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IV – Introdução
O aumento da taxa de pobreza e exclusão social é uma realidade que preocupa cada
vez mais as sociedades contemporâneas. Os problemas da pobreza e da exclusão social
são considerados pelas sociedades actuais, como as situações mais injustas e
intoleráveis, assim como uma das maiores ameaças ao desenvolvimento do mundo
actual.

Portugal tem vindo a assumir compromissos políticos no âmbito da intervenção social
cada vez mais significativos no domínio do combate à pobreza e à exclusão social,
nomeadamente através das designadas políticas sociais activas. É neste contexto que
surgiu o Programa da Rede Social que visou: “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
de nível local; garantir uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais nos
concelhos e freguesias”.

A Rede Social surge em Portugal em 1997, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 197/97, de 18 de Novembro e consolidou-se com a entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de Junho. A Rede Social pretendeu constituir um novo
tipo de parceria entre entidades públicas e privadas, actuando nos mesmos territórios,
baseada na igualdade entre os parceiros, no respeito pelo conhecimento, pela
identidade, potencialidades e valores intrínsecos de cada um, na partilha, na
participação e na colaboração, com vista à consensualização de objectivos, à
concertação de acções desenvolvidas pelos diferentes agentes locais e à optimização
dos recursos endógenos e exógenos do território.

Assim sendo, é fundamental a existência de instrumentos de planeamento elaborados
em conjunto pelos diferentes parceiros, como sejam, o diagnóstico social, sistemas de
informação em rede, planos de desenvolvimento social e planos de acção anuais.
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O diagnóstico social é um elemento fulcral, uma vez que é através do diagnóstico que
conhecemos a realidade social sobre a qual se pretende intervir e transformar. O
diagnóstico é um processo dinâmico e em permanente construção, assim sendo, devese fazer uma actualização constante dos dados que nos permitam conhecer a realidade
social com a qual trabalhámos. O diagnóstico nunca se encontra totalmente acabado,
ou seja, é um instrumento aberto que se encontra em constante elaboração.

Assim sendo, houve a necessidade de repensar e actualizar alguns aspectos abordados
no Diagnóstico Social de Cinfães (aprovado em 06/04/2006) e proceder à actualização
das problemáticas sociais concelhias.

Desde a aprovação do Diagnóstico Social anterior que se assistiu a uma alteração em
termos de dependência regional que contribuiu para a alteração do nosso panorama
social e que se torna pertinente considerar.

Em termos de Saúde: se em 2006 o concelho de Cinfães dependia da Administração
Regional de Saúde do Centro, em 2011 já pertence à Administração Regional de Saúde
do Norte. Neste âmbito, o Centro de Saúde de Cinfães integra o Agrupamento de
Centros de Saúde do Tâmega I Baixo Tâmega, sedeado em Amarante. O Agrupamento
de Centros de Saúde do Tâmega I – Baixo Tâmega (ACESBT) é um serviço
desconcentrado da Administração Regional de Saúde do Norte dotado de autonomia
administrativa, com delegação e subdelegação de competências efectuada pelo
Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte no Director
Executivo do ACESBT. Com a constituição do ACES, a comissão consultiva de saúde
deixa de existir e é constituído o conselho da comunidade, do qual fazem parte um
membro da CPCJ, um elemento da assembleia municipal e um representante das
IPSS’s locais.

Em termos de Educação: o concelho continua na dependência da Direcção Regional de
Educação do Norte, tendo-se registado nesta área de intervenção uma acentuada
diminuição do abandono escolar deixando de ser uma problemática social concelhia.
Localmente, o concelho depende da Equipa de Apoio às Escolas Douro Sul.
6
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Em termos de Emprego: Em 2011 o concelho ficou na dependência do Centro de
Emprego de Penafiel. Até então dependia do Centro de Emprego de Lamego. Ao nível
de formação profissional continuamos sob a alçada do Centro de Formação
Profissional de Vila Real e do Centro de Formação Profissional do Porto.

Neste contexto e porque o Diagnóstico Social recai sobre as problemáticas sociais do
concelho num determinado momento, o presente documento está estruturado por
problemática e a posição apresentada foi definida pelos parceiros sociais por ordem de
prioridade:
1 – Desemprego/Formação;
2 – Toxicodependências;
3 – Falta de competências parentais;
4 – Habitação;
5 – Envelhecimento/Deficiência.

Na caracterização de cada problemática foi feito um enquadramento teórico sintético,
uma análise das informações recolhidas que sustentam as problemáticas como tal bem
como e principalmente dos recursos locais existentes que constituem uma mais valia
no combate aos fenómenos de pobreza e exclusão persistentes no Concelho.

No decorrer do presente documento é feita referência a vários documentos locais,
regionais e nacionais. Os mesmos encontram-se disponíveis para consulta no Gabinete
da Rede Social de Cinfães.

O documento agora apresentado teve como base de trabalho o Diagnostico Social
aprovado em 2006, com vista a realizar as respectivas actualizações, estruturando-o de
acordo com as directrizes delineadas pelo Instituto de Segurança Social, I.P.

De ressalvar que após a saída dos Censos 2011 será realizada uma análise sócio demográfica do Concelho de Cinfães, tendo em conta a lista de indicadores emanados
pela Plataforma Territorial Supra Concelhia do Tâmega.
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V Metodologia
Concluído o Plano de Desenvolvimento Social 2007-2009 surgiu a necessidade de se
proceder à actualização do Diagnóstico Social do Concelho de Cinfães.

Neste sentido, para a actualização das problemáticas sociais concelhias (atrás
mencionadas) foi realizada uma sessão com os parceiros sociais do CLASCINF para
aplicação da técnica “Nuvem de Problemas” e da “Estratégica Metaplan”, no dia 05 de
Março de 2010.

Tendo em conta as problemáticas definidas na Nuvem de Problemas, realizaram-se
grupos de trabalho temáticos para cada uma delas com o objectivo de, através da
“Análise SWOT” se identificarem os pontes fracos e fortes, as oportunidades e
ameaças.

Problemática

Reunião do Grupo de Trabalho

Desemprego/Formação

11 de Maio de 2010

Toxicodependências

17 de Maio de 2010

Falta de competências parentais

18 de Maio de 2010

Habitação

25 de Maio de 2010

Envelhecimento/Deficiência

27 de Maio de 2010

Simultaneamente e de forma a adquirir uma visão quantitativa e qualitativa das
problemáticas e respectivas potencialidades do Concelho, foram utilizadas como
principais técnicas de recolha e análise dos dados, de forma interligada, as seguintes:
 Pesquisa Documental;
 Pesquisa Bibliográfica;
 Recolha de Dados juntos de entidades locais e regionais;
 Discussão e análise de Problemáticas e Potencialidades em Grupo de Trabalho
e sessões de Plenário.
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VI - De âmbito nacional para o regional e local:
O PNAI 2006–2008 identificou seis riscos que afectam fortemente a inclusão em
Portugal: i) pobreza infantil e pobreza dos idosos; ii) insucesso escolar e abandono
escolar precoce; iii) baixos níveis de qualificação; iv) participação diminuta em acções
de aprendizagem ao longo da vida; v) info-exclusão; vi) desigualdades e discriminação
no acesso aos direitos das pessoas com deficiência e dos imigrantes.

Para enfrentar estes riscos, foram definidas três prioridades políticas: i) combater a
pobreza das crianças e dos idosos, através de medidas que assegurem os seus direitos
básicos de cidadania; ii) corrigir as desvantagens nos níveis de qualificações como meio
de prevenir a exclusão e interromper os ciclos de pobreza; iii) ultrapassar as
discriminações, através da integração das pessoas com deficiência e dos imigrantes. A
abordagem destas prioridades foi efectuada na perspectiva de género e considerou as
situações de discriminação múltipla.

Para reduzir a pobreza infantil e a pobreza dos idosos foram implementadas medidas
transversais assim como medidas específicas, procurando articular uma dupla
estratégia de resposta ao objectivo de promoção de direitos e de protecção social das
crianças e dos idosos, centrando-se nos níveis preventivo e reactivo.

Para corrigir as desvantagens em matéria de escolaridade foram implementadas
medidas que procuram actuar sobre o nível de qualificações estruturalmente baixo da
população, reduzir o abandono escolar precoce e o insucesso escolar, permitindo uma
maior integração no mercado de trabalho e em estreita articulação com o Plano
Nacional de Emprego.

As pessoas com deficiência e os imigrantes foram identificados como grupos alvo
prioritários para o combate à discriminação. No âmbito das políticas para a deficiência,
as

medidas

centraram-se

nas

seguintes

dimensões-chave

de

intervenção:

acessibilidades; educação, qualificação e emprego; protecção social; equipamentos e
serviços. Para os imigrantes, as medidas adoptadas centram-se na simplificação dos
9
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processos de legalização, na garantia dos direitos e na facilitação do acolhimento e da
integração desta população, tendo sido desenvolvida uma rede de centros que
prestam apoio integrado.

Em matéria de mecanismos e instrumentos para melhorar a governação da estratégia
de inclusão, destaca-se o papel que as redes sociais locais desempenharam na
implementação da estratégia de inclusão social. A maioria das Redes Sociais locais
adoptou as prioridades definidas no PNAI, integrando-as nos seus Planos de
Desenvolvimento Social Locais, garantindo deste modo o desdobramento e a
concretização no plano local dos objectivos e prioridades do Plano Nacional garantindo
desta forma uma maior coerência ao nível da visibilidade e coordenação
territorializada de medidas de âmbito nacional.

No quadro da estratégia global definida para a Protecção Social e Inclusão Social 2008–
2010, no PNAI o Governo adopta um conjunto de medidas que permitirão promover a
inclusão social e prevenir as situações de pobreza e exclusão social com que Portugal
ainda se confronta. Para contrariar as desigualdades sociais diagnosticadas e promover
a inclusão social activa, o PNAI assume uma estratégia multidimensional assente em
três prioridades fundamentais: combater e reverter situações de pobreza persistente,
nomeadamente a das crianças e dos idosos; corrigir as desvantagens ao nível da
educação e formação, prevenindo a exclusão e contribuindo para a interrupção dos
ciclos de pobreza e para um desenvolvimento económico sustentado e inclusivo, e
numa actuação com vista a ultrapassar as discriminações reforçando a integração de
grupos específicos.

Neste sentido, o PNAI apresenta três objectivos políticos prioritários:
Prioridade 1 - Combater a pobreza das crianças e dos idosos, através de medidas que assegurem
os seus direitos básicos de cidadania.
Prioridade 2 - Corrigir as desvantagens na educação e formação / qualificação.
Prioridade 3 - Ultrapassar as discriminações, reforçando a integração de grupos específicos,
nomeadamente: pessoas com deficiências e incapacidades, imigrantes e minorias étnicas.

10

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011
Este enquadramento permite-nos considerar que toda e qualquer intervenção ao nível
local deverá contemplar estas prioridades, sendo mais provável o sucesso dessa
intervenção uma vez que enquadra as medidas nacionais previstas para o período
2008-2010.

Porém na operacionalização de diversas das suas medidas, as prioridades do PNAI
cruzam-se com as prioridades e princípios do QREN 2007-2013:
Prioridades Estratégicas

Princípios Orientadores

Prioridades Temáticas dos PO








Qualificação dos Portugueses;
Crescimento Sustentado;
Coesão Social;
Qualificação do Território e das Cidades;
Eficiência da Governação.
Concentração das intervenções, dos
recursos e tipologias de acção;
 Selectividade
e
focalização
dos
investimentos
e
acções
de
desenvolvimento;
 Viabilidade económica a sustentabilidade
financeira das acentuações;
 Coesão e valorização territoriais que
potenciem os factores de progresso
económico, sociocultural e ambiental;
 Gestão e monitorização estratégica das
intervenções.
 Factores de Competitividade, que visam
a eficiência e a qualidade das instituições públicas,
permitindo a redução de custos públicos de
contexto, incluindo os da administração da justiça,
bem como a provisão de estímulos à inovação e
ao desenvolvimento científico e tecnológico,
incentivos à modernização e internacionalização
empresariais, incentivos ao investimento directo
estrangeiro qualificante, apoio à investigação e
desenvolvimento e promoção da sociedade da
informação e conhecimento;
 Potencial Humano com prioridade para
intervenções no âmbito do emprego privado e
público, da educação e formação e da formação
avançada;
 Valorização Territorial, que inclua a
realização
de
infra-estruturas,
redes,
equipamentos e outras intervenções em domínios
essenciais como logística, transportes, energia,
ambiente, património, prevenção e gestão de
riscos e áreas sociais, nomeadamente saúde,
educação, cultura e desporto.

Fonte: Adaptado do Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo de Lousada 2010.
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Também não podemos esquecer a sua conexão com os desígnios presentes nos diversos
instrumentos territoriais como:

Portugal 2025 PNPOT*

Portugal 2015 ENDS*

Portugal 2013 QREN*

Portugal 2009 PNACE*

Norte 2015 PON*

 Um espaço sustentável e bem ordenado;
 Uma economia competitiva, integrada e
aberta;
 Um território equitativo em termos de
desenvolvimento e bem – estar;
 Uma sociedade criativa e com sentido de
cidadania.
Fazer de Portugal, no horizonte de 2015 um dos
países mais competitivos da União Europeia num
quadro de qualidade ambiental e de coesão e
responsabilidade social.
O Quadro de Referência Estratégica Nacional
assume como grande desígnio estratégico a
qualificação dos portugueses e das portuguesas,
valorizando o conhecimento, a ciência, a
tecnologia e a inovação, bem como a promoção
de níveis elevados e sustentados de
desenvolvimento económico e sociocultural e de
qualificação territorial, num quadro de valorização
da igualdade de oportunidades e bem assim, do
aumento da eficiência e qualidade das instituições
públicas.
Colocar Portugal de novo no centro do processo
de desenvolvimento à escala da União Europeia e
à escala Global, promovendo o crescimento e o
emprego através da melhoria da qualificação das
pessoas, das empresas, das instituições, dos
territórios, do desenvolvimento científico e do
reforço da atractividade, da coesão social e da
qualidade ambiental.
A Região do Norte será, em 2015, capaz de gerar
um nível de produção de bens e serviços
transaccionáveis que permita recuperar a
trajectória de convergência a nível europeu,
assegurando, de forma sustentável, acréscimos de
rendimento e de emprego da sua população e
promovendo, por essa via, a coesão económica,
social e territorial.

Fonte: Adaptado do Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo de Lousada 2010.

______________________________________
PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
ENDS- Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável
QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional
PNACE – Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego
PON – Programa Operacional do Norte

12

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011

VII - Enquadramento Geográfico do concelho de Cinfães na sub-região
NUT III Tâmega:
A região do Tâmega, da qual Cinfães faz parte integrante, é um território heterogéneo,
de transição entre a Área Metropolitana do Porto e o interior da Região Norte, com
uma área de 1.988Km2, correspondendo a 9,3% da região Norte.

Este território caracteriza-se pela concentração crescente da população nos centros
urbanos e sedes de concelho e pelo despovoamento das áreas rurais apresentando
assim debilidades de coesão territorial na estrutura urbana. É uma região com pouco
mais de meio milhão de habitantes e uma densidade populacional de 265,2 hab/Km2.

Os indicadores relativos às taxas de pré-escolarização e ao abandono escolar são mais
negativos do que na região e no país, o que terá implicações nos baixos níveis de
formação dos futuros activos.

O mercado de trabalho neste território atravessa uma profunda crise: o emprego tem
vindo a diminuir, as qualificações escolares dos trabalhadores são muito deficitárias, as
actividades dominantes são de carácter intensivo em mão-de-obra e tradicionais, sem
grandes avanços tecnológicos nem actividades intensivas em saber ou nas tecnologias
de informação e comunicação.

Este território classifica-se segundo o estudo “Tipificação das Situações de Exclusão em
Portugal Continental” realizado pela Área de Investigação e Conhecimento e da Rede
Social, ISS, I.P. (2005) como um Território Industrial com Forte Desqualificação.

13

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011

VIII - Cinfães – Contexto territorial
Segundo o Anuário Estatístico da Região Norte – 2007, o Concelho de Cinfães tem uma
área aproximada de 239,3 km2, uma altura máxima de 1382 metros e uma altura
mínima de 14 metros, um comprimento máximo de Este para Oeste de 26 km e de 15
km de Norte para Sul. É constituído por 17 freguesias e 20494 habitantes, ou seja, uma
densidade populacional de 85,6 habitantes por Km2.

O seu território está classificado de acordo com o Plano Nacional de Ordenamento do
Território (PNPOT), segundo os usos do solo como:

Usos do Solo Identificados no PMOT
Urbano

Equipamentos e

Industrial

Turismo

196,0 ha

0,0

Parques Urbanos
1169,5 ha

0,0

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2007

De seguida apresenta-se uma síntese com alguns dados estatísticos do Concelho:
Demografia:
 85,6 Habitantes por Km2 (2007);
 20 494Habitantes residentes no Concelho (2007);
 Crescimento populacional negativo de 8,6% (2001-2007);
 Taxa de Natalidade; 8,7% (2007);
 Envelhecimento populacional (18,1% da população tem mais de 65 anos e
15,4% tem menos de 14 anos) (2007):
o Índice de Envelhecimento – 117,3% em 2007 – terceiro valor mais
elevado da região do Tâmega;
o Índice de Dependência dos idosos a situar-se em 2007 nos 27,2%.
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Mercado de Trabalho:
 456 Empresas com sede no Concelho (2009);
 21% das empresas dizem respeito à produção imobiliária e à construção de
edifícios, 18,2% à agricultura e 15,6% ao comércio a retalho (2009);
 Índice do Poder de Compra Concelhio (42,71%) o que representa uma % face
a Portugal de 0,09%, (2005);
 1325 Indivíduos inscritos no Centro de Emprego de Lamego, encontrando-se
885 a usufruir do subsídio de desemprego (2010).
Educação1:
A Carta Educativa (Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro), instrumento de planeamento fulcral no
Município, permitiu planear e ordenar os equipamentos educativos no concelho e possibilitou a
redefinição dos espaços escolares existentes e a construção de novos equipamentos escolares. Este
documento, aprovado em 2006, constitui a base da oferta de educação e formação que é necessário
satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos. Reconhecendo a importância
deste documento para o Concelho, no final de cada ano lectivo é feita uma actualização dos
indicadores, através do Conselho Municipal de Educação. De seguida apresentam-se alguns desses
indicadores:
 Diminuição da Taxa de Analfabetismo entre 1991e 2001 (-2,5%);
 Taxa de Analfabetismo é de 14,8% (2001);
 18,9% da população residente não possui qualquer nível de ensino e 44,5% possuem apenas
o 1.º ciclo do ensino básico(2001);
 Existem 17 estabelecimentos do pré-escolar (2010/2011);
 Existem 22 escolas do 1.º ciclo do ensino básico, 2 escolas com o 2.º CEB, 3 escolas com 3.º
ciclo e 2 com o ensino secundário (2010/2011);
 Existência de 5 Centros Escolares, localizados em Cinfães, Souselo, Tarouquela, Santiago de
Piães e S. Cristóvão, com 1.º CEB e J.I. (2010/2011);
 Taxa de cobertura do ensino pré-escolar a situar-se nos 63% (2009/2010). Taxa calculada
com base nos dados dos Censos 2001;
 Diminuição do número de alunos entre os anos lectivos 2005/2006 e 2009/2010 de 7,5%;
 Diminuição das Taxas de abandono e insucesso escolares no período em análise (2005/2006
a 2009/2010).

1

Para mais informações sobre Educação, consultar a última Monitorização da Carta Educativa, aprovada a 28.01.2011, disponível
em www.cm-cinfaes.pt.
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Saúde:
 Nascimentos em 2009: 165 (Centro de Saúde de Cinfães);
 Nascimentos em 2010: 173 (Centro de Saúde de Cinfães);
 Utentes inscritos no ACES, provenientes do Concelho de Cinfães: 22406
(ACES:2011);
 Número de inscritos no Centro de Saúde de Cinfães com mais de 65 anos:
4420 (2010);
 Consultas efectuadas à população com mais de 65 anos: 19892 (2010);
 Número médio de Utentes por Médico de Família: 1855 (2010);
 Número de utentes apoiados pela Unidade Móvel de Saúde: 2920 (71,9% do
sexo feminino e 28,1% do sexo masculino; 24% tinham idades entre os 70 e
80 anos e 23% entre os 60 e os 70 anos; 35,6% são reformados; 52%
apresentaram sobrepeso e 28% obesidade ligeira; a hipertensão arterial
(61,1%) é a doença com maior prevalência) (relatório da Unidade Móvel de
Saúde 2010);
 Entre Agosto de 2008 e Dezembro de 2010 foram administradas 1037 doses
da vacina PREVENAR.
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1. DESEMPREGO/FORMAÇÃO

O desemprego é unanimemente considerado um flagelo das sociedades modernas. Em
Portugal, nos últimos anos, os valores do desemprego têm vindo a disparar para
valores verdadeiramente assustadores. O distrito de Viseu não tem passado incólume
a este crescimento e os dados dos desempregados inscritos nos Centros de Emprego
da região são bem reveladores desta realidade.

A situação de desemprego transporta consigo questões sociais preocupantes uma vez
que nele está a origem de muitas situações gravosas quer para o indivíduo que é
afectado quer para a sua família e comunidade onde está inserido.

Para enfrentar este flagelo social, o papel dos Centros de Emprego é determinante e
fundamental, devendo, os mesmos apostar nos recursos e potencialidades da região,
incutindo em cada cidadão o espírito conquista de novas alternativas de emprego,
promovendo medidas marcadas pelos valores da responsabilidade, da criatividade e
do bem comum, proporcionando um combate sem tréguas ao conformismo e à
subsídio dependência, promovendo sessões de informação sobre técnicas de procura
de emprego e informações básicas de empreendedorismo.

De salientar que até 31 de Março de 2011 o concelho de Cinfães integrava o Centro de
Emprego de Lamego, que uma vez por mês se deslocava para atendimento. A partir
desta data o concelho foi transferido para o Centro de Emprego de Penafiel, que desde
logo iniciou a sua deslocação mensal a Cinfães para atendimento. Em termos de
formação profissional continuamos com o Centro de Formação Profissional de Vila
Real e mais recentemente também com o Centro de Formação Profissional do Porto.

Neste seguimento, importa analisar a evolução do número de desempregados inscritos
no Centro de Emprego local, em todas as suas variáveis, fazendo a analogia aos dados
constantes no Diagnóstico Social anterior.
17

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011
Quadro 1 - Desemprego registado, segundo o género, o tempo de inscrição e a
situação face à procura de emprego:
Género

Tempo de Inscrição

Mês/Ano

Situação face à procura
de emprego
1.º

Novo

Emprego

Emprego

TOTAL

Homens

Mulheres

< 1 ano

1 ano e +

Janeiro 2005

443

539

551

431

112

870

982

Janeiro 2006

504

688

620

572

136

1056

1192

Janeiro 2007

463

637

512

588

125

975

1100

Janeiro 2008

368

680

518

530

163

885

1048

Janeiro 2009

503

662

744

421

131

1034

1165

Janeiro 2010

623

702

778

547

119

1206

1325

Janeiro 2011

699

838

792

745

170

1367

1537

VARIAÇÃO

56,5%

Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Como podemos verificar, o número de desempregados inscritos no período 2005-2011
sofreu uma variação positiva de 56,5%, o que significa que o número de
desempregados inscritos evoluiu. Relativamente ao mesmo período e no que concerne
à distribuição por sexos, constatamos que ocorreu um aumento do desemprego
masculino em 57,8%, por referência a Janeiro de 2005 e um aumento do desemprego
feminino em 55,5%.

