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INTRODUÇÃO 

A nova versão do Diagnóstico Social do Concelho da Moita surge da necessidade sentida 

pelos parceiros de actualizar o primeiro Diagnóstico  Social, que data de 2004.  

A realidade social está em constante mudança, quer a nível do Concelho, quer a nível do País, 

pelo que não será possível elaborar um documento que esteja totalmente actualizado. No 

entanto, um dos objectivos na concepção deste novo Diagnóstico, foi criar uma estrutura que 

permita, no futuro, uma mais simples actualização dos dados, sem ser necessária a alteração 

de todo o documento. 

Esperamos que o trabalho efectuado, e que agora apresentamos, reflicta a situação do 

Concelho da Moita a diversos níveis e permita, tal como também é seu objectivo, a criação de 

um Plano de Desenvolvimento Social ajustado à realidade. 
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CONCEITOS 

Alojamento – Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, 

ampliado ou transformado, se destina à habitação humana e, no momento censitário, não está 

a ser utilizado totalmente para outros fins; ou qualquer outro local que, no momento censitário, 

estivesse a ser utilizado como residência de pessoas. Por distinto e independente entende-se o 

seguinte: Distinto significa que é cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, que é 

coberto e permite que um indivíduo ou grupo de indivíduos possa dormir, preparar refeições e 

abrigar-se das intempéries, separados de outros membros da colectividade. Independente 

significa que os seus ocupantes não têm que atravessar outras unidades de alojamento para 

entrar ou sair da unidade de alojamento onde habitam. Fonte: INE 

Casado "com registo" ou "de direito" – Situação de estado civil (legal) de toda a pessoa que 

tenha contraído casamento. Fonte: INE 

Casado "sem registo" ou "de facto" – Situação de toda a pessoa que, independentemente do 

seu estado civil (legal), viva em situação idêntica à de casado, sem que a tenha legalizado. 

Fonte: INE 

Casamento – contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem 

constituir família, mediante uma comunhão de vida. Fonte: INE 

Condição de procura de emprego – Relação existente entre o indivíduo desempregado e a 

procura de emprego. Considera-se que o indivíduo desempregado procura emprego se, ao 

longo de um determinado período de referência, tiver feito diligências para encontrar um 

emprego, remunerado ou não. Consideraram-se como diligências: 

1. Contacto com um centro de emprego público ou agências privadas, 

2. Contacto com empregadores, 

3. Contactos pessoais, 

4. Colocação ou respostas a anúncios, 

5. Realização de provas ou entrevistas para selecção, 

6. Procura de terrenos, imóveis ou equipamento, com a finalidade de criar uma empresa 

pessoal, 

7. Solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa própria. Fonte: 

INE 

Condição perante a actividade económica (Sentidos Lato e Restrito) – Tipo de relação 

existente entre o indivíduo e a actividade económica desenvolvida. 

Consideraram-se as seguintes categorias: 

1. Empregado, 
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2. Desempregado (em sentido lato ou restrito consoante se pretenda a condição perante a 

actividade económica), 

3. Sem actividade económica (os desempregados no sentido lato mas não no restrito são 

classificados como inactivos quando se pretende analisar apenas o sentido restrito) Fonte: INE 

Deficiência – Perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou 

anatómica. Apenas foi observada a deficiência permanente; a deficiência temporária não foi 

considerada (por exemplo, se um indivíduo se desloca com canadianas ou em cadeira de 

rodas porque partiu uma perna, ou se sofre de deslocamento parcial da retina que o obriga a 

andar com uma venda, não foi considerado como tendo uma deficiência). Fonte: INE 

Densidade habitacional – Valor expresso em fogos/ha, correspondente ao quociente entre o 

número de fogos existentes ou previstos e a superfície de referência em causa. É conveniente, 

quando se utiliza o conceito de densidade habitacional, indicar igualmente o número médio de 

habitantes por fogo, para permitir a sua conversão em densidade populacional proporcional. 

Deve considerar-se o número médio de pessoas por fogo como o valor resultante do quociente 

entre o número de habitantes e o número de fogos existentes na área ou superfície de 

referência. Fonte: DGOTDU. 

Densidade populacional – Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número 

de habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente 

expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado). Fonte: INE 

Desempregado – Indivíduo, com uma idade mínima especificada, que se encontrava 

simultaneamente nas situações seguintes: a) Não tem trabalho remunerado nem qualquer 

outro; b) Está disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não; c) Tenha procurado 

um trabalho, isto é, tenha feito diligências ao longo de um período especificado para encontrar 

um emprego remunerado ou não. Fonte: INE 

Empregado – Indivíduo, com idade mínima especificada encontrando-se numa das seguintes 

situações: a)Tinha efectuado trabalho de pelo menos uma hora, mediante o pagamento de uma 

remuneração ou com vista a um beneficio ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; 

b)Tinha um emprego, não estava ao serviço, mas tinha uma ligação formal com o seu 

emprego; c)Tinha uma empresa mas não estava temporariamente ao trabalho por uma razão 

específica; d) estava em situação de pré reforma mas encontrava-se a trabalhar. Fonte: INE 

Esperança de vida à nascença – Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode 

esperar viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento. 

Fórmula: (somatório do produto do número de óbitos pela idade do óbito aquando do 

óbito)/(número de óbitos). Fonte: INE 
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Esperança de vida numa determinada idade – número médio de anos que uma pessoa que 

atinja a idade exacta x pode esperar ainda viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por 

idades observadas no momento. Fonte: INE 

Estado civil de facto – situação real em que a pessoa vive em termos de relacionamento 

conjugal. Fonte: INE 

Família clássica – Conjunto de indivíduos que residem no mesmo alojamento e que têm 

relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte 

do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que 

ocupa uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento. São incluídos na família 

clássica o(a)s empregados domésticos internos, desde que não se desloquem todas ou quase 

todas as semanas à residência da respectiva família. Fonte: INE 

Grupo Etário – Intervalo em idade, em anos, no qual o indivíduo se enquadra, de acordo com o 

momento de referência. Fonte: INE 

Índice de Envelhecimento – Relação entre a população idosa e a população jovem, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número 

de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 

100 (102) pessoas dos 0 aos 14 anos). 

Fórmula: IE = [(P(65,+) / P(0,14)] * 10 n ; 

P(65,+) - População com 65 ou mais anos; 

P(0,14) - População com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. Fonte: INE 

Nacionalidade – Cidadania Legal da pessoa no momento da observação. São consideradas as 

nacionalidades constantes no bilhete de identidade, no passaporte, no titulo de residência ou 

no certificado de nacionalidade apresentado. As pessoas que, no momento da observação, 

tenham pendente um processo para obtenção da nacionalidade, devem ser considerados com 

a nacionalidade que detinham anteriormente. Fonte: INE 

Núcleo Familiar – Conjunto de pessoas dentro de uma família clássica, entre as quais existe 

um dos seguintes tipos de relação: casal com ou sem filho(s) não casado(s), pai ou mãe com 

filho(s) não casado(s), avos com neto(s) não casado(s) e avo(6) com neto(s) não casado(s). 

Fonte: INE 

Núcleo Familiar Monoparental – Conjunto de pessoas dentro de uma família clássica, que tem 

a presença de apenas um dos progenitores, pai, ou mãe com filho(s), avó ou avô com neto(s) 

não casado(s). Fonte: INE 

População activa – Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que constituem a 

mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico. 

Consideram-se como fazendo parte da população activa os seguintes subconjuntos de 
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indivíduos: população empregada, população desempregada à procura de novo emprego, 

população desempregada à procura do primeiro emprego. 

População empregada – População com 15 ou mais anos de idade que se encontrava numa 

das seguintes situações: 

1. Tinha trabalhado durante pelo menos uma hora, mediante o pagamento de uma 

remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; 

2. Tinha um emprego e não estava ao serviço, mas mantinha uma ligação formal com o seu 

emprego; 

3. Tinha uma empresa mas não estava temporariamente ao trabalho por uma razão específica. 

Os trabalhadores familiares não remunerados foram considerados população empregada se 

trabalharam pelo menos 15 horas na semana anterior ao recenseamento. 

Atendendo à situação dos indivíduos foram considerados como população empregada: 

1. A população a exercer profissão qualquer que seja a sua situação na profissão, 

2. Os indivíduos a fazer formação profissional e que mantêm um vínculo com a entidade 

empregadora, 

3. Os militares de carreira, 

4. Os indivíduos a prestarem o serviço militar obrigatório (SMO). 

Os indivíduos que não trabalharam por motivos passageiros, tais como doença, maternidade, 

férias, acidentes de trabalho, redução de actividade, por motivos técnicos, condições 

climatéricas desfavoráveis ou outros motivos, foram incluídos na população empregada. Fonte: 

INE 

População estrangeira que solicitou estatuto de residente – conjunto de pessoas de 

nacionalidade não portuguesa que num determinado ano solicitaram um título de residência ao 

abrigo da legislação em vigor, que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional. Fonte: SEF 

População inactiva – Conjunto de indivíduos, qualquer que seja a sua idade, que não podem 

ser considerados economicamente activos, isto é, não estão empregados nem 

desempregados. Na população inactiva incluem-se os seguintes grupos: 

1. Indivíduos com menos de 15 anos de idade,  

2. Estudantes: compreende os indivíduos, com pelo menos 15 anos de idade e que 

frequentavam qualquer tipo de ensino, e que não exerciam uma profissão, não cumpriam o 

serviço militar obrigatório, nem declararam estar desempregados, 

3. Domésticos: inclui os indivíduos que se ocuparam principalmente das tarefas domésticas, 

nos seus próprios lares, 

4. Incapacitados permanentes para o trabalho: são os indivíduos com 15 anos ou mais de 

idade que não trabalharam por se encontrarem permanentemente incapacitados para trabalhar, 

quer recebam ou não pensão de invalidez, 
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5. Outros inactivos: engloba os inactivos, com 15 ou mais anos de idade, que não podem ser 

classificados em qualquer das categorias anteriores. 

Nota: os inactivos que sejam estudantes e simultaneamente se ocupam de tarefas do lar, foram 

incluídos na modalidade "Estudantes". Os estudantes, domésticos, ou indivíduos que 

desenvolveram uma actividade não económica, mas que satisfazem (todas) as condições para 

ser considerados desempregados, foram incluídos neste grupo. Fonte: INE 

População residente – Pessoas que, independentemente de no momento de observação – 

zero horas do dia de referência – estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade 

de alojamento, aí habitam a maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade ou a maior 

parte dos seus haveres. 

Nota: Este conceito foi utilizado no Recenseamento Geral da População (censo), pelo que o dia 

de referência se reporta ao momento censitário. Conceito extensível às Estimativas de 

População Residente, cuja população de partida se reporta ao momento censitário. Fonte: INE 

Principal meio de vida – Fonte principal de onde o indivíduo retirou os seus meios financeiros 

ou em géneros necessários à sua subsistência, durante os últimos doze meses, anteriores ao 

momento censitário. Esta característica é observada para toda a população com 15 ou mais 

anos de idade. Modalidades consideradas: 

1. Rendimento do trabalho: rendimento recebido pelos trabalhadores por conta de outrem e 

pelos trabalhadores por conta própria, em directa ligação com o exercício da respectiva 

actividade profissional (abrange os indivíduos que vivem principalmente do seu trabalho, quer 

seja remunerado ou não, e os indivíduos a prestar SMO se este representar a principal fonte de 

rendimento nos últimos doze meses); 

2. Rendimento da propriedade e da empresa: quando a principal fonte de subsistência reveste 

a forma de rendas, juros, dividendos, lucros, seguros de vida, direitos de autor, etc.; 

3. Subsídios de desemprego: prestação financeira, de carácter temporário, que o indivíduo 

recebe enquanto estiver na situação de desempregado à procura de emprego; 

4. Subsídio temporário por acidente de trabalho ou doença profissional: considerar-se-á esta 

modalidade quando o principal meio de subsistência for um subsídio por uma das razões 

enunciadas, ou seja, o subsídio atribuído à pessoa temporariamente impossibilitada de 

trabalhar devido a acidente de trabalho ou doença profissional, mantendo-se o vínculo à 

entidade  empregadora;  

5. Outros subsídios temporários: classificam-se aqui os indivíduos cuja principal fonte de 

subsistência é um subsídio de carácter temporário, diferente dos indicados anteriormente, 

como por exemplo o subsídio de doença. 

6. Rendimento mínimo garantido: prestação mensal do regime não contributivo da Segurança 

Social, destinado a assegurar aos titulares e aos elementos da sua família, em situação de 

grave carência económica, recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades 

mínimas; 
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7. Pensão / Reforma: prestação pecuniária, periódica e permanente, destinada a substituir a 

remuneração do trabalho que o indivíduo já não aufere (reforma), ou a prestação recebida 

pelos indivíduos que foram considerados como não capazes de prover os seus próprios meios 

de subsistência. Incluem-se todos os tipos de pensão que estiverem em vigor no momento 

censitário; 

8. Apoio social: quando a principal fonte de subsistência é assegurada através do Estado, 

Organismos Públicos, Instituições Sem Fins Lucrativos de particulares, através de subsídios, 

equipamentos sociais ou outros, isto é, abrange os indivíduos cuja principal fonte de 

sobrevivência seja a assistência, que pode ser fornecida em regime de internato ou não; 

9. A cargo da família: quando o principal meio de subsistência provém de familiares; 

10. Outra situação: modalidade onde são classificados os indivíduos que não são abrangidos 

por nenhuma das anteriores. Fonte: INE 

Residência principal/habitual ou alojamento de residência principal/habitual – alojamento que 

constitui a residência de pelo menos um agregado familiar durante a maior parte do ano, ou 

para onde um agregado tenha transferido a totalidade ou a maior parte dos seus haveres. 

Fonte: INE 

Taxa bruta de mortalidade – Número de óbitos observado durante um determinado período de 

tempo, normalmente um ano civil, referido a população media desse período (habitualmente 

expressa em número de óbitos por 1000 (100^3) habitantes). Fonte: INE 

Taxa bruta de natalidade – Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período 

de tempo, normalmente um ano civil, referido a população media desse período (habitualmente 

expressa em número de nados vivos por 1000 (100^3) habitantes). Fonte: INE 

Taxa de actividade – Taxa que permite definir o peso da população activa sobre o total da 

população; deste modo, a fórmula utilizada foi a seguinte: 

Taxa de Actividade (%) = (população activa/total da população) X 100 

Esta taxa pode ser aplicada nos sentidos lato ou restrito consoante se pretenda tratar os 

desempregados de acordo com o respectivo sentido. Fonte: INE 

Taxa de crescimento efectivo – Variação populacional observada durante um determinado 

período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período 

(habitualmente expressa por 100 (102) ou 1000 (103) habitantes). 

Formula: TCE = [P(t) – P(0) / [(P(0)+P(t)/2]] * 10 n ; 

P(0) – População no momento 0;  

P(t) – População no momento t. Fonte: INE 

Taxa de crescimento natural – Saldo natural observado durante um determinado período de 

tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente 

expressa por 100 (102) ou 1000 (103) habitantes). 
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Formula: TCN = [SN(0,t) / [(P(0) + P(t)/2]] * 10 n ; 

SM(0,t) – Saldo natural entre os momentos 0 e t; 

P(0) – População no momento 0; 

P(t) – População no momento t. Fonte: INE 

Taxa de desemprego – A taxa de desemprego foi utilizada tomando a partir do desemprego em 

sentido lato: 

População desempregada (sentido lato) 

Taxa de Desemprego (%) = X 100 

População activa 

Esta taxa também pode ser utilizada em sentido restrito, retirando da população desempregada 

e activa os desempregados só em sentido lato. Fonte: INE 

Taxa de fecundidade geral – Número de nados vivos observado durante um determinado 

período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao efectivo médio de mulheres em idade 

fértil (entre os 15 e os 49 anos) desse período (habitualmente expressa em números de nados 

vivos por 1000 (100^3) mulheres em idade fértil). Fonte: INE 

Taxa de mortalidade infantil – Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade 

observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido ao 

número de nados vivos do mesmo período (habitualmente expressa em número de óbitos de 

crianças com menos de 1 ano por 1000 (103) nados vivos). Fonte: INE 

Taxa de mortalidade neotanal – Óbitos de crianças nascidas vivas que faleceram com menos 

de 28 dias de idade. Fonte: OMS 

Taxa de mortalidade perinatal – Óbitos fetais de 28 ou mais semanas de gestação e óbitos de 

nados vivos com menos de 7 dias de idade. Fonte: OMS 

União de facto – relação jurídica de duas pessoas, independentemente do sexo, que vivam em 

situação análoga à dos cônjuges. Fonte: Lei n.º 7/2201, artigo 1º 
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METODOLOGIA 

Enquadramento Programa Rede Social 

A Rede Social é um fórum de articulação e congregação de esforços baseado na adesão livre 

por parte das autarquias e das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos com vista à 

erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão e à promoção do desenvolvimento social. 

Este programa pretende fomentar a formação de uma consciência colectiva dos problemas 

sociais e contribuir para a activação dos meios e agentes de resposta e para a optimização 

possível dos meios de acção nos locais. 

O que se deseja é que em cada comunidade se criem novas formas de conjugação de 

esforços, se avance na definição de prioridades e que, em suma, se planeie de forma integrada 

e integradora o esforço colectivo através da constituição de um novo tipo de parceria entre 

entidades públicas e privadas com intervenção nos mesmos territórios. Esta parceria baseia-se 

na igualdade entre os parceiros, na consensualização dos objectivos e na concertação das 

acções desenvolvidas pelos diferentes agentes locais. 

É um programa que promove o desenvolvimento social local e que pretende constituir redes de 

apoio social, visando a erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão e a promoção do 

desenvolvimento local, através da renovação e inovação da intervenção social. 

O Programa Rede Social foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros 197/97 de 18 de 

Novembro e foi regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 115/2006 de 14 de Junho. 

 

Objectivos Gerais da Rede Social: 

a) Combater a pobreza e a exclusão social e promover a inclusão e coesão sociais; 

b) Promover o desenvolvimento social integrado; 

c) Promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, competências e 

recursos; 

d) Contribuir para a concretização, acompanhamento e avaliação dos objectivos do Plano 

Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI); 

e) Integrar os objectivos da promoção da igualdade de género, constantes do Plano Nacional 

para a Igualdade (PNI), nos instrumentos de planeamento; 

f) Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organização do conjunto de respostas 

e equipamentos sociais ao nível local; 



� ��

g) Criar canais regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a população em 

geral. 

Princípios de acção da rede social: 

As acções desenvolvidas no âmbito da rede social, bem como o funcionamento de todos os 

seus órgãos, orientam-se pelos princípios da subsidiariedade, integração, articulação, 

participação, inovação e igualdade de género. 

O Programa de Implementação da Rede Social surgiu no Concelho da Moita no ano de 2002. 

O Conselho Local de Acção Social da Moita (CLASM) foi constituído inicialmente por 19 

parceiros, sendo que neste momento são 46 os parceiros que constituem este órgão. 

Diagnóstico Social 

De acordo com o artigo 35º do DL n.º 115/2006 de 14 de Junho, o Diagnóstico Social é um 

instrumento dinâmico sujeito a actualização periódica, resultante da participação dos diferentes 

parceiros, que permite o conhecimento e a compreensão da realidade social através da 

identificação das necessidades, da detecção dos problemas prioritários e respectiva 

causalidade, bem como dos recursos, potencialidades e constrangimentos locais. 

O primeiro Diagnóstico Social do Concelho da Moita foi aprovado em Outubro de 2004, tendo 

sido elaborado pelo Apoio Técnico do CLASM. 
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Metodologia utilizada na actualização do Diagnóstico 

“O Diagnóstico Social constitui uma unidade de análise e síntese da situação estudada, daí que 

nunca esteja acabado, tratando-se de um instrumento aberto que se vai elaborando, faz parte 

do processo de intervenção social, constituindo por assim dizer, um dos seus vários vectores 

intrínsecos”. 

Podemos dizer que o Diagnóstico Social corresponde à análise da realidade social num 

determinado contexto social, espacial e temporal, pelo que dificilmente se conseguirá obter um 

Diagnóstico actualizado, tendo em conta que a realidade social está em constante mudança.  

Para a actualização do Diagnóstico Social do Concelho da Moita, foram definidos os seguintes 

momentos essenciais: 

 

1. Formulação do problema O que se vai estudar e para que é que se vai estudar 

2. Definição objectivos gerais e específicos O que se espera desse estudo 

3. Definição da metodologia Que métodos e técnicas se irão utilizar para proceder à recolha de dados 

4. Trabalho de campo Actividades de recolha de dados e informação 

5. Elaboração dos dados Análise e interpretação dos dados 

6. Elaboração do relatório Apresentação dos resultados da pesquisa 

7. Apresentação do relatório Socialização da informação e discussão dos resultados 

Fonte: Diagnóstico Social, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

 

1. Formulação do problema 

Foi sentido pelos parceiros do CLASM que o Diagnóstico Social de 2004 já não reflectia a 

realidade social do Concelho, sendo necessária a sua actualização.  

2. Definição dos objectivos gerais e específicos 

Pode-se considerar como objectivo geral a actualização do Diagnóstico Social do Concelho 

da Moita.  

