal do Sal
Banco Local de Voluntariado em Carregal do Sal

Infra-Estruturas / Serviços
Economia
Parque Industrial São Domingos
Parque Industrial Gândara
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; Farmácia Moderna e Farmácia Rodrigues
Posto de Medicamentos em Cabanas de Viriato
Posto de Medicamentos em Parada
Laboratório de Análises Clínicas das Beiras e Laboratório de Análises Clínicas de Santa Comba Dão
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Entidades / Serviços
Posto Nacional da Guarda Republicana de Carregal do Sal
Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato
Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal
Correios e Telecomunicações
Instituições Bancárias e Caixas Multibanco
Câmara Municipal de Carregal do Sal
Biblioteca Municipal
Museu Municipal
Espaço Internet e PAC
Juntas das sete Freguesias
Repartições de Finanças
Cartório Notarial
Conservatória do Registo Civil e Predial
Segurança Social – Serviço Local de Carregal do Sal
Centro de Emprego de Tondela (funciona as 6ºfeiras da parte da manhã)

Associativismo, Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais
Associações Desportivas, Recreativas e Culturais:
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 de Amigos do Carocha de Carregal do Sal
-Clube Sextáfundo
-Núcleo Sportinguista 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
-GICAC: Grupo de Intervenção Cultural e Artística de Carregal do Sal

Freguesia de Beijós:
-Associação Cultural de Desportiva de Beijós – Grupo de Dança «Onda Viva»
-Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Pardieiros
-Grupo de Jovens do PSJ

Freguesia de Cabanas de Viriato:
-Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal
-Associação de Carnaval de Cabanas de Viriato
-Associação Recreativa, Cultural e Desportiva das Laceiras
-Grupo de Jovens «Nós os Cabanitos»
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-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 do Rancho Infantil «Cravos e Rosas»
-Associação para o Progresso de Travanca de São Tomé
-A.R.C.O. – Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha
-Grupo Folclórico D’Alegria de Vila Meã
-NACO: Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha
-Sociedade de Educação e Recreio – Oliveira do Conde
-A.R.C.A. – Associação Recreativa e Cultural de Alvarelhos
-Grupo Recreativo e Cultural «Zés Pereiras»
-AJEP – Associação Juvenil Entre Planos
-Artimanhas

Freguesia de Papízios
-Associação Recreativa e Cultural de Pinheiro

Freguesia de Parada:
-Associação Recreativa da Freguesia e Parada
-Centro Social de Parada
-Grupo Desportivo «3 Santos Populares»

Freguesia de Papízios
-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
-Polidesportivos
-Ginásio no Centro Comercial Florida
-Pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal
-Pavilhões da EB 2,3 de Carregal do Sal e da Escola Secundária/3 de Carregal do Sal
-Sala de Ginástica, Polidesportivo e Campo de Jogos da EBI Aristides Sousa Mendes
-Biblioteca Municipal
-Espaço Internet
-Museu Municipal
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Turismo
Três Circuitos / Percursos Visitáveis no Concelho:
Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha (Freguesia de Oliveira do Conde)
Percurso das Cimalhinhas (Freguesia de Cabanas de Viriato)
Circuito Arqueológico da Cova da Moira (Freguesia de Currelos)

Núcleo do Lagar de Varas de Parada

Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
-Posto de Turismo

Alojamento no Concelho:
-Estrutura de Agro-Turismo: Casa do Zagão
-Residenciais: Salinas; Cabana do Viriato e Troféu

Equipamento de Animação e Outro:
-Picadeiro Quinta do Pombal
-Restaurantes, Cafés e Bares
-Espaços Fluviais de Recreação e Lazer

Artesanato Típico da Região:
-Vassouraria
-Latoaria
-Móveis e Restauro
-Artesanato em Cabedal
-Escultura e Talha
-Rendas e Bordados

Outros Programas / Projectos / Medidas / Planos
Habitação
Habitação em Regime de Renda Apoiada (40 Fogos + 16 Fogos)
Programa SOLARH

Acção Social
RSI – Rendimento Social de Inserção
CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Carregal do Sal
Rede Social
CLAS – Conselho Local de Acção Social
Intervenção Precoce
ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal: Projecto «Reintegrar, apoio à cegueira em idade tardia»
O.T.L. – Ocupação dos Tempos Livres

Educação
Projecto de Criação de Gabinetes de Orientação Profissional em Ambiente Escolar em 2004
PIEF – Plano Integrado de Educação e Formação de Carregal do Sal 2007/08, EB 2,3 (2ºciclo)
Conselho Municipal de Educação
Carta Educativa (elaborada, homologada e disponível no site do Município)
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Entidades que constituem o CLAS: Conselho de Acção Social
Município de Carregal do Sal / Câmara Municipal de Carregal do Sal
Centro Distrital de 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 Sousa Mendes – Cabanas de Viriato
Escola Secundária/3 de Carregal do Sal
Centro de Formação de Professores de Carregal do Sal
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI Aristides Sousa
Mendes – 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
Fundação Comendador José Nunes Martins
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Oliveira do Conde para o Concelho
de Carregal do Sal
Pré-Diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal
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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
CRI-IDT – Centro de Respostas Integradas de Viseu - Instituto da Droga e da
Toxicodependência
Centro Cultural de Currelos
Associação Cultural e Desportiva de Beijós
Grupo Cultural Carregalense
NACO – Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha
Associação Cultural, Recreativa, Desportiva, Juvenil e Comunitária «A
Quinta»
Grupo Folclórico D’Alegria de Vila Meã
ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha
Clube Associativo de Caçadores e Pescadores do Concelho de Carregal do Sal
Associação Recreativa e Desportiva de Fiais da Telha
PETI – Programa para a Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil
Cáritas Paroquial de Oliveira do Conde
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Entidades que constituem o Núcleo Executivo do CLAS
Município de Carregal do Sal / Câmara Municipal de Carregal do Sal
Centro Distrital de Segurança Social de Viseu
Centro de Saúde de Carregal do Sal
Agrupamento de Escolas Aristides Sousa Mendes de Cabanas de Viriato
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
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