No que diz respeito à situação face à procura de emprego, tanto em 2005 como no
início deste ano (2011) os indivíduos que procuravam novo emprego assumiam 89% do
total de inscritos.

Uma vez analisado o tempo de inscrição dos desempregados no Centro de Emprego de
Lamego registamos, comparativamente com o ano de 2005, um aumento considerável
dos inscritos há menos de um ano (44%).
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Quadro 2 - Desemprego registado, segundo o Grupo Etário:
Mês/Ano

Grupo Etário

TOTAL

<25 anos

25-34 anos

35-54 anos

55 anos e +

Janeiro 2005

186

263

353

180

982

Janeiro 2006

217

319

450

206

1192

Janeiro 2007

168

267

427

238

1100

Janeiro 2008

173

234

415

226

1048

Janeiro 2009

157

243

527

238

1165

Janeiro 2010

113

277

658

277

1325

Janeiro 2011

142

348

740

307

1537

VARIAÇÃO

-23,6%

32,3%

109,6%

70,5%

56,5%

Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Associada à elevada percentagem da procura de novo emprego pode estar a
distribuição dos inscritos por faixas etárias na medida em que, se olharmos para o
quadro 2, constatamos que as variações mais significativas residem nas idades
correspondentes aos 35-54 anos (109,6%) e 55 e mais anos (70,5%). Esta situação pode
estar relacionada com o facto de estes indivíduos se encontrarem anteriormente a
trabalhar e que passaram por uma situação de desemprego. De salientar ainda que, os
indivíduos entre os 35 e os 54 anos detêm um total de 48% dos inscritos, fenómeno
registado não só no nosso concelho mais também ao nível do Distrito.
Quadro 3 - Desemprego registado, segundo os níveis de escolaridade:
Mês/Ano

Nível de Escolaridade

TOTAL

< 1.º CEB

1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Secundário

Superior

Janeiro 2005

86

374

276

112

111

23

982

Janeiro 2006

93

439

355

144

120

41

1192

Janeiro 2007

98

452

272

115

114

49

1100

Janeiro 2008

99

398

265

116

131

39

1048

Janeiro 2009

109

471

310

127

116

32

1165

Janeiro 2010

98

567

361

162

108

29

1325

Janeiro 2011

99

631

369

228

167

43

1537

VARIAÇÃO

15%

68,7%

33,6%

103,6%

50,5%

87%

56,5%

Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Reconhecendo e enaltecendo os contributos prestados pelas entidades formadoras,
públicas e privadas, na qualificação escolar e profissional da população residente, pela
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análise do quadro conseguimos perceber que continuamos a assistir a uma maior
ponderação dos indivíduos que possuem o 1.º Ciclo do Ensino Básico (41%) à
semelhança de 2005, bem como dos indivíduos que possuem como grau máximo de
escolaridade o 2.º Ciclo do Ensino Básico.
Quadro 4 - Desempregados inscritos, ofertas recebidas e colocações efectuadas:
Desempregados Inscritos

Mês/Ano

Ofertas

Colocações

Homens

Mulheres

Total

Recebidas

Homens

Mulheres

Total

Janeiro 2005

33

30

63

0

0

0

0

Janeiro 2006

33

36

69

3

1

0

1

Janeiro 2007

33

44

77

2

0

0

0

Janeiro 2008

35

52

87

4

1

1

2

Janeiro 2009

90

51

141

2

2

0

2

Janeiro 2010

80

61

141

2

0

0

0

Janeiro 2011

74

49

123

1

0

0

0

Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Pelos motivos que já apresentamos, o desemprego tem assumido, efectivamente,
proporções elevadas no país em geral e no concelho de Cinfães em particular. Parece
evidente que esta situação se reflecte nas ofertas recebidas e nas colocações
efectuadas. Neste cenário, o quadro 4 mostra-nos que em Janeiro de 2011 foi recebida
uma oferta de emprego, no entanto, não se procedeu à integração profissional.

Quadro 5 - Desempregados inscritos, segundo os motivos de inscrição:
Motivos de Inscrição
Mês/Ano

ExInactivos

Despedido

Despediu-

Desp. mútuo

se

acordo

Fim trab.
não
permanente

Trab. conta

Outros

prórpia

motivos

TOTAL

Janeiro 2005

10

13

0

2

19

0

19

63

Janeiro 2006

16

15

0

2

21

0

15

69

Janeiro 2007

17

5

1

0

32

0

22

77

Janeiro 2008

18

17

1

0

26

0

25

87

Janeiro 2009

10

63

2

0

38

1

27

141

Janeiro 2010

27

26

3

0

38

1

46

141

Janeiro 2011

15

28

2

0

48

0

30

123

Fonte: IEFP, Concelhos: Estatísticas Mensais 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
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Se analisarmos os desempregados inscritos segundo o motivo de inscrição, verificamos
que a predominância reside no que diz respeito ao fim do trabalho não permanente,
que possui 39% do total de motivos apresentados. Esta situação remete-nos para as
questões analisadas no Diagnóstico Social anterior, onde referíamos que o Concelho
de Cinfães se caracteriza pela existência do trabalho temporário, sazonal e precário,
muitas vezes realizado no estrangeiro, nomeadamente em Espanha e Angola.

1.1 Gabinete de Inserção Profissional de Cinfães
Tendo consciência da predominância desta problemática, muitos têm sido os esforços
das instituições locais na tentativa de minimizar os efeitos nefastos da mesma. Já em
2006 e na sequência do Diagnóstico Social anterior foi efectuada uma candidatura ao
Centro de Emprego de Lamego para a criação de uma UNIVA (Unidade de Inserção na
Vida Activa) a qual não obteve resposta.

Nesta conjuntura, a criação dos Gabinetes de Inserção Profissional, criados pela
Portaria n.º 127/2009 de 30 de Janeiro, integra-se no conjunto de medidas que
procuram melhorar os níveis de empregabilidade e estimular a reinserção no mercado
de trabalho dos trabalhadores que se encontram em situação de desemprego.

Estas estruturas de apoio ao emprego, com elevada flexibilidade, capacidade de
actuação em proximidade aos territórios e às populações e em estreita articulação
com a rede de Centros de Emprego e Formação do IEFP, são um elemento central para
uma inserção mais rápida e mais sustentada no mercado de emprego.

Neste seguimento, foi criado no Concelho de Cinfães, com início de funcionamento a
04 de Maio de 2009, o Gabinete de Inserção Profissional de Cinfães. Este gabinete é
um serviço que presta apoio a jovens e adultos desempregados no desenvolvimento
do seu percurso de inserção e reinserção no mercado de trabalho, em cooperação com
o Centro de Emprego de Penafiel. Desta forma, presta os seguintes serviços:
 Informação profissional para jovens e adultos desempregados;
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 Apoio na procura activa de emprego;
 Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção e
reinserção profissionais;
 Divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação;
 Encaminhamento para ofertas de qualificação;
 Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no
emprego e na formação profissional no espaço europeu;
 Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou actividades em
regime de voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho;
 Controlo e apresentação periódica dos beneficiários de subsídio de
desemprego;
 Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego,
qualificação e empreendedorismo.
Quadro 6 - Caracterização dos destinatários (dados referentes ao período de Maio a
Dezembro de 2009):
Situação face ao Emprego
Cinfães

Novo Emprego

Género
1.º Emprego

Homens

Mulheres

TOTAL

< 12 meses

>= 12 meses

Entradas

163

292

183

162

476

638

Saídas

16

45

31

29

63

92

Permanecem

147

247

152

133

413

546

Fonte: GIP Cinfães, 2009

Pela análise do quadro 6 constata-se que, desde o início de funcionamento do GIP até
Dezembro de 2009, inscreveram-se nesse gabinete 638 indivíduos à procura de
emprego e/ou formação profissional. A distância do concelho de Cinfães ao Centro de
Emprego de Lamego, ao qual pertencíamos nessa data, fez com que se verificasse uma
grande procura do GIP desde a sua abertura.

Assim, ao caracterizarmos os candidatos que realizaram a sua inscrição pode verificarse que no final de 2009 a maior parte dos candidatos inscritos estavam
desempregados há mais de 12 meses (292), seguindo-se os inscritos há menos de 12
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meses (163) e os que procuravam o seu primeiro emprego (183). Pode ainda
considerar-se que a maioria dos inscritos eram do género feminino (476) quando
comparado com o género masculino (162).

No que respeita às saídas, pode observar-se que, no período considerado, deixaram de
estar inscritos no GIP noventa e dois (92) candidatos, na sua maioria mulheres (63), na
medida em que os mesmos foram integrados em ofertas de emprego ou formação
profissional, ou ainda porque declararam indisponibilidade e incapacidade para o
trabalho.
Quadro 7 - Caracterização dos destinatários (dados referentes a Dezembro de 2010):
Situação face ao Emprego
Cinfães

Novo Emprego

Género
1.º Emprego

Homens

Mulheres

TOTAL

< 12 meses

>= 12 meses

147

247

152

133

413

546

Entradas

109

110

90

76

233

309

Saídas

15

36

31

27

55

82

Permanecem

241

321

211

182

591

773

Transitados do ano
civil anterior

Fonte: GIP Cinfães, 2010

Pela observação do quadro 7 pode verificar-se que em 2010 inscreveram-se no GIP 309
pessoas à procura de emprego, na sua maioria mulheres (233). Nesse ano continuouse a verificar a inserção de pessoas (82), no entanto o número das saídas continua a
ser bastante inferior ao das entradas de pessoas. Deste modo, no final de 2010 as
pessoas inscritas no GIP chegaram aos 773.

1.2 Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS)

Um dos projectos mais importantes criados no combate ao Desemprego foi o CLDS. Os
Contratos Locais de Desenvolvimento Social foram criados pela Portaria n.º396/2007,
de 02 de Abril e têm como objectivo promover a inclusão social dos cidadãos através
de acções, a executar em parceria, que permitam combater a pobreza persistente e a
exclusão social em territórios deprimidos.
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As acções a desenvolver no âmbito do CLDS integram os seguintes eixos de
intervenção:
 Emprego, formação e qualificação;
 Intervenção familiar e parental;
 Capacitação da comunidade e das instituições;
 Informação e acessibilidade.

Nesta conformidade, o Projecto “COLMEIA”, aprovado no âmbito do CLDS, criou e
encontra-se a dinamizar um Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo que assumiu
como objectivos:
 Informar, sensibilizar e cooperar no apoio técnico para o investimento e criação
de empresas no Concelho de Cinfães;
 Informar, sensibilizar e cooperar com as instituições e autarquias locais para
candidaturas a fundos comunitários, tendo em conta ajudas com vista a criação
de postos de trabalho;
 Diagnosticar junto da população activa e em parceria com as instituições e
empresas as necessidades formativas;
 Promover e sensibilizar entidades formativas e empresas para a realização de
cursos de qualificação profissional que cubram o plano de necessidades.

Desde o início do seu funcionamento dirigiram-se ao Gabinete de Apoio ao
Empreendedorismo 51 indivíduos. Pelos dados disponibilizados por este gabinete, é
possível caracterizar estes indivíduos segundo indicadores que a seguir se apresentam:

Gráfico 1 - Atendimentos segundo o
Género:
20
31

F
M

Fonte: Projecto Colmeia – GAE, 2010

24

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011
Gráfico 2 - Atendimentos segundo as habilitações
literárias:
1
2 3
10

9

1
7

10
1

7

1.º Ciclo Completo
1.º Ciclo Incompleto
2.º Ciclo Completo
3.º Ciclo Completo
3.º Ciclo Incompleto
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Secundário Completo
Secundário Incompleto

Fonte: Projecto Colmeia – GAE, 2010

A análise dos gráficos 1 e 2 permite-nos verificar que 62% dos indivíduos que se
dirigiram a este gabinete pertencem ao sexo masculino e 58% ao sexo feminino. No
que diz respeito as habilitações literárias verificamos que 19,6% possuem como
instrução máxima o ensino secundário completo (12.º ano de escolaridade) e 19,6%
possuem licenciatura. Além disso, 17,6% detêm o 2.º ciclo do ensino básico completo.

Como podemos constatar pelo gráfico 3, 37,3% dos indivíduos dirigiram-se ao gabinete
de apoio ao empreendedorismo no sentido de procurar informações sobre áreas
ligadas ao alojamento, restauração e similares e 29,4% fizeram-no para
esclarecimentos referentes a comércio a grosso e a retalho, reparação de automóveis
e motociclos.
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Gráfico 3 - Atendimentos por Área de Interesse (CAE):

1

3

2

Actividades de saúde humana e apoio
social
8

Agricultura, produção animal, caça,
floresta e pesca
3

Alojamento, restauração e similares
Comércio por grosso e a retalho;
reparação de veículos automóveis e
motociclos
Construção

15

19

Indústrias transformadoras
Outras actividades de serviços

Fonte: Projecto Colmeia – GAE, 2010

Quadro 8 - Atendimentos segundo a freguesia de residência:
Freguesia
Cinfães
Espadanedo
Ferreiros de Tendais
Fornelos
Nespereira
Oliveira do Douro
Ramires
S. Cristóvão de Nogueira
Santiago de Piães
Souselo
Tarouquela
Tendais
Outros concelhos
TOTAL

N.º
9
1
3
1
3
9
1
4
6
6
2
2
4
51

Fonte: Projecto Colmeia – GAE, 2010

Relativamente à distribuição dos indivíduos de acordo com a sua freguesia de
residência, constatamos que 17,6% residem na freguesia de Cinfães e 17,6% na
freguesia de Oliveira do Douro. Tal situação poderá ser explicada pela proximidade
destas freguesias à localização do Gabinete.
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Quadro 9 - Distribuição dos indivíduos segundo a situação profissional:
Situação Profissional

N.º

Curso de Formação

3

Desempregado S/ apoio

24

Empregado por conta de outrem

15

Empregado por conta própria

8

Procura de 1.º Emprego

1
TOTAL

51

Fonte: Projecto Colmeia – GAE, 2010

No que se refere à situação profissional, o quadro supra permite-nos apurar que 47%
dos indivíduos se encontram desempregados e sem qualquer tipo de apoio social.

A título de conclusão e como informação adicional podemos ainda referir que o
Projecto “Colmeia” e o Gabinete de Inserção Profissional de Cinfães em parceria com
algumas instituições do concelho desenvolveram um diagnóstico de necessidades
formativas, aplicado a cerca de 1460 candidatos a emprego, sendo que apenas foram
considerados válidos 1455 instrumentos e a 28 empresas do concelho. Este
diagnóstico encontra-se concluído e anexo ao presente documento em suporte digital.

Ainda como informação complementar, importa referir que, segundo o Gabinete de
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, por
referência ao ano de 2009, o Concelho de Cinfães possui cerca de 456 empresas, sendo
que 75,2% (343) das mesmas possuem menos de 4 trabalhadores e 11,4% (52) detêm
entre 5 e 9 trabalhadores. Estas empresas operam em diferentes áreas económicas,
sendo que 20,8% (95) ocupam-se na promoção imobiliária (desenvolvimento de
projectos de edifícios) e construção de edifícios, 18,2% (83) na agricultura, produção
animal, caça e actividades dos serviços relacionados e 15,6% (71) no comércio a
retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos. As mesmas empregam 2805
trabalhadores, maioritariamente com idades compreendidas entre os 35 e 45 anos
(31% do total). Em termos de escolaridade, 38% dos trabalhadores possuem o 2.º ciclo
do ensino básico e 33% detêm como grau máximo de instrução o 1.º ciclo do ensino
básico. O ganho médio mensal destes trabalhadores não ultrapassa os 605,61€. Este
27

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011
apontamento permite-nos concluir que o Concelho é detentor de uma economia local
débil portadora, maioritariamente, de pequenas e médias empresas.

Uma outra informação relevante prende-se com o facto de ter sido constituída no ano
de 2011 a Associação Empresarial de Cinfães. Certamente que este surgimento
constituirá uma mais valia para os empresários e para o concelho.

1.3 Educação e Formação de Adultos (Activos e Desempregados)

Um dos desafios do poder central para o combate a esta problemática, foi e continua a
ser a aposta no aumento da qualificação da população. O surgimento da Iniciativa
Novas Oportunidades teve como objectivo dar um novo impulso ao esforço de
qualificação da população portuguesa, propondo uma estratégia de acção
diversificada, abrangendo tanto os jovens como os adultos pouco escolarizados, já que
até esta altura apenas 25% da população tinha completado o ensino secundário e
metade da população activa não detinha o 9.º ano de escolaridade.

No âmbito desta iniciativa foram contemplados dois eixos distintos: um que estrutura
vias profissionalizantes de qualificação para os jovens e um outro orientado para a
população adulta que não concluiu o ensino secundário.

O eixo referente aos jovens conheceu um investimento significativo na diversificação
de ofertas de educação – formação de dupla certificação escolar e profissional
(Sistema de Aprendizagem, Ensino Artístico Especializado, Cursos de Educação e
Formação e sobretudo Cursos Profissionais) através da mobilização de um conjunto
diverso de agentes educativos fortemente ampliado pela expansão desta oferta na
rede de escolas públicas.

Por outro lado, o eixo dos adultos, dirigido à população activa (empregada ou
desempregada) constitui-se como uma nova oportunidade para quem tenha
interrompido e queira recomeçar um percurso de qualificação. Esta oportunidade
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concretiza-se através de percursos de educação e formação ou de processos de
reconhecimento, validação e certificação de competências (nível básico, secundário ou
profissional), estes últimos desenvolvidos na Rede Nacional de Centros Novas
Oportunidades.

Assim, ciente de que a qualificação dos cidadãos constitui condição para alcançar uma
cidadania plena e uma estratégia sustentável de crescimento económico e de coesão
social, foi celebrado, a 14 de Dezembro de 2006, um protocolo de colaboração entre o
Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a
Associação dos Municípios Portugueses para o desenvolvimento de uma actuação
conjunta com o objectivo de reforçar a qualificação da população portuguesa.

Nesta lógica de actuação, o Município de Cinfães, consciente da sua responsabilidade
para com a população cinfanense, desenvolveu uma parceria local com as Escolas do
Concelho, o IEFP e com as entidades públicas e privadas de formação no sentido de
divulgar a Iniciativa Novas Oportunidades junto da sua população-alvo. Assim pensado,
em meados do ano de 2007, foi possível dinamizar, em cada uma das 17 Juntas de
Freguesia do Concelho uma sessão de informação/sensibilização sobre a mesma
iniciativa. A aposta numa divulgação próxima da população motivou a inscrição de
mais de 250 indivíduos.

A partir de Setembro de 2008 entrou em funcionamento o Centro Novas
Oportunidades de Cinfães e tem desenvolvido o seu trabalho na certificação de adultos
nos níveis Básico e Secundário, através do reconhecimento, validação e certificação
dos conhecimentos e competências adquiridas em diferentes contextos ao longo da
vida

Até Dezembro de 2009, foram inscritos 720 adultos no nível básico e 416 no nível
Secundário sendo que, até final de 2009, concluíram a sua Validação e Certificação de
Competências, 113 pessoas no nível básico e 26 no nível secundário. No seu conjunto,
em termos de encaminhamentos, para processos de Reconhecimento, Validação e
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Certificação de Competências e Educação e Formação de Adultos, foram
encaminhados pelo Centro 435 adultos no nível básico e 306 no nível secundário.

Os dados que a seguir se apresentam reflectem o trabalho das instituições e o sucesso
desta Iniciativa junto da população do Concelho:
Quadro 10 - Unidades de Formação de Curta Duração - 2009:
UFCD

Entidade

Duração

Formandos

Língua Inglesa – Documentação Administrativa

Adrimag

50h

15

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Tallentus

50h

36

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Agito

25h

15

Acompanhante de Crianças – Técnicas de Animação

Agito

50h

15

Adrimag

50h

11

Comunicação Interpessoal e Assertividade

Vougageste

25h

14

Motivação e gestão de equipas de trabalho

Vougageste

50h

14

Normas ISSO 14000 e Emas/01

Vougageste

50h

15

Sistemas de Gestão Ambiental

Vougageste

50h

14

Legislação Laboral

Vougageste

25h

14

Formas de Intervenção Precoce em Crianças com NEE

Agito

25h

18

Saúde, Higiene e Segurança da Criança

Agito

25h

18

Informática – Processador de Texto

TOTAL

180

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Quadro 11 - Unidades de Formação de Curta Duração - 2009:
UFCD

Entidade

Duração

Formandos

Folha de Cálculo

Agito

50h

13

Saúde Mental Infantil

Agito

25h

15

Internet-Navegação

Agito

25h

14

Técnicas de Planeamento e Prevenção de Riscos Profissionais

Agito

50h

15

Saúde e Socorrismo

Agito

25h

14

Produção Alimentar – Cuidados de higienização da pessoa e materiais

Agito

25h

16

Processador de Texto

Agito

50h

14

Folha de Cálculo

Agito

50h

13

Utilitários de Aplicação Gráfica

Agito

25h

14

Saúde e Socorrismo

Agito

25h

18

TOTAL

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009
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Como podemos constatar pelos quadros supra identificados (10 e 11), foram
realizados pelas entidades privadas de formação, no ano de 2009, 22 cursos referentes
a Unidades de Formação de Curta Duração, com um total de 825 horas e 326
formandos. Se analisarmos as áreas de formação ministradas percebemos que grande
parte se refere à área da saúde e às novas tecnologias de informação/comunicação.
Quadro 12 - Centro de Formação Profissional de Vila Real - 2009:
Curso

N.º Formandos

Operador de Jardinagem (B2+B3)

13

Canalização (B2+B3)

18

Geriatria (B3)

19

Apoio Familiar (B2+B3)

14
TOTAL

64

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Quadro 13 - Formação para Desempregados – 2009 – Associação de Solidariedade
Social de Espadanedo:
Curso

N.º Formandas

Animação Sócio - Cultural (12.º ano)
TOTAL

15
15

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Os quadros atrás mencionados referem-se à formação ministrada no ano de 2009
(com início ou término) e que tinham como público-alvo os desempregados do
concelho. Neste seguimento, percebemos que foram desenvolvidos 5 cursos de dupla
certificação (escolar e profissional) para um total de 79 formandos. Ressalva-se a
importância destes cursos para a população desempregada, não só porque permitem
aliar a certificação escolar e a profissional mas também porque representam um
recurso económico para os formandos uma vez que estes cursos dão direito a bolsa de
formação para além dos subsídios de alimentação e transporte.
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Quadro 14 - Educação e Formação de Adultos – 2008/2009 – Escola Secundária
Prof. Dr. Flávio P. Resende:
Curso

N.º Formandos

Jardinagem (equivalência ao 12.º ano)

15

Certificação Escolar (12.º ano)

10
TOTAL

25

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Quadro 15 - Educação e Formação de Adultos – 2009/2010 – Agrupamento de
Escolas de Souselo:
Curso

N.º Formandos

Processo de Formação Escolar (B4)

23

Processo de Formação Escolar (B2)

17

Processo de Formação Escolar (B3)

16
TOTAL

56

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Quadro 16 - Educação e Formação de Adultos – 2009 – Centro Novas
Oportunidades:
Curso

N.º Formandos

Processo de Formação Escolar (B2, B3 e B4)

933
TOTAL

933

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Em termos de Educação e Formação de Adultos, o Agrupamento de Escolas de
Souselo, a Escola Secundária Prof. Dr. Flávio Pinto Resende e o Centro Novas
Oportunidades desenvolveram processos de formação escolar ao nível do 6.º e 9.º ano
e do ensino secundário para um total de 999 formandos. Além disso, a Escola
Secundária de Cinfães promoveu ainda um curso de Jardinagem que para além da
certificação profissional deu a oportunidade a 15 formandos de obterem o 12.º ano.
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1.4 Insucesso e Abandono Escolares:

Os parceiros do Concelho Local de Acção Social de Cinfães consideraram pertinente
incluir no estudo desta problemática o insucesso e abandono escolares. Tal
consideração foi fundamentada com o surgimento a partir de 2005 de novas respostas
no combate aos mesmos. Desde o ano lectivo 2005/2006 que assistimos a um
decréscimo acentuado das taxas de abandono e insucesso escolares. Efectivamente, os
dados da Carta Educativa, referente ao ano lectivo 2009/2010, permitem-nos concluir
a existência de uma variação negativa das referidas taxas.
Gráfico 4 - Evolução do Abandono Escolar no Concelho, por nível de ensino:
100%

-21%

90%
80%

-29%

24
19

70%
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100%
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100%
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11

0%
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0
2009/2010

2005/2006
1º CEB

2º CEB

3º CEB

Variação
Ensino Secundário

Fonte: Monitorização da Carta Educativa de Cinfães, 2009/2010

De acordo com os dados fornecidos e em termos globais, pode concluir-se que, não
houve abandono escolar no 1º e 2º ciclos desde 2005/2006, tendo o Concelho atingido
a meta proposta. A variação nestes ciclos de ensino foi de 100%.