Como objectivos específicos, foi consensual que seria necessário proceder a algumas 

alterações ao modelo do Diagnóstico anterior de forma a que o diagnóstico da situação 
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social do Concelho seja o mais pormenorizada possível e que dê as orientações 

necessárias para uma intervenção integrada e eficiente. 

3. Definição da metodologia 

Para a actualização do Diagnóstico Social, foi definida uma metodologia assente na 

definição dos problemas sociais considerados como prioritários pelo CLASM para o 

Concelho. Foi realizada uma sessão de trabalho onde se aplicou a análise SWOT, donde 

surgiram diversas áreas para análise. Estas áreas foram trabalhadas pelo Núcleo 

Executivo, adequando-as aos problemas tipo considerados pela Segurança Social e 

posteriormente validadas pelo CLASM.  

Para cada uma destas áreas: população e território, educação, saúde, criminalidade e 

segurança, habitação, emprego e formação profissional e grupos em situação de 

vulnerabilidade e problemáticas específicas, foram criados grupos de trabalho, com 

parceiros e não parceiros ligados a estas áreas com o objectivo de concertar indicadores 

para cada uma das áreas.  

4. Trabalho de campo 

De acordo com o resultado das reuniões procedeu-se à recolha dos dados que 

permitissem caracterizar e diagnosticar os problemas inicialmente seleccionados pelo 

CLASM.  

Foram seleccionadas entidades a nível nacional e regional, tal como o INE, e parceiros a 

nível local que poderiam fornecer os dados e as informações necessárias para o 

Diagnóstico. 

5. Elaboração dos dados 

Após a recolha dos dados, a Divisão de Assuntos Sociais da Câmara Municipal da Moita, 

procedeu à sua análise e interpretação, utilizando métodos de comparação, sempre que 

possível com anos anteriores, e mesmo com a situação nacional e da Península de 

Setúbal. 

6. Elaboração do relatório 

O Relatório/Diagnóstico foi elaborado pela Câmara Municipal da Moita, tendo em conta os 

critérios usualmente utilizados para estes tipos de documentos. 

7. Apresentação do Relatório 

Após a elaboração do documento, este será apresentado nos grupos criados na primeira 

fase do trabalho de acordo com as áreas temáticas que compõem o documento. O 
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Diagnóstico será divulgado junto dos parceiros antes destas reuniões, por forma a todos 

terem possibilidade de o analisar atempadamente.  

Para validação final do documento, este será apresentado no Plenário do CLASM. 
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TERRITÓRIO E POPULAÇÃO 
O Concelho da Moita situa-se na NUT II da Região de Lisboa, pertence ao Distrito de Setúbal e 

confina a norte com o Concelho do Montijo, a Nascente e a Sul com o Concelho de Palmela e a 

Poente com o Concelho do Barreiro. Faz parte da área Metropolitana de Lisboa, situando-se a 

Sul do Rio Tejo. 

O Concelho tem 55,4 Km2 e é composto por 6 freguesias: Alhos Vedros, Baixa da Banheira, 

Gaio-Rosário, Moita, Sarilhos Pequenos e Vale da Amoreira. 

 

Figura 1 – Mapa Concelho da Moita 
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De acordo com os Censos de 2001, a população residente no concelho da Moita registava 

67.449 habitantes, distribuídos da seguinte forma: 

Quadro 1 – População residente no concelho da Moita por freguesia 

 

Fonte: INE – Censos da População 2001 

No entanto, de acordo com o Anuário Estatístico da Região de Lisboa, editado pelo INE, a 

população residente do Concelho, em 2007 ascendia a 71 374 habitantes (ver evolução da 

população).  

Distribuição da população por freguesia 

Segundo os Censos de 2001, a freguesia da Baixa da Banheira é a mais populosa. Nesta 

freguesia reside cerca de 35% da população do Município (ver gráfico 1). Por seu lado, a 

freguesia do Gaio-Rosário é a menos populosa, com 987 habitantes, representando 1% do 

total da população do concelho. 

Gráfico 1 – Distribuição da população por freguesia 

 
Fonte: INE – Censos da População 2001 

Freguesia População 

Alhos Vedros 12 614 

Baixa da Banheira 23 712 

Gaio-Rosário 987 

Moita 16 727 

Sarilhos Pequenos 1 049 

Vale da Amoreira 12 360 

Total 67 449 
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Evolução da população 

A população residente no concelho da Moita tem aumentado de uma forma contínua, revelando 

um crescimento acentuado nas décadas de 40 a 70 com destaque para os anos 40 e 50, que 

registaram taxas de crescimento de 58% e de 50% respectivamente. De uma forma geral, 

podemos afirmar que o crescimento da população foi induzido pela oferta de emprego no 

sector industrial do Barreiro, Setúbal e Área Metropolitana de Lisboa. No pós 25 de Abril o 

Município viu a sua população aumentar em parte devido à chegada de residentes das ex-

colónias. Este aumento foi principalmente sentido nas freguesias da Moita, Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira.  

Esta tendência foi alterada entre 1991-2001. Neste período, o Concelho da Moita registou um 

crescimento de 3,6%, muito abaixo da média registada na Península de Setúbal, com um 

crescimento de 11,6%, enquanto que na região de Lisboa se verificou um crescimento de 5,4% 

e em Portugal de 5%. Este abrandamento do crescimento populacional já se tinha registado na 

década de 1981-1991, onde o crescimento foi de 22,2%. 

Este ritmo de crescimento foi dos mais baixos dos últimos 100 anos, podendo ser explicado por 

uma diminuição do crescimento natural, com o acentuar do envelhecimento da população a um 

ritmo bastante significativo.  

Segundo as estimativas anuais do INE, a população residente no Concelho da Moita em 2007, 

era de 71374 pessoas (ver gráfico 2). Pela análise da evolução da população, podemos 

constatar que entre 2001 e 2007, a população residente no concelho aumentou 5%, numa 

média anual de 0,8% (ver gráfico 3 – taxa de crescimento efectivo). Contudo, dos dados 

posteriores aos Censos de 2001 não é possível apurar a evolução da população por freguesia.  

Gráfico 2 - Evolução da população residente no concelho da Moita 

1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

População residente 65086 68076 68843 69603 70226 70638 71019 71374
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Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente (www.ine.pt) 
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No que respeita ao crescimento anual, podemos constatar que, tanto a taxa de crescimento 

efectivo como a taxa de crescimento natural têm vindo a decrescer de ano para ano, tanto a 

nível nacional, como no Concelho da Moita, tendência também verificada na Grande Lisboa e 

na Península de Setúbal.  

Gráfico 3 – Taxa de crescimento efectivo 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Portugal 0,17 0,28 0,38 0,52 0,64 0,75 0,71

Grande Lisboa 0,3 0,33 0,44 0,53 0,73 0,82 0,74

Pen. Setúbal 1,04 1,11 1,14 1,32 1,51 1,6 1,48

Moita 0,5 0,54 0,62 0,89 1,1 1,12 0,84
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Fonte: INE – Indicadores Demográficos (www.ine.pt) 

Gráfico 4 – Taxa de crescimento natural 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Portugal -0,01 0,03 0,02 0,07 0,04 0,08 0,07

Grande Lisboa 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21

Pen. Setúbal 0,24 0,25 0,22 0,25 0,26 0,27 0,26

Moita 0,24 0,22 0,13 0,3 0,33 0,27 0,31
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Fonte: INE – Indicadores Demográficos (www.ine.pt) 
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De acordo com os dados do INE, a tendência verificada no Concelho da Moita é a de um 

abrandamento no crescimento da população, com evidentes sinais de estabilização, explicado 

pela diminuição na fecundidade (ver gráfico 6) e consequentemente da natalidade de 12,1 em 

1991; 11,5 em 2001 e 11,0 em 2007 (ver gráfico 5) e o progressivo aumento do índice de 

envelhecimento de 46,3 em 1991; 77,7 em 2001; 84,5 em 2007 (ver envelhecimento – gráfico 

9). 

Gráfico 5 – Taxa bruta de natalidade 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Portugal 9,7 10 10,4 10,4 10,8 11 11

Grande Lisboa 11,3 11,3 11,8 11,5 11,9 11,9 11,8

Pen. Setúbal 11,3 11,6 11,7 11,6 11,8 12,1 11,8

Moita 11 11,5 11,2 11,8 11,9 12,3 11,5
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Fonte: INE – Indicadores Demográficos (www.ine.pt) 

Gráfico 6 – Taxa geral de fecundidade 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Portugal 39,4 40,4 41,8 41,7 42,9 43,7 43,2

Grande Lisboa 47,1 46,8 48,3 46,6 47,8 47,3 46,7

Pen. Setúbal 46,7 47,2 47 46 46,7 47,3 45,5

Moita 42,9 44,5 43,1 45 44,9 46 43
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Fonte: INE – Indicadores Demográficos (www.ine.pt) 
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Por seu lado, a taxa de mortalidade média entre 2001 e 2007 é de 9,0, representando um valor 

ligeiramente inferior aos valores médios da Península de Setúbal (9,2), da Grande Lisboa (9,4) 

e da média nacional (10,0). 

Gráfico 7 – Taxa bruta de mortalidade 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Portugal 9,8 9,6 10,2 9,7 10,4 10,2 10,2

Grande Lisboa 9,1 9 9,5 9,1 9,6 9,7 9,7

Pen. Setúbal 8,9 9,1 9,5 9 9,2 9,5 9,2

Moita 8,5 9,3 9,9 8,8 8,6 9,6 8,5

0

2

4

6

8

10

12

 

Fonte: INE – Indicadores Demográficos (www.ine.pt) 

 

Através da análise das pirâmides etárias de 1991 e 2001 (ver figuras 2 e 3), comprovamos 

efectivamente que se verificou, na última década, uma diminuição da taxa de natalidade, 

representada pelo envelhecimento do Concelho pela base, ou seja, nos escalões mais baixos 

da população. 
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Pirâmide etária do Concelho da Moita (1991)
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Figura 2 – Pirâmide Etária do Concelho da Moita - 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos da População 

Figura 3 – Pirâmide Etária do Concelho da Moita - 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos da População 

 

Numa análise mais detalhada da evolução da população por grupos etários, verifica-se que, de 

2001 a 2007 a população em idade activa (25 a 64 anos) tem vindo a aumentar 
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progressivamente, tal como a população com 65 e mais anos (ver quadro 2 e gráfico 8). Pelo 

contrário, a população com 15 a 24 anos tem vindo a registar uma diminuição. 

Quadro 2 - População residente no Concelho da Moita por sexo e grupo etário 

Período de referência dos dados 
Sexo 

Grupo etário 

(por ciclos de 

vida) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Total 71374 71019 70638 70226 69601 68843 68076 

0 – 14 anos 11640 11572 11547 11543 11482 11398 11241 

15 – 24 anos 8613 8929 9146 9427 9625 9828 10162 

25 – 64 anos 41287 40898 40448 39919 39359 38697 37898 

HM 

65 e mais anos 9834 9620 9497 9337 9137 8925 8772 

Total 34815 34621 34444 34219 33929 33567 33187 

0 – 14 anos 5937 5885 5857 5832 5793 5769 5682 

15 – 24 anos 4337 4544 4666 4794 4886 4973 5161 

25 – 64 anos 20404 20162 19911 19650 19379 19059 18631 

H 

65 e mais anos 4137 4030 4010 3943 3871 3770 3710 

Total 36559 36398 36194 36007 35674 35276 34889 

0 – 14 anos 5703 5687 5690 5711 5689 5629 5559 

15 – 24 anos 4276 4385 4480 4633 4739 4855 5001 

25 – 64 anos 20883 20736 20537 20269 19980 19638 19267 

M 

65 e mais anos 5697 5590 5487 5394 5266 5155 5062 

Fonte: INE – Estimativas Anuais da População Residente (www.ine.pt) 

 

Gráfico 8 – Evolução da população por grupo etário 2001 – 2007 (ciclos de vida) 

0 –14 anos 15 –24 anos 25 –64 anos 65 e mais anos

2007 11640 8613 41287 9834

2001 11241 10162 37898 8772
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        Fonte: INE – Estimativas Anuais da população Residente (www.ine.pt) 
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Envelhecimento 

O Índice de Envelhecimento na Moita registou um acréscimo significativo, passando de 46,3 

em 1991 para 77,7 em 2001, sendo no entanto inferior à média nacional em 2001 (102 idosos 

para 100 jovens), ao da Península de Setúbal (93 idosos por cada 100 jovens) e da Região de 

Lisboa (110 idosos por cada 100 jovens). 

Em 2007, o Índice de Envelhecimento no Concelho da Moita era de 84,5 registando um 

aumento significativo em relação a 2001. No entanto, continuou a ser inferior à média nacional 

(113,6), ao da Península de Setúbal (99,6) e da Região de Lisboa (109,9). 

 

Gráfico 9 – Índice de Envelhecimento 1991 a 2007  

Moita Portugal

1991 46,3 71

2001 78 104,2

2007 84,5 113,6
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Fonte: INE – Censos 1991 e 2001 e Anuário Estatístico Região de Lisboa 2007 

 

O envelhecimento da população, com o reforço da população idosa, foi igualmente registado 

em Portugal, na Região de Lisboa e na Península de Setúbal. 

Esta tendência pode comprovar-se pela variação do escalão etário da população com menos 

de 14 anos que foi de -21,4% na Moita, -11,3% na Península de Setúbal, -13,2% na Região de 

Lisboa e -16% em Portugal, na década de 1991-2001. 

Assim, o escalão etário mais penalizado no Concelho foi o dos jovens com menos de 14 anos, 

com o consequente aumento dos idosos. 
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Por outro lado, no que se refere à população em idade activa (escalões de adultos jovens entre 

os 15-24 anos), verifica-se uma variação negativa em Portugal (-8,1 %), na região de Lisboa (-

7,4%) e na Península de Setúbal (- 0,09%), sendo que a Moita registou um valor muito baixo, 

mas ainda positivo (0,9%). 

A população dos 25-64 anos registou um aumento de 9,6% na Moita que tal como o escalão 

dos indivíduos de mais de 65 anos foram os que registaram o maior aumento, tendência 

também verificada na Península de Setúbal, na região de Lisboa e em Portugal. 

No que respeita ao Índice de Envelhecimento por freguesia registado em 2001, existem 

realidades muito díspares nas seis freguesias do Concelho da Moita, tal como podemos 

verificar no quadro abaixo: 

Podemos verificar que as freguesias de Sarilhos Pequenos e Gaio-Rosário são as mais 

envelhecidas, enquanto que o Vale da Amoreira regista um índice de envelhecimento muito 

inferior à média do Concelho. 

 

Gráfico 10 – Índice de Envelhecimento por freguesia – 2001 

Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira

Gaio-
Rosário Moita

Sarilhos 
Pequenos

Vale da 
Amoreira

Índice de Envelhecimento 100,7 85,5 136,9 76,2 205,3 39
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Fonte: INE – Censos da População 2001 
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Densidade populacional 

No que respeita à densidade populacional (número de habitantes/km2), o aumento é 

consistente com o aumento da população residente no concelho, registando-se entre 2001 e 

2006 um aumento de 4,3%. No ano de 2001, o Concelho da Moita registava uma densidade 

populacional de 1231,9 habitantes/km2, enquanto que no ano de 2007 já se verificava uma 

densidade populacional de 1291,6 habitantes/km2 (ver quadro 11). 

 

Gráfico 11 – Comparativo da evolução da densidade populacional 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Portugal 115,3 115,1 114,8 113,7 113,9 113,2 112,3

Grande Lisboa 1472,2 1467,8 1463 1448,6 1479,9 1469,1 1457,2

Pen. de Setúbal 502,1 496,9 491,5 479,3 492,3 484,9 477,2

Moita 1291,6 1285,1 1278,3 1259,6 1258,6 1245,8 1231,9
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Fonte: INE – Estimativas Anuais da População Residente 

Pela análise destes dados, verifica-se que o Concelho da Moita tem cerca de 3 vezes mais 

densidade populacional que a média da Península de Setúbal, sendo contudo ligeiramente 

inferior à média da Grande Lisboa. No entanto, se considerarmos em termos da evolução entre 

2001 e 2007, verifica-se que na Grande Lisboa a densidade populacional aumentou, em média 

0,7%, enquanto no Concelho da Moita aumentou 4,3% em igual período (para 4,1% de 

aumento na Península de Setúbal). 



� ��

Conclusões 

O Concelho da Moita conheceu um grande crescimento em termos populacionais nas décadas 

de 40 a 70, registando a partir desta data alguma estabilidade em termos de população 

residente. No entanto é importante referir que, embora o crescimento que apresenta até ao ano 

de 2007 seja muito residual, não existe um decréscimo da população à semelhança de 

Concelhos próximos geograficamente. 

Dos dados que é possível recolher em termos de freguesias, conclui-se que o Concelho da 

Moita é composto por freguesias com carácter marcadamente urbano, como o caso da Baixa 

da Banheira e Vale da Amoreira, onde reside a maior parte da população (53% da população 

residente do Concelho) e cuja estrutura etária é marcadamente mais jovem do que nas 

restantes. 

Por outro lado, temos as freguesias do Gaio-Rosário e de Sarilhos Pequenos, com um carácter 

marcadamente rural, com uma percentagem reduzida do total da população (3%) e onde se 

registam índices de envelhecimento muito acima da média. 

Ainda relativamente ao envelhecimento da população do Concelho da Moita, é de referir o 

aumento do índice de envelhecimento que, apesar de ser baixo relativamente à Península e ao 

País, aumentou bastante, com tendência para continuar a aumentar. 
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EDUCAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO 
 

ENQUADRAMENTO 

Organização do Sistema Educativo em Portugal 

O sistema educativo português compreende a educação pré-escolar, a educação escolar e a 

educação extra-escolar. 

Educação pré-escolar 

A educação pré-escolar é complementar e/ou supletiva da acção educativa da família. A sua 

frequência é facultativa, no reconhecimento de que à família cabe um papel no processo 

educativo no nível etário a que se destina – crianças com idade compreendida entre os três 

anos e a idade de ingresso no ensino básico (normalmente aos 6 anos se não houver pedido 

de adiamento da escolaridade). 

Educação escolar 

A educação escolar compreende o ensino básico, o ensino secundário e o ensino superior e as 

modalidades especiais de educação: ensino profissional, ensino especial e educação e 

formação de adultos. 

Ensino básico e escolaridade obrigatória 

“A Constituição da República Portuguesa determina a democratização da educação e o direito 

à igualdade no acesso à escola e à aprendizagem para todos. Por sua vez, a Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto que altera a Lei n.º 46/86, de 14 de 

Outubro) estabelece que o ensino básico, com a duração de 9 anos, é universal, obrigatório e 

gratuito, sendo a sua frequência obrigatória até aos 15 anos de idade. Torna-se assim um 

dever do sistema de ensino e formação, entendido em sentido lato e envolvendo os diversos 

agentes educativos, escolares e não escolares, assegurar as condições de cumprimento do 

direito à educação por parte de todos, ao mesmo tempo que se torna um dever para as 

crianças e jovens e as suas famílias a frequência do ensino até à idade limite e a conclusão 

dos 9 anos de escolaridade.” 

A Lei de Bases do Sistema Educativo determina, como vimos, a extensão da escolaridade 

obrigatória para 9 anos. A obrigatoriedade de frequência de 9 anos de escolaridade, ensino 

básico, aplica-se aos alunos que se inscreveram no 1.º ciclo do ensino básico após o ano 

lectivo de 1987/88, inclusive. 
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Ingressam no ensino básico as crianças que completarem 6 anos de idade até 15 de 

Setembro, ou entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro, se tal for requerido pelos encarregados 

de educação. A obrigatoriedade de frequência do ensino básico termina aos 15 anos de idade. 

O ensino básico compreende três ciclos sequenciais (4 anos + 2 anos + 3 anos). A articulação 

entre os 3 ciclos é progressiva cabendo a cada ciclo completar e aprofundar o anterior numa 

perspectiva de unidade global. 

A escolaridade obrigatória é gratuita, com o objectivo de tornar efectiva a universalidade do 

ensino básico, garantindo a todas as crianças o acesso ao ensino e ao sucesso escolar. 

Os alunos que concluam o ensino básico com aproveitamento têm direito à atribuição de um 

diploma, podendo prosseguir estudos no ensino secundário. 

A conclusão do ensino básico coincide com o primeiro momento de opção por parte dos 

alunos: o prosseguimento de estudos em qualquer das diferentes modalidades que o ensino 

secundário oferece ou o ingresso no mercado de trabalho. 

No que concerne a escolaridade obrigatória, é relevante referir que, de acordo com o 

documento de trabalho para a Audição de Peritos de 27 de Abril de 2009 – “Secundário para 

todos - escolarização dos 5 aos 18”: 

“Foi aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei que alarga a escolaridade 

obrigatória para 12 anos e a idade de frequência de instituições de ensino ou formação até aos 

18 anos. Esta mesma proposta de lei consagra igualmente a universalidade e gratuitidade da 

educação pré-escolar para crianças com 5 anos de idade. Prevê-se que a obrigatoriedade se 

aplique aos alunos que, no próximo ano lectivo, ingressem no 7.º ano de escolaridade ou em 

todos os anos anteriores. As condições, designadamente de prazo e de gratuitidade, da 

universalização da educação pré-escolar para crianças com 5 anos serão estabelecidas em 

diploma próprio que será aprovado após as negociações com os parceiros (Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, instituições particulares de solidariedade social, 

Misericórdias e Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo).” 

Será pois importante observar no futuro os efeitos do alargamento da escolaridade obrigatória 

e da universalidade e da educação pré-escolar para crianças com 5 anos de idade. 

Ensino secundário 

O ensino secundário estrutura-se segundo formas diferenciadas contemplando a existência de 

cursos orientados para o prosseguimento de estudos (cursos científico-humanísticos) e para a 

vida activa (cursos tecnológicos), estando garantida a permeabilidade entre eles. 
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A conclusão dos diferentes cursos de nível secundário confere o direito à atribuição de um 

diploma que certifica a formação adquirida. No caso dos cursos tecnológicos, dos cursos 

profissionais e dos cursos de educação e formação, a qualificação obtida certifica também para 

efeitos do exercício de actividades profissionais. 

A conclusão dos cursos das várias modalidades do ensino secundário coincide com o segundo 

momento de opção por parte dos alunos: o prosseguimento de estudos em qualquer dos 

subsistemas do ensino superior ou o ingresso no mercado de trabalho. 

 

Modalidades especiais de educação 

Ensino Profissional 

As escolas profissionais e os cursos de educação e formação constituem modalidades de 

formação alternativas ao sistema regular de ensino na formação de técnicos intermédios. 

Educação Especial  

Visa a recuperação e a integração sócio-educativa dos indivíduos com necessidades 

educativas específicas e integra actividades dirigidas aos educandos bem como acções 

dirigidas às famílias, aos educadores e comunidades. 

Educação e formação de adultos  

Tratado no capítulo formação/qualificação profissional 

Educação extra-escolar 

Caracteriza-se pela oferta diversificada de actividades de alfabetização e educação de base, 

actualização, iniciação, reconversão e aperfeiçoamento. 

Fonte: www.eurydice.org (Eurybase – Portugal – 2006/07): Pesquisa realizada em Maio de 

2009 e Carta Educativa do concelho da Moita. 

�

Níveis de administração da Educação 

Nacional - o Ministério da Educação (ME) é a entidade governamental responsável, nos 

termos da Lei de Bases do Sistema Educativo, pela política nacional relativa ao sistema 

educativo, no âmbito da educação pré-escolar e dos ensino básico e ensino secundário. 

Regional – as Direcções Regionais de Educação integram os serviços periféricos do Ministério 

da Educação e desempenham, no âmbito das circunscrições territoriais respectivas, funções de 
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administração periférica, relativas às atribuições do ME e dos seus serviços centrais, 

assegurando o apoio e informação aos utentes do sistema educativo, a orientação, a 

coordenação, o acompanhamento das escolas, bem como a articulação com as autarquias 

locais no exercício das competências atribuídas a estas na área da educação. 

Local – às Autarquias Locais, por via da transferência de atribuições e competências da 

administração central (Lei n.º159/99 de 14 de Setembro e Decreto-Lei n.º7/2003 de 15 de 

Janeiro), compete participar no planeamento e na gestão dos equipamentos educativos e 

realizar investimentos nas seguintes áreas: 

- Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

dos estabelecimentos das escolas do ensino básico; 

- Criar os conselhos municipais de educação e elaborar as cartas educativas; 

- Assegurar os transportes escolares; 

- Assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

ensino básico; 

- Comparticipar no apoio às crianças do pré-escolar e do ensino básico na área da acção social 

escolar; 

- Gerir o pessoal não docente de educação pré-escolar. 

 

De referir ainda que o Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho prevê o alargamento das 

competências dos municípios em matéria de educação, a partir de 2010, nas seguintes áreas:  

- Pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar; 

- Componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao 

prolongamento de horário na educação pré-escolar; 

- Actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico; 

- Gestão do parque escolar nos 2º e 3º ciclos do ensino básico; 

- Acção social escolar nos 2º e 3º ciclos do ensino básico; 

- Transportes escolares relativos ao 3º ciclo do ensino básico. 

Será importante salientar que, de acordo com este diploma, estas transferências carecem de 

negociação a efectuar com as respectivas autarquias locais. 

Fonte: www.eurydice.org (Eurybase – Portugal – 2006/07): Pesquisa realizada em Maio de 

2009. 

Administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino - a administração e 

gestão dos estabelecimentos de educação e ensino (agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas), prevista na Lei de Bases do Sistema Educativo (artigo 48º da Lei n.º 49/2005, de 

30 de Agosto), são asseguradas por órgãos próprios. 

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril (que revoga o Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio) 

aprova o regime de autonomia e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-
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escolar e dos ensinos básico e secundário, definindo os agrupamentos de escolas enquanto 

unidades organizacionais, dotadas de órgãos próprios de administração e gestão (o conselho 

geral, o director, o conselho pedagógico e o conselho administrativo), constituídas por 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino. 

No Concelho da Moita, estão constituídos seis agrupamentos verticais de escolas, não 

existindo escolas não agrupadas. Em 2003/2004, foram constituídos quatro Agrupamentos:         

D. João I, Mouzinho da Silveira, José Afonso e Vale da Amoreira (freguesias da Baixa da 

Banheira, Alhos Vedros e Vale da Amoreira) e dois em 2004/2005: D. Pedro II e Fragata do 

Tejo (freguesia da Moita).  

Conselho Municipal de Educação 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (art. 43.º) estabelece que, na administração e gestão do 

sistema educativo, deve ser assegurado o pleno respeito pelas regras de democraticidade e de 

participação. 

O Decreto-Lei n.º 7/03, de 15 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 41/03, de 22 de Agosto, 

regulamenta os conselhos municipais de educação, nas suas competências, composição e 

funcionamento. O mesmo diploma aprova também o processo de elaboração da carta 

educativa, transferindo, assim, competências para as autarquias locais. 

Os Conselhos Municipais de Educação são instâncias de coordenação e consulta, que têm por 

objectivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a 

intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais 

interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as 

acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia. 

O Conselho Municipal de Educação da Moita (CMEM) entrou em funcionamento com a tomada 

de posse dos seus membros a 13 de Julho de 2007. 

Fonte: www.eurydice.org (Eurybase – Portugal – 2006/07): Pesquisa realizada em Maio de 

2009. 

Carta Educativa 

O Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, regula o processo de elaboração e aprovação 

da Carta Educativa e os seus efeitos.  

A Carta Educativa é entendida como um instrumento de planeamento e ordenamento da Rede 

Educativa, cujos objectivos são os de melhorar a educação, o ensino, a formação e a cultura, 

bem como utilizar eficazmente os edifícios e equipamentos de um determinado território. 

A Carta Educativa do Concelho da Moita foi homologada pelo Ministério da Educação a 11 de 

Março de 2008, ao abrigo do n.º3 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro e 
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após parecer favorável da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e do 

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação. 

Este documento estratégico foi previamente aprovado em reunião da Câmara Municipal a 16 

de Janeiro e em reunião da Assembleia Municipal a 1 de Fevereiro, após parecer favorável do 

Conselho Municipal de Educação da Moita. 

A Carta Educativa tem como finalidades a racionalização e redimensionamento do parque de 

recursos físicos existentes, em conformidade com o disposto na  Lei de Bases do Sistema 

Educativo e nos normativos daí emanados. Nesta perspectiva, tem, entre outros, os seguintes 

objectivos: 

-  Prever uma resposta adequada às necessidades de redimensionamento da rede educativa, 

colocadas pela evolução da política educativa e pelas oscilações da procura da educação, 

rentabilizando o parque escolar existente;  

 - Diminuir as disparidades inter e intra-regionais, promovendo a igualdade do acesso ao 

ensino numa perspectiva de adequação da rede educativa às características regionais e locais, 

assegurando a coerência dos princípios normativos definidos a nível nacional.  

A Carta Educativa deverá ainda ser um instrumento fundamental de planeamento que permita 

aos responsáveis desenvolver uma actuação estratégica no sentido de: 

- Orientar a expansão do sistema educativo num determinado território em função do 

desenvolvimento económico e sociocultural;  

 - Tomar decisões relativamente à definição de  prioridades; à construção de novos 

empreendimentos; ao encerramento de escolas; à reconversão e adaptação do parque escolar; 

à optimização da funcionalidade da rede existente e à respectiva expansão; 

- Optimizar a utilização dos recursos consagrados à educação;  

 - Evitar rupturas e inadequações da rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvimento 

urbanístico.  

A Carta Educativa do Concelho da Moita, enquadrada pela caracterização do Concelho do 

ponto de vista demográfico e sócio-económico, bem como pelo planeamento estratégico, 

permitiu caracterizar sistematicamente e analisar a evolução do sistema educativo entre os 

anos lectivos de 2001/2002 e 2005/2006 no que diz respeito à oferta e à procura de educação 

e ensino, à acção social escolar e aos transportes escolares, aos projectos sócio-educativos de 

iniciativa municipal, entre outros. No que se refere ao reordenamento da rede educativa, este 

documento apresenta o diagnóstico da situação do Concelho, por nível de ensino, que a par 

dos cenários prospectivos (projecções demográficas) sustentam o conjunto das propostas de 

intervenção elencadas, fixando objectivos a curto, médio e longo prazo. 



� ��

“As propostas de intervenção identificadas têm um horizonte temporal de 12 anos (até 2019) e 

incidem na requalificação e modernização do parque escolar do 1º ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar; na eliminação progressiva dos regimes de funcionamento duplos; na 

eliminação de edifícios de construção precária, nomeadamente pavilhões pré-fabricados; na 

construção, ampliação ou requalificação de escolas do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e, 

eventualmente, Educação Pré-Escolar, na perspectiva da criação de Escolas Básicas 

Integradas/Centros Escolares e da partilha de recursos educativos; na requalificação de 

escolas básicas e secundárias com vista à melhoria de instalações e de recursos; no 

reordenamento da rede educativa.”  

A versão homologada deste documento pode ser consultada em: 

http://moita.setubalpeninsuladigital.pt/pt/conteudos/o+concelho/educacao/carta+educativa+con

celho+moita/. 

 

Diagnóstico da Situação do Sistema Educativo no Concelho da Moita 

A Carta Educativa em vigor faz uma caracterização extensiva do sistema educativo no 

Concelho, pelo que iremos recapitular alguma da informação mais pertinente no âmbito do 

presente Diagnóstico, à medida que serão actualizados e desenvolvidos alguns dados mais 

relevantes neste contexto, nomeadamente no que se refere a temáticas específicas de maior 

relevo do ponto vista social, tais como a Educação Especial e Acção Social Escolar.  

Indicadores e evolução do sistema educativo 

Antes de mais, na Caracterização Sócio-Económica do Concelho incluída na Carta Educativa 

são apresentados indicadores referentes à Educação, importantes na análise do sistema 

educativo e de seguida apresentados. 

“No Concelho da Moita, a taxa de analfabetismo registou um decréscimo de cerca de 1% nos 

últimos dez anos. Em 2001, registou-se um valor de 7,9%, valor inferior aos 9% registado em 

1991, mas ainda muito baixo para podermos considerar uma evolução satisfatória ao nível da 

erradicação do analfabetismo. Este decréscimo foi inferior ao de Portugal e ligeiramente 

superior ao valor registado na Península de Setúbal e em Lisboa”, conforme podemos verificar 

pelo gráfico abaixo. 
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Gráfico 12 – Taxa de analfabetismo, 1991 e 2001 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Portugal

Lisboa

Pen. Setúbal

Moita

Portugal Lisboa Pen. Setúbal Moita

2001 9% 5,70% 7% 7,90%

1991 11% 6,20% 9%

 

      Fonte: Censos 1991 e 2001 – INE, cit. Carta Educativa do Concelho da Moita (2007). 

 

“O número de analfabetos do sexo feminino é sempre superior aos do sexo masculino, 

tendência que registou no entanto uma diminuição na última década. 

No Concelho da Moita, registou-se um decréscimo no número de indivíduos que não sabem ler 

e escrever e nos que não possuem nenhum nível de ensino. 

No que respeita ao nível de ensino atingido pela população residente, a Moita registou um 

aumento sobretudo nos níveis de escolaridade mais elevados, nomeadamente ao nível do 

Ensino Secundário, com um total de 5.021 indivíduos em 1991 e de 15.578 em 2001 e do 

Ensino Superior, em que se passou de 714 indivíduos em 1991 para 5.266 em 2001. 

Salientamos a superioridade da população feminina que registou um valor de 58,4% em 2001 

no Ensino Superior, tendência verificada também na Península de Setúbal, Região de Lisboa e 

em Portugal. 

Também em relação ao Ensino Superior, o Concelho acompanhou a tendência nacional ao 

verificar-se um aumento, uma vez que a população com este grau de ensino duplicou. 

A Região de Lisboa foi a que registou um maior aumento percentual em 2001 (13,5%), 

relativamente às outras regiões portuguesas.” 
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Por sua vez, o diagnóstico da Carta Educativa sintetiza os aspectos relativos à dinâmica 

populacional, às perspectivas de desenvolvimento, às tendências de procura de educação e 

ensino e às características da oferta. Este diagnóstico, de carácter estratégico, teve como 

objectivo “identificar as principais necessidades, estrangulamentos e potencialidades referentes 

ao Parque e População escolar do Concelho da Moita”, por nível de ensino. 

Educação Pré-Escolar 

A rede de educação pré-escolar, tutelada pelo Ministério da Educação, é constituída por 

estabelecimentos de educação pré-escolar (3 anos até idade de ingresso no ensino básico) 

que integram a rede pública e a rede particular, com e sem fins lucrativos, nomeadamente 

estabelecimentos privados e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).  

 

A educação pré-escolar deverá ter um tratamento próprio no diagnóstico do sistema educativo, 

uma vez que este subsistema, cuja tutela sobre a oferta é da responsabilidade do Ministério da 

Educação, não é de frequência obrigatória. 

Na educação pré-escolar mantém-se um ligeiro desequilíbrio entre a oferta de 

estabelecimentos da rede pública e da rede particular: em 2008/2009, a rede de educação pré-

escolar concelhia é constituída por 31 e 19 salas, respectivamente, num total de 50 salas. 

Assim, constata-se que desde a elaboração do diagnóstico da Carta Educativa, abriram 5 

novas salas de educação pré-escolar, por iniciativa municipal, enquanto que a oferta da rede 

particular se manteve estável. Mantém-se igualmente a assimetria da distribuição geográfica 

dos equipamentos de educação pré-escolar visto que destas 6 novas salas, 3 situam-se em 

Alhos Vedros e 2 na Moita o que reforça a concentração da oferta nestas freguesias. Entrou 

igualmente em funcionamento uma sala no Vale da Amoreira. 

Ainda no que se refere à oferta – tipologia e estado de conservação do edificado - e tal como é 

referido no diagnóstico da Carta Educativa, “ao nível dos edifícios, a maioria dos 

estabelecimentos do pré-escolar do Concelho surge da reconversão de salas do 1º Ciclo, para 

salas de actividade. Destaca-se que apenas dois estabelecimentos foram construídos de raiz, e 

em alguns casos há unidades que funcionam em pavilhões pré-fabricados. No âmbito do 

Programa de Expansão da Rede de Educação Pré-Escolar é assumida a integração dos 

jardins-de-infância públicos em escolas do 1º Ciclo (EB1/JI)”. As 6 novas salas que abriram 

entretanto resultam predominantemente da construção de novas salas. 

O diagnóstico da Carta Educativa refere ainda que “em relação ao estado de conservação, as 

instalações não apresentam problemas significativos, quer pela qualificação de unidades mais 

antigas, quer pela intervenção nas áreas funcionais consideradas preferenciais, como zonas 

sujas.” Esta situação mantém-se. 
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Relativamente à evolução da procura, de acordo com a Carta Educativa, o número de alunos a 

frequentar a educação pré-escolar registou uma progressão crescente entre 2001 e 2006 (taxa 

média de variação de 16,6%). Esta tendência mantém-se em resultado da expansão da rede 

de educação pré-escolar e consequente alargamento da oferta, ou seja, da abertura de novas 

salas.  

Como se pode observar pelo quadro 3, à excepção do Vale da Amoreira, todas as freguesias 

apresentam taxas de variação positivas que traduzem este acréscimo��

Quadro 3 – Evolução do número de crianças a frequentar no pré-escolar, por freguesia 

Fonte: Carta Educativa (2007). 

 

Como se pode observar nos quadros abaixo, em 2008/2009, frequentaram a rede pública 679 

crianças enquanto que a rede particular foi frequentada por 457 crianças, das quais 398 

frequentaram IPSS e apenas 59 estabelecimentos privados lucrativos. Assim, conclui-se que 

59,77% da procura se concentra nos jardins-de-infância públicos, o que traduz a evolução da 

oferta previamente identificada. 

 

Freguesias 
2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 
Taxa de variação 2001/2006 

Alhos Vedros 236 250 252 258 254 7,6 % 

Baixa da Banheira 206 269 230 233 271 31,6 % 

Moita 188 223 207 230 234 24,5 % 

Gaio-Rosário 24 25 25 25 25 4,2 % 

Sarilhos Pequenos 46 45 48 50 50 8,7 % 

Vale Amoreira 106 93 77 108 106 0 % 
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Quadro 4 – Número de crianças a frequentar os jardins-de-infância rede pública, por freguesia 

(ano lectivo 2008/2009) 

Equipamento Freguesia N.º crianças 

Centro Bem-Estar Social Bx. Banheira Baixa Banheira 115 

JI Carvalhinho Moita 25 

JI Moita n.º 1 Moita 40 

JI Moita n.º 2 Moita 45 

JI Sarilhos Pequenos S. Pequenos 38 

JI Barra Cheira Alhos Vedros 20 

JI Rosário Gaio-Rosário 25 

JI n.º 1 Alhos Vedros Alhos Vedros 25 

JI n.º 2 Alhos Vedros Alhos Vedros 25 

JI n.º 3 Alhos Vedros Alhos Vedros 86 

JI Baixa da Banheira n.º 1 Baixa Banheira 65 

JI Baixa da Banheira n.º 2 Baixa Banheira 45 

JI Baixa da Banheira n.º 3 Baixa Banheira 45 

JI Vale da Amoreira n.º 1 Vale Amoreira 60 

JI Vale da Amoreira n.º 2 Vale Amoreira 20 

Total  679 

Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino do Concelho (2009). 

 

Quadro 5 – Número de crianças a frequentar jardins-de-infância da rede particular – IPSS,                     

por freguesia (ano lectivo 2008/2009) 

Equipamento Freguesia N.º de Crianças 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros – “O Charlot” Alhos Vedros 73 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros – “O Varino” Moita 73 

Centro Social e Paroquial da Baixa da Banheira – “Giroflé” 
Vale da 

Amoreira 
50 

Centro Social e Paroquial da Moita – “O Ninho” Moita 124 

Centro Social e Paroquial S. Lourenço de Alhos Vedros Alhos Vedros 78 

Total  398 

 Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino do Concelho (2009). 
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Quadro 6 – Número de crianças a frequentar jardins-de-infância da rede particular - privados 

lucrativos, por freguesia (ano lectivo 2008/2009) 

Equipamento Freguesia 
N.º de 

Crianças 

O Papagaio Baixa da Banheira 16 

Bola Colorida Baixa da Banheira 43 

Total  59 

 Fonte: Estabelecimentos de educação e ensino do Concelho (2009). 

 

A taxa de cobertura (ou taxa de escolarização) reflecte a relação entre o número de crianças a 

frequentar um determinado nível de ensino e a população residente em idade normal de 

frequência nesse mesmo nível de ensino. Trata-se pois de um indicador que reflecte a relação 

entre a procura (número de crianças a frequentar) e a oferta disponível (número de salas 

existentes). 

O diagnóstico da Carta Educativa identifica como principal estrangulamento para este nível de 

ensino a taxa de cobertura no Concelho (consideradas ambas as redes) que abrangia, no 

período analisado, apenas 37,37% da população alvo. De acordo com dados do INE, as taxas 

de cobertura do Concelho situam-se abaixo das taxas registadas na Península de Setúbal e em 

Portugal, conforme gráfico 13. 

Gráfico 13 – Taxa de pré-escolarização (ou taxa de cobertura) 
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Fonte: INE (2007) 
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Ainda no que se refere às taxas de cobertura da educação pré-escolar, a Carta Educativa 

evidencia diferenças por freguesia. À data de elaboração deste documento, as freguesias do 

Gaio-Rosário e de Sarilhos Pequenos apresentavam taxas de cobertura acima dos 100%: a 

freguesia do Gaio-Rosário registava uma taxa de 109,09%, enquanto que a freguesia de 

Sarilhos Pequenos apresentava o expressivo valor de 242,11% (ver gráfico 15). 

Gráfico 14 – Cobertura da educação pré-escolar, por freguesia – 2001/2002. 
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Nº de alunos 2001/2002   

Nº de indivíduos na freguesia/             
no escalão etário*

Nº de alunos 2001/2002   
Nº de indivíduos na freguesia/             

no escalão etário*

Alhos Vedros 236 397

Baixa da Banheira 206 732

Moita 188 550

Gaio-Rosário 24 22

Sarilhos Pequenos 46 19

Vale da Amoreira 106 437

 
Fonte: Carta Educativa do Concelho da Moita (2007). 