No que respeita ao 3º ciclo, a variação também foi negativa, tendo o abandono escolar
diminuído cerca de 28,6%, no período considerado (2005-2005/2009/2010). Neste
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ciclo de ensino o abandono escolar ronda, actualmente os 1,9%. Como foi apresentado
na Carta Educativa de 2006, o Ministério da Educação previa que a taxa de abandono
em 2010 baixa-se para os 3%. Os dados actualmente calculados permitem-nos concluir
que a taxa de abandono escolar, no Concelho de Cinfães, situa-se abaixo da média
nacional prevista.

No que se refere ao ensino secundário, houve um aumento do número de alunos em
situação de saída precoce (cerca de 73%), situando-se nos 4,2% a taxa de abandono no
ano lectivo de 2009/2010. Este acréscimo poderá ser justificado pelo aumento do
número de alunos neste ciclo de ensino. Contudo, o Ministério da Educação previa
uma taxa de saída precoce de 5% e, à semelhança dos outros níveis de ensino,
posicionamo-nos abaixo da média prevista.

Gráfico 5 - Evolução do Insucesso Escolar no Concelho, por nível de ensino:
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Fonte: Monitorização da Carta Educativa de Cinfães, 2009/2010

Da análise ao presente gráfico verifica-se que o insucesso escolar diminuiu em todos os
ciclos de ensino. No que respeita ao 1º ciclo houve uma variação negativa de 64%, no
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2º e 3º ciclo o insucesso diminuiu cerca de 62% e no ensino secundário registou-se
uma variação negativa de 53%.
1.5 Cursos de Educação e Formação de Jovens:
Dos méritos da observação às taxas de abandono e de insucesso escolares
anteriormente analisadas consta a possibilidade de podermos reflectir e de
apontarmos algumas pistas que podem ter estado na origem dessa diminuição.

Podemos começar por considerar que face ao elevado número de jovens em situação
de abandono escolar e em transição para a vida activa, os cursos de Educação e
Formação visam a recuperação dos défices de qualificação, escolar e profissional,
destes públicos, através da aquisição de competências escolares, técnicas, sociais e
relacionais, que lhes permitam ingressar num mercado de trabalho cada vez mais
exigente e competitivo.

Estes cursos destinam-se a jovens, candidatos ao primeiro emprego, ou a novo
emprego, com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, inclusive, em risco de
abandono escolar, ou que já abandonaram a via regular de ensino e detentores de
habilitações escolares que variam entre o 6.º ano de escolaridade, ou inferior e o
ensino secundário.
A frequência destes cursos, com aproveitamento, garante a obtenção de uma
qualificação profissional de nível 1, 2 ou 3, associada a uma progressão escolar, com
equivalência ao 6.º, 9.º ou 12.º anos de escolaridade.

Os cursos de educação e formação para jovens apresentam uma estrutura curricular,
acentuadamente profissionalizante, que integra quatro componentes de formação,
nomeadamente, sociocultural, científica, tecnológica e prática em contexto de
trabalho. Em situações particulares e sempre que a área de formação ou o público-alvo
o aconselhe, pode realizar-se um estágio complementar pós-formação, com uma
duração máxima de seis meses.
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De seguida são apresentados os dados relativos ao ano lectivo 2009/2010:
Quadro 17 - Cursos de Educação e Formação – 2009/2010 – Escola Secundária Prof.
Dr. Flávio Pinto Resende:
Curso

N.º Formandos

Panificação

20

Operador de Informática

14

TOTAL

34

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Quadro 18 - Cursos de Educação e Formação – 2009/2010 – Agrupamento de Escolas
de Souselo:
Curso

N.º Formandos

Geriatria

11

Pintura de Construção Civil

13

Práticas Administrativas

13

Jardinagem

12

Operador de Informática

13

TOTAL

62

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Quadro 19 - Cursos de Educação e Formação – 2009/2010 – Agrupamento de Escolas
de Cinfães:
Curso

N.º Turmas

N.º alunos

Cozinha

2

30

Mesa/Bar

2

32

Mecânica

2

26

Moda

1

12

Jardinagem

1

9

8

109

TOTAL

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009
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Quadro 20 - Cursos de Educação e Formação – 2009/2010 – AGITO, Formação e
Serviços:
Curso

N.º Formandos

Artes Florais

10
TOTAL

10

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

No ano lectivo 2009/2010, foram desenvolvidos 13 cursos de educação e formação
para jovens, para um total de 215 alunos, com a possibilidade de obtenção da
escolaridade mínima obrigatória, isto é, 9.º ano de escolaridade. As áreas de formação
ministradas reportam-se às áreas de Jardinagem, Informática, Mecânica, Cozinha,
Mesa/Bar, Moda, Pintura de Construção Civil, Panificação, Geriatria e Artes Florais.

A selecção destas áreas de formação tem sido concertada entre a Autarquia, os
Agrupamentos de Escolas, a Escola Secundária Prof. Dr. Flávio P. Resende, a Escola
Profissional de Cinfães e as entidades privadas de formação numa reunião conjunta
que se tem realizado, aquando das candidaturas, que geralmente decorre em Março
de cada ano.

Relativamente aos Cursos Profissionais, os mesmos têm a duração de 3 anos,
proporcionam o desenvolvimento de competências específicas para o exercício
de uma profissão, que possibilitam o ingresso no mercado de trabalho, a par de
uma habilitação académica que permite a candidatura ao ensino superior.

Os Cursos Profissionais conferem um diploma equivalente ao diploma do ensino
secundário regular, um nível de qualificação, bem como o direito a certificação
profissional de nível 3.

Os Cursos Profissionais destinam-se, principalmente, a jovens que, tendo
concluído o 3º ciclo do ensino básico ou equivalente, pretendam obter uma
qualificação profissional que lhes possibilite o ingresso no mercado de trabalho.
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Quadro 21 - Cursos Profissionais: Escola Secundária Prof. Dr. Flávio Resende, ano
lectivo 2009/2010:
Curso
N.º alunos
Técnico de Energias Renováveis
23
Animação Sócio-Cultural
25
Técnico de Relações Públicas e Marketing
14
TOTAL
62
Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Quadro 22 - Cursos Profissionais: Escola Profissional de Cinfães, ano lectivo 2009/2010:
Curso

N.º alunos

Técnico de Restauração (variante Restaurante/Bar 1.º ano)

21

Técnico de Restauração (variante Restaurante/Bar 2.º ano)

19

Técnico de Restauração (variante Cozinha/Pastelaria 3.º ano)

28

Técnico de Turismo (2.º ano)

14
TOTAL

82

Fonte: Rede Social, Relatório de Avaliação do Plano de Acção 2009

Nesta lógica, pelos quadros acima apresentados, pode verificar-se que no ano lectivo
anterior, isto é, 2009/2010, foram ministrados 6 cursos profissionais com 7 turmas, os
quais abrangeram um total de 144 alunos.

1.6 Equipa de Apoio à Integração Escolar:

Nesta lógica de identificação dos motivos que poderão ter contribuído para a
diminuição das taxas de abandono e insucesso escolares, não podemos descurar as
equipas de apoio à integração escolar.

Estas equipas, criadas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Cinfães, no
ano lectivo 2008/2009, em estreita articulação com os Agrupamentos de Escolas de
Souselo e Cinfães, Escola Secundária Prof. Dr. Flávio Pinto Resende e com a Escola
profissional de Cinfães, surgiram devido aos seguintes indicadores:
 O Abandono escolar constituía um dos problemas mais graves do país em geral
e do nosso concelho em particular;
 Desenraizamento e baixas expectativas escolares;
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 Massificação da escola.

Estas equipas constituídas por um Psicólogo, um Assistente Social, um representante
dos Alunos, o Representante do Ministério da Educação na CPCJ, um representante
dos Professores Tutores e um representante da Associação de Pais, assumiram como
grandes objectivos:
 Contribuir para a articulação efectiva entre as Escolas/Agrupamentos e a CPCJ;
 Promover o combate ao absentismo/Abandono e Insucesso Escolar no
Concelho de Cinfães;
 Contribuir para a diminuição das sinalizações à CPCJ;
 Dinamizar formação com vista ao envolvimento de vários intervenientes na
promoção de uma intervenção sustentada.

As equipas de Apoio à Integração Escolar têm como acções fundamentais, as
seguintes:
 Criar um sistema de sinalização de jovens com factores de risco de abandono;
 Acompanhamento individual, familiar e social dos alunos em risco de
abandono;
 Avaliar os motivos que conduzem ao abandono, desenvolvendo competências
para a prevenção e resolução dos problemas;
 Estreitar as relações da escola com a comunidade;
 Estabelecer parcerias com entidades locais, no sentido de facilitar e concretizar
projectos direccionados às problemáticas,
 Envolver as famílias na vida da escola para que se sintam parceiros
cooperantes, imbuídos de maior competência e co-responsáveis no processo
educativo.

Neste seguimento importa analisar a intervenção realizada pelas Equipas de Apoio à
Integração Escolar, decorrente do ano lectivo 2009/2010. De seguida, apresentam-se
os dados relativos à Equipa de Apoio à Integração Escolar de Cinfães:
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Gráfico 6 – Motivos/Problemáticas de sinalização/acompanhamento:
Problemas de comportamento e aproveitamento;
Absentismo Escolar
Negligência Familiar
Abandono Escolar

14%

19%

19%
48%

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Cinfães, Novembro 2010

Gráfico 7 – Distribuição dos alunos por faixa etária:

14%
10%

19%

09 - 11 anos
12 - 14 anos

57%

15 anos
16 ou + anos

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Cinfães, Novembro 2010
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Gráfico 8 – Distribuição dos alunos por ano de escolaridade:
0% 5%
5º Ano
6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano

28%
43%
24%

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Cinfães, Novembro 2010

Gráfico 9 – Distribuição dos alunos por freguesia:

10%

Cinfães

5%

9%

Ramires

38%

S. Cristovão
Nespereira

33%

Ferreiros de Tendais
5%

Tendais

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Cinfães, Novembro 2010

Gráfico 10 – Distribuição dos alunos segundo o género:
Masculino

Feminino

48%
52%

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Cinfães, Novembro 2010
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Após leitura gráfica podemos concluir o seguinte:
 A problemática com maior incidência nos 21 casos sinalizados, é o absentismo
escolar com 48%, seguido de problemas de comportamento e aproveitamento
com 19% e negligência familiar também com 19%. Por fim aparece o abandono
escolar com 14%;
 As idades dos alunos em acompanhamento situam-se em 57% dos casos entre
os 12 -14 anos, 19% com 16 ou mais anos, 14% entre os 9-11 anos e 10% com
15 anos. 43% dos alunos frequentam o 7º ano de escolaridade, 28% o 5º ano de
escolaridade, 24% o 6º ano de escolaridade, 5% o 9º, não tendo existido
qualquer sinalização de alunos a frequentarem o 8º ano;
 No que se refere à freguesia de residência, 38% são oriundos de Cinfães, 33%
de S. Cristovão, 10% de Ferrreiros de Tendais, 9% de Nespereira, 5% de Tendais
e 5% de Ramires;
 Como informação complementar e tendo por base o relatório de avaliação da
respectiva equipa, podemos ainda referir que, o Encarregado de Educação não
possui, na maioria dos casos, qualquer actividade profissional, sendo que 81%
identifica-se como Doméstica. São indivíduos com baixas habilitações literárias,
em 53% dos casos possuem apenas o 1º Ciclo. No entanto, temos que ressalvar
que em 32% dos casos não foi possível identificar este indicador;
 No que se refere ao pai destes alunos, podemos concluir o seguinte: 25% dos
mesmos trabalham na Construção Civil, 15% trabalham como Carpinteiros, 15%
encontram-se desempregados. Em 25% dos casos não foi possível identificar a
profissão. Os restantes trabalham como Lixeiros, Ferrageiros, Agricultores e
Empregados de Mesa. São indivíduos com baixas habilitações literárias, 45%
possuem apenas o 1º Ciclo, sendo que em 5% dos casos possuem como
instrução máxima o 2º Ciclo e 5% o 3º Ciclo. Porém, temos que salientar que
em 45% dos casos não foi possível identificar a escolaridade.
 A mãe em 86% dos casos identifica-se como doméstica, 9% como trabalhadora
agrícola e 5% como empregada comercial. Também estas possuem baixas
habilitações literárias 53% possuiu o 1º Ciclo, 10% o 1º Ciclo Incompleto, 5% o
2º ciclo.
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De seguida serão apresentados os dados da Equipa de Apoio à Integração Escolar de
Souselo:
Gráfico 11 – Motivo/Problemática de sinalização/acompanhamento:
9%
Abandono Escolar

27%
27%

Assiduidade
Absentismo

37%

Negligência

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Souselo, Novembro 2010

Gráfico 12 – Motivo/Problemática de sinalização/acompanhamento:
9%
36%

09 - 11 anos
12 - 14 anos

55%

15 anos

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Souselo, Novembro 2010

Gráfico 13 – Distribuição dos alunos por ano de escolaridade:
0% 6%
12%

5º Ano
29%

53%

6º Ano
7º Ano
8º Ano

9º Ano

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Souselo, Novembro 2010
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Gráfico 14 – Distribuição dos alunos por ano de escolaridade:
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36%

Tarouquela
Souselo

55%

Moimenta

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Souselo, Novembro 2010

Gráfico 15 – Distribuição dos alunos por sexo:
Masculino

Feminino

45%
55%

Fonte: Equipa de Apoio à Integração Escolar de Souselo, Novembro 2010

Após leitura gráfica é possível admitir o seguinte:
 A problemática com maior incidência nos 11 casos sinalizados refere-se à
assiduidade com 37% do total, 27% dos alunos possuíam problemas ligados ao
absentismo, 27% encontravam-se em abandono escolar e 9% revelavam
problemas ligados à negligência familiar;
 As idades dos alunos em acompanhamento situam-se em 55% dos casos entre
os 12 -14 anos, 36% com 15 anos, 9% entre os 9-11 anos;
 53% destes alunos frequentavam o 7º ano de escolaridade, 29% o 6º ano, 12%
o 5º ano e 6% o 9º ano de escolaridade. À semelhança do Agrupamento de
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Escolas de Cinfães, não existiu qualquer sinalização de alunos a frequentarem o
8º ano;
 No que se refere à freguesia de residência, 55% são oriundos de Souselo, 36%
de Tarouquela e 9% de Moimenta;
 64% dos alunos pertencem a agregados familiares beneficiários da prestação
do Rendimento Social de Inserção;
 Como informação adicional e, tendo por base o relatório de avaliação da
respectiva equipa, podemos ainda mencionar que o Encarregado de Educação
é na sua maioria as mães e não possuem, na generalidade dos casos, qualquer
actividade profissional, sendo que em 82% dos mesmos se identificam como
Doméstica. São indivíduos com baixas habilitações literárias, em que 46%
possui apenas o 1º Ciclo, 27% o 2º Ciclo, 18% o 1º Ciclo incompleto. Apenas 9%
possui o Ensino Secundário. Grande parte dos Encarregados de Educação
possuem idades compreendidas ente os 31 e os 40 anos;
 No que se refere ao pai destes alunos, podemos concluir que 40% dos mesmos
trabalham na Construção Civil e 20% encontram-se desempregados. São
indivíduos com baixas habilitações literárias já que em 55% dos casos possuem
como grau máximo de instrução o 2º ciclo do ensino básico;
 Por outro lado, a mãe, em 82% dos casos identifica-se como doméstica, 9%
como vendedora e 9% como empregada doméstica. Estas também possuem
baixas habilitações literárias, já que em 46% das situações possuem o 1º Ciclo
do ensino básico.
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1.7 Territórios Educativos de Intervenção Prioritária
Este programa é regulado pelo Despacho Normativo n.º 55/2008, de 23 de Outubro de
2008. Este programa é um instrumento de territorialização de políticas educativas
segundo critérios de prioridade e descriminação positiva. Vem reafirmar a dupla
função da escola: por um lado, qualificar os indivíduos, promovendo o sucesso
educativo e a equidade social e por outro, contribuir para o desenvolvimento
comunitário. Este programa assume como objectivos centrais:
 Melhorar a qualidade das aprendizagens traduzida no sucesso educativo dos
alunos;
 Combater o abandono escolar precoce;
 Criar condições para a orientação educativa e a transição qualificada da escola
para a vida activa;
 Promover a articulação entre a escola, os parceiros sociais e as instituições de
formação presentes no território educativo;
 Constituir-se como recurso de desenvolvimento comunitário (qualificação de
adultos, reconhecimento e certificação de competências, animação cultural,
etc.).

Este programa destinou-se às escolas e agrupamentos de escolas com elevado número
de alunos em risco de exclusão social e escolar. Assim pensado, durante o ano de
2009, o Agrupamento de Escolas de Cinfães, o Agrupamento de Escolas de Souselo e a
Escola Secundária Prof. Dr. Flávio Pinto Resende apresentaram candidatura, tendo as
mesmas sido aprovadas.

A aprovação destas candidaturas motivou a constituição de equipas multidisciplinares
nas escolas e permitiu alcançar resultados no combate ao insucesso e abandono
escolares. Os projectos das três escolas encontram-se em anexo em suporte digital.
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1.8 Comunidade Inter-Municipal Tâmega e Sousa
A Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, estabelece o regime jurídico das associações
municipais, denominadas comunidades Inter-Municipais (CIM) identificando-as como
pessoas colectivas de direito público constituídas por municípios que correspondem a
uma ou mais unidades territoriais definidas com base nas Nomenclaturas das Unidades
Territoriais Estatísticas de nível III (NUTS III) e adoptam o nome delas.

As CIM destinam-se à prossecução dos seguintes fins públicos:


Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento
económico, social e ambiental do território abrangido;



Articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal;



Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional,
designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional –
QREN;



Planeamento das actuações de entidades públicas, de carácter supramunicipal.

Tendo em conta os indicadores reflectidos na caracterização da região do Tâmega, a
CIM criou e desenvolveu uma estratégia de implementação do Plano de Acção para a
Agenda da Empregabilidade do Tâmega e Sousa, do qual fazem parte do Núcleo
Operacional, os representantes dos 12 municípios (Presidentes de CLAS) e
representantes sectoriais locais.

Nesta linha de actuação, foi assinado no dia 16 de Julho de 2010, o Pacto Territorial
para a Empregabilidade do Tâmega e Sousa. Este pacto visa, através do
desenvolvimento de processos de concertação à escala supramunicipal participados
pelos principais actores representativos do território em questão (órgãos de
governação regional e local, da formação, educação e emprego, do tecido económico e
do sistema de ciência e tecnologia, etc.), promover a definição, implementação e
monitorização de Planos de Acção para a Empregabilidade naquele território. Estes
exercícios anuais, desenvolvidos numa perspectiva plurianual para um horizonte,
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tipicamente, de 3 anos, pretendem, assim, contribuir para estruturar a estratégia mais
adequada para o respectivo mercado de emprego, especificando, também, os
principais projectos e acções a desenvolver que contribuam para melhorar a
adequação entre a oferta de ensino e formação e as necessidades, oportunidades e
riscos efectivos que emergem do diagnóstico prospectivo efectuado.
O Pacto Territorial para a Empregabilidade do Tâmega e Sousa é um instrumento de
mobilização e vinculação de todos os actores com responsabilidade e influência na
promoção do emprego e da empregabilidade no Tâmega e Sousa, que assume a
seguinte visão: “O Tâmega e Sousa atingirá, até 2015, níveis de empregabilidade que
permitam um alinhamento com o nível médio de desenvolvimento do País, em
benefício dos jovens à procura do primeiro emprego, da capacidade dos activos na
manutenção ou recuperação de emprego, das empresas no que respeita ao recurso a
quadros com as competências que efectivamente necessitam e da própria coesão
social e territorial inter e intra regional”.

Este pacto assume como prioridades estratégicas:


Promover a empregabilidade nos principais clusters regionais consolidados ou
emergentes, abrangendo as fileiras chave das agro-indústrias (nomeadamente
do vinho), do design e da moda (através dos sectores locais tais como calçado,
o vestuário, o têxtil, o mobiliário e a valorização da pedra), do comércio, da
construção civil, do turismo e do património cultural;



Reforçar os mecanismos de articulação, de concertação e de comunicação
entre as diferentes instituições que actuam no Tâmega e Sousa.

Em jeito de conclusão importa reconhecer a importância que este pacto assume para
os 12 municípios da região, uma vez que define as estratégias centrais, em termos de
emprego e formação, constituindo-se em linhas orientadoras de intervenção que cada
município deverá adoptar.
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ANÁLISE S.W.O.T. – DESEMPREGO/FORMAÇÃO
FORÇAS

FRAQUEZAS



Desenvolvimento da Economia social;





Articulação entre as instituições do Concelho
(CLDS, GIP, ISS, CMC, PRI’s, TEIP’s, CPCJ,

da mão-de-obra;


IEFP, Conselho Municipal de Educação,
Empresas de formação, CNO, IPSS’s e Santa

Tecido

empresarial

pouco

desenvolvido

(microempresas e empresas familiares);


Casa da Misericórdia);


Insuficiente qualificação escolar e profissional

Desadequação entre as ofertas formativas e as
necessidades do mercado de trabalho;

Existência de CEF’s, EFA’s, cursos profissionais



e formação modular;

Pouca

abertura

à

inovação

(apoios

à

contratação de outras iniciativas);



Aumento da oferta formativa;



Falta de competências pessoais (cidadania);



Possibilidade de criação de uma Associação



Deficiente capacidade de fixação de recursos

Empresarial;

qualificados;



Movimento associativo;



Trabalho precário;



Recursos naturais do Concelho.



Inexistente

educação

para

o

empreendedorismo;


Falta de planeamento estratégico na área do
Turismo;



Assimetrias e disparidades (freguesias sem
movimento associativo);



Desertificação das freguesias da zona alta do
concelho.

OPORTUNIDADES


AMEAÇAS

Melhoria no acesso às Tecnologias de



Crise económica;

Informação



Rede de acessibilidades e de transportes

(programa

E-escola

e

E-

escolinha, espaços digitais):


Integração na Comunidade Inter-Municipal
do Tâmega e Sousa;



Programas de Apoio adaptados à realidade
local (PRODER, MODCOM) com novo
acompanhamento.
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deficitária;


Acesso a iniciativas e apoios com processo
burocrático.
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2. TOXICODEPENDÊNCIAS

Na sequência do Diagnóstico Social do Concelho (2005) e consequente Plano de
Desenvolvimento Social, nos quais se identificava o Alcoolismo e a Toxicodependência
como uma das maiores problemáticas do Concelho, foi possível caracterizar o
fenómeno tendo em conta os respectivos conceitos, as causas e consequências
familiares e sociais e apresentar informação que nos permitiu analisar o fenómeno
com base em indicadores disponibilizados pelas instituições de abrangência local e
regional.