Gráfico 15 – Taxas de cobertura da educação pré-escolar, por freguesia – 2001/2002 

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00%

Alhos Vedros

Baixa da Banheira

Moita

Gaio-Rosário

Sarilhos Pequenos

Vale da Amoreira

Totais no Concelho

Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira Moita

Gaio-
Rosário

Sarilhos 
Pequenos

Vale da 
Amoreira
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Taxa de cobertura 59,45% 28,14% 34,18% 109,09% 242,11% 24,26% 37,37%

 
Fonte: Carta Educativa (2007). 
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Como se refere na Carta Educativa “tendo em conta que a taxa de cobertura reflecte a relação 

entre o número de crianças a frequentar um determinado nível de ensino e a população 

residente em idade normal de frequência nesse mesmo nível de ensino, estes dados indicam 

que os dois jardins-de-infância destas freguesias dão resposta a crianças provenientes de 

outras freguesias”. 

A freguesia de Alhos Vedros apresentava uma taxa de cobertura satisfatória (59,45%), 

enquanto que a freguesia da Moita apresentava uma taxa de cobertura considerada 

insuficiente (34,18%), sobretudo se tivermos em conta o número de salas disponíveis (número 

elevado quando comparado com a realidade concelhia) e a respectiva taxa de ocupação. De 

referir também que, tanto em Alhos Vedros como na Moita, as taxas de cobertura da rede 

particular eram superiores às da rede pública. Esta situação evoluiu entretanto tendo em conta 

que abriram duas novas salas na freguesia da Moita em 2006/2007 e 3 novas salas na 

freguesia de Alhos Vedros em 2007/2008.  

Por último, a freguesia do Vale da Amoreira apresentava a menor taxa de cobertura registada 

no Concelho (24,26%), seguindo-se a freguesia da Baixa da Banheira com uma taxa de 

28,14%. Isto significa que, nestas freguesias populosas, apenas cerca de ¼ da população 

residente no escalão etário associado a este nível de ensino (3-5 anos) frequenta os 

estabelecimentos de educação pré-escolar existentes. Há a registar igualmente a abertura de 

uma nova sala na freguesia do Vale da Amoreira em 2007/2008. 

A Carta Educativa concluía que estas baixas taxas de cobertura apontavam que a oferta 

disponível permanece muito insuficiente face às necessidades.  

De referir ainda assim que este indicador tem vindo a evoluir favoravelmente em resultado da 

abertura de novas salas. Efectivamente, a taxa de cobertura (ou taxa de pré-escolarização) 

para o ano lectivo 2008/2009, estimada com base no último Censos (2001), é de 57,95% o que 

representa um importante acréscimo face ao diagnóstico da Carta Educativa. 

Apesar desta evolução, em termos de carências identificadas, permanece a necessidade de 

aumentar a oferta através do Programa de Expansão da Rede de Educação Pré-Escolar. 

Mantém-se ainda a necessidade de atender a que novas áreas do Concelho se têm vindo a 

desenvolver apresentando novas necessidades e que a distribuição dos estabelecimentos de 

ensino não tem acompanhado suficientemente esta tendência. 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Para este nível de ensino a resposta é actualmente assegurada apenas pelas escolas da rede 

pública (24 estabelecimentos) visto que o Colégio das Arroteias já não se encontra em 

funcionamento. No período analisado na Carta Educativa, 2001 a 2006, regista-se um ligeiro 

acréscimo da população escolar, tendência que se parece vir a inverter tal como veremos 

adiante na síntese da evolução da procura entre 2005/2006 e 2008/2009. 
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“Todo o Concelho encontra cobertura no 1º ciclo, o que se constitui como uma potencialidade. 

A taxa média de ocupação dos estabelecimentos é tendencialmente elevada, o que indicia 

alguma sobrelotação dos estabelecimentos existentes (número elevado de salas em regime 

duplo). Esta é uma situação que prevalece. 

As propostas de intervenção da Carta Educativa procuram reflectir a melhoria/resolução desta 

situação, necessidade esta que se mantém. “Constitui uma opção municipal, que o regime de 

funcionamento das escolas do Concelho da Moita seja tendencialmente o normal.” 

No que respeita às instalações complementares, as escolas apresentam uma oferta 

diversificada e actualmente o serviço de refeições existe na totalidade das escolas. Assim, há a 

registar - desde o diagnóstico da Carta Educativa – o alargamento do serviço de refeições visto 

que um dos estrangulamentos identificados prendia-se com a existência, em 2006/2006, de 

16% das escolas sem esta resposta, situação que evoluiu desde então positivamente. 

“A maioria dos estabelecimentos do 1º ciclo apresenta um estado de conservação geral bom ou 

satisfatório, destacando-se as freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, que foram 

alvo de um programa de requalificação sistematizada do seu parque escolar, no âmbito da 

“Operação de Revitalização Urbana da Vila da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 

(ORUVBB)”. 

Quadro 7– Síntese do Diagnóstico da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

Valência 

 

Oferta/ 

Taxa de 

cobertura ou 

taxa de 

escolarização 

Taxa de 

ocupação 

Nº médio de 

crianças/sala e 

de alunos/turma 

Taxa de 

repetência 

 

Serviço de 

refeições 

Outras instalações 

complementares 

Jardim de 

Infância 

Taxa de 

escolarização 

37,37% 

Valor médio 

85,45% 

Rácio crianças 

por sala 

21,6 

---- 

92,8% 

(rede 

pública) 

 

Escolas 

Básicas 

de 1º 

Ciclo 

- Predomínio da 

Rede Pública 

- Carências nas 

zonas de 

expansão 

- Taxa de 

escolarização 

112% 

Valor médio 

102,77% 

Rácio alunos 

por turma 

17,97 

 

Taxa média 

de Repetência 

e de 

Desistência 

(4º ano) 

6,4% 

100% 

(rede 

pública) 

Rede pública: 

- 43% tem salas de 

apoio 

- 14% pertence à 

Rede de Bibliotecas 

Escolares 

Fonte: Carta Educativa do Concelho da Moita (2007) 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

De um modo geral, estes níveis de ensino têm registado uma quebra na sua população 

escolar, apresentando uma taxa de variação de -5,2% entre 2001 e 2006. No conjunto das 
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EB2,3 do Concelho da Moita apenas duas escolas têm taxas de variação positivas entre 2001 

e 2006: EB2,3 Fragata do Tejo (10,26%) e EB2,3 José Afonso (2,8%). 

Gráfico 16 – Evolução do número de alunos dos 2º e 3º CEB, por freguesia 
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2001/2002 2002/ 2003 2003/  2004 2004/ 2005 2005/ 2006

Alhos Vedros 535 513 563 544 550

Baixa da Banheira 1445 1401 1348 1294 1366

Moita 1380 1393 1366 1328 1352

Gaio-Rosário 0 0 0 0 0

Sarilhos Pequenos 0 0 0 0 0

Vale da Amoreira 720 611 652 602 598
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Fonte: Carta Educativa do Concelho da Moita (2007)  

 

A taxa média de cobertura das escolas para o Concelho traduz o facto de estas darem 

resposta a alunos fora da sua freguesia de residência, em particular na Moita e na Baixa da 

Banheira, onde se concentra a oferta e onde se verificam taxas de ocupação mais elevadas. 

Ao nível do edificado, todas as escolas apresentam um estado de conservação suficiente, 

sendo necessária uma intervenção de fundo nalguns estabelecimentos, nomeadamente ao 

nível dos refeitórios escolares e dos pavilhões gimno-desportivos. 
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Gráfico 17 - Taxa de Retenção e Desistência no Ensino Básico 2005/2006 

Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

Portugal 10,7 4,4 10,7 19,2

Península de Setúbal 13,2 5,4 15,5 23

Moita 16,4 6,9 22 26,2
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   Fonte: INE (2007) 

 

Tal como refere o diagnóstico da Carta Educativa, as taxas de retenção e desistência 

aumentam à medida que se progride nos níveis mais elevados, ou seja 22% no 2º Ciclo e 

22,6% no 3º Ciclo. De referir que apesar das taxas de retenção serem consideradas em 

conjunto em termos estatísticos, estas são diferentes. A desistência ou abandono poderá levar 

à retenção, dependendo do momento em que ocorre – inicio ou fim do ano – ou até da forma 

como as justificações das faltas são aceites pelos Agrupamentos/Escolas. 

Como se pode observar no Gráfico acima, os dados de retenção e desistência referentes ao 

concelho da Moita são muito superiores aos valores médios do País e da Península.  

Ensino Secundário 

A oferta ao nível do Ensino Secundário no concelho é feita a partir de dois estabelecimentos 

que se situam nas freguesias da Moita e do Vale da Amoreira onde se tem verificado uma 

diminuição do número de alunos. Neste nível de ensino, a taxa de cobertura é considerada 

baixa, o que significa que parte da população residente não frequenta as escolas do concelho.  
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Quadro 8 – Número de alunos do Ensino Secundário, por freguesia – 2005/2006 

Freguesias N.º alunos 

Moita 519 

Vale da Amoreira 457 

Fonte: Carta Educativa do Concelho da Moita (2007) 

 

Como salienta a Carta Educativa, “tendo em conta que o Ensino Secundário não faz parte do 

ensino obrigatório, a área de residência não determina a escolha do estabelecimento, que 

passa a ser feita em função do projecto vocacional de cada aluno e, como tal, das ofertas 

educativas/formativas disponibilizadas por cada escola”. 

Quanto ao estado de conservação é de realçar que desde o ano lectivo de 2008/2009 a Escola 

Secundária da Moita tem novas instalações. 

Ainda de acordo com a Carta Educativa e no que se refere às taxas de repetência e 

desistência, em 2003/2004, estes indicadores atingem valores superiores a 50% no 12º ano. 

Quadro 9 – Taxas de não aproveitamento no Ensino Secundário (Ensino Regular público) – 

2003/2004 

Cursos Gerais Cursos Tecnológicos 

Total 10º ano 11º ano 12º ano Total 10º ano 11º ano 12º ano 

42,7 42,7 36,0 50,3 53,6 62,7 36,8 57,6 

            Fonte: Carta Educativa do Concelho da Moita (2007). 

 

Em estreita relação com os indicadores taxas de repetência e de desistência, a taxa de 

transição / conclusão no Ensino Secundário, em 2005/2006, é inferior à média nacional e da 

Península, excepto nos cursos tecnológicos, com menor tendência para a continuidade dos 

estudos, tal como se pode observar no Gráfico abaixo. 
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Gráfico 18 – Taxa de Transição/Conclusão no Ensino Secundário 2005/2006 

Total
Cursos Gerais/   

Científico-
Humanísticos

Cursos Tecnológicos

Portugal 68,9 70,2 64,4

Península de Setúbal 66,7 68,7 59,2

Moita 64,9 64,5 66
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Fonte: INE, 2007 

 

Como vimos, o diagnóstico da Carta Educativa identifica as tendências observadas 

relativamente às taxas de cobertura (ou taxas de escolarização) por nível de ensino. As taxas 

de cobertura, também designada de taxas bruta de escolarização, são entendidas “como a 

relação percentual entre o número total de alunos matriculados num determinado ciclo de 

estudos (independentemente da idade) e a população residente em idade normal de frequência 

desse ciclo de estudos” (GEPE). 
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Gráfico 19 – Taxa Bruta de Escolarização (ou taxa de cobertura) - 2005/2006 

Portugal
Península de 

Setúbal Moita

Ensino Básico 116,6 116,2 105,5

Ensino Secundário 99,5 108,9 55,2
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Fonte: INE (2007) 

Sintetizando as tendências identificadas e cruzando com os dados constantes do Gráfico 

acima, conclui-se que ao nível do ensino básico a taxa bruta de escolarização é superior a 100 

(112% para o 1º CEB e 104,80% para os 2º e 3º CEB), o que indica a existência de alunos 

matriculados fora da idade normal da frequência desse ciclo de estudos. Contudo esse valor é 

inferior à taxa nacional e da Península. Já no que se refere à taxa bruta de escolarização do 

ensino secundário verifica-se no concelho, um valor muito abaixo da taxa de referência (100) e 

muito abaixo dos valores da Península e do País.  

Uma das explicações possíveis para a baixa taxa de escolarização no ensino secundário 

poderá estar relacionada com o elevado número de alunos do Concelho da Moita que 

frequenta o ensino secundário no Concelho do Barreiro, que, segundo os dados da ECAE, 

seria de 791 alunos no ano lectivo de 2008/2009. 

 

Síntese da evolução da procura entre 2005/2006 e 2008/2009   

Observando a evolução do número de alunos por Agrupamento nos anos lectivos 2006/2007, 

2007/2008 e 2008/2009 constante do Gráfico abaixo e considerando a análise da procura por 

nível de ensino previamente apresentada com base no diagnóstico da Carta Educativa, 

podemos identificar algumas tendências. 
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Gráfico 20 – Número de alunos por nível de ensino no Concelho em 2006/2007, 2007/2008 e 

2008/2009 
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Ag. D. Pedro II 165 145 155 552 548 581 310 295 282 361 376 372

Agr. Fragata do Tejo 45 45 45 464 468 467 318 320 307 409 379 343

Ag. D. João I 0 0 0 433 428 382 336 253 273 363 377 335

Ag. Mouzinho da Silveira 140 145 155 851 852 846 328 327 330 327 355 355

Ag. José Afonso 68 115 136 449 508 512 284 365 242 287 311 368

Ag. Vale da Amoreira 60 80 80 456 412 401 270 210 216 203 201 187

 
Fonte: Agrupamentos Verticais de Escolas do Concelho da Moita. 

 

- Aumento do número de alunos a frequentar a educação pré-escolar nos estabelecimentos 

que integram os Agrupamentos de Escolas do Concelho o que se reflecte num acréscimo 

global da procura para este nível de ensino: de 940 alunos em 2005/2006 para 1136 alunos em 

2008/2009. Mantém-se assim uma tendência de evolução crescente, a qual se constitui como 

uma potencialidade;  

- O número de alunos do 1º CEB mantém-se tendencialmente estável entre 2006/2007 e 

2008/2009. No entanto, enquanto que em 2005/2006 frequentavam o 1º CEB 3229 alunos, em 

2009/2009 frequentaram este nível de ensino 3189 alunos. Verifica-se pois um ligeiro 
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decréscimo da procura comparativamente ao diagnóstico da Carta Educativa, o que poderá 

constituir-se como um constrangimento; 

- Observa-se uma diminuição dos alunos do 2º CEB e verifica-se algum recuo do número de 

alunos dos 3º CEB, em particular nos anos lectivos 2006/2007e 2008/2009. Em 2005/2006, 

frequentavam os 2º e 3º CEB 3866 alunos e em 2008/2009 apenas 3610 alunos. Mantém-se 

assim a tendência de quebra da população escolar a frequentar estes níveis de ensino, já 

identificada na Carta Educativa e que representa claramente um constrangimento. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo define como estratégia de promoção do sucesso escolar 

o estabelecimento e desenvolvimento de actividades e medidas de apoio e complemento 

educativos visando contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar 

(art. 27º). Nestes apoios incluem-se a Educação Especial e a Acção Social Escolar. 

Medidas de apoio e complemento educativos 

Educação Especial 

Novo enquadramento legal  

A Educação Especial é regulamentada pelo Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro que define 

os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 

dos sectores público, particular e cooperativo. A Educação Especial visa responder às 

necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da 

actividade e da participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao 

nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 

interpessoal e da participação social e dando lugar à mobilização de serviços especializados 

para promover o potencial de funcionamento biopsicossocial. Os apoios especializados podem 

implicar a adaptação de estratégias, recursos, conteúdos, processos, procedimentos e 

instrumentos, bem como a utilização de tecnologias de apoio. 

Os serviços de Educação Especial destinam-se a promover a existência de condições que 

assegurem a plena inclusão educativa e social dos alunos com necessidade educativas 

especiais de carácter permanente e tem como competências as decorrentes da aplicação do 

Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro.  

Ainda de acordo com os estabelecido no Decreto-lei 3/2008, as escolas ou os agrupamentos 

de escolas, os estabelecimentos de ensino particular com paralelismo pedagógico, as escolas 

profissionais, directa ou indirectamente financiados pelo Ministério da Educação (ME), devem 

incluir nos seus projectos educativos as adequações relativas ao processo de ensino e de 

aprendizagem, de carácter organizativo e de funcionamento, necessárias para responder 

adequadamente às necessidades educativas especiais de carácter permanente das crianças e 
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jovens, com vista a assegurar a sua maior participação nas actividades de cada grupo ou turma 

e da comunidade escolar em geral. 

As escolas ou agrupamentos de escolas devem, para tal, isolada ou conjuntamente, 

desenvolver parcerias com instituições particulares de solidariedade social, centros de recursos 

especializados e implementar as medidas educativas previstas na legislação em vigor. 

Contudo, e de acordo com a Lei n.º 21/2008, nos casos em que a aplicação das medidas 

educativas previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008 se revele comprovadamente insuficiente em 

função do tipo e grau de deficiência do aluno, podem os intervenientes no processo de 

referenciação e de avaliação constantes do referido diploma, propor a frequência de uma 

instituição de educação especial. 

 

Respostas existentes no Concelho  

Sala de Ensino Estruturado – EB1/JI Vale da Amoreira n.º 1 

A única sala de Ensino Estruturado actualmente existente no Concelho da Moita funciona na 

EB1/JI do Vale da Amoreira n.º 1/Agrupamento Vertical de Escolas Vale da Amoreira desde o 

ano lectivo 2004/2005, sendo pois a sua entrada em funcionamento anterior à publicação do 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro. Este projecto foi proposto pela então Equipa de Apoios 

Educativos de Montijo, Alcochete e Moita (extinta no final do ano lectivo 2005/2006), e resultou 

de um Acordo de Parceria com o Agrupamento Vertical de Escolas do Vale da Amoreira e com 

a Câmara Municipal da Moita. 

De referir que se prevê a existência de uma segunda sala, na mesma área vocacionada para 

alunos de 2º ciclo e uma sala de Multi no 1º ciclo. 

À data da sua criação, a implementação desta Sala baseou-se no Modelo TEACCH - 

“Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children” – e 

surgiu da constatação, por um lado, da existência de várias crianças com diagnóstico do 

espectro do autismo a frequentarem a educação pré-escolar e a necessitarem de ingressar no 

1º CEB e outras a frequentar já este nível de ensino e, consequentemente, da necessidade de 

responder de forma adequada e específica às necessidades educativas especiais destas 

crianças; por outro lado, da necessidade dos alunos do Concelho da Moita, que frequentavam 

a Sala Teacch da EB1 n.º 2 do Lavradio, deixarem essa mesma sala para dar lugar a alunos 

com estas características do Concelho do Barreiro. 

Os destinatários do projecto são, pois, crianças caracterizadas com Perturbação do Espectro 

Autista, com diagnóstico confirmado por entidades especializadas. Em 2008/2009, esta Sala de 

Ensino Estruturado é frequentada por 7 crianças. Em termos de abrangência geográfica, a Sala 

recebe actualmente crianças dos Concelhos da Moita, Montijo e Alcochete.  
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Este projecto tem assim por objectivo promover a integração de crianças com Perturbação do 

Espectro Autista e visa genericamente contribuir para o desenvolvimento máximo da autonomia 

destas crianças, bem como para a melhoria das suas capacidades comunicativas e para a sua 

adaptação escolar. De referir que estas crianças, para além de frequentarem a Sala de Ensino 

Estruturado, estão matriculadas no 1º CEB e estão referenciadas a uma turma. O tempo de 

integração na turma de referência é variável em função do nível de funcionamento de cada 

criança.  

No que se refere a recursos humanos, em 2008/2009 encontra-se afecta a esta Sala a seguinte 

equipa:  

• Corpo docente: duas docentes especializadas do grupo de docência do Ensino Especial, 

colocadas pela DREL por período de 3 anos e afectas à Sala de Ensino Estruturado a tempo 

inteiro. Este é o último ano do período de colocação das docentes. 

• Corpo não docente: duas auxiliares da acção educativa do Agrupamento, afectas a estas 

funções a tempo inteiro. 

 

Unidade de Apoio e Educação a Alunos Surdos - EB1/JI Alhos Vedros n.º 3 

Na continuidade do Núcleo de Apoio à Deficiência Auditiva, a funcionar desde 1986, foi criada 

no ano lectivo 2005/2006, a Unidade de Apoio e Educação a Alunos Surdos a funcionar então 

na EB1/JI Alhos Vedros n.º 1. Esta Unidade foi constituída por proposta da já extinta Equipa de 

Coordenação dos Apoios Educativos (ECAE) de Montijo, Alcochete e Moita, ao abrigo do 

Despacho 7520/98, de 6 de Maio. 

Em 2008/2009, a Unidade foi transferida para a EB1/JI Alhos Vedros n.º 3. Neste ano lectivo, 

frequentaram esta Unidade dezanove crianças: quatro do pré-escolar, doze do  1º CEB (três 

alunos do 1º ano, três do 2º ano, cinco do 3º ano e uma do 4º ano) e três do 2º CEB. 

Funcionam duas turmas (uma turma com alunos dos 1º e 2º anos e outra turma com alunos 

dos 3º e 4º anos).  

Os alunos a frequentar a educação pré-escolar e o 2º CEB estão integrados em turmas 

ouvintes, enquanto que os alunos do 1º CEB estão integrados em turmas de surdos. 

 

A Unidade não se limita ao território onde está inserida, abrangendo em termos geográficos 

vários Concelhos. No ano lectivo em curso, do total de alunos a frequentar esta Unidade, dez 

residem no Concelho da Moita e os restantes são provenientes de Concelhos limítrofes (oito do 

Barreiro e uma do Montijo). 

Em termos de recursos humanos, encontra-se afecta a esta Unidade uma equipa constituída 

por duas professoras especializadas do grupo de docência do Ensino Especial, uma formadora 

de Língua Gestual e uma terapeuta da fala (em horário parcial). 
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Instituições específicas 

A CERCIMB tem no Concelho da Moita uma Escola de Educação Especial (EEE), que atende 

no presente ano lectivo 20 alunos com limitações graves ao nível das actividades e da 

participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e 

estruturais, de carácter permanente.  

A Nós apesar de sediada num Concelho limítrofe atende também alunos do concelho da Moita 

na sua EEE. 

Projectos de parceria 

Projecto de Intervenção Precoce “Caminhar” 

O conhecimento da realidade do Concelho, a colaboração inter-serviços já existente e a 

publicação da Portaria 1102/97 de 3 de Novembro, do Ministério da Educação, deu corpo em 

Setembro de 1998 ao Projecto de Intervenção Precoce “Caminhar”. Actualmente, o projecto 

assenta em parcerias protocoladas entre as seguintes instituições: a CERCIMB, que assegura 

a coordenação do projecto, a Câmara Municipal da Moita, o Centro de Saúde da Moita, a Santa 

Casa da Misericórdia de Alhos Vedros – Creches e Jardins de Infância o “Varino” (Moita) e o 

“Charlot” (Alhos Vedros) e o Agrupamento Vertical de Escolas do Barreiro que é, desde o início 

do ano lectivo 2007/2008, o agrupamento de referência à Intervenção Precoce (novo 

enquadramento legal conferido pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro).  

No âmbito deste projecto, são abrangidas crianças entre os 0 e os 6 anos de idade, que 

apresentem deficiência ou risco de atraso grave do desenvolvimento (risco estabelecido, 

biológico ou ambiental), residentes nas freguesias da Moita, Alhos Vedros e Gaio-Rosário. 

Em 2008/2009, o Projecto “Caminhar” tem 29 crianças em acompanhamento (ao invés das 49 

crianças e respectivas famílias acompanhadas em 2007/2008). 

Este projecto de parceria depende da aprovação anual do Ministério da Educação, mediante 

candidatura. O financiamento por parte do Ministério da Educação da candidatura do Projecto 

“Caminhar” para 2008/2009 representa aproximadamente 1/3 do financiamento obtido no ano 

lectivo anterior. Em consequência desta redução no financiamento, o apoio das educadoras 

afectas ao Projecto mantém-se mas os apoios específicos (psicologia, terapia da fala e terapia 

ocupacional) foram reduzidos significativamente, ficando deste modo condicionada a 

continuidade das respostas prestadas. 

Serviço de Intervenção Precoce “Caminhando” – Acordo de Cooperação 

Ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 891/99, foi celebrado, em Novembro de 2007, um Acordo 

de Cooperação entre o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, a DRELVT, a ARSLVT 

e a CERCIMB (entidade promotora), para a valência Intervenção Precoce. Com a assinatura 

deste Acordo, entra em funcionamento o Serviço de Intervenção Precoce “Caminhando” 
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que alarga a abrangência geográfica do projecto inicial “Caminhar” às freguesias da Baixa da 

Banheira e de Sarilhos Pequenos. O funcionamento deste serviço é assegurado, em termos 

financeiros, pela Segurança Social. A equipa de intervenção directa é constituída pelos 

recursos humanos a afectar pelas diferentes entidades parceiras que subscrevem o Acordo de 

Cooperação (Segurança Social, Educação e Saúde). 

O número de utentes abrangidos é de 25. Apesar desta capacidade de resposta, o SIP 

acompanha apenas 11 crianças. A resposta não pode ser alargada devido à insuficiência de 

recursos humanos presentemente afectos ao Projecto. 

Agrupamento D. Pedro II 

Com vista a adequar o processo educativo às necessidades específicas dos Alunos, para o 

ano lectivo de 2008/2009 foi feito o seguinte: 

- Pedido de redução de turma para Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

• 3 turmas reduzidas no Pré-Escolar 

• 2 turmas no 1º Ciclo 

• 9 turmas na EB 2, 3, D. Pedro II, Moita (2 de 2º Ciclo e 7 de 3º Ciclo) 

- Constituição de turmas de Percurso Curricular Alternativo 

• 2 turmas no 1º Ciclo 

• 2 turmas no 2º Ciclo 

• 4 turmas no terceiro Ciclo 

- Constituição de turmas PIEF 

Relativamente aos Recursos Humanos na área da Educação Especial, o Agrupamento dispõe 

de 4 Professores de Educação Especial e 3 Professores de Apoio Educativo. São também 

recursos nesta área os disponibilizados através de protocolos: 

- Protocolo com a Associação de Pais e Encarregados de Educação – Apoio psicológico, 

- Protocolo com a CERCIMB no âmbito do Projecto “Uma Escola Para Todos” – Apoio 

Psicológico, Terapia da fala, Hipoterapia. 

Na EB2,3 D. Pedro II, desde o ano lectivo 2005/2006, têm vindo a funcionar turmas PIEF 

(Programa Integrado de Educação e Formação) no âmbito do PPEETI (Programa para a 
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Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil) que abrangem alunos do Concelho 

da Moita e de outros Concelhos vizinhos tais como Barreiro, Montijo e Palmela. 

Nos anos lectivos 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 foram criadas 2 turmas Tipo 1 (2º ciclo) 

com cerca de 26, 24 e 25 alunos respectivamente e em 2008/2009 (até 15 de Outubro) 1 turma 

com 12 alunos. O número de turmas a constituir está relacionado com o número de Alunos 

sinalizados e de Recursos Humanos disponíveis, tendo em consideração o perfil dos Alunos.  

Gráfico 21 – Turmas PIEF 

Nº de turmas criadas Nº de alunos

2005/2006 2 26

2006/2007 2 24

2007/2008 2 25

2008/2009 1 12
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  Fonte: CLASM 

Nota: O nº de alunos dos três primeiros anos não é exacto porque nesta modalidade de 

formação à medida que os alunos vão saindo por atingirem a certificação ou não, pode haver a 

possibilidade de serem integrados outros alunos. 

Relativamente aos Recursos Humanos neste ano lectivo são sete professores de diferentes 

áreas disciplinares, um TIL (Técnico de Intervenção Local) que acompanha diariamente alunos 

e professores e ainda uma Equipa móvel (1 TIR – Técnico de Intervenção Regional e 1 

representante do PPEETI da DRELVT). 

Os alunos desenvolvem actividades no âmbito das disciplinas de Português, Inglês, 

Matemática, Música, Educação Física, Tecnologias e ainda na área Social, Voluntariado, em 

Empresas. 

Agrupamento Mouzinho da Silveira 

Neste Agrupamento, existem cerca de 35 alunos com NEE, dos quais 6 (do 1º CEB) 

necessitam de apoio de uma auxiliar de acção educativa.  
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No ano lectivo 2008/2009, contam implementar 8 Percursos Curriculares Alternativos (PCA), 

um deles no 1º CEB (EB1 Baixa da Banheira n.º 6) e 3 Cursos Educação Formação (CEF). 

No que se refere aos Recursos Humanos, estão afectos a este Agrupamento dois docentes 

especializados e dois docentes destacados, mantendo-se garantido um destacamento no 

próximo ano lectivo. Estes docentes fazem itinerância para dar apoio no pré-escolar e no 1º 

CEB. 

Este é o único Agrupamento do Concelho com SPO, serviço que no ano lectivo 2007/2008 

alargou a sua intervenção ao 1º CEB.  

Agrupamento Fragata do Tejo 

Para o ano lectivo 2008/2009, foi proposta a constituição de 3 turmas de Percursos 

Curriculares Alternativos (PCA): 

- 1 turma de 1º CEB; 

- 2 turmas de 2º CEB (5º e 6º ano). 

Agrupamento José Afonso 

No ano lectivo 2008/2009 foram reduzidas as seguintes turmas pela presença de alunos com 

NEE: 

1º Ciclo: 5 turmas, incluindo uma turma de alunos surdos. 

2º Ciclo: 8 turmas 

3º Ciclo: 3 turmas 

  

- 2 Turmas de Cursos de Educação e Formação, tipo 2, nível 2 

  

- Parcerias: 

Projecto TASSE, CERCIMB, RUMO, Centro de Saúde, CPCJ 

  

- Projectos desenvolvidos na escola: 

Clube de Cinema, Clube de Jornalismo, Plano Nacional de Leitura, Plano de Acção da 

Matemática, Clube de Expressão Dramática, Projecto Betabyte, Escolas Promotoras de Saúde, 

Recuperação e Embelezamento de Espaços, produção de Materiais Hiper e Multimédia, 

Desporto Escolar, Experimenta e Descobre (Ciência no 1º ciclo), Blog da Escola nº 2" 

 

Verifica-se uma situação de desigualdade, entre a rede pública e a rede particular, no acesso a 

apoios, em particular no que se refere à Intervenção Precoce. 
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A redução do número de docentes de Educação Especial verifica-se e é significativa mas não 

decorre do DL n.º 3/2008 mas de concursos anteriores. 

Quadro 10 – Evolução do número de alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Agrupamentos de escolas 232 275 314 297 247 

Escola de educação 

especial da Cercimb 
27 25 27 25 20 

Escolas secundárias 3 2 3 1 15 

Total 262 302 344 323 282 

Fonte: CLASM (2009).  

Nota: O Agrupamento de escolas do Vale da Amoreira não tem dados disponíveis em relação ao ano lectivo 

2004/2005. 

 

Acção Social Escolar 

Anualmente são fixadas, através de normativos, as condições de aplicação das medidas da 

Acção Social Escolar, destinadas aos alunos dos ensinos básico e secundário, visando a 

promoção do combate à exclusão social e da igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolar.  

Tendo em conta que há muitas famílias cujos filhos frequentam os vários níveis de ensino e 

para que haja uniformidade na apreciação dos boletins dos alunos do 1º ciclo e do pré-escolar 

a Câmara Municipal adopta os mesmos critérios, bem como a mesma legislação, para efeitos 

de subsídio de alimentação. 

O Despacho nº 20 956/2008 de 11 de Agosto de 2008 regula as condições de aplicação das 

medidas de Acção Social Escolar, da responsabilidade do Ministério da Educação, nas 

modalidades de apoio alimentar, alojamento e auxílios económicos; atribuição de bolsas de 

mérito a alunos do ensino secundário e apoio especial no acesso aos computadores pessoais 

e à banda larga a alunos de 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 

O Decreto-Lei nº55/2009 de 2 de Março estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e ao 

funcionamento dos apoios no âmbito da acção social escolar, enquanto modalidade dos apoios 

e complementos educativos previstos nos artigos 27º e seguintes da Lei de Bases do sistema 

Educativo. 

O Despacho nº10 150/2009 de 16 de Abril veio permitir a reavaliação de algumas situações 

tendo em conta que: “considerando o tempo de crise económica e financeira internacional e 
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verificando que, pelos seus efeitos no nosso país, muitas famílias enfrentam dificuldades, em 

particular na área do desemprego, vem este despacho reforçar com novas medidas o apoio 

social a estas famílias no âmbito das despesas com a educação dos seus filhos segundo o 

princípio legal de assegurar condições de igualdade de oportunidades de acesso e sucesso 

escolar. Deste modo prevê-se que os alunos oriundos de agregados familiares posicionados no 

escalão de apoio B, em que um dos progenitores se encontre na situação de desemprego 

involuntário há três ou mais meses, são, sem prejuízo dos requisitos de prova exigidos, 

reposicionados no escalão de apoio A enquanto durar essa situação”. 

Gráfico 22 – Acção Social Escolar: Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Escalão A Escalão B Total Total alunos

2006/2007 882 103 985 3205

2007/2008 973 112 1085 3216

2008/2009 1124 334 1458 3189
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Fonte: Câmara Municipal da Moita (2009) 
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Gráfico 23 – Acção Social Escolar: Alunos do Pré-Escolar 

Escalão A Escalão B Total Total alunos

2006/2007 78 6 84 478

2007/2008 130 16 146 530

2008/2009 165 42 207 571
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Fonte: Câmara Municipal da Moita (2009) 

Com a entrada em vigor dos normativos que regulam as condições da aplicação dos apoios 

socioeducativos relativamente ao ano escolar 2008/2009 verifica-se um aumento significativo 

do número de alunos a beneficiar destes apoios. O impacto destas novas condições de 

aplicação reflecte-se predominantemente no aumento de beneficiários do Escalão B. O 

acréscimo de beneficiários do escalão A resulta deste novo enquadramento legal mas também 

em grande medida do agravamento das condições sócio-económicas das famílias residentes 

no Concelho, em resultado do actual contexto de crise. Este é um pois um aspecto 

particularmente relevante numa pespectiva sócio-educativa.  
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Quadro 11 - Acção Social Escolar por ano lectivo e escalão 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Ano Lectivo Nº Total 

Alunos 

Escalão 

A 

Escalão 

B 

Total 

com 

ASE 

Nº Total 

Alunos 

Escalão 

A 

Escalão 

B 

Total 

com 

ASE 

Nº Total 

Alunos 

Escalão 

A 

Escalão 

B 

Total 

com 

ASE 

Pré-escolar 478 78 6 84 530 130 16 146 571 165 42 207 

1º Ciclo 3 205 882 103 985 3 216 973 112 1085 3 189 1 124 334 1 458 

2º Ciclo 1 783 382 39 421 1 674 548 140 688 1 621 513 265 778 

3º Ciclo 2 207 445 40 485 2 277 604 160 764 2 378 618 353 971 

Secundário  1 100 89 55 144 965 127 24 151 1 009 155 89 244 

TOTAL 8 773 1 876 243 2 119 8 662 2 382 452 2 834 8 768 2 575 1 083 3 658 

Fonte: CLASM (2009).



Conclusões  

Em jeito de balanço/síntese, adoptámos uma matriz SWOT, instrumento que permite uma 

análise estratégica com vista à identificação/sistematização de necessidades.  

De referir que estes quatro vectores constituem indicadores das áreas onde a intervenção 

deverá incidir prioritariamente. Qualquer diagnóstico não se esgota num “retrato” estático sobre 

a educação a nível local. Trata-se de um processo dinâmico, que pressupõe que sejam 

rentabilizadas as forças diagnosticadas e o seu efeito positivo, mobilizar esforços na superação 

das fraquezas identificadas, explorar e potenciar as oportunidades perspectivadas e 

transformar as ameaças, entendidas enquanto constrangimentos e obstáculos, em recursos e 

novas oportunidades e desafios. 
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SAÚDE 

Tal como define a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde é “o completo bem-estar 

físico, mental, espiritual e social e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade”. 

O controlo dos problemas de saúde pressupõe um esforço concentrado dos vários sectores da 

sociedade, tendo em vista a intervenção sobre os determinantes de saúde dos indivíduos e das 

populações – é essa a essência da Saúde Pública, magistralmente definida por Winslow, nos 

anos 20 de século passado. O nível de saúde das populações está claramente associado ao 

seu rendimento económico. Mais saúde implica maior produtividade que, por sua vez, implica 

um maior rendimento. Este último, por sua vez, condiciona o acesso a uma alimentação 

adequada, habitação de qualidade, educação e serviços de saúde, sintetizando-se a relação 

entre saúde e rendimento económico no chamado “ciclo de desenvolvimento – 

saúde/desenvolvimento/saúde”. 

Não obstante os determinantes major de saúde serem fundamentalmente socio-económicos, 

os serviços de saúde são, eles próprios, determinantes de saúde ao prestarem os cuidados 

preventivos e curativos adequados às necessidades de saúde da população e ao veicularem 

informação capacitadora em saúde. 

A comunicação do risco em saúde assume um papel fundamental no controlo de doenças e da 

percepção inapropriada do risco, a promover a adopção de comportamentos e atitudes 

redutoras do risco e ao capacitar os indivíduos e as comunidades para a correcta gestão de 

ameaças à sua saúde e segurança. 

Temos que investir na “literacia em saúde”, definida como “o grau de capacidade individual 

em obter, interpretar e processar informação básica em saúde e serviços de saúde tendo em 

vista um adequado processo de tomada de decisão”.  

De acordo com esta visão, foi construído o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004/2010,que tem 

os seguintes objectivos: 

• Obter ganhos em saúde, aumentando o nível de saúde nas diferentes fases do ciclo de 

vida e reduzindo o peso da doença; 

• Utilizar os instrumentos necessários, num contexto organizacional adequado, 

nomeadamente centrando a mudança no cidadão, capacitando o sistema de saúde 

para a inovação e reorientando o sistema prestador de cuidados; 

• Garantir os mecanismos adequados para a efectivação do Plano, através de uma 

cativação de recursos adequada, promovendo o diálogo intersectorial, adequando o 

quadro de referência legal e criando mecanismos de acompanhamento e actualização 
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do Plano. 

De entre as várias abordagens possíveis para compreender a saúde, as que se centram na 

família e se baseiam no ciclo de vida, foram as escolhidas para o PNS. Segundo o Plano, a 

abordagem centrada na família e no ciclo de vida justifica-se pelo facto de permitir uma melhor 

percepção, mais integrada, do conjunto de problemas de saúde que devem ser priorizados 

para os diferentes grupos etários, nos diferentes papéis sociais que vão assumindo ao longo da 

vida. De acordo com esta percepção, iremos também neste DS seguir esta lógica. No entanto, 

muitos dos indicadores utilizados no PNS não irão constar desta análise do Concelho da Moita, 

por um lado, porque não cremos ser necessário um estudo tão aprofundado, e por outro, 

porque não temos dados que nos permitam analisar todos os indicadores. 

Assim sendo, as áreas constantes do PNS e que iremos transpor para o DS são: 

1. “Nascer com Saúde” – gravidez e período neonatal; 

2. “Crescer com segurança” – pós neonatal aos 9 anos; 

3. “ Uma juventude à procura de um futuro saudável” – dos 10 aos 24 anos; 

4. “Uma vida adulta produtiva” – dos 25 aos 64 anos; 

5. “Um envelhecimento activo” – 65 anos ou mais. 

De seguida, vamos então fazer uma análise de cada uma destas áreas. 

1. “Nascer com Saúde” 

No que refere ao período da gravidez, existem, nos Centros de Saúde do Concelho da Moita, 

algumas medidas de apoio às grávidas que pretendem abarcar todas as mulheres nesta 

situação, especialmente algumas franjas da população – em particular as mulheres com baixa 

escolaridade e fracos recursos económicos – onde permanece elevada a percentagem de 

gravidezes com vigilância inadequada ou mesmo sem vigilância. 

Os Centros de Saúde têm consultas para mulheres grávidas inscritas sem Médico de Família 

atribuído, em sala e horário próprio. O Centro de Saúde da Moita tem um Projecto de 

“Preparação para o Nascimento” destinado a futuros pais. 

A precocidade em Saúde Materna é um Indicador de Qualidade do serviço prestado nesta 

área. Se a responsabilidade da adesão precoce à consulta de vigilância na gravidez é da 

própria grávida, também sabemos que ela revela um trabalho continuado, sustentado, dos 

profissionais de saúde e das Instituições que trabalham as famílias em geral, incluindo as 

escolas e os projectos de intervenção comunitária. 
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Quadro 12 - Avaliação da precocidade em Saúde Materna 

1ª consulta na grávida 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Alhos Vedros 116 6 4 

Baixa da Banheira 233 37 19 

Moita 236 8 6 

Vale Amoreira 133 2 1 

Total do Concelho 718 53 30 

Fonte: Centros de Saúde do Concelho da Moita 

No que refere ao período pós-gravidez, no Concelho da Moita, tal como no País em geral, nos 

últimos anos houve uma forte redução da mortalidade perinatal (fetos com mais de 28 semanas 

e nados-vivos com menos de sete dias) e principalmente da mortalidade neonatal (o qual se 

estende do nascimento à idade de um mês, ou de 28 dias, conforme o uso.). A mortalidade 

perinatal na Região de Lisboa e Vale do Tejo (não existem dados a nível do Concelho) 

apresenta números superiores à meta para 2010 e mesmo à Taxa de Portugal. A taxa de 

mortalidade neonatal, pelo contrário, já superou a meta de 2010, tanto a nível do concelho da 

Moita, como do País. 

Gráfico 24 - Taxa de mortalidade perinatal 
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Fonte: INE e Plano Nacional de Saúde 2004/2010 
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Gráfico 25 - Taxa de mortalidade neonatal 
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Fonte: INE e Plano Nacional de Saúde 2004/2010 

 

Um dos indicadores do PNS neste ciclo de vida é também a esperança de vida à nascença, 

onde a meta é de 81 anos em 2010. 