Neste capítulo é importante referir que até ao início do ano de 2008, o concelho de
Cinfães pertencia ao Centro de Respostas Integradas de Viseu. A partir desta altura o
concelho passou a pertencer ao Centro de Respostas Integradas do Porto Central.
Desta forma, e dada a relevância da problemática no nosso concelho, foi possível
articular com o Instituto da Droga e da Toxicodependência, nomeadamente com o
Centro de Respostas Integradas (CRI) do Porto Central, no sentido de classificar o
Concelho como um território de intervenção prioritária ao nível das drogas psicoactivas.

Neste sentido, isto é, no âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI)
(programa enquadrado nos princípios, objectivos e medidas preconizados no Plano
Nacional contra a Droga e as Toxicodependências no médio prazo até 2012, no Plano
de Acção contra a Droga e as Toxicodependências Horizonte no curto prazo até 2008,
na Estratégia Europeia 2005-2012 e no Plano de Acção Europeu 2005-2008) e após
concluídas as fases de identificação, selecção e divulgação dos territórios prioritários,
surgiu a necessidade de aplicação de um instrumento de estudo que permitisse
conhecer em maior profundidade os territórios seleccionados. Este processo inerente
ao desenvolvimento do PORI possibilitou a identificação do Concelho de Cinfães como
um território de intervenção prioritária. A partir da análise do território identificado foi
possível sinalizar e caracterizar os principais grupos e contextos prioritários e definir as
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principais linhas orientadoras da intervenção. De realçar que este estudo foi realizado
pela equipa técnica do CRI, em parceria com o Conselho Local de Acção Social.

A metodologia utilizada para a construção deste diagnóstico, tendo como ponto de
partida o consumo de substâncias psico-activas, teve início com a constituição de
grupos de trabalho, constituídos por técnicos do IDT e de instituições públicas e
privadas do Concelho de Cinfães. Estes encontros procuraram conhecer com maior
detalhe o território de intervenção e seleccionar nele os contextos mais problemáticos
e prioritários, envolver o maior número de informadores chave e parceiros locais e
tomar as primeiras decisões relativas ao planeamento do diagnóstico.

Para facilitar a recolha e a pesquisa de informação, foram fornecidos às várias
instituições, quadros de análise constituídos por perguntas-chave que permitiam
estudar o território e realizar o seu perfil; identificar nele grupos e contextos
vulneráveis e analisá-los a partir dos seus factores de risco/protecção, consequências a
nível social e para a saúde; analisar as intervenções existentes e as respostas futuras.
Simultânea e complementarmente foram aplicados questionários a informadores
chave (toxicodependentes), promovidos grupos de discussão interinstitucionais e
recolhida informação de inquéritos e estudos publicados, com vista a um melhor
conhecimento das representações e da realidade em estudo.

De acordo com o levantamento efectuado pela Equipa do IDT e pelos parceiros
envolvidos, identificaram-se 6 freguesias do concelho de intervenção prioritária, a
saber: Cinfães, S. Cristóvão de Nogueira, Santiago de Piães, Tarouquela, Espadanedo e
Souselo. Neste território foram identificados 3 grupos vulneráveis: um grupo de
adolescentes e jovens em risco em meio escolar, um grupo de famílias em situação de
vulnerabilidade social e um grupo de consumidores de substâncias psico-activas.

Foram identificados 50 adolescentes e jovens, com idades compreendidas entre os 14
e os 18 anos que apresentam consumos esporádicos de substâncias psicoactivas lícitas
e ilícitas. Este grupo apresenta insucesso, absentismo e abandono escolares, sendo
ainda frequente a violência no seio familiar.
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No território em estudo foram sinalizados 50 encarregados de educação/pais em
situação de vulnerabilidade social, que pertencem a dois agrupamentos escolares
(Souselo e Cinfães). Este grupo é caracterizado por situações de precaridade
económica, desemprego, baixas habilitações escolares e profissionais. Apresentam
ainda, baixas expectativas escolares em relação aos filhos e baixas competências
parentais. São ainda identificados problemas associados ao consumo de substâncias
psicoactivas lícitas e ilícitas e situações de violência doméstica.

Na área em análise foram identificados 232 indivíduos com consumo de substâncias
psicoactivas, constituindo dois grupos: um grupo de 65 jovens, com idades
compreendidas entre os 18 e 25 anos e um grupo de 167 adultos, com idades
superiores a 25 anos. O grupo de consumidores identificado apresenta uma reduzida
retaguarda familiar, encontrando-se desempregados, apresentando problemas legais e
judiciais e tendo já efectuado diversas tentativas de tratamento sem sucesso. Realizam
trabalhos precários e não dispõem de estruturas de apoio locais, nem de espaços de
lazer ou de alternativas recreativas.

No seguimento deste diagnóstico, o Ministério da Saúde procedeu à abertura de um
concurso a nível nacional para que as Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS’s) se pudessem candidatar (Portaria n.º 131/2008 (31 SÉRIE I) do Ministério da
Saúde, de 13 de Fevereiro). Concertado em reunião de CLAS, considerou-se importante
que a Associação de Solidariedade Social de Souselo, pela localização, âmbito de
intervenção e proximidade aos grupos-alvo a abranger, apresentasse candidatura para
desenvolver projectos ao nível desta problemática. Assim pensado, esta Associação viu
aprovada a sua candidatura em dois eixos de intervenção: no da prevenção (projecto
“Medir o Risco”) e no da reinserção (projecto “Independências”).

De mencionar ainda que através deste Centro de Respostas Integradas foi possível que
um grupo de Psicólogos do Concelho (representantes dos diferentes parceiros locais,
Escolas, Ipss’s, centro de Saúde e Câmara), em Maio e Junho de 2008, frequentasse um
curso de sensibilização às toxicodependências. O mesmo veio a decorrer 3 anos mais
tarde (2011) com outro grupo de técnicos de intervenção social do concelho.
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Certamente que após esta formação os técnicos se encontram mais preparados para
trabalhar e conhecer os contornos associados às toxicodependências, com o objectivo
de articular intervenções, evitando desta forma a sobreposição.

2.1 Projecto “MEDIR O RISCO”

No eixo da Prevenção, o projecto “Medir o Risco” tem suporte nos modelos de
influência social:
 Aprendizagem social de Bandura;
 Teoria das competências de vida de Botvin;
 Teoria da Opinião Normativa de Hansen.

Propõe-se desenvolver acções de prevenção selectiva de carácter informativo, de
desenvolvimento de competências e implementar/apoiar serviços. Tendo por base
esta teoria, desenvolveu-se este projecto apoiado em três aspectos:
 Potenciar/desenvolver os factores de protecção (diminuir o impacto dos
factores de risco);
 Informar e capacitar para prevenir;
 Reduzir os factores de risco diminuindo consumos.

Assim, pretende desenvolver acções de prevenção selectiva abrangendo os gruposalvo no seu contexto primário habitual (ou seja na escola, sendo o território educativo
o ponto central na definição do grupo) e por outro lado também o desenvolvimento de
uma intervenção em meio familiar na escola. As famílias identificadas apresentam
deficientes competências em termos pessoais, sociais e parentais, não podendo
oferecer o suporte familiar para os jovens. Assim, abrangendo o universo familiar em
contexto escolar estarão a intervir ao nível das três competências atrás descritas,
aumentando a aproximação da família ao contexto escolar e a valorização do mesmo
como projecto de vida. Pretende-se que este projecto seja a articulação e integração
dos serviços, recursos e intervenções a decorrer no território.
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O projecto “Medir o Risco”, pretende:
 Criar um gabinete de trabalho para o desenvolvimento de acções destinadas à
promoção de competências sociais e pessoais de 50 adolescentes;
 Promover junto de 50 adolescentes estilos de vida saudáveis para prevenir
comportamentos de risco;
 Promover a integração escolar de 50 adolescentes prevenindo o insucesso,
absentismo e abandono escolares;
 Criar um gabinete de apoio à família (identificada no diagnóstico) apoiado em
três

áreas

de

trabalho:

informação,

promoção

de

competências,

atendimento/aconselhamento;
 Desenvolver dinâmicas de grupo promovendo competências parentais,
pessoais e sociais envolvendo 50 encarregados de educação/pais em situação
de vulnerabilidade social.

Desde o início de funcionamento até ao momento, este projecto dinamizou diversas
actividades nos diferentes estabelecimentos de ensino.
Quadro 23 - Acções promovidas na Escola Secundária de Cinfães:
Acção/Actividade
Acção de Sensibilização às toxicodependências
Acção de Sensibilização “Alimentação Saudável”
Espaço “Porquê”

Data de Execução

Número de Alunos

20 e 21 de Abril

381

20 de Maio

68

27 de Maio e 8 de Junho

2

Fonte: PRI, “Medir o Risco” – Julho 2010

Quadro 24 - Acções promovidas na EB2, 3 de Souselo:
Acção/Actividade
Acção de Sensibilização às toxicodependências
Debates Tabagismo

Data de Execução

Número de Alunos

19, 25 e 26 de Maio

244

30 de Abril e 3, 7, e 10 de Maio

74

Fonte: PRI, “Medir o Risco” – Julho 2010

Em articulação com a Equipa Multidisciplinar de acompanhamento de beneficiários de
RSI (Rendimento Social de Inserção) iniciou-se a aplicação de um programa criado por
este projecto que pretende trabalhar competências pessoais e sociais (auto-estima,
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autonomia, expressão de afectos, assertividade, auto-conceito, comunicação,
relacionamento interpessoal e capacidade de resolução de conflitos), designado
“Janela Indiscreta”, intervindo em 11 jovens sinalizados, ao longo de 16 sessões.
O programa está estruturado em três módulos, abordando quer as competências, quer
alguns aspectos mais próximos aos consumos e a pressão do grupo e também os
estilos de vida saudável.
Gráfico 16 - Distribuição dos alunos segundo a
escolaridade:
3
3
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2
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Fonte: PRI, “Medir o Risco” – Setembro 2010

Gráfico 17 - Distribuição dos alunos segundo o género:

36%

Feminino

64%

Masculino

Fonte: PRI, “Medir o Risco” – Setembro 2010

Este primeiro grupo de jovens, como foi estruturado, fora do sistema de ensino,
engloba jovens de vários anos escolares, sendo que a maioria são raparigas (64%).
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Contudo, como este programa foi apresentado aos agrupamentos de escolas será
trabalhado de forma semanal em turmas CEF. Neste contexto será tido em conta uma
maior uniformidade em termos escolares e etários.

No trabalho de prevenção, é importante abordar as questões relacionadas com os
hábitos de vida saudável, ocupação sadia dos tempos livres e organização do tempo.

Tendo em conta estas preocupações este projecto realizou algumas actividades, como
o ciclo de cinema e um passeio de BTT, a saber:
Quadro 25 – Actividades desenvolvidas:
Local
Souselo
Souselo – S. Cristovão

Data
19/08/2010
09-09-2010
31/07/2010

Actividade

Nº de jovens

Ciclo de cinema

18

Passeio BTT

3

Fonte: PRI, “Medir o Risco” – Setembro 2010

2.2 Projecto “InDependências”

Por outro lado, o projecto elaborado no âmbito da reinserção, denominado
“InDependências” passa por promover:


Cinco acções com vista a desenvolver competências sociais num universo de
50 indivíduos;



Estimular o interesse junto de 30 indivíduos para a reorganização da ocupação
de tempos livres, através da realização de actividades como: práticas de
voluntariado e actividades de desporto;



Desenvolver três acções no sentido de aumentar as competências pré
profissionais de 30 indivíduos;



Preparar e sensibilizar 24 instituições do Concelho para a importância do
emprego/trabalho no processo de reinserção;
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Integrar profissionalmente 10 indivíduos em processo de reinserção
profissional.

Relativamente a este projecto e segundo dados fornecidos pelo mesmo a 30 de
Setembro de 2010, podemos caracterizar os indivíduos sinalizados que têm ou tiveram
problemas com as drogas ilícitas, segundo alguns indicadores:
Gráfico 18 - Distribuição dos indivíduos sinalizados,
segundo o género:
1

Masculino
Feminino

14

Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010

Pelo gráfico acima apresentado pode constatar-se que, dos 15 indivíduos
acompanhados pelo projecto “InDependências” 93% são do sexo masculino. Quanto à
idade, verifica-se que 66,6% dos indivíduos pertencem à faixa etária que corresponde
ao intervalo dos 31 aos 40 anos.

Gráfico 19 - Distribuição dos indivíduos sinalizados segundo
a faixa etária:
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Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010
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Gráfico 20 - Distribuição dos indivíduos
sinalizados segundo as habilitações literárias:

1

1
6

1.º CEB
2.º CEB
3.º CEB

7

Ens. Sec.

Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010

Gráfico 21 - Distribuição dos indivíduos sinalizados segundo o
estado civil:
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Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010

Se analisarmos a distribuição dos indivíduos sinalizados segundo as habilitações
literárias, percebe-se que 86% dos mesmos possuem como instrução máxima o 6.º ano
de escolaridade. No que diz respeito ao estado civil, verifica-se que 40% são solteiros e
40% são casados ou vivem em união de facto. Estes valores são de alguma forma
positivos pois indicam que ainda existe uma retaguarda/apoio familiar, o que se
manifesta indispensável para o tratamento e recuperação.
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Como informação adicional pode ainda referir-se que 12 destes indivíduos (80%)
provêm da freguesia de Souselo e 11 encontram-se a ser apoiados pela medida de
Rendimento Social de Inserção. Catorze destes indivíduos sinalizados procuram novo
emprego.

No âmbito do Projecto “InDependências” é possível caracterizar os indivíduos
sinalizados com problemas ligados ao álcool. Assim sendo, apresentam-se de seguida
ao dados disponibilizados pelo respectivo projecto:

Gráfico 22 - Distribuição dos indivíduos segundo o
género:
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60%

Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010

Gráfico 23 - Distribuição dos indivíduos segundo a faixa
etária:
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Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010
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Pelos gráficos acima apresentados pode verificar-se que, dos 10 indivíduos
acompanhados pelo projecto “InDependências”, no que diz respeito a problemas
ligados ao álcool, 60% pertencem ao sexo masculino e 40% ao sexo feminino. Quanto à
idade, verifica-se que os indivíduos distribuem-se de forma idêntica pelos intervalos
etários entre os 31 e os 60 anos. Esta situação permite-nos perceber que os indivíduos
sinalizados com problemas ligados ao álcool têm idade superior aos 31 anos.

Quando comparamos a idade dos consumidores de drogas ilícitas e de álcool
percebemos que os indivíuos que apresentam consumo de álcool, a média de idades é
muito superior. Os indivíduos consumidores de drogas ilícitas têm uma média de
idades a rondar os 37 anos e a média de idades dos consumidores de alcool é os 54
anos.
Gráfico 24 - Distribuição dos indivíduos segundo as
habilitações literárias:
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3
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Sabe Ler e escrever
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Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010
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Gráfico 25 - Distribuição dos indivíduos segundo o estado civil:
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
1

1

0

Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010

Por outro lado, se considerarmos a distribuição dos indivíduos sinalizados segundo as
habilitações literárias, percebe-se que a instrução máxima o 4.º ano de escolaridade,
contudo 30% não apresentam qualquer escolaridade. No que diz respeito ao estado
civil, verifica-se que 80% são casados ou vivem em união de facto, o que consubstancia
a existência de retaguarda familiar.

Quanto a estruturas de apoio, a quase totalidade dos indivíduos beneficia do
rendimento social de inserção, logo em situação de desemprego ou emprego precário
e 50% dos utentes estão a ser acompanhados por uma estrutura de tratamento,
conforme nos mostram os gráficos a seguir apresentados:

Gráfico 26 - Distribuição dos indivíduos pelos apoios
recebidos:
1
Sem apoio
RSI
9

Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010
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Gráfico 27 - Os indivíduos são acompanhados por
uma estrutura de tratamento?

50%

Sim

50%

Não

Fonte: PRI, “InDependências” – Setembro 2010

2.3 IDT - Tratamento
Os indivíduos com problemas ligados ao álcool e droga têm um conjunto de estruturas
de tratamento, pertencentes ao IDT, para onde são encaminhados para terapia e
recuperação. O sistema de tratamento depende de cada indivíduo e é estabelecido
depois da avaliação e diagnóstico de uma equipa multidisciplinar.

De acordo com dados fornecidos pelo Centro de Respostas Integradas (CRI) - Porto
Central, estavam a receber tratamento, a 30 de Setembro de 2010, 20 pessoas
provenientes do Concelho de Cinfães.

Gráfico 28 - Os indivíduos são acompanhados
por uma estrutura de tratamento, tendo em
conta o género?

15%
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85%

Fonte: CRI Porto Central, Outubro 2010
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Quanto ao género, podemos perceber que a maioria, 85% é do sexo masculino. São
solteiros (45%), ou estão separados/divorciados (20%).

Gráfico 29 - Os indivíduos acompanhados por uma
estrutura de tratamento, tendo em conta o estado civil:
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facto
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Fonte: CRI Porto Central, Outubro 2010

Gráfico 30 - Os indivíduos acompanhados por uma
estrutura de tratamento, tendo em conta a freguesia de
residência:
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Fonte: CRI Porto Central, Outubro 2010
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Gráfico 31 - Os indíviduos acompanhados por uma estrutura
de tratamento, tendo em conta a escolaridade:
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Fonte: CRI Porto Central, Outubro 2010

Gráfico 32 - Indivíduos acompanhados por uma estrutura
de tratamento tendo em conta a faixa étaria:
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Fonte: CRI Porto Central, Outubro 2010

Tendo em conta a escolaridade e a faixa etária, percebemos que a grande maioria tem
até ao 6º ano de escolaridade. E as idades mais frequentes são entre os 30 e os 45
anos. De realçar também o facto de 40% dos indivíduos em tratamento residam na
freguesia de Souselo.

Outra fonte que nos permite analisar os alcoólicos sinalizados em acompanhamento
diz respeito ao Centro de Saúde de Cinfães na valência de consultas de alcoologia.
Segundo o médico responsável, estão em acompanhamento 315 utentes com
problemas ligados ao álcool. Segundo esta fonte, o maior grupo de indivíduos
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sinalizados tem idade entre os 40 e os 60 anos e residem maioritariamente nas
freguesias de Nespereira, Ferreiros de Tendais e Tendais. Na sua maioria ocupam-se da
agricultura como fonte de rendimento.

Segundo o plano de desempenho 2001 do Agrupamento de Centros de Saúde do
Tâmega 1, Baixo-Tâmega, por referência a Dezembro de 2010, encontram-se
sinalizados 97 casos de alcoolismo crónico e 12 situações de alcoolismo agudo.

Relativamente aos toxicodependentes e segundo a mesma fonte encontram-se em
tratamento 10 indivíduos, dois quais 40% residem na freguesia de Souselo. São
indivíduos com idades entre os 30 e os 50 anos de idade.
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ANÁLISE S.W.O.T. – TOXICODEPENDÊNCIA
FORÇAS


Existência

de

um

Projecto

FRAQUEZAS
de

Respostas



Integradas nos eixos da prevenção e da



ilícitas no Concelho;


reinserção;

Elevado número de casos de Alcoolismo/drogas
Insuficiência de respostas institucionais face à

Existência de três projectos no âmbito dos

problemática:

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária;

acompanhamento/integração social;

Instituições Locais (IPSS’s, Centro de Saúde,



Guarda Nacional Republicana, Comissão de

Prevenção/desintoxicação,

Enraizamento cultural do hábito de consumo de
álcool;

Protecção de Crianças e Jovens, Autarquia,



Aceitação social do consumo de álcool;

Associação de Pais, Projecto Colmeia, Instituto de



Falta de informação face aos malefícios dos

Segurança

Social,

Associações

Desportivas,

Culturais e Recreativas, Juntas de Freguesia,

consumos de álcool e de drogas ilícitas;


Santa Casa da Misericórdia de Cinfães).

Descriminação dos indivíduos com problemas
ligados ao consumo de substâncias ilícitas;



Famílias social e economicamente desfavorecidas/
Fragilidade

e

desorganização

da

estrutura

familiar/violência doméstica;


Insegurança/incerteza

face

ao

futuro

sócio-

profissional;


Transportes e acessibilidades deficitárias;



Insuficiente prevenção ao nível concelhio;



Falta de técnicos especializados na área da
Toxicodependência.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS



Centro de Respostas Integradas do Porto Central;



Crise económica;



Unidade de Alcoologia do Hospital Magalhães



Excessiva burocratização dos serviços;

Lemos;



Falta de veiculação de informação sobre novos



Reorganização dos serviços de saúde ao nível dos

programas

Agrupamentos de Centro de Saúde;

problemática;



Instituto Português da Juventude;



Programa Vida Emprego.



e

medidas

que

surjam

face

Manipulação dos mass media em relação à
publicidade de bebidas alcoólicas;



Falta de cultura de parceria face à prevenção e
tratamento da problemática;
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à



Politização de alguns serviços;



Insuficiência e má distribuição dos subsídios sociais.
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3. FALTA DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS

3.1 Família e Sociedade
Tradicionalmente, a palavra família surge associada a conceitos como casamento,
filhos, casa ou parentesco, e na realidade esses são elementos que aparecem em
muitas definições de família.

Na clássica definição, a família é o grupo social caracterizado por residência em
comum, cooperação económica e reprodução. Inclui adultos de ambos os sexos, dois
dos quais, pelo menos, mantêm uma relação sexual socialmente aprovada, e uma ou
mais crianças que coabitam, sejam dos próprios ou adoptadas.2
A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por
outras pessoas e instituições. Dentro de uma família existe sempre algum grau de
parentesco. Membros de uma família costumam compartilhar do mesmo sobrenome,
herdado dos ascendentes directos.3
Podemos então, definir família como um “conjunto invisível de exigências funcionais
que organiza a interacção dos membros da mesma, considerando-a, igualmente, como
um sistema. Assim, no interior da família, os indivíduos podem constituir subsistemas,
podendo estes ser formados pela geração, sexo, interesse e/ ou função, havendo
diferentes níveis de poder, e onde os comportamentos de um membro afectam e
influenciam os outros membros. A família como unidade social, enfrenta uma série de
tarefas de desenvolvimento, diferindo a nível dos parâmetros culturais, mas possuindo
as mesmas raízes universais.” (MINUCHIN,1990). 4

2

http://www.democraciaberta.com/democracia_forum/ver_topico.php?t=402
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia#Conceito_de_fam.C3.ADlia
4
Idem
3
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3.2 Estruturas Familiares

A família assume uma estrutura característica. A estrutura familiar compõe-se de um
conjunto de indivíduos com condições e em posições, socialmente reconhecidas, e
com uma interacção regular e recorrente também ela, socialmente aprovada. A família
é unida por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente,
materialmente e reciprocamente durante uma vida e durante as gerações.

Nos últimos tempos, a família modificou as suas estruturas e organizou-se de diversas
formas, tendo em conta diversificados aspectos:5
 Aparecimento de novos valores face à sexualidade;
 Controlo da natalidade e adiamento da idade de maternidade;
 Entrada da mulher, de forma activa, no mercado de trabalho;
 Êxodo rural: separação das famílias, deixando os elementos mais velhos na
terra de origem;
 Industrialização (afastamento do pai do lar para ir trabalhar, com o abandono
das actividades de auto subsistência exercidas);
 Legalização do divórcio e consequente aumento da taxa de divórcios;
 Mudança de atitude em relação aos filhos e obrigações parentais;
 Redução da nupcialidade.

O surgimento de novas tipologias familiares deve-se a factores temporais, económicos,
históricos e sociais. A família tradicional constituída por avós, pais e filhos está a dar
origem, de forma frequente, a novos tipos de família.