Gráfico 26 - Esperança de Vida à Nascença 
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Fonte: INE e Plano Nacional da Saúde 2004/2010 

Da análise destes dados, podemos verificar que a Península de Setúbal, onde se insere o 

Concelho da Moita, ainda apresenta valores muito abaixo da meta para 2010. 

Podemos então concluir que, relativamente à saúde na gravidez e nascimento no nosso 

Concelho e na Península de Setúbal, existe esforço no acompanhamento das grávidas por 

parte dos Centros de Saúde, com projectos específicos para este público. 
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No que respeita às taxas indicadas superiormente, podemos concluir que a esperança de vida 

à nascença (factor indicador de desenvolvimento) ainda está aquém do desejado, o mesmo 

acontecendo com a taxa de mortalidade perinatal. No entanto, a taxa de nascimento neonatal 

já atingiu o patamar desejado. 

2. “Crescer com segurança” 

Este é o período em que são alicerçados os conhecimentos, as atitudes e os comportamentos 

que, de uma forma definitiva, influenciam a saúde e a qualidade de vida nos anos seguintes. É 

uma fase no ciclo da vida em que todas as questões de protecção e promoção da saúde 

assumem grande importância. 

Relativamente à esperança de vida dos 1 aos 4 anos, é neste ciclo etário onde existe uma 

maior aproximação da meta prevista para 2010. 

Gráfico 27 - Esperança de vida dos 1 aos 4 anos 
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Fonte: INE e Plano Nacional de Saúde 2004/2010 

Como grande parte da vida da criança e do adolescente se concretiza no espaço escolar, tem-

se privilegiado o trabalho com as instituições do Ministério da Educação e IPSS’s. 

Cada Centro de Saúde tem Equipas de Saúde Escolar que dão cumprimento ao Programa 

Nacional de Saúde Escolar e Programa de Saúde Oral e contribuem para a cobertura do 

Plano Nacional de Vacinação. São abrangidos todos os Jardins-de-infância e ATL da rede 

oficial e IPSS’s, todas as Escolas 1º Ciclo do Concelho, bem como Escolas Básicas 2º, 3º 

Ciclos e Secundários, com actividades adequadas aos grupos etários dos alunos. É feita 

formação para Auxiliares de Acção Educativa e Professores. É trabalhada a questão da 

Higiene e Segurança nos Estabelecimentos de Ensino.  

O PNS prevê que, em 2010, 100% dos Centros de Saúde no nosso país tenham Equipas de 

Saúde Escolar. No Concelho da Moita, ambos os Centros de Saúde possuem estas equipas, 
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pelo que temos uma taxa de 100%, superior à média nacional. 

Gráfico 28 - Percentagem de Centros de Saúde com Equipas de Saúde Escolar 
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Fonte: Plano Nacional de Saúde 2004/2010 e Centros de Saúde do Concelho da Moita 

 

A vacinação é uma das medidas de Saúde Pública de maior impacto na saúde das 

populações, pois hoje doenças evitáveis através da vacinação constituíram, durante muitos 

anos, uma das principais causas de mortalidade no mundo. 

Portanto o controle das doenças transmissíveis evitáveis pela vacinação depende de forma 

crucial da percentagem da cobertura vacinal da população, sendo que a eliminação de 

doenças requer coberturas muito elevadas (98%) e sustentadas durante muitos anos. 

Apesar das melhorias significativas das taxas de cobertura vacinal, ainda não atingimos para 

alguns grupos e algumas vacinas a meta proposta de 98%. 

Quadro 13 - Vacinas com melhor cobertura em 2007 

 1º ano de vida 2º ano de vida Aos 7 anos Aos 14 anos 

Alhos Vedros 
BCG  , DTP/DT, 

VAP/VIP, VHB 100% 

DTP, VASPR I, Hib, 

VHB, MenC 98,4% 

(2 cr não vacinadas) 

VAP/VIP 98,6% 

(2 cr não vacinadas) 

Td/VAT 100% 

 

Baixa Banheira 
BCG 97,8% 

(6 cr não vacinadas) 

MenC 98,3% 

(5 cr não vacinadas) 

VASPR II 94,8% 

(17 cr não vacinadas) 

Td/VAT 96,6% 

(11 cr não vacinadas) 

Moita 
BCG 100% 

 

VASPR I,  97,9% 

(5 cr não vacinadas) 

VASPR II 98,2% 

(5 cr não vacinadas) 

VASPR II 98,7% 

(3 cr não vacinadas) 

Vale da 

Amoreira 

BCG 96,6% 

(4 cr não vacinadas) 

VHB 93,2% 

(8 cr não vacinadas) 

VASPR II 92% 

(8 cr não vacinadas) 

Td/VAT 96,1% 

(6 cr não vacinadas) 

Fonte: Centros de Saúde do Concelho da Moita 
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Quadro14 - Vacinas com pior cobertura em 2007 

 1º ano de vida 2º ano de vida Aos 7 anos Aos 14 anos 

Alhos Vedros 
Hib e MenC 99,4% 

(1 cr não vacinada) 

 

 

DTP/DT 96,4% 

(5 cr não vacinadas) 

VHB 97,4% 

(3 cr não vacinadas) 

Baixa Banheira 

MenC 95,3% 

(13 cr não 

vacinadas) 

DTP/DT e Hib 94,3% 

(17 cr não 

vacinadas) 

DTP/DT 88,7% 

(37 cr não 

vacinadas) 

VHB 90,1% 

(32 cr não vacinadas) 

Moita 
MenC 9,5 

(4 cr não vacinadas) 

Hib  96,3% 

(9 cr não vacinadas) 

DP/DT 96,1% 

(11 cr não 

vacinadas) 

VHB 95,7% 

(10 cr não vacinadas) 

Vale da Amoreira 

VAP/VIP e VHB 

93,1% 

(4 cr não vacinadas) 

MenC 69,2% 

(36 cr não 

vacinadas) 

DTP/DT 86% 

(14 cr não 

vacinadas) 

VHB 86,9% 

(20 cr não vacinadas) 

Fonte: Centros de Saúde do Concelho da Moita 

Tem sido prioritário o Programa de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil, com consultas 

isentas da taxa moderadora até aos 13 anos e abertas a crianças estrangeiras não legalizadas. 

São feitos domicílios em casos de abandono das consultas de vigilância e/ou vacinação, para 

apoio e no interesse da criança e da saúde pública. 

Quadro 15 - Saúde infantil – consultas 2003 /2007 

 Nº de Consultas 2003 Nº de Consultas 2007 

CS Baixa da Banheira 6 262 6 486 

CS Moita 5 943 5 508 

TOTAL do Concelho 12 205 11 994 

Fonte: Centros de Saúde da Moita 

Não será possível calcular a percentagem de crianças abrangidas por estas consultas, pois, 

por estes dados, não sabemos a quantas consultas foi cada criança. Como referência, 

podemos apenas mencionar que, em 2003 existiam 11482 crianças neste grupo etário e em 

2007 existiam 11640 crianças. 

Podemos dizer que, neste ciclo de vida, existe um acompanhamento por parte dos Serviços de 

Saúde no Concelho, no que respeita à vacinação e às equipas de saúde escolar, de acordo 

com as metas consideradas pelo Plano Nacional de Saúde. 

3. “Uma juventude à procura de um futuro saudável” 

Nesta temática não existem muitos dados que nos permitam analisar o estado de saúde da 

faixa etária específica dos 10 aos 24 anos, pois muitos dos dados estão inseridos na área 

anterior.  
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No entanto, é possível apresentar alguns dados relativamente à esperança de vida dos 15 aos 

19 anos, indicador utilizado no PNS. 

Gráfico 29 - Esperança de vida dos 15 aos 19 anos 
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Fonte: INE e Plano Nacional de Saúde 

Da análise destes dados, podemos verificar que a região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta 

uma esperança de vida dos 15 aos 19 anos ligeiramente abaixo da de Portugal, e nenhuma 

delas atinge a meta para 2010. 

Outro dos indicadores respeitantes a este ciclo de vida tem a ver com a gravidez na 

adolescência. O número de mães adolescentes tem vindo a decrescer a nível nacional. 

Gráfico 30 - Taxa de nascimento em mulheres adolescentes 
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Fonte: INE e Plano Nacional de Saúde 

Podemos verificar que já foi ultrapassada a meta para 2010, especialmente na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, no que respeita ao número de mães adolescentes. Quanto ao Concelho 
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da Moita, temos um total de 29 nascimentos com as mães nas idades dos 14 aos 19 anos. 

Quadro 16 - Número de nascimentos em mães adolescentes 

Idade Baixa Banheira /Vale Amoreira Moita/Alhos Vedros 

14 – 15 anos 0 2 

16 – 17 anos 7 2 

18 – 19 anos 8 10 

Fonte: Centro de Saúde da Moita 

Não nos é possível calcular qual a taxa, pelo que não podemos afirmar se o Concelho da Moita 

está dentro da média da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Neste capítulo não nos é possível tirar muitas conclusões. Podemos mencionar que a 

esperança de vida para esta faixa etária ainda está aquém do desejado. Também é de 

mencionar que o número de gravidezes na adolescência está a decrescer, o que pode ser 

considerado um sinal positivo. 

4. “Uma vida adulta produtiva” 

Existem diversos indicadores tratados no Plano Nacional de Saúde referentes à vida adulta. No 

entanto, os dados referentes a estes indicadores não existem a nível municipal, apenas dados 

da região de Lisboa e Vale do Tejo. De seguida apresentaremos alguns que nos parecem ser 

os mais relevantes. 

Gráfico 31 - Esperança de vida dos 45 aos 49 anos 
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Fonte: INE e Plano Nacional de Saúde 

Relativamente à esperança de vida dos 45 aos 49 anos, os valores da região de Lisboa e Vale 

do Tejo estão abaixo da meta para 2007, embora sejam iguais aos valores para Portugal. 
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Consumos de substâncias aditivas 

Outros indicadores respeitantes a este ciclo de vida estão ligados ao consumo de álcool e de 

substâncias ilícitas. Existem alguns dados cedidos pelo Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, que a seguir apresentamos. 

Na área da problemática da Toxicodependência, mais sentida na Freguesia da Baixa da 

Banheira, têm sido desenvolvidos projectos em parceria com os Centros de Saúde, Equipa de 

Tratamento do Barreiro, Autarquia, Farmácias e GNR. A Unidade Móvel do Centro de Saúde 

da Moita tem estado, nos últimos dois anos, diariamente das 16-18h, ao serviço da Equipa de 

Tratamento do Barreiro, para atendimento desta população, em intervenções terapêuticas de 

proximidade. Esta intervenção, em concreto, foi alargada à freguesia do Vale da Amoreira. 

Os números apresentados disponíveis para o concelho, referem-se aos utentes activos no CRI 

(Centro de Respostas Integradas)  da Península de Setúbal, compreendendo os atendimentos 

nas Equipas de Tratamento do Barreiro e Setúbal (os atendimentos nesta última ET são por 

preferência geográfica do utente e não por área de residência). 

Quadro 17 - Caracterização dos utentes por freguesia 

Utentes em acompanhamento na Equipa de Tratamento do Barreiro 

Freguesias Activos a Junho de 2008 

Alhos Vedros 62 

Baixa da Banheira 143 

Gaio-Rosário 4 

Moita 114 

Sarilhos Pequenos 6 

Vale da Amoreira 62 

           Fonte: IDT-CRI da Península de Setúbal, activos a Junho 2008 

Quadro 18 – Utentes com filhos  

Utentes em acompanhamento na Equipa de Tratamento do Barreiro 

Freguesias Com filhos Grávidas 

Alhos Vedros 25 (40%) 1 (1,16%) 

Baixa da Banheira 68 (48%) 2 (1,4%) 

Gaio-Rosário 3 (75%) 0 

Moita 49 (43%) 4 (3,5%) 

Sarilhos Pequenos 2 (33%) 0 

Vale da Amoreira 35 (56%) 0 

                 Fonte: IDT-CRI da Península de Setúbal, activos a Junho 2008 

É importante notar que cerca de 50% destes utentes têm filhos, o que pode significar situações 

de risco para as crianças. 
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O Alcoolismo continua a ser um problema no Concelho da Moita. Apesar de não 

conseguirmos documentar quantitativamente o problema, todos os Técnicos que trabalham no 

terreno, por todo o Concelho da Moita, o pressentem. Desde as famílias apoiadas pelo NLI, às 

famílias com “casos” na CPCJ, as ocorrências relatadas pelas Forças de Segurança, pelas 

próprias Escolas, os casos que passam pelos Médicos de Família, todos levam a que 

tenhamos que reconhecer o Alcoolismo como um problema sério desta comunidade. 

No que respeita aos casos de consultas e internamento na Unidade de Alcoologia da 

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, os utentes do Concelho da Moita distribuem-se 

da seguinte forma: 

Quadro 19 -Consultas e internamentos alcoologia ano de 2007 

Unidade de Alcoologia C. Sau. Telhal 
Freguesia 

Consultas Internamentos Internamentos 

Alhos Vedros - 1 - 

Baixa da Banheira - 2 - 

Gaio-Rosário - 7 - 

Moita - 1 2 

Vale da Amoreira - 1 - 

Total 62 12 2 

  Fonte: Instituto da Droga e da Toxicodependência 

     Quadro 20 – Consultas e internamentos alcoologia Junho de 2008  

Freguesia Consultas Internamentos Internamentos 

Alhos Vedros - 0 - 

Baixa da Banheira - 2 - 

Gaio-Rosário - 0 - 

Moita - 0 - 

Vale da Amoreira - 1 - 

Total 45 3 - 

  Fonte: Instituto da Droga e da Toxicodependência 

 

Na Unidade de Alcoologia no primeiro semestre de 2008, foram acompanhados 45 utentes do 

concelho e passaram pelo internamento 2 utentes da freguesia da Baixa da Banheira e 1 da 

freguesia do Vale da Amoreira. 
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Quadro 21 – Processos de contra-ordenação 

Consumidores de Substâncias Psicoactivas 

Segundo a substância no momento da 

detenção Freguesias 
Processos de 

Contra-Ordenação 
Cannabis Heroína Cocaína 

Alhos Vedros 5 4 0 1 

Baixa da Banheira 3 3 0 0 

Moita 0 0 0 0 

Gaio-Rosário 4 4 0 0 

Sarilhos Pequenos 0 0 0 0 

Vale da Amoreira 4 3 1 0 

Concelho 16 14 1 1 

         Fonte: Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, 2008 

 

Em 2008 foram abertos 16 Processos de Contra-Ordenação no concelho da Moita, 

relacionados com o consumo de substâncias psicoactivas. A cannabis foi a substância mais 

apreendida.  

Quadro 22 – Utentes em situação de privação económica e social extrema 

Utentes em Acompanhamento na Equipa de Tratamento (E.T.) do Barreiro 

Sem Abrigo Desempregados 
Freguesias 

N.º % N.º % 

Alhos Vedros 2 3,2 33 53,2 

Baixa da Banheira 1 0,7 93 65,0 

Gaio-Rosário 0 0,0 0 0,0 

Moita 3 2,6 70 61,4 

Sarilhos Pequenos 1 16,7 5 83,3 

Vale da Amoreira 2 3,2 38 61,3 

                    Fonte: IDT-CRI da Península de Setúbal, activos a Junho 2008 

 

Dos utentes em acompanhamento, residentes no concelho da Moita, 3,2% admitiram ser sem 

abrigo. Esta problemática manifesta-se em quase todas freguesias, exceptuando a do Gaio-

Rosário. 

Relativamente ao desemprego dos mesmos utentes, a percentagem de 61,3% revela a 

significância das dificuldades de reinserção sócio-profissional desta população. 
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 Causas de morte/doenças 

As doenças cardiovasculares, os tumores malignos e os acidentes são as causas de morte 

mais frequentes no Concelho da Moita, no grupo etário dos 18 aos 65 anos. 

Quanto aos motivos que levam os adultos às Consultas Médicas nos Centros de Saúde as 

doenças crónicas – Reumatismo, Hipertensão Arterial e Diabetes – são de longe as que mais 

pesam. 

Quadro 23 - Consultas efectuadas a Utentes Adultos 

Saúde de Adultos 
 

2003 2007 

CS Baixa da Banheira 60 123 61 290 

CS Moita 67 495 67 859 

TOTAL Concelho 127 618 129 149 

Fonte: Director dos Centros de Saúde, Fev. 2008 

O rastreio de determinados tumores (colo do útero, mama, próstata e outros) está incluído nos 

Programas de Vigilância de Saúde do Adulto. 

A tuberculose continua presente no século XXI, em parte devido à toxicodependência e SIDA, 

mas quase ligada a dificuldades económicas e sociais. Os grupos etários com maior incidência 

são 25-34 anos, 45-54 anos e 55-64 anos. A freguesia da Baixa da Banheira é a mais atingida. 

Quadro 24 - Tuberculose no Concelho da Moita – 2003/2007 

FREGUESIAS Ano 2003 Ano 2007 

Alhos Vedros 1 5 

Baixa da Banheira 11 13 

Gaio-Rosário 0 1 

Moita 4 8 

Sarilhos Pequenos 0 1 

Vale da Amoreira 12 5 

TOTAL do Concelho 28 33 

 Fonte: Registo de DDO, Serviço de Saúde Pública do Concelho da Moita, 2008  
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Figura 4 - Taxa de incidência de novos casos por freguesias e freguesias de alto risco 

(assinaladas a amarelo) na área metropolitana de Lisboa. 
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Fonte: Centros de Saúde do Concelho da Moita 

 

Neste capítulo dedicado à idade adulta, podemos, em primeiro lugar, verificar que, tal como 

acontece noutros ciclos de vida, a esperança de vida está aquém do desejado. 

Também considerámos como importante a constar neste capítulo os comportamentos aditivos 

(embora alguns deles também se incluam na juventude), como o consumo de substâncias 

ilícitas e o alcoolismo. No entanto, em nenhuma das áreas é possível calcular o número de 

pessoas que têm estes problemas. 

Referimos também algumas doenças que consideramos que podem ser relevantes, como a 

tuberculose, que poderão estar ligadas às condições sociais existentes. 

5. “Envelhecimento activo” 

Existem diversos indicadores tratados no Plano Nacional de Saúde referentes ao 

envelhecimento. No entanto, os dados referentes a estes indicadores não existem a nível 

municipal, apenas dados da região de Lisboa e Vale do Tejo. Apresentamos apenas a 

esperança de vida dos 65 aos 69 anos, que é sempre considerado um indicador do estado de 

saúde. 

 



�

�

��

Gráfico 32 - Esperança de vida dos 65 aos 69 anos 
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Fonte: INE e Plano Nacional de Saúde 

No que respeita às condições de saúde da população idosa, gostaríamos de ter dados mais 

específicos, pois é nesta área que maioritariamente ocorrem problemas de saúde. No entanto, 

não nos é possível apresentar esses dados. 
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Serviços de Saúde em Portugal 

A Constituição da República Portuguesa no seu artigo 64º, prevê, relativamente à saúde: 

1. Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover.  

2. O direito à protecção da saúde é realizado:  

a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;  

b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, 

designadamente, a protecção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria 

sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e 

desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e 

de práticas de vida saudável.  

3. Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado:  

a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, 

aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação;  

b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades 

de saúde;  

c) Orientar a sua acção para a socialização dos custos dos cuidados médicos e 

medicamentosos;  

d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o 

serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e 

privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade;  

e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos 

químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico;  

f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência.  

4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada. 

De acordo com a Constituição da Republica Portuguesa, o Estado deverá assegurar o direito à 

protecção da saúde através do Serviço Nacional de Saúde, que abrange todas as instituições e 

serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde. 
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No Concelho da Moita, os munícipes dispõem de dois Centros de Saúde: Centro de Saúde da 

Moita, que contempla a Extensão de Saúde de Alhos Vedros e abrange as freguesias de Alhos 

Vedros, Gaio-Rosário, Moita e Sarilhos Pequenos e o Centro de Saúde da Baixa da Banheira, 

que inclui a Extensão de Saúde do Vale da Amoreira, abrangendo as freguesias da Baixa da 

Banheira e Vale da Amoreira. 

Estes Centros de Saúde enquadram-se actualmente no Agrupamento dos Centros de Saúde 

Península de Setúbal III – Arco Ribeirinho, que abrange, para além do Concelho da Moita, os 

Concelhos do Barreiro, Montijo e Alcochete e cuja sede está no Centro de Saúde da Lavradio. 

Dados dos Centros de Saúde do Concelho da Moita 

Quadro 25 - Nº de Inscritos por Lista de Médicos (em 12/02/2008) 

 Centro de Saúde de Moita 
Centro de Saúde de Baixa da 

Banheira 

Extensões de Saúde Extensões de Saúde 
Tipo de 

Inscritos Alhos 

Vedros 
Moita 

Total CS Baixa da 

Banheira 

Vale da 

Amoreira 

Total CS 

Total do 

Concelho 

de Moita 

S/Medico 2 671 7 464 10 135 8 297 4 356 12 653 22 788 

Em Médico 11 403 16 496 27 899 22 816 4 169 26 985 54 885 

Totais 14 074 23 960 38 034 31 113 8 525 39 638 77 672 

Fonte: Director dos Centros de Saúde 

 

Gráfico 33 – Inscritos com e sem médico 
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De acordo com o quadro acima, podemos verificar que existem 77672 inscritos nos centros de 

Saúde do Concelho da Moita. No mesmo quadro podemos ver que existe uma percentagem 

elevada de inscritos que não têm médico de família. Este problema regista-se particularmente 

na extensão de saúde do Vale da Amoreira, onde cerca de metade dos inscritos não tem 

médico de família. 

Pessoal médico e de enfermagem 

De acordo com o Plano Nacional de Saúde, em termos de médicos de medicina familiar, o 

objectivo será o de existirem 60 médicos de medicina familiar por 10.000 habitantes. Não 

existem estes dados a nível do Concelho, pois os dados que temos é a nível de médicos em 

geral sem especificar qual a especialidade. No entanto, podemos verificar que, na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, existiam em 2007, 51,7 médicos/100.000 habitantes, abaixo do 

desejado. 

No entanto, podemos comparar o número de médicos por 1000 habitantes existentes em 

Portugal com o Concelho da Moita, sendo que aqui a Moita está muito abaixo da média, pois 

em Portugal existem 3,6 médicos e na Moita existem 1 médico por 1000 habitantes. 

Também existe uma meta relativamente ao número de enfermeiros por 100.000 habitantes, 

que será de 517,3 enfermeiros. Uma vez que o nosso Concelho não tem 100.000 habitantes, e 

para ser possível analisar este dado, podemos assumir que a meta será de 5,2 enfermeiros por 

1000 habitantes. No Concelho da Moita existem 1,3 enfermeiros por 1000 habitantes, e em 

Portugal existem 5,1 enfermeiros por 1000 habitantes, pelo que podemos concluir que o 

Município da Moita está muito abaixo das necessidades. 

 Consultas Centros de Saúde 

Relativamente às consultas nos Centros de Saúde, os números são os seguintes: 

Quadro 26 - Consultas efectuadas a Utentes Adultos 

Saúde de Adultos 
 

2003 2007 

CS Baixa da Banheira 60 123 61 290 

CS Moita 67 495 67 859 

TOTAL Concelho 127 618 129 149 

Fonte: Director dos Centros de Saúde, Fev. 2008 

Relativamente ao PNS, existe uma meta de 3,1 consultas por habitante ao ano, número que 

não é atingido no Concelho da Moita, conforme podemos verificar no gráfico abaixo. 
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Gráfico 34 - Consultas com médico de família por habitante/ano 
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Fonte: INE e Plano Nacional de Saúde 2004/2010 

Para além das consultas com o seu médico de família, os Centros de Saúde têm disponível 

para os seus utentes consultas de atendimento complementar. Antes da reestruturação destes 

serviços, até 2003, existiu um Serviço de Atendimento Permanente, a funcionar em instalações 

próprias em Alhos Vedros. Desde 2003, o Atendimento Complementar tem sido realizado em 

três Extensões de Saúde – Alhos Vedros, Baixa da Banheira e Moita, em tempo parcial. Ao fim 

de semana é apenas em Alhos Vedros, dada a posição central da localidade, em relação ao 

Concelho. Tem sido feito um esforço por reorientar a procura de consultas em Atendimento 

Complementar para a consulta de Saúde do Adulto, já que a primeira é uma consulta rápida, 

sem processo clínico, sem continuidade, contrariamente à última, transferindo horas dos 

profissionais de uma actividade para outra. 

Quadro 27 -  Evolução do Nº de Atendimentos no SAP - Moita no período de 1995-2003 

Nº de Envios para 

Cuidados 

Hospitalares 
Anos 

Total 

Atendimentos Ambulatório Internamento 

N.º % 

Óbitos 

1995 46468 45223 76 1169 2,5% 0 

1996 47595 46330 36 1229 2,6% 0 

1997 48165 46826 55 1282 2,7% 2 

1998 48273 46934 49 1289 2,7% 1 

1999 48408 46886 38 1484 3,1% 0 

2000 47491 46102 25 1363 2,9% 1 

2001 58679 55533 2 3143 5,4% 1 

2002 63961 58967 0 4993 7,8% 1 

2003 62711 58115 0 4594 7,3% 2 

 Fonte: Serviço de Informática – Set. 2004 
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Gráfico 35 – Evolução do nº de atendimentos no SAP 

 

 Através da análise destes dados, podemos verificar que houve um aumento do número de 

atendimentos no SAP, atingindo o seu máximo nos últimos 2 anos de funcionamento. 

No entanto, podemos verificar que o número de atendimentos nos anos de 2006 e 2007 são 

inferiores aos apresentados desde 1995 até 2003. 

Podemos também constatar que, de 2006 para 2007, houve um decréscimo de cerca de 5000 

atendimentos no atendimento complementar. 

 

Gráfico 36 - Atendimentos nos AC -  no período de 2006- 2007 
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Fonte: Director dos Centros de Saúde – Fev. 2008 



�

�

	�

Conclusões 

A informação constante neste capítulo teve como base de comparação o Plano Nacional de 

Saúde 2004/2010, que nos serviu para analisarmos a informação disponível. Conforme 

mencionámos sempre que a situação se nos colocava, em várias áreas não foi possível apurar 

dados a nível do Concelho, o que não nos permitiu chegar a todas as conclusões que 

desejávamos. 

No entanto, foi possível apurar uns dados que consideramos bastante interessantes. 

Apresentamo-los em seguida. 

No que respeita ao período da gravidez e nascimento, concluímos que existe uma oferta 

diversificada, por parte dos Centros de Saúde, para grávidas.  

Relativamente aos nascimentos, as taxas de mortalidade disponíveis, indicam-nos que, apesar 

de não estarmos no patamar desejado em todos os campos, existe uma avaliação positiva. 

Temos bons números em termos de mortalidade perinatal e neonatal, mas baixa esperança de 

vida à nascença. A baixa esperança de vida à nascença (factor indicador de desenvolvimento), 

de acordo com a meta do PNS, ainda necessita de evoluir. 

No ciclo de vida que compreende desde o nascimento até aos 9 anos, também se regista 

uma baixa esperança de vida. 

Quanto a outros indicadores, a taxa de vacinação nalguns casos é inferior à meta de 98%, 

noutros casos ultrapassa os 98%. 

Outro dado que importa de referir é a existência de equipas de saúde escolar nos dois Centros 

de Saúde, ultrapassando a média nacional. 

Temos também referido o ciclo de vida considerado da juventude, que compreende os jovens 

dos 10 aos 24 anos. Aqui mantêm-se o registo de uma esperança de vida baixa.  

Outro indicador neste escalão etário tem a ver com a gravidez na adolescência, à qual não 

conseguimos apurar a taxa a nível do Concelho da Moita, mas que conseguimos aferir que 

existiram 29 casos. 

No capítulo dedicado à idade adulta, dos 25 aos 64 anos, podemos, em primeiro lugar, 

verificar que, tal como acontece noutros ciclos de vida, a esperança de vida está aquém do 

desejado. 

Também considerámos como importante a constar neste capítulo os comportamentos aditivos 

(embora alguns deles também se incluam na juventude), como o consumo de substâncias 

ilícitas e o alcoolismo. No entanto, em nenhuma das áreas é possível calcular o número de 
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pessoas que têm estes problemas. 

Referimos também algumas doenças que consideramos que podem ser relevantes, como a 

tuberculose, que poderão estar ligadas às condições sociais existentes.  

Apesar de não existirem números exactos acerca dos indivíduos em situação de alcoolismo e 

toxicodependência, é também um problema que se deve registar. 

No que respeita ao funcionamento dos serviços de saúde no nosso Concelho, podemos 

apontar algumas lacunas: 

• Elevado número de utentes sem médico de família; 

• Número insuficiente de médicos; 

• Número insuficiente de enfermeiros; 

• Poucas consultas por habitante. 

 

No trabalho realizado pelo CLASM para actualização do DS, foram sinalizados alguns 

problemas na área da saúde, a saber: 

• Dificuldades de acesso aos equipamentos complementares de saúde 

públicos/privados; 

• Insuficientes/inexistentes equipamentos/serviços/respostas de saúde especializados; 

• Encerramento dos serviços de saúde; 

• Consumo de substâncias psico-activas (álcool, drogas, entre outros). 

Relacionando as conclusões retiradas dos dados apresentados com as problemáticas 

sinalizadas pelo CLASM, podemos referir que, relativamente aos serviços de saúde, existe falta 

de resposta em termos de médicos, enfermeiros e consultas. Também não existem no 

Concelho da Moita respostas de saúde especializadas, pelo menos no que respeita aos 

Centros de Saúde, pois não existe hospital neste concelho. 

Também o consumo de substâncias psico-activas foi sinalizado nas duas situações. 
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ECONOMIA LOCAL/ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Existe um fenómeno de terciarização, que pode ser comprovado pela análise do quadro e dos 

gráficos abaixo, que mostram a evolução da distribuição da população do Concelho por 

sectores de actividade e a partir dos quais se constata a evolução crescente da população 

activa no sector terciário. 

Salienta-se, por outro lado, a fraca expressão do sector primário, que tem vindo 

progressivamente a perder população activa e que hoje assume um papel pouco relevante no 

Concelho, relativamente ao número de activos que emprega e ao número de explorações em 

actividade. 

A actividade agrícola existente efectua-se em pequenas propriedades (a dimensão média da 

propriedade no Concelho é de 2.800 m2) que se localizam na Zona Norte da Vila da Moita e a 

sul nos Brejos e Barra Cheia. A criação de gado leiteiro e a produção de produtos hortícolas 

são as actividades mais significativas. 

No sector secundário, as empresas sedeadas no Concelho são na sua maioria de pequena e 

média dimensão, de produção bastante diversificada, sendo as mais significativas as de 

construção civil, metalomecânica e alimentares, localizadas na sua maioria na freguesia de 

Alhos Vedros e Moita.  

Gráfico 37 – Distribuição da população por sectores de actividade 2001 
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Fonte: INE, Censos da População 1991 e 2001 
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No sector do comércio e serviços, a dependência do Concelho relativamente a outros centros 

urbanos reflecte-se no tipo de serviços prestados e na fragilidade do comércio local, sendo as 

unidades comerciais, em regra, pequenas e o comércio pouco especializado. 

Este sector apresenta um maior peso nas vilas da Moita e Baixa da Banheira, sendo no entanto 

o mais representativo em todas as freguesias. As freguesias onde o sector primário tem uma 

relevância maior quando comparado com a média concelhia, são as da Moita, Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos. 

Este crescimento do sector terciário também se verificou em Portugal com um crescimento do 

sector dos serviços e uma diminuição do sector industrial, situação também registada na 

Península de Setúbal e na Região de Lisboa. 

No entanto, mesmo verificando-se esta grande percentagem de activos no sector terciário no 

Concelho, o seu valor é inferior ao registado na Península de Setúbal e Lisboa, só sendo 

superior ao da média nacional. 

A taxa de actividade no Concelho registou um aumento na última década, passando de 44,1% 

para 50,5%, sendo no entanto um acréscimo inferior ao registado na Península de Setúbal e na 

região de Lisboa. 

De acordo com dados do INE referentes a 2004, existem no Concelho da Moita, 7541 

Empresas e 1856 Sociedades, distribuídas por tipo de actividade da seguinte forma: 

Quadro 28 - Empresas / Sociedades 

Tipo de Actividade Número de empresas Número de sociedades 

Agricultura e Pesca 206 31 

Indústria Transformadora 541 154 

Electricidade, Gás e Água 1  

Construção 1843 353 

Comércio 2371 380 

Alojamento e Restauração 800 120 

Transporte, Armazenamento e 

Com. 
74 46 

Actividades Financeiras 115 11 

Actividades Imobiliárias 1025 612 

Administração pública e outras 565 5149 

Total 7541 1856 

Fonte: INE – “O País em Números – informação estatística 1991-2004”, editado em 2006 
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EMPREGO/DESEMPREGO 

O emprego e o desemprego são considerados factores determinantes de inclusão/exclusão. 

Faremos uma pequena análise da população empregada e desempregada no Concelho da 

Moita. Deve-se ter em atenção que muitos dos dados remetem para os Censos de 2001. 

Iremos também fazer uma análise referente à região de Lisboa (NUTII), onde se insere o nosso 

Concelho, pois não existe este tipo de dados a nível concelhio. 

Gráfico 38 – População Residente no Município da Moita, 2001, segundo o principal meio de 

vida   
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Trabalho Rendimentos 
propriedade
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acidente 
trabalho

Outros 
subsidios

Rendimento 
mínimo

Pensão/ 
reforma Apoio Social A cargo da 

família
Outra 

situação

Percentagem 53,33 0,27 3,38 0,47 0,27 0,57 21,75 0,26 18,14 1,56

nº individuos 29981 154 1898 263 153 321 12227 148 10198 875

 

Fonte: INE – Censos da População 2001 

Podemos verificar que a maioria da população residente no Concelho tinha como principal 

meio de vida o trabalho, seguido das pensões/reformas e a situação a cargo da família. 
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Gráfico 39 - Condição perante a actividade económica 
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 Fonte: INE – Censos da População 2001 

No Município da Moita, em 2001, 54,1% da população em idade activa estava empregada, 

enquanto que 39,3% não tinha actividade económica e 6,5% afirmou estar desempregada. 

Estes valores são muito semelhantes aos da Península de Setúbal, embora a percentagem da 

população desempregada seja ligeiramente superior no Concelho da Moita. 

A taxa de desemprego registou uma diminuição no Concelho na última década, passando de 

13,9% em 1991 para 10,7% em 2001, assim como na Península de Setúbal, registando-se um 

aumento na região de Lisboa e em Portugal. A taxa de desemprego é um dado que o INE 

divulga trimestralmente, no entanto tem uma abrangência nacional, não sendo por isso 

possível apurar os valores a nível concelhio. 

Devemos referir que a taxa de desemprego no Concelho da Moita, em 1991 e 2001 era 

bastante elevada. 

De registar que a taxa de desemprego atinge em regra em maior percentagem a população 

feminina em todas as situações, registando-se uma diminuição nos últimos anos, 

contrariamente à população masculina que só decresceu no Concelho da Moita registando-se 

um aumento na Península de Setúbal, Região de Lisboa e em Portugal. 

A população desempregada na Moita registou uma diminuição no que diz respeito a indivíduos 

à procura do primeiro emprego (1094 indivíduos em 1991 para 749 em 2001), no entanto na 

população que procura novo emprego registou-se um ligeiro aumento (2889 indivíduos em 

1991 para 2900 em 2001). A população feminina é sempre a mais afectada em qualquer das 

situações referidas (61% de mulheres procuram o 1º emprego e 59% procuram novo emprego). 

Esta tendência também se verificou na Península de Setúbal, em Lisboa e Portugal. 
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Uma vez que não existem dados referentes ao desemprego no Município da Moita, poderemos 

analisar a evolução na região de Lisboa (NUT II), e supor que o Concelho da Moita segue a 

tendência da região. 

Gráfico 40 - População activa e inactiva por Grupo etários na região de Lisboa, 2001 e 2007 

Total 15 aos 24 anos 25 aos 34 anos 35 aos 44 anos 45 e mais anos

População activa 2001 1695,9 217,4 442,9 410,5 652

População activa 2007 1432,5 107,5 405,4 377,1 542,5

População Inactiva 2001 1654,3 249,1 61,4 53,6 766,1

População Inactiva 2007 1365,7 181,3 43,9 35,2 664,2
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa 

Fruto das mudanças na estrutura etária desde 2001 ate 2007, também se verifica uma 

diminuição tanto da população activa como da população inactiva, sendo que a diminuição 

mais acentuada tanto na população activa como na população inactiva se regista na faixa 

etária entre os 15 e os 24 anos. 

Esta diferença é reflectida de forma idêntica em ambos os sexos. 
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Quadro 29 - População activa e inactiva por Grupo etários e sexo, região de Lisboa, 2001 e 

2007 

População activa População Inactiva 
Grupos 

etários 
Sexo 2001 2007 Sexo 2001 2007 

HM 1695,9 1432,5 HM 1654,3 1365,7 

H 905,3 737,5 H 691,4 607,5 Total 

M 790,5 695,0 M 962,9 758,2 

HM 217,4 107,5 HM 249,1 181,3 

H 117,1 55,0 H 116,7 91,4 
15 aos 24 

anos 
M 100,3 52,5 M 132,4 89,9 

HM 442,9 405,4 HM 61,4 43,9 

H 231,2 208,6 H 19,0 17,4 
25 aos 34 

anos 
M 211,8 196,8 M 42,4 26,5 

HM 410,5 377,1 HM 53,6 35,2 

H 212,5 194,3 H 10,9 9,7 
35 aos 44 

anos 
M 198,0 182,7 M 42,6 25,5 

HM 652,0 542,5 HM 766,1 664,2 

H 344,5 279,6 H 277 262,4 
45 e mais 

anos 
M 280,4 262,9 M 489,1 401,8 

 Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa 

 

No que respeita à população empregada, regista-se uma queda acentuada na faixa etária dos 

15 aos 24 anos, embora esta tendência se verifique em todas as faixas etárias. Quanto à 

população desempregada, verifica-se um aumento no total de desempregados, sendo que na 

faixa etária dos 15 aos 24 anos se verificou uma diminuição, contrariamente a todas as outras 

faixas etárias. 
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Quadro 30 – Pop. empregada e desempregada por sexo e grupo etário, região de Lisboa, 2001 

e 2007 

População empregada População Desempregada Grupos 

etários 
Sexo 2001 2007 Sexo 2001 2007 

HM 1604,9 1305,6 HM 90,9 126,8 

H 866,4 669,9 H 38,9 67,8 Total 

M 738,5 635,7 M 52,0 59,3 

HM 188,9 87,4 HM 28,5 20,1 

H 104,9 44,9 H ---- ---- 
15 aos 24 

alunos 
M 84,0 42,6 M ---- ---- 

HM 817,4 711,6 HM 36,1 70,9 

H 429,7 366,3 H ---- ---- 
25 aos 44 

anos 
M 387,7 345,3 M ---- ---- 

HM 589,7 506,6 HM 26,4 35,9 

H 331,8 258,8 H ---- ---- 
45 e mais 

anos 
M 266,9 247,8 M ---- ---- 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa 

População desempregada – IEFP 

No que respeita aos dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional, relativos aos 

desempregados inscritos no Centro de Emprego residentes no Concelho da Moita, vamos 

proceder a uma comparação desde 2004 até Abril de 2009. 

Gráfico 41 -  Desemprego registado segundo o género de Dezembro 2004 a Abril de 2009 

Dez 04 Dez 05 Dez 06 Dez 07 Dez 08 Ab 09

Homens 1525 1610 1299 1176 1503 1857
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Fonte: IEFP – Estatísticas Mensais (www.iefp.pt) 
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Da análise deste dados, podemos concluir que o número de desempregados inscritos tem tido 

oscilações, de 2004 até Abril de 2009. De 2004 a 2007 a tendência foi decrescente, atingindo o 

número mínimo de 2679 desempregados inscritos em Dezembro de 2007. Desde este período 

até Abril de 2009 o crescimento foi acentuado, atingindo até esta data o número máximo desde 

Dezembro de 2004. 

No que respeita ao género dos desempregados, em todos os anos as mulheres apresentam 

números mais elevados. De referir que, nos anos em que o número de desempregados 

inscritos é superior, a diferença entre homens e mulheres desempregados tende a atenuar, 

como é o caso de 2009, em que não existe diferença (apenas 9 pessoas num universo de 

3703).  

Relativamente ao tempo de inscrição, os inscritos há menos de um ano apresentam-se em 

número superior, numa média de cerca de 65% do total de desempregados inscritos. 

 

Gráfico  42 – Desemprego registado segundo o tempo de inscrição de Dezembro 2004 a Abril 

de 2009 
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Fonte: IEFP – Estatísticas Mensais (www.iefp.pt) 
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Gráfico  43 – Desemprego registado segundo a situação face à procura de emprego Dezembro 

2004 a Abril 2009 
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         Fonte: IEFP – Estatísticas Mensais (www.iefp.pt) 

Quanto à situação face à procura de emprego, o número de desempregados à procura do 

primeiro emprego é semelhante desde 2004 a Abril de 2009, pelo que se pode concluir que as 

oscilações em termos de números de desempregados se referem a situações de procura de 

novo emprego e não de primeiro emprego. 

Gráfico 44 - Desemprego registado segundo o grupo etário – Dezembro 2004 a Abril 2009 
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Dez 04 Dez 05 Dez 06 Dez 07 Dez 08 Ab 09

Menos 25 anos 429 469 364 332 384 466

25 –34 anos 842 822 705 730 809 1037

35 –54 anos 1366 1406 1161 1165 1432 1638

55 e mais anos 596 629 578 452 500 562

 
Fonte: IEFP – Estatísticas Mensais (www.iefp.pt) 
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No que respeita ao grupo etário, o que mais de destaca é o grupo dos 35 aos 54 anos.  

No entanto, foi no grupo etário dos 25 aos 34 anos que se registou um maior crescimento, 

desde Dezembro de 2008 até Abril de 2009. 

Podemos observar no entanto que o número de desempregados inscritos com 55 e mais anos 

revela uma tendência de diminuição, uma vez que, apesar de ter crescido, desde Dezembro de 

2007, apresenta uma redução desse crescimento quando comparado com anos anteriores. 