A família pode então, assumir uma estrutura nuclear ou conjugal, que consiste num
homem, numa mulher e nos seus filhos, biológicos ou adoptados, habitando num
ambiente familiar comum.

5

http://www.democraciaberta.com/democracia_forum/ver_topico.php?t=295
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A família ampliada ou extensa é uma estrutura ampla, que consiste na família nuclear,
mais os parentes directos ou colaterais, existindo uma extensão das relações entre
pais e filhos para avós, pais e netos. Era a tipologia de família mais existente nos meios
rurais durante as décadas de 50 e 60.

Existem também famílias com uma estrutura de pais únicos ou monoparental,
derivando de famílias nucleares consequência de situações como o divórcio, óbito,
abandono de lar, ilegitimidade ou adopção de crianças por uma só.

Para além destas estruturas, existem também as denominadas de famílias alternativas,
sendo elas as famílias comunitárias e as famílias homossexuais.

As famílias comunitárias, ao contrário dos sistemas familiares tradicionais, onde a total
responsabilidade pela criação e educação das crianças se cinge aos pais e à escola,
nestas famílias, o papel dos pais é descentralizado, sendo as crianças da
responsabilidade de todos os membros adultos.

Nas famílias homossexuais existe uma ligação conjugal ou marital entre duas pessoas
do mesmo sexo, que podem incluir crianças adoptadas ou filhos biológicos de um ou
ambos os parceiros.

3.3 Socialização na Família

A família é o primeiro espaço onde cada indivíduo se insere, sendo neste contexto que
a pessoa se inicia na sociabilização que o levará à articulação com a comunidade.
Inicialmente a criança socializa-se a partir dos contactos com os familiares. A família
surge-nos como o primeiro agente de socialização. Ao nascer a criança não tem
“consciência” de si mesma, só a adquire através da comunicação e contacto com os
outros seres humanos. Este aparecimento pode ser considerado como um processo
natural. A criança vai aprendendo apenas aquilo que os seus familiares realizam.
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A família apresenta-se como unidade base da vida social. Assim, “o modo como resolve
as situações que a ela convergem, influencia quer o equilíbrio de cada elemento que a
constitui quer o seu próprio equilíbrio na relação que estabelece e mantém com o
meio”6.

A família funciona como o lugar onde se aprende a viver, a ser e a estar e onde inicia o
processo de consciencialização dos valores inerentes à sociedade.

A forma como os pais actuam enquanto tal determina aquilo que seus filhos serão
futuramente em adultos. Um relacionamento saudável entre ambos apesar de não ser
condição suficiente para o êxito do processo educativo, contribui em larga medida. A
hostilidade, a rejeição e a negligência dos filhos são vistos frequentemente como
indicadores de crianças desajustadas e problemáticas.

Os pais apresentam uma variedade de atitudes face aos seus filhos. Os pais designados
democráticos direccionam a sua postura para um relacionamento harmonioso, sem
contudo negligenciar a disciplina. Por outro lado, a autoridade irracional, arbitrária,
baseada no desejo de dominar o adolescente é rejeitada suscitando sentimentos
negativos que em alguns casos assumem uma natureza violenta.7

Desta forma podemos percepcionar a família como um sistema social. Por sistema
social entende-se “um complexo de elementos ou componentes que estão directa ou
indirectamente relacionados para um objecto comum (…) sendo capaz de mudar a sua
estrutura básica, organizacional e valores no sentido da sua própria sobrevivência e
viabilidade”8.

Assim a família será “uma unidade funcional formada por um conjunto de pessoas
(vivendo juntas), em interacção recíproca, constituindo um todo, de tal modo que o
comportamento de um dos seus elementos o afecta tendendo para o reequilíbrio
6

Fernando Nogueira Dias, Padrões de Comunicação na família do toxicodependente – uma análise sociológica, Instituto Piaget,
Stória Editores, Lisboa, 2001, pp.35
7
Susana Cristina Vale, O deficiente visual e as práticas de socialização: o estigma da diferença, Porto, 1999
8
Mª de Lurdes Teixeira, O alcoolismo e a mulher: percursos e vivências, Porto, 1995
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(homeostasia) e/ ou transformação (morfogenese), induzido por processos de
informação, permitindo-se a si próprio uma capacidade de adaptação à mudança,
porque está também em constante interacção com o ambiente exterior”9.

As situações e os problemas que se apresentam à família e a forma como processa
essas informações e resolve as questões são plenamente moldáveis da personalidade
da criança.

Esta permeabilidade à aprendizagem e assimilação de novos conhecimentos nos
primeiros anos de vida da criança, deve-se ao facto de a socialização se fazer por via
afectiva, revestida de uma forte componente emocional, sem que a criança tome
consciência dela. Tudo é natural e agradavelmente recebido. Como refere Guy Rocher,
“é o período de socialização mais intenso, é não só o período em que o ser humano
tem mais coisas a aprender (higiene, gostos culinários, maneiras, linguagens, etc.) mas
também aquele em que é mais plástico e está mais apto a aprender. (…) A sociedade
moderna tende todavia a prolongar cada vez mais na adolescência este período de
socialização intensa”10. Assim sendo, a responsabilidade da socialização primária é
como que repartida com outros agentes socializados neste final de infância
prolongado.

Importa de seguida apresentar alguns dados que motivaram a identificação da falta de
competências parentais como uma problemática concelhia, analisando não só alguns
indicadores como também os recursos da comunidade face a esta problemática.

9

Idem
Guy Rocher, Sociologia Geral 2, Editorial Presença, Lisboa, 1971, pp.12

10
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3.4 Equipas Multidisciplinares do Rendimento Social de Inserção
A Segurança Social intervém no concelho nas seguintes vertentes: Acção Social,
Rendimento Social de Inserção, Apoio aos Tribunais, apoio técnico às IPSS’s.

Para o efeito, tem destacado um técnico de serviço social que acompanha todas as
situações familiares que recorrem ao serviço em situação de fragilidade ou
vulnerabilidade social.

A sua actuação está direccionada para problemáticas como o alcoolismo, isolamento
social, violência doméstica, negligência familiar (crianças e idosos), deficiência, doença,
desemprego, problemas habitacionais e famílias em situação de carência económica.

Tem também competência a representatividade do serviço nas diferentes parcerias,
nomeadamente CPCJ, NLI e Conselho Municipal de Educação.

No âmbito da medida de política social RSI, instituída pela Lei n.º 13/2003, de 21 de
Maio (revoga o rendimento mínimo garantido previsto na Lei n.º 19-A/96, de 29 de
Junho e cria o rendimento social de inserção com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º70/2010, de 16 de Junho), o Centro Distrital de Viseu com a aprovação
do NLI celebrou protocolos com as IPSS’s do Concelho no sentido de constituição de
equipas multidisciplinares, ficando a coordenação técnica da responsabilidade do
coordenador do NLI que por força da lei é o representante da Segurança Social.

O acompanhamento dos beneficiários do rendimento social de inserção pelas equipas
multidisciplinares iniciou-se no concelho em Abril de 2005, através de um protocolo
entre o Centro Distrital de Segurança Social de Viseu e a Associação de Solidariedade
Social de Souselo.

Esta primeira equipa era constituída por uma Educadora Social e uma assistente social,
em que o objectivo era acompanhar 60 famílias.
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Posteriormente, em Outubro desse ano, foi revisto este protocolo e foram criadas
duas equipas, em que cada uma era constituída por uma técnica superior de serviço
social e um educador social. As duas equipas tinham ainda o apoio de uma psicóloga e
um assistente administrativo a meio tempo para cada equipa.

Face às alterações legislativas, em Junho de 2008, foram novamente reformuladas as
equipas que passaram a ser constituídas por três técnicos superiores a tempo inteiro
(assistente social, educador e psicólogo) e por três ajudantes de acção directa.

O território de acompanhamento destas equipas era constituído pelas freguesias de
Cinfães, São Cristóvão, Santiago de Piães, Tarouquela, Espadanedo e Souselo.
Encontravam-se em acompanhamento cerca de 320 agregados.

Em 2007, o Centro Distrital de Viseu celebrou, também, um protocolo com a
Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira para a constituição de
uma equipa, que iria acompanhar os beneficiários das freguesias de Nespereira,
Travanca, Fornelos, Moimenta num total de 100 processos, alargando para 150
processos com a inclusão posterior da freguesia de Santiago de Piães.

No terceiro trimestre de 2009, os parceiros sociais do CLASCINF propuseram ao
Centro Distrital de Segurança Social a constituição de uma outra equipa
multidisciplinar para trabalhar a parte alta do concelho.

No ano de 2010, e face à probabilidade de renovar o protocolo com a Associação
Solidariedade Social de Souselo e nos termos em que o mesmo foi assinado, esta
IPSS’s, deliberou permanecer apenas com uma equipa. Assim foi efectuado a
renovação do protocolo apenas com uma equipa, sedeada em Souselo a desenvolver a
sua acção nas freguesias de Souselo, Espadanedo e Tarouquela.

Face às novas condições previstas na adenda ao protocolo de Souselo, o Centro
Distrital de Viseu, juntamente com as instituições locais encetaram diligências junto do
Centro Social e Paroquial de Tendais para a transferência dessa equipa. A área de
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abrangência deste protocolo englobava as freguesias de Gralheira, Alhões, Ramires,
Bustelo, Ferreiros de Tendais, Tendais, Oliveira do Douro num total de 300 famílias.
Muito em breve esta equipa iniciará funções.

Presentemente a equipa multidisciplinar sedeada em Souselo acompanha as freguesias
de: Souselo Espadanedo, Tarouquela e S. Cristóvão de Nogueira. Por outro lado, a
equipa Multidisciplinar protocolada com a Associação de Solidariedade Social e
Recreativa de Nespereira acompanha as freguesias de Nespereira, Fornelos, Travanca,
Santiago de Piães e foi proposta pelo Centro Distrital de Segurança Social de Viseu uma
parte da freguesia de Cinfães, não se encontrando ainda em concretização.

Neste momento o concelho possui cerca de 710 acordos assinados, que resulta o
acompanhamento de 1865 beneficiários, quer pelas equipas dos protocolos quer pela
técnica de serviço social.

O papel destas equipas tem-se manifestado importantíssimo na promoção de
comportamentos saudáveis e de competências parentais e na prevenção de situações
de

risco/perigo.

Neste

sentido,

para

além

do

trabalho

decorrente

do

acompanhamento dos beneficiários de RSI, desenvolvem grupos de auto-ajuda na
questão do alcoolismo, promovem ateliês de costura e carpintaria, acções de
sensibilização em diferentes temáticas, rastreios e actividades lúdicas e pedagógicas
para grupos diferenciados. Fomentam também a participação dos beneficiários do RSI
nas acções desenvolvidas por outros parceiros, nomeadamente COLMEIA, PRIS, GIP,
entre outros.
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3.5 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens

As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) são instituições oficiais não
judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do
jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua segurança,
saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral, deliberando com
imparcialidade e independência. (art. 12º Lei n.º 147/99 de 1 de Setembro).

Destinam-se a crianças e jovens com menos de 18 anos ou a pessoa com menos de 21
anos que solicite a continuação da intervenção iniciada antes de atingir os 18 anos.

Segundo o n.º2 do artigo 3.º da LPCJ, considera-se que a criança ou o jovem está em
perigo quando, designadamente, se encontra numa das seguintes situações:
 Está abandonada ou vive entregue a si própria;
 Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;
 Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;
 É obrigada a actividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade,
dignidade e

situação pessoal

ou

prejudiciais à

sua

formação

ou

desenvolvimento;
 Está sujeita, de forma directa ou indirecta, a comportamentos que afectem
gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional;
 Assume comportamentos ou se entrega a actividades ou consumos que
afectem gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou
desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha a
guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Cinfães foi formalmente constituída
pela publicação da Portaria n.º 853/2006, de 23 de Agosto. De acordo com o relatório
anual aprovado no dia 31 de Janeiro de 2011 em reunião da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Cinfães, na sua modalidade alargada, foi possível constatar que
até 31 de Dezembro de 2010 esta CPCJ detinha um volume de 167 processos que
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comporta processos transitados do ano anterior, processos instaurados, processos
reabertos e processos arquivados. Eles apresentam-se a seguir melhor identificados:
Gráfico 33 - Volume Processual:

85

106

Transitados
Instaurados
Reabertos
Arquivados

10

72

Fonte: CPCJ Cinfães, Relatório Anual, Dezembro 2010

Como podemos verificar pelo gráfico 33, transitaram do ano de 2009 para o ano
transacto 85 processos de promoção e protecção. A acrescer a este valor, de Janeiro a
Dezembro de 2010 foram instaurados 72 novos processos e reabertos 10. No entanto,
durante este período foram arquivados 106 processos, o que significa que a 31 de
Dezembro de 2010 a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Cinfães detinha
67 processos activos.

Para a caracterização processual das crianças e jovens em perigo parece-nos
importante considerar para esta análise os 167 processos de promoção e protecção
que foram tramitados pelos membros da comissão na sua modalidade restrita, até 31
de Dezembro de 2010. Assim sendo, em seguida são apresentados os dados
constantes do relatório anual da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de
Cinfães.
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Quadro 26 - Caracterização da Criança/Jovem:
Idade

Sexo

Transitados
85

Instaurados
72

Reabertos
10

Global
167

Total
167

0-2

M
F

3
1

6
2

1
0

10
3

13

3-5

M
F

5
5

3
3

0
0

8
8

16

6-10

M
F

10
13

3
8

0
1

13
22

35

11-12

M
F

7
4

4
4

1
1

12
9

21

13-14

M
F

2
5

5
9

1
0

8
14

22

15-17

M
F

15
11

11
12

1
3

27
26

53

M
3
2
1
F
1
0
0
Fonte: CPCJ Cinfães, Relatório Anual - Dezembro de 2010

6
1

7

18-21

Como nos mostra o quadro 26, 32% dos processos são referentes a jovens com idades
entre os 15 e os 17 anos, procedido de 21% de crianças que possuem entre os 6 e os
10 anos. Além disso, podemos referir ainda que 38,3% das crianças e jovens sinalizados
têm menos que 10 anos e 62% têm mais de 11 anos.
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Gráfico 34 - Distribuição dos processos por freguesia:

30
26

23
18

17

10

3
1

10

9
4

8
4
2
0

2
0

Fonte: CPCJ Cinfães, Relatório Anual, Dezembro 2010

O gráfico precedente mostra-nos a distribuição dos processos por freguesia. Dos
méritos desta análise ressalta a freguesia de Souselo com 18% das sinalizações seguida
da freguesia de S. Cristóvão de Nogueira com 15,6% e da freguesia de Nespereira com
14% do total.

Como informação adicional podemos referir ainda que as problemáticas com maior
incidência na freguesia de Souselo referem-se ao uso de estupefacientes e aos maustratos psicológicos. Por outro lado, nas freguesias de Nespereira e S. Cristóvão a
problemática com maior ocorrência refere-se à negligência.
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Abandono

Gáfico 35 - Percentagem por problemática:
Abandono Escolar
Abuso Sexual
3% 1% 3% 1%
8%

Exploração de Trabalho
Infantil

3% 1%

Exposição a Comportamentos
Desviantes

12%
3%

Maus Tratos Físicos

43%
Maus Tratos Psicológicos
22%
Negligência
Prática Qualificada como
Crime
Prostituição
Uso de Estupefacientes

Fonte: CPCJ Cinfães, Relatório Anual, Dezembro 2010

Relativamente à distribuição dos processos segundo a tipologia de perigo, facilmente
se percebe que 43% dos processos tramitados no ano de 2010 dizem respeito à
problemática de negligência.

Neste contexto é importante definir este conceito. Segundo a tipologia de perigo
construída pela Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, existe
negligência quando as necessidades físicas básicas da criança e a sua segurança não
são atendidas por quem cuida dela (pais ou outros responsáveis), embora não de
uma forma manifestamente intencional de causar danos à criança.

Relativamente aos indicadores que nos permitam apontar para a existência desta
problemática, eles podem passar: pelas necessidades médicas não atendidas
(controlos médicos, vacinas, feridas, doenças); repetidos acidentes domésticos por
negligência; períodos prolongados da criança entregue a si própria (isto depende da
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idade) sem supervisão de adultos, fome e falta de protecção do frio. Para que se possa
falar desta situação requer que algum(s) destes indicadores se verifiquem de forma
reiterada.
Quadro 27 – Evolução das problemáticas:
Problemáticas

2007

2008

2009

2010

Abandono

3

7

4

2

Abandono escolar
Abuso sexual
Corrupção de menores
Exercício abusivo da autoridade
Exploração do trabalho infantil
Exposição a modelos de comportamento desviantes
Ingestão de bebidas alcoólicas
Maus tratos físicos
Maus tratos psicológicos/abuso emocional
Mendicidade
Negligência
Pornografia infantil
Problemas de saúde
Prostituição infantil
Uso de estupefacientes
Prática de facto qualificado como crime

33
5
0
0
0
0
2
10
13
0
32
0
1
0
0
1

27
6
0
2
0
3
0
10
8
0
77
0
2
0
0
3

21
4
0
0
1
16
0
4
25
0
87
0
0
0
2
8

13
5
0
0
1
20
0
5
37
0
72
0
0
1
5
0

Fonte: CPCJ Cinfães, Relatório Anual, Dezembro 2010

No contexto desta problemática social importa analisar a evolução das situações de
perigo desde 2007. Pelo cálculo dos valores correspondentes percebe-se que a
situação de perigo que sofreu maior evolução foi a negligência com uma variação
positiva de 55,6%. No entanto, foi no ano de 2009 que esta problemática atingiu o
valor mais elevado, apresentando 53% dos processos sinalizados naquele ano. Nesta
análise não podemos deixar de destacar a diminuição gradual do abandono escolar,
entre 2007 e 2010, apresentando uma variação negativa de 61%. Esta diminuição
poderá ser justificada pelo aumento do número de respostas em contexto escolar,
nomeadamente pela constituição das equipas TEIP (Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária) e pela própria intervenção das já faladas Equipas de Apoio à
Integração Escolar, promovidas pela CPCJ de Cinfães.
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Ainda nesta caracterização e no mesmo período, a tipologia referente aos maus tratos
psicológicos/abuso emocional sofreu uma variação positiva de 62%. Este tipo de perigo
decorre quando não são tomadas em consideração as necessidades psicológicas da
criança, particularmente as que têm a ver com as relações interpessoais e com a
auto-estima (por exemplo, rebaixar/vexar a criança, aterrorizá-la, privá-la de relações
sociais, insultá-la, ignorar as suas necessidades emocionais e de estimulação,
evidente frieza afectiva. À semelhança dos outros tipos de perigo, requer que
algum(s) indicador(es) ocorram de forma reiterada.

Esta condição de perigo está comummente relacionada com as situações de violência
doméstica que cada vez mais são sinalizadas pelas entidades competentes à CPCJ na
medida em que a grande maioria das famílias têm crianças e jovens a cargo.
Gráfico 36 – Evolução do número de processos activos no período 2006-2010:

21

121

104

93

61

Fonte: CPCJ Cinfães, Relatório Anual, Dezembro 2010

Como podemos analisar no gráfico precedente, o número de processos de promoção e
protecção activos tem diminuído significativamente. Se em 2007 a CPCJ encerrou o
ano com 121 processos activos, em 2010 esse valor desceu para 61, tendo-se
verificado uma diminuição de cerca de 50%.
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Gráfico 37 – Distribuição dos processos arquivados:

Arquivados
Liminarmente
32

Total de Arquivados
106

Arquivados
74

Fonte: CPCJ Cinfães, Relatório Anual, Dezembro 2010

Como já tínhamos apontado anteriormente, no decorrer do ano de 2010 foram
arquivados 106 processos. Deste total, 30% foram arquivados liminarmente, podendo
esta situação ter ocorrido perante a existência de um ou alguns destes factores:
situação de perigo não se confirmar, por ausência de consentimento para a
intervenção, por incompetência territorial, entre outros. Por outro lado, 70% dos
processos foram arquivados após a aplicação e execução da(s) medida(s) de promoção
e protecção.
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3.6 Contrato Local de Desenvolvimento Social – Projecto COLMEIA

Como já vimos no capítulo sobre a problemática do Desemprego/Formação, o
Contrato Local de Desenvolvimento Social, materializado no concelho de Cinfães pelo
Projecto “COLMEIA”, centra-se em 4 eixos fundamentais, sendo que um deles diz
respeito à Intervenção Familiar e Parental. Neste eixo de intervenção prevê-se que
sejam dinamizadas acções que incidam sobre o desenvolvimento de competências
pessoais, sociais e de cidadania.

Assim pensado, o projecto “COLMEIA”, para além do seu plano de acção específico,
tem trabalhado em parceria com outros projectos já mencionados no presente
documento, tais como os projectos “Medir o Risco” e “Independências” e com as
equipas multidisciplinares do Rendimento Social de Inserção.

No âmbito deste projecto foi criado um espaço denominado por “Sítio da Família”, que
tem como objectivo o desenvolvimento de acções de apoio a indivíduos pertencentes
a famílias em situação de risco e/ou exclusão social, designadamente treino de
competências pessoais, parentais, sociais, planeamento familiar, acções de
informação/formação para a cidadania e direitos humanos, gestão doméstica e
constituição de grupos de auto ajuda, entre outros.

Até ao momento, o Sítio da Família dinamizou as seguintes actividades:
 Crescer Saudável | Cinfães | 26. Março. 2010 | 1h30m | 6 Encarregados de
Educação;
 Casa de Pais, Escola de Filhos | Nespereira | 26. Abril a 21. Maio. 2010| 50h |
17 Beneficiários RSI;
 Alimentação Saudável | Nespereira | 1. Jul. 2010 | 1h30m | 13 encarregados
educação;
 Pais à Maneira | Souselo | 11.Junho e 12.Julho.2010 | 25 h | 11 Beneficiários
RSI;
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 Desde Outubro de 2010 que o Sítio da Família recuperou o Conselho InterTécnicos que tem como objectivo articular as diversas intervenções sociais no
sentido de evitar a sobreposição das mesmas.

Quadro 28 - Destinatários directos do eixo de Intervenção Familiar e Parental:
Homens

Mulheres

TOTAL

28

85

113

Fonte: Projecto Colmeia – Março 2011

Como podemos observar pelo quadro supra, 113 pessoas já participaram em sessões
de intervenção familiar e parental que tem como objectivo dotar os mesmos de
competências pessoais, sociais e parentais.
Quadro 29 – Pessoas abrangidas pelo Sítio da Família:
Homens

Mulheres

TOTAL

21

79

100

Fonte: Projecto Colmeia – Março 2011

Por outro lado, e relativamente às pessoas abrangidas pelo Sítio da Família, podemos
constatar que este projecto já abrangeu 100.
Quadro 30 - Pessoas que adquiriram competências, segundo as áreas de intervenção:
Áreas de Intervenção

TOTAL

Planeamento Familiar

17

Cidadania e Direitos Humanos

34

Desenvolvimento Pessoal

95

Gestão Doméstica

46

Educação parental

65

TOTAL

257

Fonte: Projecto Colmeia – Março 2011
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No que diz respeito às pessoas que adquiriram competências segundo as áreas de
intervenção, verifica-se que já participaram nestas sessões 257 pessoas, das quais 37%
desenvolveram as suas competências na área do desenvolvimento pessoal e 25% na
área da educação parental.

3.7 Projecto “MEDIR O RISCO”

No âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), e de acordo com o
levantamento efectuado pela Equipa do Instituto da Droga e Toxicodependência em
articulação com os parceiros locais foi feito um diagnóstico do território, no que diz
respeito às drogas ilícitas. A partir dessa análise foi possível sinalizar e caracterizar os
principais grupos e contextos prioritários e definir as principais linhas orientadoras da
intervenção.

Um desses grupos é constituído por 50 encarregados de educação/pais em situação de
vulnerabilidade social, que pertencem a dois agrupamentos escolares (Souselo e
Cinfães). Este grupo é caracterizado por situações de precariedade económica,
desemprego, baixas qualificações escolares e profissionais. Apresentam ainda, baixas
expectativas escolares em relação aos filhos e baixas competências parentais. Foram
ainda identificados problemas associados ao consumo de substâncias psicoactivas
lícitas e ilícitas e situações de violência doméstica.

A intervenção no âmbito deste projecto pretende apoiar as famílias identificadas, que
apresentem deficientes competências em termos pessoais, sociais e parentais, não
podendo oferecer o suporte familiar aos jovens.

Assim, se por um lado, se apoia o desenvolvimento das crianças em contexto escolar,
no âmbito da prevenção de comportamentos de risco, por outro procura-se com
grupos de pais desenvolver questões básicas do quotidiano e da vida doméstica, mas
também competências mais complexas no domínio da parentalidade.
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Neste sentido, estão a ser implementados dois programas específicos para trabalhar
estas questões.
3.7.1 Programa “Ser Família” – Universidade do Minho

O programa “Ser Família” surgiu como tese de mestrado com o nome de: “Ser família construção, implementação e avaliação de um Programa de educação parental”,
desenvolvido em 2003, pela Mestre Maria José dos Santos Ribeiro, na Universidade do
Minho.

“Este programa integra conceitos dos modelos teóricos reflexivo e adleriano, bem
como de algumas abordagens que se enquadram no âmbito da Psicologia Positiva,
especificamente nas temáticas do optimismo e estilo explicativo, inteligência
emocional e bem-estar subjectivo”.

Construído para uma população-alvo de nível socioeconómico carenciado. (...)
”Conclui-se que o programa Ser Família tem um impacto positivo junto das figuras
parentais nas seguintes áreas: auto-estima; expressão de sentimentos positivos e autoregulação

de

sentimentos

negativos;

atitudes

de

optimismo

perante

as

dificuldades/adversidades e perante a vida/as pessoas.”11

O programa foi apresentado a um primeiro grupo de 10 pais/educadores, beneficiários
de RSI, funcionando semanalmente, durante 90 min, ao longo de 12 sessões.

“Os resultados encorajadores deste estudo, sobretudo ao nível da promoção, junto das
figuras parentais, da auto-estima, da capacidade de regulação emocional e expressão
de sentimentos positivos, bem como de atitudes de optimismo perante as
dificuldades/adversidades e perante a vida/as pessoas, levam-nos a crer que ainda que
as suas vivências sejam marcadas pela tensão emocional que advém de recursos
limitados e de modelos de papéis de alguma forma desestruturados, é efectivamente
11

Ribeiro, Maria José dos Santos, Ser Família Construção, implementação e avaliação de um programa de Educação Parental,
Universidade do Minho. Instituto de Educação e Psicologia, Braga, Outubro de 2003, resumo
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possível ajudar mães e pais no desempenho das suas funções educativas,
proporcionando-lhes, simultaneamente, sentimentos de bem-estar consigo próprios e
com os outros.”12

No que diz respeito ao projecto, é um grupo constituído apenas por senhoras, com
idades compreendidas entre os 25 aos 55 anos de idade, sendo, contudo que a média
de idades ronda os 39 anos. O denominador comum é o facto de todas terem filhos em
idade escolar, a frequentar o Agrupamento de Escolas de Souselo, e a quase totalidade
das crianças também se encontrar a desenvolver o programa de competências “Janela
Indiscreta”.
Gráfico 38 - Faixa Etária da Janela Indiscreta:
4
4
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2

2

2

1

1

1
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Fonte: PRI “Medir o Risco”, Outubro 2010

Gráfico 39 - Estado Civil:

3
Casado/união de facto
Divorciado
7

Fonte: PRI “Medir o Risco”, Outubro 2010

No que diz respeito ao estado civil, a maioria das senhoras está casada ou vivem em
união de facto.
12

Ribeiro, Maria José dos Santos, Ser Família Construção, implementação e avaliação de um programa de Educação Parental,
Universidade do Minho. Instituto de Educação e Psicologia, Braga, Outubro de 2003,
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3.8 Em Busca do Tesouro das Famílias

Este programa foi desenvolvido no Gabinete de Atendimento à Família, em
Viana do Castelo coordenado pela Psicóloga Ana Melo. A primeira edição foi financiada
pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência.

“O "Em Busca do Tesouro das Famílias" apresenta-se como um programa de
prevenção em meio familiar, de média/longa duração, dirigido a famílias com crianças
entre os seis e os doze anos.”13

Pode ser utilizado como programa de aplicação selectiva ou universal. Desenrola-se
em sessões semanais de hora e meia, com sessões paralelas para pais e filhos.

A segunda edição, desenvolvida no Gabinete de Atendimento à Família, no âmbito do
projecto "Famílias em Missão", foi financiada pelo Programa de Intervenção
Focalizada, do Instituto da Droga e da Dependência.

As sessões das crianças contam a história de dois irmãos que vão à procura de um
tesouro com as suas famílias, sendo apoiadas quer por materiais em formato de banda
desenhada, quer por uma aplicação multimédia com a história animada.

“O programa assenta na metáfora de uma caça ao tesouro, estabelecendo-se a
analogia entre a vida da família e a procura de um tesouro, podendo este ser o bemestar e felicidade da família, a preparação para o futuro, ou qualquer outro objectivo
relacionado com o seu fortalecimento. Ao longo da história são abordados os
equipamentos necessários e as provas a ultrapassar para que as famílias ajudem as
crianças a melhor prepararem o seu futuro. A cada etapa da caça ao tesouro
corresponde uma variável - chave do funcionamento parental, familiar e de

13

http://www.gaf.pt/tesourofamilias/
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competências de vida das crianças, que são ensaiadas de forma lúdica, interactiva e
colaborativa.”14

Este programa iniciará, no concelho de Cinfães, durante o ano de 2011 para um grupo
de técnicos de intervenção social das diversas instituições locais, assegurado numa
fase inicial pelo projecto “Colmeia”.

3.9 Políticas Municipais de Apoio à Família
A definição de uma política de família deve ter por base o princípio de que a família é
um marco de coexistência e coesão social insubstituível para a vida e o bem-estar da
população.

Neste contexto, importa que, reconhecendo o indispensável papel da família na nossa
sociedade, se propicie o exercício das suas responsabilidades com maiores e melhores
garantias, favorecendo a existência de famílias estáveis, saudáveis e funcionais.

As políticas públicas têm assim que estar, também, atentas aos sinais e às
necessidades das famílias, mas também a uma articulação entre os recursos existentes
locais, capacitando as instituições para um trabalho em rede, evitando a sobreposição.
Neste sentido, tem-se procurado dotar os técnicos de competências para intervir junto
da família, procurando momentos de reflexão, formação e partilha (técnicos e
instituições de áreas diferentes). Exemplo disto mesmo é a organização da Semana
Social – Sentido Social, que iniciou em 2009. Na última Semana Social que decorreu em
Maio de 2011, realizou-se uma formação provida pela APAV (associação de Apoio à
Vítima) financiada pelo projecto “Colmeia” (CLDS), Projecto “Medir o Risco” (PRI) e
Autarquia.

Assim pensado, apresentam-se de seguida algumas políticas municipais de apoio à
família (quer sejam de âmbito nacional, regional ou local):

14

Idem
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Área de actuação

Actividades
Actividades de Enriquecimento Curricular para
o 1.º CEB: Informática, Educação Física, Inglês e
Música;
Manuais e material escolares gratuitos para o
1.º CEB

Transportes escolares gratuitos até ao 12.º ano

Educação
Prolongamento de horário no Pré-escolar
Atribuição de Bolsas de Estudo em parceria
com o Rotary Club de Cinfães
Atribuição de prémios de mérito escolar

Saúde
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Serviço de Refeições em todas as escolas do
Pré-escolar e 1.º CEB
Aquisição da aplicação informática da
Universidade de Aveiro (Plataforma de Ensino
Assistido)
Implementação do Programa PASSE (Programa
Alimentação Saudável em Saúde Escolar)
Atribuição de Ajudas Técnicas a famílias
carenciadas através do Banco Local de

Cronograma
Desde o ano lectivo
2005/2006

2008/2009- Escalão A e B
2009/2010- Totalidade dos
alunos
2009/2010- 1.º CEB ao
Ensino Secundário
2010/2011- pré-escolar
(para alunos que distam a
mais de 3Km da escola)
Desde o ano lectivo
2005/2006
2005

Indicadores
Desde este ano lectivo foram
abrangidos todos os alunos do
1.º CEB;
29 postos de trabalho criados
No presente ano lectivo foram
abrangidos 910 alunos
(2010/2011)
1500 transportados
(2010/2011)

- Em 18 salas do J.I num
universo de 23 salas
(2010/2011)
10 bolsas (2010/2011)

Desde o ano lectivo
2007/2008
Desde o ano lectivo
2005/2006
Ano lectivo 2010/2011

11 alunos/ano lectivo

2010

Todos os alunos do 1.º CEB e
Pré-escolar
Pelo BLVC foram já deferidos
27 pedidos de ajudas técnicas

2009

Todos os alunos do 1.º CEB e
Pré-escolar
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Voluntariado de Cinfães e do Centro Distrital de
Segurança Social
Unidade de Cuidados Continuados de Longa
Duração
Gratuitidade na compra da Vacina PREVENAR
Serviço Básico de Urgência
Protocolo com os Projectos de Respostas
Integradas “Medir o Risco” e “Independências”
Unidade Móvel de Saúde
Alargamento e/ou criação de respostas sociais:
Centro Social de Tendais
Associação de Nespereira
Associação de Souselo
Santa Casa da Misericórdia
Associação de Espadanedo

2010
Desde 19 de Agosto de 2008
2009
Desde Dezembro de 2009
2005

IDOSOS:
Ano de 2006 – 288 idosos
Em 2011/2012 – 491 idosos
DEFICIÊNCIA:
2006 – Sem respostas
2011/2012 – 30 Utentes
valência de CAO, 24 para Lar
Residencial, 40 SAD
INFÂNCIA:
2006 – 25 Crianças
2011/2012 – 103 Crianças
Alargamento para 10 utentes

Acção Social
Aumento dos Acordos de Cooperação no
serviço SAD: Associação de Infância e 3.ªidade
S. Sebastião
Aumento dos postos de trabalho na área social
com o alargamento das respostas sociais
Implementação do Programa Rede Social
Integração na Plataforma Supra concelhia do
Tâmega e Sousa – Redes Sociais
Protocolo com o CLDS “Projecto Colmeia”
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Esta unidade irá abranger 40
utentes
Desde 2008 foram
administradas 1037 doses

Vide problemática
Envelhecimento/Deficiência.
Desde Junho de 2004
2006
2009

Vide problemática
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Desemprego/Formação
Protocolo com o Instituto de Segurança Social
para a constituição da CPCJ Cinfães
Ajuda alimentar para carenciados
Complemento Solidário para Idosos
Parceria Rotary Club Cinfães e a CPCJ de
Cinfães para a requalificação habitacional de
famílias carenciadas com menores a cargo, com
o projecto “Banho Novo”.
Fonte: Rede Social de Cinfães, 2011.
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Agosto de 2006
Desde 2005 através da
Associação de Souselo.
2005
2010

1341 beneficiários (2010)
Comparticipação de 2500€
dividido por três famílias do
Concelho.
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ANÁLISE S.W.O.T. – FALTA DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS

FORÇAS


Equipas Multidisciplinares de Rendimento Social

FRAQUEZAS


de Inserção;





Falta de formação em cidadania e outros valores
sociais;

Equipas TEIP (gabinete de apoio ao aluno e à



Comodismo social;

família);



Toxicodependência (alcoolismo e drogas ilícitas);

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de



Falta de expectativas dos pais;

Cinfães;



Ausência de diálogo e acompanhamento familiar;

Projecto Colmeia e Projecto de Respostas



Vigilância deficitária por parte dos pais;

Integradas;



Demissão dos pais do papel de educadores;

Serviço de Educação e Acção Social da



Preconceitos e rotulagem das famílias socialmente

Autarquia;

vulneráveis;



Acção Social da Segurança Social;



Recusa na ajuda técnica;



Associação de Pais;



Sobreposição dos serviços na intervenção junto das



Associações Desportivas, Culturais, Recreativas,
Juvenis e de Solidariedade Social;

famílias (articulação insuficiente);


Necessidade em qualificar a intervenção social junto



Escuteiros;

das famílias com equipas multidisciplinares e multi-



Existência de retaguarda familiar e boa rede de

institucionais no sentido de serem trabalhadas as

vizinhança.

especificidades das competências parentais.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS



PAFAP;



Falta de valores transmitidos pelos mass media;



Comissão para a Igualdade de Género;



Contenção Orçamental;



Associação Portuguesa de Apoio à Vítima;



Perda crescente do conceito de família.



Associação para a Promoção Social e Profissional
de Castelo de Paiva;



Lei da Parentalidade;



Ofertas Formativas (jovens e adultos).
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4. HABITAÇÃO

A habitação constitui-se, nos dias de hoje, como uma questão central na qualidade de
vida e na promoção da dignidade humana da população. A habitação poderá ser
perspectivada como um factor de inclusão/exclusão social, é primordial que se dê
importância a estas questões capaz de dar resposta às famílias e às suas necessidades,
numa óptica de melhorar as suas condições de vida e no sentido de lhes conferir um
carácter pleno de direitos, onde a habitação, mais do que um espaço físico, consiga
consciencializar os indivíduos e famílias de aposta na sua própria inclusão e direito à
participação na sociedade.

As necessidades habitacionais poderão ser de vária ordem. Inexistência de
saneamento básico, electricidade, degradação profunda das infra-estruturas, ou até
mesmo, inexistência de habitação e as longas listas de espera para integração em
habitação social municipal. A necessidade de integração em fogos sociais poderá ter
diversos factores, como o desalojamento, a incapacidade de aquisição própria ou até
de arrendamento habitacional no mercado livre.

Por vezes estas fragilidades habitacionais provocam a desestruturação e a
desintegração familiar, dado que nem sempre as famílias conseguem fazer face à
situação vivenciada.

“A falta de casas gera o constrangimento e a angústia; a vetustez e as más
condições de habitabilidade provocam o desconforto e a insegurança; o
afastamento do local de trabalho e as elevadas despesas com a habitação
das gerações mais jovens retiram a um grande número de famílias o tempo e
os meios para o lazer e para a satisfação de outras necessidades. A
insalubridade, a promiscuidade e a desesperança afectam gravemente a
vivência individual e colectiva, a saúde física e psicológica dos que se vêem
remetidos a esta sorte. A mortalidade infantil, o insucesso escolar, o
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absentismo e o baixo rendimento no trabalho são fenómenos que, embora
radiquem

na

irracional

organização

da

sociedade,

se

encontram

directamente associados às más condições de habitabilidade e à urbanização
“demencial” predominante em países como o nosso.” (Ferreira, 1986:18)

Relativamente aos dados da habitação Segundo o Diagnóstico Social de Cinfães (2006),
existem no Concelho 10563 alojamentos familiares, dos quais 7303 são de residência
habitual.

Fazendo uma análise ao tipo de instalações existentes nos alojamentos familiares
constata-se que, em 2001, ainda se verifica a existência de 0,8% de alojamentos sem
electricidade, 8% sem retrete, 11,3% sem água canalizada e 28% não possuem
instalações de banho ou duche.

Ainda segundo o mesmo documento e no que concerne às instalações sanitárias e ao
abastecimento de água, podem-se observar os quadros seguintes:
Quadro 31 - Número de alojamentos em Cinfães, segundo as condições sanitárias:
Instalações Sanitárias (Retrete/Esgotos)
Com retrete no alojamento

Cinfães

Com dispositivo de descarga

Total

7303

Sem dispositivo de descarga

Rede

Rede

Outros

Rede

Rede

Outros

Pública

Privada

Casos

Privada

Pública

Casos

797

4480

130

22

407

699

Retrete

Sem

Fora

Retrete

181

587

Fonte: INE, Censos 2001

Pode concluir-se que dos alojamentos com retrete, apenas 12,2% estão ligados à rede
pública de esgotos, facto que espelha a reduzida taxa de cobertura de saneamento
básico existente no ano de 2001.
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Quadro 32 - Número de alojamentos, segundo o abastecimento de água:
Cinfães
Total

Com água canalizada no

Com água canalizada

alojamento

fora do alojamento

Sem água canalizada

Rede Pública

Rede Privada

mas no edifício

Fontanário

Poço ou furo

Outro

1656

4683

139

709

82

34

7303

Fonte: INE, Censos 2001

Por outro lado, no que diz respeito ao abastecimento de água nos alojamentos de
residência habitual, constatamos que 87% dos mesmos possuem água canalizada, dos
quais 74% provêm da rede privada.
Quadro 33 - Variação do número de edifícios, 1991 e 2001:
EDIFÍCIOS
1991

2001

Variação (%)

9498

9864

3,9%

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001

De acordo com o Diagnóstico Social referente à variação do número de edifícios entre
1991 e 2001, verificamos que se assistiu a uma evolução desse mesmo número,
reflectindo-se, por isso, numa variação positiva em cerca de 3,9%. No entanto, esta
variação é muito inferior ao nível da variação verificada no País, no Norte e na NUT III,
na medida em que Portugal teve uma variação a situar-se nos 11,1%, o Norte nos
12,9% e o Tâmega nos 18%.
Quadro 34 - Edifícios segundo a época de construção:
Época de Construção
<1919

1576

1919-

1946-

1961-

1971-

1981-

1986-

1991-

1996-

1945

1960

1970

1980

1985

1990

1995

2001

1114

696

821

1516

1104

877

987

1173

Total

9864

Fonte: INE, Censos 2001

No que concerne aos edifícios segundo a época de construção, pelos dados dos Censos
2001, podemos facilmente concluir que se registou um aumento muito significativo na
construção de edificações nos últimos 30 anos (57%) e em particular nos últimos 10
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anos (22%). Porém, constatamos que 16% dos edifícios foram construídos antes de
1919 e 43% foram edificados antes de 1970 o que faz com que o Concelho de Cinfães
apresente ainda um parque habitacional antigo.

Segundo o Diagnóstico Social e de acordo com a estatística, 61% dos edifícios
necessitam ser reparados ao nível das estruturas, 64% necessitam de reparação ao
nível da cobertura e que 65% do parque habitacional necessita de reparações no
exterior, nomeadamente nas paredes e caixilharias. Do total do Concelho, 54% dos
edifícios carecem de obras de reparação.

Relativamente aos edifícios construídos antes de 1919, verifica-se que, em média, 93%
precisam de reparações na estrutura, na cobertura e no exterior. De registar que,
apenas os edifícios construídos a partir da década de 80 não exigem obras de
restauração.

Deste cenário, concluímos que a habitação no Concelho de Cinfães pauta-se, assim,
por problemas estruturais que decorrem da antiguidade e da degradação dos edifícios.

4.1 Acção Social Municipal

Em termos de acção social municipal e no que concerne aos pedidos de melhorias
habitacionais para famílias carenciadas, a Câmara Municipal de Cinfães dispõe de uma
comparticipação até ao limite máximo de 3000€ em materiais de construção. Para o
efeito, é realizado um relatório social da situação sócio-económica do agregado
familiar e um relatório técnico das obras necessárias para a melhoria da habitação.

Os pedidos de apoio habitacional têm natureza diversa. Prendem-se com:
 Pedidos de habitação que englobam situações de pessoas sem-abrigo,
separações conjugais em que um dos elementos fica sem lar, mulheres vítimas
de maus-tratos, pessoas a residir em barracas ou casas em risco de ruir, entre
outros;
97

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011
 Situações socioeconómicas muito difíceis e que não permitam aos agregados
satisfazerem as necessidades básicas;
 Obras em habitações degradadas sem condições mínimas de segurança e de
habitabilidade;
 Casas sobre ocupadas que se referem a situações de famílias a viver em
habitações cujo índice de ocupação é elevado;
 Ordens de despejo que englobam situações de indivíduos/famílias que foram
ou estão para ser despejados e não têm casa para residir ou condições para
arrendar uma habitação;
 Casas sinistradas por incêndios decorrentes de acidentes domésticos ou fruto
de incêndios florestais;
 Obras de adaptação para a população portadora de deficiência.

Além disto, para os naturais e/ou residentes no concelho de Cinfães, com idades
compreendidas entre os 18 e os 30 anos, a Autarquia concede uma redução de 50%
em todas as taxas e licenças que visem a construção, reconstrução e ampliação de
edifícios para fins de habitação própria (Regulamento de liquidação e cobrança de
taxas municipais).

Por outro lado, o Instituto de Segurança Social, I.P. através da Lei n.º13/2003, de 21 de
Maio concedia, no âmbito do artigo 19.º, a possibilidade dos beneficiários do
Rendimento Social de Inserção usufruírem dos apoios complementares, nos quais
estavam incluídos os apoios à saúde, educação, habitação e transportes. No que diz
respeito à habitação eram apoiadas pequenas obras (substituição de janelas, portas,
aquisição de electrodomésticos, mão-de-obra, construção de WC) e apoio no
pagamento da renda. Para as pessoas que não usufruíam desta prestação, este apoio
também era possível através da acção social da Segurança Social. No entanto, com a
publicação do Decreto-Lei n.º70/2010, de 16 de Junho, foram revogados os apoios
complementares previstos no artigo 19.º da Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio.
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4.1.1 SOLARH

O Programa de apoio financeiro especial, designado por SOLARH, destina-se a financiar
sob a forma de empréstimo, sem juros, a conceder pelo Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), a realização de obras de conservação ordinária ou
extraordinária e de beneficiação nos seguintes casos:

1. Em habitação própria permanente de indivíduos ou agregados
familiares que preencham as condições previstas no Decreto-Lei n.º
39/2001, de 9 de Fevereiro;
2. Em habitações devolutas de que sejam proprietários os municípios, as
instituições particulares de solidariedade social, as pessoas colectivos de
utilidade pública administrativa que prosseguem fins assistenciais e as
cooperativas de habitação e construção;
3. Em habitações devolutas de que sejam proprietárias pessoas singulares.

O financiamento concedido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana,
antigo Instituto nacional de Estatística (INH) atinge o valor máximo de 11971,15€ e a
duração do empréstimo poderá ir até 30 anos.

A Câmara Municipal de Cinfães estabeleceu a parceria com o referido instituto, em
2001.

4.1.2 PROHABITA
O PROHABITA é um Programa de Financiamento para Acesso à Habitação, que visa a
resolução de situações de grave carência habitacional de agregados familiares
residentes no território nacional.

O PROHABITA é concretizado mediante a celebração de acordos entre os municípios e
o INH que têm por objecto a repartição de encargos, responsabilidades e benefícios
entre os próprios municípios e a administração central.
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O valor global do financiamento a considerar no acordo de colaboração é calculado em
função do valor do investimento total estimado para a construção, aquisição, a
reabilitação e ou o arrendamento das habitações. Cabe ao IHRU conceder os
financiamentos, sob a forma de comparticipação ou empréstimo.

Em 2011 foi feita uma candidatura para a reconstrução de vinte habitações. A ideia
central seria reconstruir o Bairro S. Sebastião, devido à sua antiguidade e degradação,
que satisfizesse as necessidades dos agregados residentes.

Consta ainda na candidatura a reabilitação de nove escolas primárias devolutas, que
serão utilizadas como habitações sociais. Estas infra-estruturas serão mais um
instrumento que visa proporcionar uma melhor qualidade de vida às famílias mais
carenciadas do Concelho.
Foi proposto a construção de cinco habitações de tipologia T1, oito de T2, seis de T3 e
de uma de T4. Para este candidatura foram propostos quinze agregados com
requerentes femininos e cinco com requerentes masculinos.

Gráfico 40 - Número de candidaturas para construção por tipologia:
5%
25%

30%

T1
T2
T3
T4
40%

Fonte: Gabinete de Acção Social – Câmara Municipal de Cinfães, Junho de 2011

Pela análise do gráfico 40 observamos que 40% das construções sugeridas na
candidatura para construção de habitações apresentam tipologia T2.

Foram ainda propostas a reabilitação de nove antigas escolas primárias, que seriam
utilizadas para habitação social e dariam resposta às necessidades de dez agregados
familiares. Para esta candidatura foram sugeridos seis agregados com requerentes
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femininos e quatro com requerentes masculinos. Constatamos que os agregados
indicados são provenientes das freguesias de Espadanedo, Ferreiros de Tendais,
Fornelos, Nespereira, Tarouquela, Travanca e Souselo.

Gráfico 41 - Número de famílias na candidatura por freguesia:

20%

30%

Espadanedo
Ferreiros de Tendais
Fornelos

10%

Nespereira
Tarouquela

10%

10%
10%

10%

Travanca
Souselo

Fonte: Gabinete de Acção Social – Câmara Municipal de Cinfães, Junho de 2011

No que concerne à distribuição dos agregados familiares por freguesias, observamos
uma maior prevalência de famílias provenientes da freguesia de Souselo, obtendo uma
percentagem de 30%, seguindo-se de Espadanedo que ocupa 20%.

Mediante a área das escolas e o número de pessoas por agregado foi proposto que as
escolas fossem recuperadas de modo a que 40% apresentassem tipologia T1, 40%
tipologias T2 e 20% T3.
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Gráfico 42 - Reabilitação por tipologia:

20%

40%

T1
T2
T3

40%

Quadro 35 - Faixa etária dos requerentes:
Faixa etária

Total

<=19 anos

0

20-30 anos

0

31-40 anos

3

41-50 anos

5

51-60 anos

0

61-70 anos

2

71-80 anos

0

>= 80 anos

0

Desconhecida

0

Total

10

Fonte: Gabinete de Acção Social – Câmara Municipal de Cinfães, Julho de 2011

No que se refere à faixa etária dos requerentes, observamos que 50% se encontra
entre os 41 e os 50 anos de idade e 30% entre os 31 e os 40 anos de idade.

De salientar que esta candidatura foi enviada no mês de Maio de 2011 para o INH e
está a ser analisada pelo IHRU para posteriormente ser aprovada.

4.1.3 PORTA 65

A PORTA 65 é um programa de apoio ao arrendamento jovem, que têm por objectivo
estimular os estilos de vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, em família
ou em coabitação jovem, a dinamização do mercado de arrendamento, criando assim
condições de mobilidade residencial, enquanto factores de desenvolvimento
equilibrado das comunidades.

Conforme decreto-lei 43/2010, de 30 Abril e a portaria nº277-A de 2010, de 21 de
Maio, existem quatro períodos de candidatura por ano, nos quais se podem candidatar
jovens de idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30, e em caso de ser casal um
dos elementos pode ter até 32 anos. O apoio é concedido pelo período de 12 meses,
podendo ter candidaturas subsequentes até ao limite de 36 meses.
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Este programa apoia o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma
percentagem do valor da renda como subvenção mensal, o valor máximo da renda é
calculada mediante tipologia da habitação, sendo que:
 T0 e T1- 268€;
 T2 e T3- 381€;
 T4 e T5- 484€.

Os técnicos do gabinete de acção social deste município auxiliam, quando solicitados,
os jovens a submeter as candidaturas para a “Porta 65”. Em Dezembro de 2010 foram
submetidas duas candidaturas, sendo uma delas aprovadas e a outra rejeitada por não
entrega de documentação solicitada. Em ambas os requerentes eram do sexo
feminino.
No período de Abril/Maio de 2011 foram submetidos mais sete pedidos de apoio no
âmbito da Porta 65,que se encontram em fase de aprovação, dos quais:
 6 Requerente do sexo feminino proveniente da freguesia de Cinfães;
 1 Requerente do sexo masculino proveniente da freguesia de Cinfães.

4.1.4 PROGRAMA CONFORTO HABITACIONAL PARA PESSOAS IDOSAS

O Programa Conforto Habitacional para pessoas idosas (PCHI) foi criado pelo despacho
nº 6716 – A/2007, de 22 de Março e visa a qualificação habitacional com o objectivo
de melhorar as condições básicas de habitabilidade e mobilidade das pessoas idosas
que usufruam de serviços de apoio domiciliário, de forma a prevenir e a evitar a
institucionalização.

O PCHI concretiza-se mediante protocolos de colaboração celebrados entre o Instituto
de Segurança Social (ISS) e o município, em que o ISS assume os encargos com os
materiais necessários para a qualificação da habitação, até o valor máximo de
3.500,00€ e a autarquia garante a mão-de-obra necessária.

O ISS prevê para o Concelho de Cinfães treze intervenções para melhorar as condições
habitacionais para idosos que se encontrem a usufruir de Serviço de Apoio Domiciliário
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(SAD), se encontrem numa situação de dependência, ou que esteja em situação de
precariedade social e/ou económica e reúnam os seguintes requisitos:
 O beneficiário esteja integrado em SAD ou Centro de Dia;
 Idade igual ou superior a 65 anos de idade;
 Rendimento mensal per capita igual ou inferior ao valor indexante dos apoios
sociais;
 Vivam há pelo menos 15 anos em habitação própria que careça de qualificação;

Para fazer o levantamento das pessoas que reúnam estes requisitos, a Câmara
Municipal trabalha em pareceria com as Instituições que tenham estas valências e com
as Juntas de freguesia.

Após o levantamento dos casos, a técnica da Câmara responsável por este programa,
realizará as visitas domiciliárias em conjunto com a técnica do ISS. Feito isso, procederse-á à hierarquização das candidaturas e serão seleccionadas às que serão
intervencionadas. Até final de Junho de 2011, o levantamento das habitações que
necessitam ser intervencionadas estará concluído.
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ANÁLISE S.W.O.T. – HABITAÇÃO

FORÇAS


Apoios

municipais

para

FRAQUEZAS
a

conservação

e



requalificação habitacional (Autarquia, Instituto

Rede de acessibilidades deficitária em habitações
mais isoladas;

de Segurança Social, Juntas de Freguesia);



Habitação cedida em troca do cultivo de terras;



Rede Informal de apoio (vizinhança);



Desresponsabilização



Articulação entre as instituições locais;



Existência de Bairro Social.

dos

proprietários

na

conservação e manutenção das habitações;


Insuficiente

taxa de cobertura da rede de

saneamento básico;


Comodismo e falta de iniciativa na requalificação
habitacional no aumento da qualidade de vida;



Escassez de recursos económicos;



Falta de higiene nas habitações;



Excessiva burocratização dos serviços na resolução
dos problemas habitacionais;



Rendas elevadas.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS



Políticas sociais de habitação:



Crise económica/contenção orçamental;



RECRIA,



Falta de divulgação dos programas sociais de



PROHABITA,



REHABITA,



SOLARH,

habitação



RECRIPH,

limitados, critérios rigorosos, decisão morosa).



PORTA 65,



Habitação a custos controlados.
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Excessiva burocratização dos serviços no apoio à
nos

programas

nacionais

(prazos
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5. ENVELHECIMENTO/DEFICIÊNCIA

Uma das problemáticas analisadas no Diagnóstico Social anterior (2006) prendia-se
com o envelhecimento demográfico, motivado em grande medida pelo aumento da
qualidade de vida das populações, principalmente no que diz respeito ao nível
higiénico-sanitário, ao nível sócio-económico e ao nível da saúde, que contribuíram
para a redução da taxa de mortalidade e para o aumento da esperança média de vida.
Não podemos esquecer ainda que estes factores aliados à diminuição das taxas de
natalidade e fecundidade concorreram para o envelhecimento progressivo das
populações.

Neste sentido, torna-se necessário relembrar alguns indicadores presentes naquele
documento para desta forma melhor interpretarmos a evolução significativa do
número de respostas sociais que, desde essa altura, foram surgindo.
Quadro 36 - População residente no Concelho, por sexo e segundo os três grandes
grupos etários, em 2001:
GRUPOS
ETÁRIOS
Jovens (0-14)
Adultos (15-64)
Idosos (65 ou +)

SEXO
M

H
N.º
2053
7114
1787

%
9,2
31,7
8

N.º
1897
7222
2351

%
8,5
32,2
10,5

TOTAL
N.º
%
3950
17,6
14336
63,9
4138
18,5

Fonte: INE – Censos 2001 – Diagnóstico Social de Cinfães, Março 2006

Se olharmos para o quadro precedente, referente à distribuição da população
residente, por sexo e segundo os três grandes grupos etários, em 2001, constatamos
que a percentagem de indivíduos com mais de 65 anos (18,5%) é superior à
percentagem de indivíduos que têm no máximo 14 anos (17,6%). Isto não significa que
o número de idosos seja muito elevado, há sim um reduzido número de jovens. De
facto, verifica-se que o número de idosos ultrapassa o número de jovens.
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Quadro 37 - Indicadores demográficos do Concelho de Cinfães:
ANO
1991
2001
2002

Índice
Envelhecimento
%
70,3
104,8
106,5

Índice
Juventude
%
142,2
95,5
93,9

Índice
Dependência
Jovens %
36,8
27,6
26,1

Índice
Dependência
Idosos %
25,9
28,9
27,8

Índice
Dependência
Total %
62,7
56,5
54

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 1991, 2001 e 2002 – Diagnóstico Social de Cinfães, Março 2006

Como podemos comprovar, o Índice de Envelhecimento tem vindo a aumentar
significativamente desde 1991. No período de 1991-2001 o Índice de Envelhecimento
subiu cerca de 35%. Em contrapartida, se analisarmos o Índice de Juventude
constatamos que este diminuiu, no mesmo período, cerca de 47%. De facto, do ponto
de vista demográfico, o aumento do número de idosos torna-se ainda mais
preocupante quando associado a uma redução das proporções de jovens.

Outro indicador que permite elucidar-nos sobre o envelhecimento da população diz
respeito ao Índice de Dependência, uma vez que possibilita determinar a proporção da
população que se encontra potencialmente dependente dos indivíduos em idade
activa. Apesar de, à primeira vista, surgir uma diminuição da dependência total (uma
vez que existem menos pessoas potencialmente a cargo da população em idade activa,
em relação a 1991) quando analisamos as duas componentes do indicador,
constatamos que não é bem assim. O Índice de Dependência dos Jovens diminuiu de
1991 para 2001, porém, o Índice de Dependência dos idosos, no mesmo período,
evoluiu. Esta situação pode condicionar a produtividade e mesmo a empregabilidade
daqueles que se encontram em idade activa, na medida em que, para cuidar dos
idosos poderão ter de abandonar o seu emprego. Além disso, este fenómeno traduz-se
entre outras coisas, pela maior procura de serviços de saúde, maior pressão sobre o
sistema de segurança social (pensões de reforma, velhice e outras) e, sobretudo pelo
facto de diminuir, pelo menos em termos relativos, a parcela da população capaz de
produzir bens e serviços (a força do trabalho).
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Como informação complementar podemos reflectir sobre o número de indivíduos que
se encontram a auferir pensões. Assim sendo, olhemos para o quadro seguinte:
Quadro 38 - Número de Pensionistas, por Invalidez, Velhice e Sobrevivência, a
31.12.2007:

TOTAL

Invalidez

Velhice

Sobrevivência

TOTAL

545

4008

1481

6034

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2007

5.1 Equipamentos/Respostas Sociais para a Terceira Idade

Através do Diagnóstico Social anterior, o grupo da terceira idade foi convertido num
objectivo prioritário das políticas sociais locais. Foi necessário tomarmos consciência
das características especiais que a camada populacional mais idosa detém, de forma a
promovermos a integração dessas pessoas dentro da comunidade da qual são parte e
a contribuirmos para o aumento da sua qualidade de vida, promovendo um
envelhecimento autónomo e activo, combatendo desta forma o isolamento e a solidão
da pessoa idosa.
Assim, em 2006 a taxa de cobertura das valências/respostas sociais no que concerne à
terceira idade apresentava valores muito baixos, como nos evidencia o quadro a seguir
apresentado.
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Quadro 39 - Instituições Particulares de Solidariedade Social de Cinfães, 2006:
Lar de Idosos
Instituição

Associação Sol. Social e
Recr. de Nespereira
Centro Social da Paróquia
de Fornelos
Centro Social e Paroquial
de Tendais
Associação de Sol. Social
de Souselo
Associação de Inf. e 3.ª
Idade S. Sebastião
Associação do Alto
Concelho de Cinfães
Santa Casa da
Misericórdia
TOTAL

Total

C/ Acordo
Cooperação

Centro de Dia
Total

C/ Acordo
Cooperação

Apoio Domiciliário
Total

C/ Acordo
Cooperação

------

------

------

------

38

25

------

------

------

------

38

20

------

------

------

------

48

35

------

------

11

10

32

20

30

25

------

------

------

------

------

------

------

------

27

20

30

30

10

10

24

20

60

55

21

20

207

140

Fonte: IPSS’s do Concelho, Janeiro/Fevereiro de 2006

As

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Cinfães apoiavam,

nessa altura 288 idosos, dos quais 207 estavam abrangidos pelo Serviço de Apoio
Domiciliário, 60 pelos Lares e 21 pelos Centros de Dia.

Foi na consciência de que estas valências se manifestavam insuficientes para colmatar
as necessidades da população e foi na sequência do Diagnóstico Social 2006 e
consequente Plano de Desenvolvimento Social 2007-2009, que foi possível delinear
projectos e acções que fossem ao encontro das problemáticas sociais detectadas e
que, através de um esforço de articulação e parceria se conseguiu notoriamente
aumentar a taxa de cobertura das respostas sociais para esta população, como nos
mostra o quadro a seguir apresentado.
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Quadro 40 - Instituições Particulares de Solidariedade Social de Cinfães, 2009:
Lar de Idosos

Centro de Dia

Apoio Domiciliário

Instituição
Total

C acordo

Total

C acordo

Total

C acordo

Associação Sol. Social e Recr. de Nespereira

---

---

---

---

33

25

Centro Social da Paróquia de Fornelos

---

---

---

---

51

30

Centro Social e Paroquial de Tendais

30

30

---

---

40

35

Associação de Sol. Social de Souselo

---

---

10

10

44

35

Associação de Inf. e 3.ª Idade S. Sebastião

40

40

---

---

20

20

Associação do Alto Concelho de Cinfães

---

---

---

---

29

20

Santa Casa da Misericórdia

30

30

6

10

23

20

Total

100

100

16

20

240

185

Fonte: IPSS’s do Concelho, Dezembro 2009

Enquanto em 2006 as IPSS’s tinham 288 idosos apoiados, em Dezembro de 2009 esse
valor passou para 356, dos quais 100 estão abrangidos pela valência de Lar de Idosos,
16 pela valência de Centro de Dia e 240 pelo Serviço de Apoio Domiciliário. A evolução
deste indicador deveu-se também à aprovação da candidatura realizada pelo Centro
Social e Paroquial de Tendais ao Programa PARES I (adiante melhor explanado, página
113)

De assinalar ainda que para além de ter havido um alargamento das respostas sociais
houve também um considerável aumento no número de Acordos de Cooperação com
o Instituto de Segurança Social, I.P. já que se em 2006 as IPSS’s tinham Acordos de
Cooperação para 215 pessoas, em 2009 esse valor passou para 305, registando uma
variação positiva de 42%.

110

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011
Quadro 41 - Número de Funcionários por IPSS:
Instituição

Nº de Funcionários

Licenciados

Outros

Associação Sol. Social e Recr. de Nespereira

19

3

16

Centro Social da Paróquia de Fornelos

9

0

9

Centro Social e Paroquial de Tendais

16

5

21

Associação de Sol. Social de Souselo

25

8

17

Associação de Inf. e 3.ª Idade S. Sebastião

20

7

13

Associação do Alto Concelho de Cinfães

8

0

8

Santa Casa da Misericórdia

37

6

31

Associação de Solidariedade Social de

6

1

5

133

25

108

Espadanedo
Total
Fonte: IPSS’s do Concelho, Dezembro 2009

Como é do conhecimento geral, as Instituições Particulares de Solidariedade Social
assumem um papel primordial no que se refere à empregabilidade, na medida em que
empregavam em Dezembro de 2009 cerca de 133 pessoas. Não podemos de facto
esquecer que com a aprovação do PARES II na Associação de Solidariedade Social e
Recreativa de Nespereira e na Santa Casa da Misericórdia de Cinfães e através do
PIDACC na Associação de Solidariedade Social de Souselo é possível alargar o número
de postos de trabalho em mais 66 lugares, o que se manifesta bastante positivo dada a
conjuntura nacional que o nosso país atravessa. Ressalta aqui o facto de cada vez mais
as IPSS’s assumirem não só um papel social mas também económico, dada a função
que desempenham na empregabilidade local.
Ainda no que diz respeito à empregabilidade, algumas destas IPSS’s dispõem de
empresas de inserção que se caracterizam por promover a integração sócioprofissional dos desempregados em desfavorecimento face ao mercado de trabalho,
proporcionando-lhes a aquisição e desenvolvimento de competências pessoais, sociais
e profissionais adequadas ao exercício de uma actividade e favorecendo a criação de
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postos de trabalho, a satisfação de necessidades sociais não satisfeitas pelo mercado e
a promoção do desenvolvimento sócio-local.

No concelho de Cinfães, existem quatro empresas de inserção, protocoladas com o
Instituto de Emprego e Formação Profissional, a saber:
Quadro 42 – Empresas de Inserção, segundo o número de colaboradores e clientes:
N.º de

Instituição
Associação

Recreativa

colaboradores
e

Grupo

10

Folclórico Cantas e Cramóis de Pias
Associação para o Desenvolvimento

N.º clientes

Ano Funcionamento

50

2002

13

do Alto Concelho de Cinfães
Associação de Solidariedade Social e
Recreativa de Nespereira
Associação de Solidariedade Social de
Espadanedo

2002

7

120

2007

1

3

2009

Fonte: IPSS’s, 2011

Quadro 43 - Aprovação no PARES II e Programa Modular:
Instituição

Associação Sol. Social e Recr. de
Nespereira

Santa Casa da Misericórdia

Valências

Nº de Lugares

Lar de Idosos

40

Serviço de apoio
domiciliário

65

Creche

33

Lar de Idosos
Unidade de Cuidados
Continuados Longa
Duração

Lic.

Outros

7

26

16

2

5

29 utentes

6

10

15

41

Nº de Postos de Trabalho a ser criados:
Fonte: IPSS’s do Concelho, Dezembro 2009
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Quadro 44 - PIDACC, Associação de Solidariedade Social de Souselo:
Instituição

Valências

Nº de Lugares a
criar

Lar de Idosos

30

Associação de Solidariedade Social de

Creche

45

Souselo

SAD

15

Centro de Dia

10

Funcionários
Lic.

Outros

4

6

Fonte: Associação de Solidariedade Social de Souselo, 2009

Como podemos ver, através do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos
Sociais - PARES I (criado e regulamentado pela Portaria n.º 426/2006, de 02 de Maio),
o Centro Social e Paroquial de Tendais viu aprovada a sua candidatura para a
construção do Lar de Idosos, com capacidade para 30 utentes. Através do mesmo
programa mas numa segunda fase (PARES II), a Associação de Solidariedade Social e
Recreativa de Nespereira e a Santa Casa da Misericórdia de Cinfães viram também
aprovadas as suas respectivas candidaturas (quadro 43). Por outro lado, e através do
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
(PIDACC) (Portaria n.º7/81, de 05 de Janeiro, Portaria n.º1, a Associação de
Solidariedade Social de Souselo apresentou candidatura tendo a mesma sido aprovada
nas valências descritas no quadro 44.

Conscientes do papel destas respostas no apoio a grupos vulneráveis, no aumento do
emprego e no impacto positivo na economia local, a Autarquia associou-se ao
alargamento dos equipamentos sociais e concedeu um financiamento de 30% às
candidaturas acima referenciadas, do valor da adjudicação dos equipamentos, assim
como apoio técnico e a criação de um conjunto de infra-estruturas (acessos, estações
de tratamento, terrenos).

De seguida é apresentado um quadro que ilustra o investimento realizado pelas
entidades regionais e locais do Concelho no apoio à 3.ª Idade.
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Quadro 45 – Quadro geral:
Instituição

Valências

Custo da obra

% de Financiamento
Programa

% de
Financiamento
Autarquia

Centro Social e
Paroquial de Tendais

Lar de Idosos

€992.291,43

50%
(€453.000)

30%
(€297.687,42)

60% (do valor elegível)
(€648.923,00)
60%
€45.666,00 (equipamento
móvel)
Fiscalização disponibilizada
pela autarquia

30%
(€504.290,34)

Lar de Idosos

€597.995.46
(Infra-estrutura)
€19.889.00
(Equipamento
móvel)
€6.000,00
(Fiscalização)

60% (do valor elegível)
€314.414,10 (Infraestrutura)
62%
€12.450 (Equipamento
móvel)
70%
€4.200,00 (fiscalização)

30%
179.398,64
(Infra-estrutura)

Unidade de
Cuidados
Continuados
Longa Duração

€1.861.231,79

(€750.000.00)

€1.424.382,45

45,5849%
(€649.304,00)
Fiscalização disponibilizada
pela autarquia

Lar de Idosos
Associação Sol. Social
e Recr. de Nespereira

SAD
Creche

Santa Casa da
Misericórdia

€1.680.968,00
(infra-Estrutura)
€91.332,00
(Equipamento
móvel)
€7.500,00
(fiscalização)

(€1.250.000,00)
(doação de
bens imóveis)

Lar de Idosos
Associação de
Solidariedade Social
de Souselo

Creche
SAD
Centro de Dia

30%
(€427.314,73)

Fonte: Rede Social de Cinfães, 2011

Para além dos equipamentos e respostas sociais já abordados anteriormente foi
aprovada mais recentemente uma candidatura, à ADRIMAG (Associação de
Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira), para a
construção de raiz do edifício da Associação para o Desenvolvimento do Alto Concelho
de Cinfães para o alargamento do Serviço de Apoio Domiciliário para 40 utentes e do
Centro de Dia para 20 idosos, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural,
Programa 3.2, medida 3.2.2 serviços básicos para a população rural (Portaria
n.º521/2009, de 14 de Maio, Portaria n.º906/2009, de 14 de Agosto, Portaria
n.º814/2010, de 27 de Agosto e Portarian.º228/2011, de 09 de Junho). O
financiamento para a concretização deste equipamento social, que assume como
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estimativa de custo €386.950,00, é comparticipado a 75% do valor elegível
(€163.800,00) na candidatura.

Além disso, encontra-se em construção a Unidade de Cuidados Continuados de longa
duração, candidatura efectuada pela Santa Casa da Misericórdia de Cinfães ao
Programa MODULAR, do Ministério da Saúde (Portaria n.º 376/2008, de 23 de Maio,
alterada pela Portaria n.º 578/2009, de 1 de Junho).

Os quadros atrás apresentados demonstram que as IPSS’s, em articulação com o
Conselho Local de Acção Social, fizeram um esforço reconhecido para a criação e/ou
alargamento da sua capacidade de resposta às necessidades da população idosa.

Neste contexto, será importante registar que com o total de idosos abrangidos pelas
actuais valências e somando-lhe o número de respostas a ser criadas e/ou alargadas
(cerca de 151 novos lugares), a taxa de cobertura em termos de respostas sociais para
a Terceira Idade irá perfazer um total de cerca de 12%, enquanto em 2006 esse valor
apenas registava 7%.
Quadro 46 - Distribuição do número de utentes segundo a faixa etária:
N.º de utentes por grupo etário e sexo
Valências

<65

65-70

71-80

>80

TOTAL

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

SAD

30

10

7

3

28

30

47

59

112

102

Centro de Dia

2

1

2

1

3

4

2

2

9

8

Lar de Idosos

2

2

2

--

4

6

16

32

24

40

TOTAL

34

13

11

4

35

40

65

93

145

150

Fonte: IPSS’s do Concelho, Dezembro 2009

115

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011
Quadro 47 - Distribuição do número de utentes segundo o grau de dependência:
Número de utentes segundo o grau de dependência
Valências
Autónomo

Parcialmente
Dependente

Dependente

Muito Dependente/
Acamado

TOTAL

SAD

134

37

23

21

215

Centro de Dia

11

4

2

0

17

Lar de Idosos

26

21

13

4

64

Fonte: IPSS’s do Concelho, Dezembro 2009

Tendo presente que no período 2007-2009, a criação e/ou alargamento das respostas
sociais para a terceira idade converteu uma das prioridades de intervenção concelhias,
importa assegurar que essas respostas estão a ser prestadas com qualidade e rigor em
benefício daqueles que usufruem delas.

Desta forma, a Associação de Solidariedade Social de Souselo e a Associação de
Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira, encontram-se em processo de
certificação da qualidade através do Projecto QUAL-IS.

O projecto QUAL-IS – Qualificar a Intervenção Social enquadra-se no âmbito do
programa operacional do potencial humano, tipologia 3.1.2 – Programa de FormaçãoAcção para entidades da Economia Social, e tem como principal objectivo capacitar e
apoiar um conjunto de instituições sociais, ao nível do desenvolvimento de processos
de qualificação organizacional que visem melhorar a eficácia da intervenção e a
promoção de respostas sociais mais adequadas para o combate à pobreza e à exclusão
social.

Para a prossecução deste objectivo o projecto promove formação técnica e específica
nas áreas da Qualidade, da Gestão e da própria Intervenção Social–Formação Acção
Padronizada e Formação individualizada, assim como acções de consultoria e de
acompanhamento na implementação de sistemas de gestão da qualidade e no
desenvolvimento de planos de melhoria organizacional.
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Tendo em conta que até ao final de 2011, as IPSS’s deverão ter implementado o nível C
do processo de qualidade da Segurança Social, foi promovido pela Rede Social de
Cinfães em parceria com uma empresa privada de consultoria, uma acção de formação
de 12 horas para técnicos e dirigentes sobre gestão da qualidade nas IPSS’s.
5.2 Complemento Solidário para Idosos (CSI)

O Complemento Solidário para Idosos é uma prestação monetária para pessoas com
baixos recursos, sendo o seu pagamento mensal. É uma prestação complementar à
pensão que o idoso já recebe. Foi instituído pelo Decreto-Lei n.º232/2005, de 29 de
Dezembro. Assistiram-se a várias alterações sendo a mais recente o Decreto-Lei
nº151/2009, de 31 de Dezembro.

Em 2010, podem candidatar-se ao CSI pessoas com idade igual ou superior a 65 anos,
desde que reunidas as seguintes condições:

1. Tem de ter recursos inferiores ao valor limite do CSI:
 Se for casado ou viver em união de facto há mais de 2 anos - os recursos do
casal têm de ser inferiores a €8.788,50 por ano e os recursos da pessoa que
pede o CSI inferiores a €5.022.
 Se não for casado nem viver em união de facto há mais de 2 anos - os seus
recursos têm de ser inferiores a €5.022 por ano.

2. Residir em Portugal há pelo menos 6 anos seguidos na data em que faz o pedido:

3. Estar numa destas situações:
 Ser beneficiário de pensão de velhice, de sobrevivência ou equiparada;
 Ser beneficiário do subsídio mensal vitalício;
 Ser cidadão português e não ter tido acesso à pensão social por ter
rendimentos acima do valor limite (até 28 de Abril de 2010 foram €125,77 para
uma pessoa e €209,61 para um casal; a partir de 29 de Abril de 2010 são
€167,69 para uma pessoa e €251,53 para um casal).
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4. Autorizar a Segurança Social a aceder à sua informação fiscal e bancária (tanto da
pessoa que faz o pedido como da pessoa com quem está casada ou vive em união de
facto);
5. Estar disponível para pedir outros apoios de segurança social a que tenha direito e
pedir para lhe serem pagas as pensões de alimentos que lhe sejam devidas (tanto a
pessoa que faz o pedido como a pessoa com quem está casada ou vive em união de
facto).

Neste seguimento, foi possível recolher junto do Instituto de Segurança Social, I.P., os
dados relativos aos beneficiários residentes no Concelho de Cinfães.
Quadro 48 - Distribuição dos beneficiários por sexo e segundo a freguesia de
residência:
Número de Beneficiários/Sexo
Freguesias
Feminino

Masculino

TOTAL

Alhões

8

13

21

Bustelo

4

3

7

Cinfães

137

87

224

Espadanedo

34

28

62

Ferreiros de Tendais

46

26

72

Fornelos

44

26

70

Gralheira

12

11

23

Moimenta

14

10

24

Nespereira

104

76

180

Oliveira do Douro

49

22

71

Ramires

13

7

20

Santiago de Piães

61

29

90

S. Cristóvão de Nogueira

66

41

107

Souselo

93

67

160

Tarouquela

31

20

51

Tendais

52

45

97

Travanca

36

20

56

Desconhecida/o

5

1

6

TOTAL

809

532

1341

Fonte: Instituto de Segurança Social, I.P. – Abril 2010

118

Diagnóstico Social Estratégico e Prospectivo 2011
Como nos mostra o quadro 48, 1341 idosos beneficiam do Complemento Solidário
para Idosos, o que significa que 36,2% dos idosos com mais de 65 anos, que segundo o
Anuário Estatístico da Região Norte o número de idosos a 31 de Dezembro de 2007 era
de 3707, encontram-se a usufruir deste apoio social. Por outro lado, percebemos que
as freguesias com o maior número de beneficiários dizem respeito às de Cinfães,
Nespereira e Souselo, respectivamente, o que poderá ser explicado pelo facto de
serem as freguesias mais populosas. Além disso, constatamos que 60% dos
beneficiários do CSI pertencem ao sexo feminino facto que poderá ser explicado pela
existência, em termos populacionais, de uma maior proporção das mulheres
relativamente aos homens.
Quadro 49 - Distribuição dos beneficiários por grupo etário:
Grupo Etário

Total

%

65-69 Anos

338

25,2%

70-74 Anos

363

27,1%

75-79 Anos

345

25,7%

80-84 Anos

208

15,5%

85-89 Anos

64

4,8%

90-94 Anos

19

1,4%

95 ou mais anos

4

0.3%

Total

1341

100%

Fonte: Instituto de Segurança Social, I.P. – Abril 2010

Relativamente ao grupo etário pelo quadro 49 percebemos que 27,1% dos
beneficiários do Complemento Solidário para Idosos têm idades compreendidas entre
os 70 e os 74 anos.

Os beneficiários do Complemento Solidário para idosos têm benefícios adicionais
referentes às despesas de saúde. Esses benefícios passam pela comparticipação de
medicamentos, óculos e lentes e próteses dentárias removíveis. Estes apoios realizamse por participação financeira, através de reembolso, na compra de medicamentos,
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óculos e lentes e próteses dentárias removíveis. Estes benefícios incidem apenas sobre
a parcela não comparticipada pelo Estado.

Os benefícios adicionais são:
 Medicamentos – participação financeira a 50% da parcela do preço não
comparticipada pelo Estado;
 Óculos e Lentes – participação financeira em 75% da despesa, até ao limite de
100€, por cada período de dois anos;
 Próteses dentárias removíveis - participação financeira em 75% da despesa na
aquisição e reparação, até ao limite de 250€, por cada período de três anos.

Relativamente a este indicador e segundo os dados disponibilizados pelo Centro de
Saúde local, foram registados 1671 pedidos de benefícios adicionais de saúde, dos
quais 1600 referiam-se a pedidos de apoio a medicamentos, 29 a próteses dentárias
removíveis e 42 pedidos a óculos e lentes. Do total de pedidos registados forma
processados 1529, cerca de 92%.

Paralelamente a todos estes apoios, estão a ser dinamizados, através do Projecto
“COLMEIA”, três espaços de socialização que pretendem promover a socialização e o
convívio entre os idosos, dinamizando actividades de lazer e de recreio. Estes espaços
ficarão sedeados nos espaços dos centros digitais no sentido de promover a
intergeracionalidade e a troca de experiências com os mais novos.
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5.3 Deficiência
Como vimos no Diagnóstico Social (2006), e baseando-nos nos dados dos Censos 2001,
4% da população residente no Concelho de Cinfães é portadora de deficiência, o que
em número bruto perfaz um total de 903 indivíduos.
Quadro 50 – População Deficiente segundo os grupos etários e o sexo, em 2001:
Faixa etária

H

M

TOTAL

0-14

38

19

57

15-64

351

224

575

65 ou +

111

160

271

TOTAL

500

403

903

Fonte: INE – Censos 2001

Segundo os Censos 2001 (quadro 50), concluímos que o maior número de pessoas
portadoras de deficiência se situa na faixa etária que corresponde ao intervalo dos 15
aos 64 anos, isto é, a maior porção estão em idade considerada activa, com 63,7% do
total. De facto, à medida que avançamos na idade aumenta o número de pessoas
portadoras de deficiência, sendo mais predominante no grupo etário dos 65 aos 69
anos. O sexo masculino é o que apresenta a maior percentagem, com 55% do total.
Quadro 51 – População deficiente, por sexo e tipo de deficiência, em 2001:
TIPO DE DEFICIÊNCIA
Sexo

TOTAL
Auditiva

Visual

Motora

Mental

Paralisia Cerebral

Outra

H

49

74

166

98

31

82

500

M

47

74

109

110

14

49

403

TOTAL

96

148

275

208

45

131

903

Fonte: INE – Censos 2001

Relativamente ao tipo de deficiência identificada, o quadro supra mencionado
demonstra que as deficiências motoras, mentais e visuais são as que mais se destacam.
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Quadro 52 – População deficiente, por sexo e grau de incapacidade, em 2001:
Grau de Incapacidade
Sexo
S/ Grau

<30%

30-59%

60-80%

>80%

H

233

58

68

71

70

M

210

22

54

57

60

TOTAL

443

80

122

128

130

Fonte: INE – Censos 2001

No que se refere ao grau de incapacidade (quadro 52), verificamos que, embora haja
uma grande percentagem de deficientes sem grau de incapacidade (49%), existe
também uma grande percentagem de deficientes (28,6%) com grau de incapacidade
superior a 60%.

5.3.1 Equipamentos/Respostas Sociais

Com os dados analisados no Diagnóstico Social anterior, no qual se identificou a
deficiência como uma problemática social e, desta forma como uma prioridade de
intervenção concelhia, foi possível criar um equipamento, e consequente resposta
social, para abranger esta população. Até então para este público-alvo a única resposta
em termos de formação profissional, residia no âmbito de um protocolo estabelecido
entre a Autarquia e o Centro Social e Paroquial de Tendais para o transporte e passes
gratuitos de um grupo de pessoas portadoras de deficiência para a CERCIMARANTE.

Em 2008 entrou em funcionamento o Centro de Actividades Ocupacionais com
capacidade para 15 utentes, sedeada na freguesia de Espadanedo.
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Quadro 53 – Caracterização da Valência CAO:

Ano

Capacidade

N.º Utentes

da Valência

2009

15

N.º Utentes

N.º Utentes não

Abrangidos por

Abrangidos

Acordos de

por Acordos de

Cooperação

Cooperação

N.º utentes
em lista de
espera

M

F

M

F

M

F

M

F

9

7

8

7

1

0

5

2

Fonte: Associação de Solidariedade Social de Espadanedo, Dezembro 2009

Como podemos ver pelo quadro supra, a Associação de Solidariedade Social de
Espadanedo iniciou o seu funcionamento com capacidade e acordo de cooperação
para 15 utentes. No entanto, em 2010 o acordo de cooperação foi alargado para 20.

Esta associação tem a sua sede no edifício da junta de freguesia e através de uma
candidatura efectuada ao Programa Operacional Potencial Humano, medida 6.12
Apoio ao Investimento a Respostas de Apoio Social (Quadro de referência Estratégico
Nacional 2007-2013), vai possibilitar aumentar a sua capacidade de resposta e o
número de valências destinadas a esta população.
Quadro 54 – Novas respostas para a deficiência:
Instituição

Associação de Solidariedade Social de
Espadanedo

Valências

Funcionários

Nº de Lugares a
criar

CAO

30

Lar Residencial

24

SAD

40

Lic.

Outros

13

42

Fonte: Associação de Solidariedade Social de Espadanedo, Dezembro 2009

Como podemos verificar a aprovação desta candidatura vai permitir que a capacidade
de resposta para as pessoas portadoras de deficiência seja alargada no que diz
respeito ao Centro de Actividades Ocupacionais e sejam criados novos lugares como é
o caso do Lar Residencial e do Serviço de Apoio Domiciliário. Em termos de
Empregabilidade, estas respostas irão abranger 55 postos de trabalho a que se soma
mais uma pessoa na empresa de inserção em funcionamento desde 2010.
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Como informação adicional podemos mencionar ainda que esta associação
candidatou-se ao POPH (Programa Operacional Potencial Humano) no âmbito do
programa ARQUIMEDES, que visa introduzir os mecanismos de garantia da qualidade
no sistema de prestação de serviços sociais relativos às deficiências e incapacidades
em Portugal, tendo a mesma sido aprovada.

Enquanto dinâmica de apoio ao desenvolvimento organizacional, o Programa
estrutura-se numa lógica de consultoria que apoia a transição do estado actual de
desenvolvimento das organizações para um estado desejado – o da certificação da
qualidade – através de um percurso de desenvolvimento incubado nas organizações,
num processo envolvido e executado pelas próprias, conduzindo à consolidação da sua
capacidade autónoma para fazer face aos referenciais da qualidade, reconhecida pela
via da respectiva certificação.

No contexto da deficiência, importa mencionar ainda que o concelho dispõe de uma
Unidade Multideficiência, sedeada na EB1 de S. Cristóvão, com duas auxiliares a tempo
inteiro e duas professoras de ensino especial. Além disso, sedeada nas instalações da
escola EB 2, 3 de Cinfães encontra-se uma equipa responsável pela Intervenção
Precoce. Este tipo de intervenção tem como destinatários crianças até aos 6 anos de
idade, especialmente dos 0 aos 3 anos, que apresentem deficiência ou risco de atraso
grave do desenvolvimento. A intervenção precoce implica uma cultura e atitude dos
agentes envolvidos, assente no reconhecimento de que as necessidades destas
crianças só podem ser devidamente avaliadas e interpretadas no contexto familiar e
social (Despacho Conjunto n.º 891/99).

Mais recentemente, localizada na vila de Cinfães encontra-se uma clínica privada com
as valências de terapia da fala e terapia ocupacional com acordo com a Segurança
Social.
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ANÁLISE S.W.O.T. – ENVELHECIMENTO

FORÇAS


Existência

de

Solidariedade

FRAQUEZAS

Instituições
Social

e

Particulares
Santa

Casa

de



da

Dificuldade na aplicação dos critérios dos manuais
de qualidade do Serviço de Apoio domiciliário,

Misericórdia de apoio à 3.ª Idade;

Centro de Dia e Lar de Idosos (Plano de



Rede informal de apoio (vizinhança);

Desenvolvimento



Banco Local de Voluntariado;

Desempenho e normas de higienização);



Instituto de Segurança Social, I.P.;



Contrato Local de Desenvolvimento Social.

Distrital na aplicação dos manuais de qualidade



Desenvolvimento

(formação aos funcionários);

de

actividades



lúdicas,

desportivas, culturais e recreativas para a 3.ª



Individual,

Avaliação

de

Insuficiente acompanhamento por parte do Centro

Desresponsabilização

das

famílias

no

requalificar

as

acompanhamento do idoso;

Idade;


Complemento Solidário para Idosos;



Conselho Local de Acção Social de Cinfães;



Associações desportivas, culturais e recreativas.



Necessidade

de

criar

e/ou

infraestruturas sociais nas IPSS’s de Fornelos,
ADACC, Oliveira do Douro, Tarouquela, Santiago
de Piães e Santa Casa da Misericórdia;


Inexistência de uma Bolsa de Acolhimento Familiar
para idosos;



Rede de transportes públicos deficitária;



Visão redutora do envelhecimento.

OPORTUNIDADES


Rede Europeia Anti-Pobreza Nacional;



Quadro de Referência Estratégica Nacional;



União das Misericórdias Portuguesas;



União das IPSS’s;



Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade;



Possibilidade de se constituir as consultas do
Idoso.
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AMEAÇAS


Definição da área territorial relativamente aos
serviços;



Dificuldade no acesso à informação sobre a área
territorial dos vários serviços;



Crise económica.
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ANÁLISE S.W.O.T. – DEFICIÊNCIA
FORÇAS

FRAQUEZAS



Associação de Solidariedade Social de Espadanedo;



Agrupamento de Escolas de Cinfães e de Souselo;



Escola Secundária Prof. Dr. Flávio P. Resende;



Escola Profissional de Cinfães;



Ajudas Técnicas do Instituto de Segurança Social;



Falta de formação e apoio dos pais;



Banco Local de Ajudas Técnicas;



Falta de técnicos especializados, nomeadamente nas



Autarquia;



Centro de Saúde de Cinfães;



Inexistência de oficinas ocupacionais;



IPSS’S e Santa Casa da Misericórdia;



Inexistente formação profissional no Concelho para



Equipas Multidisciplinares de Rendimento Social de



Desresponsabilização ou superprotecção das famílias no
acompanhamento da pessoa portadora de deficiência;



Falta de uma equipa multidisciplinar de Intervenção
Precoce;

áreas de Terapia da Fala e Terapia Ocupacional);

pessoas portadoras de deficiência (a partir dos 18 anos);


Inserção;




Dificuldade na aplicação dos critérios dos manuais de

Desenvolvimento de actividades lúdicas, desportivas e

qualidade do Centro de Actividades Ocupacionais e Lar

recreativas para pessoas portadoras de deficiência;

Residencial;

Associação Recreativa e Grupo Folclórico Cantas e



Inexistência de uma Bolsa de Acolhimento Familiar para
pessoas portadoras de deficiência;

Cramóis de Pias.


Insuficiente taxa de empregabilidade para pessoas
portadoras de deficiência;



Necessidade em descentralizar o Centro de Actividades
Ocupacionais para outras freguesias do concelho;



Inexistência de espaços específicos para doentes do foro
psiquiátrico;



Barreiras arquitectónicas.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS



Direcção Regional de Educação do Norte;



Crise económica;



Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo-



Falta de divulgação dos apoios previstos para pessoas

Tâmega;

portadoras de deficiência.



Programa Constelação;



Iniciativa Emprego 2010;



CERCIMARANTE;



APPACDM do Porto e Viseu;



Centro de Reabilitação Profissional de Gaia.
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IX - NOTAS FINAIS
Este documento teve como objectivo analisar, tanto quanto possível, cada uma das
problemáticas sociais identificadas pelos parceiros sociais através da aplicação da
técnica de visualização “Nuvem de Problemas”. A partir da “Análise SWOT” foi possível
especificar os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, através dos quais se
caracterizou de forma qualitativa e quantitativa cada uma das problemáticas.

É na sequência desta caracterização que o Núcleo Executivo enunciou algumas das
possíveis acções de intervenção a serem consideradas aquando da elaboração do
Plano de Desenvolvimento Social 2012-2015.

Problemáticas Sociais

Acções de intervenção a considerar/Linhas de orientação para o PDS
Apostar na qualificação escolar e profissional da população em idade
activa, nas áreas identificadas no Diagnóstico de Necessidades Formativas.
Incentivar e apostar no empreendedorismo.
Consolidar a Associação Empresarial de Cinfães.
Sensibilizar os beneficiários do Rendimento Social de Inserção e

Desemprego/Formação

desempregados para a mudança de atitude face à procura e aceitação de
emprego e formação profissional.
Alargar a sensibilização ao empreendedorismo nas escolas.
Sensibilizar as empresas para campos de estágios, através da Associação
Empresarial.
Assegurar a continuidade do Gabinete de Inserção Profissional e dos
projectos TEIP existentes no Concelho.
Reforçar a equipa multidisciplinar do Centro de Saúde de Cinfães.
Melhorar a mobilidade (a nível regional) dos utentes para as unidades de
tratamento e consulta.

Toxicodependências

Dotar os técnicos de intervenção social do concelho de competências
formativas nesta área.
Assegurar

a

continuidade

dos

projectos

“Medir

o

Risco”

e

“Independências” e tentar alargar o âmbito de intervenção em espaço e
em resposta.
Falta de Competências

Estabelecer um verdadeiro trabalho em rede através de metodologias de

Parentais

trabalho concertado não só nas famílias em risco e perigo mas também na
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prevenção de comportamentos de risco.
Formação de técnicos e instituições em trabalho em rede.
Assegurar a continuidade do projecto “COLMEIA” (CLDS) e das equipas
multidisciplinares de RSI.
Realizar um diagnóstico em termos de habitações degradadas, retratando
Habitação

tanto quanto possível esta problemática no concelho.
Potenciar os programas nacionais, regionais e locais no apoio à
requalificação habitacional.
Reformular o SAD do Centro Social da Paróquia de S. Martinho de Fornelos
e o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães.
Agilizar o início de actividade das respostas sociais do Centro Social e de

Envelhecimento/Deficiência

Bem-Estar de Oliveira do Douro e do Centro Social e Paroquial de
Tarouquela.
Potenciar a certificação da qualidade nas IPSS’s do Concelho de apoio à
terceira idade e à deficiência.
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XI – Glossário
CLAS – Conselho Local de Acção Social
CEF – Curso de Educação e Formação
AEC – Actividades de Enriquecimento Curricular
EFA – Educação e Formação de Adultos
JI – Jardim-de-infância
CEB – Ciclo de Ensino Básico
RSI – Rendimento Social de Inserção
NLI – Núcleo Local de Inserção
GIP – Gabinete de Inserção Profissional
CSI – Complemento Solidário para Idosos
PCHI – Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional
PNAI – Plano Nacional de Acção para a Inclusão
CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social
GAE – Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo
CIMTS – Comunidade Inter-Municipal do Tâmega e Sousa
PORI – Programa Operacional de Respostas Integradas
PRI – Projecto de Respostas Integradas
CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social
PIDACC – Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
Taxa de Analfabetismo – É a relação entre o número de analfabetos com 10 ou mais anos e a população
com idade superior a 10 anos.
Taxa de cobertura - É a relação entre o número de crianças inscritas nos estabelecimentos de educação
pré-escolar e a população em idade normal de frequência desse nível de ensino (3-5 anos).
Taxa de abandono - É a relação entre o número de indivíduos que na passagem entre dois anos lectivos
consecutivos não estão presentes no Sistema de Ensino e os indivíduos matriculados no primeiro dos
anos lectivos considerados. Considera-se que abandonam a escolaridade os indivíduos que tendo
transitado de ano, não se matriculam no ano de escolaridade seguinte no ano lectivo seguinte
(abandono de aprovados) e os indivíduos que não tendo transitado de ano, não se matriculam no
mesmo ano de escolaridade no ano lectivo seguinte (abandono de reprovados).
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