Gráfico 45 - Desemprego registado segundo os níveis de escolaridade – Dezembro 2004 a 

Abril 2009 
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-1º ciclo EB 151 153 128 131 153 189

1º Ciclo EB 980 993 803 661 779 870

2º Ciclo EB 717 710 548 589 650 804

3º Ciclo EB 707 736 666 670 826 1014

Secundário 510 551 472 445 570 656

Superior 168 183 191 183 147 170

 

Fonte: IEFP – Estatísticas Mensais (www.iefp.pt) 

Quanto à escolaridade dos desempregados inscritos, existe uma distribuição relativamente 

uniforme, excepto no que respeita aos desempregados que detêm menos que o 1º Ciclo EB e 

os que detêm um curso superior, que se apresentam em menor número, também devido ao 

facto de serem uma minoria no que respeita às qualificações da população. O crescimento 
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mais acentuado revela-se em quem tem como nível de escolaridade o 2º e o 3º Ciclos do 

Ensino Básico. 
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FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

A formação pode-se considerar o “conjunto de actividades que visam a aquisição de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de comportamento exigidos para o exercício de 

funções próprias duma profissão ou grupo de profissões em qualquer ramo de actividade 

económica.” (Comissão Interministerial para o Emprego, Direcção Geral do Emprego e da 

Formação Profissional, Lisboa, Abril 2001). 

Existem diversas alternativas no que respeita à oferta de formação profissional. 

Cursos de Educação e Formação 

Os Cursos de Educação e Formação (CEF) visam aumentar a qualificação escolar e a 

aquisição de competências profissionais, permitindo aos jovens, a frequência ou conclusão da 

escolaridade de 6, 9 ou 12 anos.  

Destinatários:  jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou 

que abandonaram antes da conclusão da escolaridade de 12 anos; com habilitações escolares 

inferiores aos 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º anos ou que já concluíram o 12.º ano de escolaridade não 

tenham qualificação profissional ou pretendem adquirir uma qualificação superior.  

São ministrados em Centros de formação do IEFP, escolas secundárias da rede pública, 

escolas profissionais ou em entidades privadas acreditadas pelo Instituto para a Qualidade na 

Formação (IQF).   

Quadro 31– Cursos de Educação e Formação por Tipologia 

Educação e 
Formação Habilitações de ingresso 

Duração 
mínima 
(horas) 

Anos 
lectivos 

Certificação escolar e 
profissional 

Tipo 1 Inferiores ao 6º ano de escolaridade 1125 1 2º Ciclo do ensino básico e 
certificado de nível 1 

Tipo 2 Com o 6º ano de escolaridade, 7º ano ou frequência de 
9º ano 2109 2 3º Ciclo do ensino básico e 

certificado de nível 2 

Tipo 3 Com o 8º ano de escolaridade ou frequência do 9º ano 1200 1 3º Ciclo do ensino básico e 
certificado de nível 2 

Tipo 4 Com o 9º ano de escolaridade ou frequência do nível 
secundário com uma ou mais repetências 1230 1 

Certificado de 
competências escolares e 

certificado de nível 2 
Cursos de 
formação 

complementar 

Com um curso Tipo 2 ou 3 ou de um curso de 
qualificação inicial de nível 2 1020 1 Certificado de 

competências escolares 

Tipo 5 

Com o 10º ano de um curso do ensino secundário ou 
equivalente, frequência do 11º ano, ou curso tipo 4, ou 

10º ano profissionalizante, ou curso de qualificação 
inicial nível 2 com formação complementar 

2276 2 Ensino secundário 
certificado de nível 3 

Tipo 6 Com o 11º ano de um curso do ensino secundário ou 
equivalente ou frequência do 12º ano 1380 1 Ensino secundário e 

certificado de nível 3 

Tipo 7 
Com o 12º ano de um curso cientifíco-humanístico ou 

equivalente que pertença à mesma ou área de 
formação afim 

1155 1 Certificado de nível 3 

Fonte: Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (www.drelvt.min-edu.pt) 
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No Concelho da Moita, as ofertas ao nível de Cursos de Educação e Formação são as 

seguintes (no ano lectivo de 2008/2009): 

Quadro 32 - Rede de Cursos de Educação e Formação – CEF 2007/2008 (Moita) 

Curso Entidade Formadora Tipo/nível 
Certificação 

Profissional 

Práticas administrativas  ES Moita Tipo 2 Nível 2 

Práticas administrativas ES Moita Tipo 3 Nível 2 

Práticas Técnico-comerciais 
ES Moita 

Tipo 2 Nível 2 

Práticas Técnico-comerciais 
ES Moita 

Tipo 3 Nível 2 

Instalação e Reparação de computadores 
ES Moita 

Tipo 2 Nível 2 

Electromecânica de equipamentos 

industriais ES/EB3 Baixa da Banheira 
Tipo 2 Nível 2 

Instalação e Manutenção de Sistemas 

Informáticos ES/EB3 Baixa da Banheira 
Tipo 2 Nível 2 

Pintura de Azulejo 
ES/EB3 Baixa da Banheira 

Tipo 2 Nível 2 

Serviço Bar 
ES/EB3 Baixa da Banheira 

Tipo 3 Nível 2 

Fonte: Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (www.drelvt.min-edu.pt) 

 

Cursos Profissionais 

Os Cursos Profissionais constituem uma modalidade de educação de nível secundário que se 

caracteriza por uma forte ligação com o mundo do trabalho, sobretudo regional e local; visam 

uma aprendizagem que valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma 

profissão.  

Estes cursos possibilitam o acesso a formação pós-secundária (Cursos de Especialização 

Tecnológica) ou ao ensino superior (desde que os alunos cumpram os requisitos estabelecidos 

no regulamento de acesso ao ensino superior);  

Organizam-se de acordo com referenciais de formação, distribuídos por diversas áreas e 

assumem uma estrutura curricular modular cuja flexibilidade potencia o respeito pelos ritmos de 

aprendizagem de cada aluno e permite a adaptação às circunstâncias e dinâmicas internas da 

escola. 



�

�


���

Quadro 33 - Oferta de Cursos Profissionais no Concelho da Moita (2008/2009) 

Tipologia Escola Curso Turmas Alunos Regime 

ES/EB3 Baixa da 

Banheira 
Técnico Apoio à Infância 2 40 Diurno 

Técnico gestão ambiente 1 20 Diurno 

Técnico marketing 1 20 Diurno 

Técnico Turismo 1 20 Diurno 
ES Moita 

Técnico Informática de Gestão 1 23 Diurno 

Escolas Públicas 

Total 6 123  

Técnico Gestão 1 25 Diurno 

Técnico de comunicação 1 25 Diurno 

Técnico Design 1 24 Diurno 

Técnico Energias renováveis 1 23 Diurno 

Escolas 

Privadas 

Escola Profissional 

Moita 

Total 3 97  

Fonte: Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (www.drelvt.min-edu.pt) 

 

Oferta Formativa para Adultos 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

Os cursos de Educação e Formação para Adultos pretendem elevar os níveis de habilitação 

escolar e profissional da população adulta. Os cursos EFA são uma oferta formativa assente 

em percursos flexíveis de formação, para adultos que possuam baixos níveis de escolaridade e 

de qualificação profissional. 

Destinatários: indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos; desempregados, com idade 

inferior a 25 anos. Os cursos que apenas conferem habilitação escolar destinam-se, 

preferencialmente, a activos empregados; podem ainda ser admitidos candidatos com idade 

inferior a 18 anos, desde que, se encontrem inseridos no mercado de trabalho. 

Tipologia de Cursos: Podem ser organizados para o Nível Básico ou para o Nível Secundário. 

São constituídos por componentes de Formação de Base e de Formação Tecnológica, ou só 

da Formação de Base.  

• Cursos EFA de Nível Básico: 

As áreas de competências-chave definidas são: Cidadania e Empregabilidade, Tecnologias da 

Informação e Comunicação, Matemática para a Vida e Linguagem e Comunicação. Esta última 

integra, para os níveis B2 e B3, o desenvolvimento de competências no domínio da língua 

estrangeira. 
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A Formação Profissionalizante estrutura-se com base em itinerários de qualificação por 

unidades, podendo integrar uma formação em contexto real de trabalho, obrigatória para os 

activos desempregados nos termos definidos nos anexos nº 1 e 3 do Despacho nº 26401/2006, 

de 29/12, ou obrigatória para os adultos que não exerçam uma actividade profissional 

correspondente à saída profissional do curso frequentado (Portaria nº 817/2007, de 27 de 

Julho).  

• Cursos EFA de Nível Secundário: 

As Áreas de competências-chave definidas para o nível secundário são: Cidadania e 

Profissionalidade; Sociedade, Tecnologia e Ciência; e Cultura, Língua, Comunicação. 

Os cursos EFA de nível secundário e de nível 3 de qualificação profissional integram uma área 

de portfólio reflexivo de aprendizagens, destinada a desenvolver nos adultos processos 

reflexivos e de aquisição de saberes e de competências. Esta área tem um carácter transversal 

à formação de base. 

A Formação Tecnológica dos Cursos EFA estrutura-se com base em itinerários de qualificação 

por unidades, UFCD – Unidades de Formação de Curta Duração, podendo integrar uma 

formação prática em contexto de trabalho. 

Destinatários: Estes cursos destinam-se aos cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, 

não qualificados ou sem qualificação adequada para efeitos de inserção no mercado de 

trabalho e que não tenham concluído a escolaridade básica de quatro, seis ou nove anos (4º, 

6º ou 9º ano de escolaridade), ou a escolaridade de nível secundário (12º ano). 

Certificação Escolar e Profissional 

A frequência, com aproveitamento, de um curso de educação e formação para adultos, de 

dupla certificação, confere um certificado do 3.º ciclo do ensino básico e o nível 2 de formação 

profissional, ou, um certificado do ensino secundário e o nível 3 de formação profissional. No 

caso dos cursos EFA de habilitação escolar, são atribuídos os certificados do 1.º, 2.º ou 3.º 

ciclos do ensino básico, sendo que a sua conclusão confere ainda a atribuição de um diploma 

do ensino básico, para os cursos de nível B3 e o diploma do ensino secundário, quando se 

tratam de cursos EFA de nível secundário. A frequência destes cursos garante, igualmente, no 

quadro do reconhecimento e validação de competências, a atribuição de um certificado de 

qualificações, para os casos que não permitam a obtenção dos certificados, ou diplomas, 

referidos. 
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Quadro 34 -  Rede de CEFA 2008/2009 – Moita 

Curso Entidade formadora Tip./Nível 

EFA Escolar – B3 EB23 Fragata do Tejo B3 

EFA Escolar – B3 ES Moita B3 

EFA Escolar – Secundário ES Moita Secundário 

EFA Escolar – Secundário ES Moita Secundário 

EFA Escolar – Secundário ES Moita Secundário 

EFA Escolar – B1 ES/EB3 Baixa da Banheira B1 

EFA Escolar – B1 ES/EB3 Baixa da Banheira B1 

EFA Escolar – B2 ES/EB3 Baixa da Banheira B2 

EFA Escolar – B2 ES/EB3 Baixa da Banheira B2 

EFA Escolar – B3 ES/EB3 Baixa da Banheira B3 

EFA Escolar – Secundário ES/EB3 Baixa da Banheira Secundário 

Instalação e Gestão Redes Informáticas SaberSer – Formação Certificação Profissional, Lda. Secundário 

Apoio Familiar e à Comunidade ES Lima de Freitas B2+B3 

Geriatria ES Lima de Freitas B2+B3 

Fonte: Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (www.drelvt.min-edu.pt) 

Cursos de Educação Extra-Escolar 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14/10) considera parte integrante do 

Sistema Educativo Português a educação escolar (nas suas diversas modalidades) e a 

educação extra-escolar. 

A Educação Extra-Escolar tem como objectivo permitir a cada indivíduo aumentar os seus 

conhecimentos e desenvolver as suas potencialidades, em complemento da formação escolar 

ou em suprimento da sua carência, visando a globalidade e a continuidade da acção educativa, 

numa perspectiva de educação permanente. 

Os cursos de Educação Extra-Escolar designam-se da seguinte forma: 

• Cursos de alfabetização, que visam fundamentalmente o combate ao analfabetismo 

literal e funcional;  

• Cursos de actualização, que visam fundamentalmente o combate ao analfabetismo 

regressivo e a actualização de conhecimentos escolares ou outros;  

• Cursos sócio-educativos, que visam fundamentalmente a formação cultural ou a 

formação cívica;  

• Cursos sócio-profissionais, visam fundamentalmente a formação para o trabalho.  

A Educação Extra-Escolar não constitui um processo dirigido à obtenção de um grau 

académico.  
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Este tipo de oferta formativa destina-se predominantemente a indivíduos com baixos níveis de 

escolaridade que já não se encontrem em idade normal de frequência do ensino regular. 

O quadro 35 refere a oferta de Educação Extra-Escolar no Concelho da Moita. 

Quadro 35 -  Educação Extra-Escolar (2008/2009) 

Curso Local N.º inscritos 

EB23 Fragata do Tejo 15 
Alfabetização 

EB 23 Vale Amoreira 20 

EB23 Fragata do Tejo 15 
TIC 

EB23 Fragata do Tejo 19 

           Fonte: Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (www.drelvt.min-edu.pt) 

 

Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

Desenvolve-se através de um processo que decorre num Centro Novas Oportunidades, pelo 

qual se pretende efectuar o reconhecimento, validação, e certificação de competências 

resultantes das aprendizagens efectuadas pelo adulto, em diferentes contextos e ao longo da 

sua vida. 

Este sistema destina-se a todos aqueles que não possuem o nível básico ou secundário de 

educação e tenham adquirido conhecimentos e competências através da sua experiência de 

vida. 

Poderão aceder ao nível básico de educação (4º, 6º ou 9º ano de escolaridade) todos os que 

tenham 18 anos ou mais de idade e não tenham frequentado ou concluído o 4º, 6º ou 9º ano de 

escolaridade. 

Poderão aceder ao nível secundário de educação (12º ano de escolaridade) todos os que 

tenham 18 anos ou mais de idade e disponham no mínimo de três anos de experiência 

profissional. 

Até 2010, poderão também aceder ao nível secundário de educação (12º ano de escolaridade), 

todos os que tenham 18 anos ou mais de idade e frequentado o referido nível há mais de três 

anos, sem o concluir. 

No Concelho da Moita existem 3 Centros Novas Oportunidades: Centro de Formação 

Profissional de Setúbal II e Escola Secundária da Moita e Escola Técnica e Profissional da 

Moita. 
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Formação para públicos específicos 

A RUMO é entidade formadora acreditada com intervenção no Concelho da Moita. Dirige-se a 

um público específico, pelo que iremos descrever alguma da sua intervenção no contexto da 

formação profissional. 

Principais áreas de intervenção: 

• Transição de jovens em risco para a vida adulta (com escolas regulares de 2º e 3º 

ciclos e escolas secundárias),  

• Formação profissional e emprego de pessoas em situação de desfavorecimento 

• Acompanhamento pós-contratação 

• Intervenção comunitária em redes sociais de inter-cooperação 

• Formação de técnicos 

Destinatários: 

• Desempregados de longa duração 

• Candidatos ao primeiro emprego; 

• Pessoas com doença mental; 

• Pessoas com deficiência; 

• Pessoas pertencentes a minorias étnicas 

• Ex – toxicodependentes 

• Pessoas com problemas judiciais 

• Famílias beneficiárias de RSI 

• Vítimas de violência doméstica 

• Técnicos e organizações (públicas ou privadas) que intervêm na área da educação, 

formação profissional e emprego de pessoas desfavorecidas 

Áreas e perspectivas de formação: 

As áreas de formação derivam dos interesses da pessoa e do seu projecto de vida profissional, 

da avaliação de competências, do contexto empresarial e social. 
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A formação profissional procura compatibilizar as competências de cada pessoa às 

necessidades do mercado de trabalho. Daí que se desenvolva a partir de programas individuais 

de formação (PIF), que resultam do confronto entre a avaliação do candidato, a avaliação do 

posto de trabalho e da empresa e do sector de actividade alvo e da evolução que se vai 

verificando (avaliação e monitoragem contínuas). 

A formação profissional é fundamentalmente desenvolvida nas empresas. 

Em sala são desenvolvidos alguns módulos que nos parecem fundamentais, no âmbito da 

formação sócio-cultural, desenvolvimento pessoal e social, empowerment /auto-determinação, 

formação científico-tecnológica (TIC, legislação, emprego apoiado, higiene, saúde e segurança 

no trabalho). 

A formação profissional deve assegurar uma permanente ligação ao emprego, não podendo 

haver avaliação das acções de formação dissociadas da análise da empregabilidade e do 

desenvolvimento das competências de interacção social, motivadas por aquelas. 

Os apoios aos formandos, mais tarde enquanto empregados, deve efectuar-se de uma forma 

continuada, se necessário, em função das necessidades de cada um (pessoa e empresa), na 

medida em que a população alvo é uma população fragilizada. 

Em outras acções, desenvolvidas em parceria, como os cursos de educação-formação, as 

áreas estão muitas vezes condicionadas às condições materiais dos Centros de Formação do 

IEFP com quem temos trabalhado. 

Trabalho em parceria/redes: 

No processo formativo que desenvolvemos colaboramos com muitas entidades em 

colaboração formalizada, tais como: 

Centros de Emprego da Península de Setúbal (somos centro de recursos de Almada, Barreiro, 

Montijo e Seixal), empresas e serviços (autarquias e outros), escolas de 2º e 3º ciclos e 

secundárias, Departamento de Psiquiatria do Hospital do Barreiro, Centro de Formação 

Profissional do Seixal (IEFP). 

Orientação Profissional 

A orientação profissional é desenvolvida, na maior parte dos casos, a partir da escola, quando 

os jovens ainda frequentam o seu percurso educativo. 

A orientação profissional que predominantemente realizamos insere-se num projecto de 

transição da escola para a vida adulta – projecto TRANSITAR – projecto apresentado pela 

Rumo e aprovado pelo Ministério da Educação. O projecto Transitar actua junto de escolas dos 
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2º e 3º ciclos do ensino básico. 

Em outros casos a orientação profissional é realizada no contexto dos programas de formação 

profissional que promovemos. 

A orientação profissional faz parte do processo de construção do plano individual de transição 

(PIT) para a inserção social e profissional. 

A orientação profissional pressupõe a realização de experiências na comunidade e nas 

empresas, como forma de validação das escolhas de saída profissional efectuadas pelos 

candidatos. 

CERCIMB 

O Centro de Formação e Reabilitação Profissional (C.F.R.P.)  é uma das valências da 

CERCIMB e dá resposta formativa a públicos desfavorecidos desde 1990, actuando e 

localizando-se no concelho da Moita. O C.F.R.P. é uma entidade formativa acreditada pela 

DGERT e com referenciais de formação aprovados pelo CNQ, desenvolvendo uma oferta 

formativa dirigida a pessoas portadoras de deficiência e doença mental. 

Destinatários: Jovens com mais de 16 anos à procura de 1º emprego e adultos desempregados 

de longa duração, com baixos níveis de escolaridade e/ou de qualificação, portadores de 

deficiência e/ou doença mental, residentes no concelho da Moita, Barreiro e Palmela. 

Oferta Formativa: O C.F.R.P. desenvolve acções de formação com certificação profissional de 

nível 1, disponibilizando cursos nas áreas de Hotelaria, Limpezas-Serviços, Serralharia, 

Carpintaria, Manutenção-Auto e Hortofloricultura.  

Organização da Formação: Os cursos organizam-se em 2 anos lectivos, totalizando 2.900 

horas de formação e reabilitação profissional. A formação organiza-se em 3 fases distintas: a 

orientação vocacional e profissional, a formação profissional em centro e a formação em 

contexto real de trabalho (estágio).  

Os cursos disponíveis no C.F.R.P. assentam numa estrutura curricular cuja flexibilidade 

potencia o ritmo individual de aprendizagem de cada aluno, pelo que, cada fase formativa terá 

uma durabilidade variável de acordo com a necessidade de tempo de cada jovem. As acções 

privilegiam uma educação virada para o mundo do trabalho, adoptando metodologias activas 

de aprendizagem e valorizando essencialmente o saber-fazer. A par dos módulos curriculares 

técnicos e específicos de cada curso, existem módulos transversais como o H.S.S.T, as T.I.C, 

o Desenvolvimento Pessoal e Social, os quais são desenvolvidos em contextos práticos de 

aprendizagem. Os alunos numa 1ª fase são avaliados, sendo  delineado um plano de 

intervenção individual de acordo com as suas aptidões e interesses. Numa 2ª fase são 

desenvolvidas competências-chave preparatórias para o desempenho de uma profissão e para 
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uma correcta inserção em contexto real de trabalho, sendo estas competências desenvolvidas 

num ambiente seguro e protegido (prática simulada). Numa  3ª e ultima fase são colocados em 

prática os conhecimentos adquiridos, através da realização de 1 ou mais estágios profissionais, 

que visam o aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos e a inserção no mercado de 

trabalho. 

Parcerias: O C.F.R.P. desenvolve as suas acções de formação e reabilitação profissional com 

a parceria directa do I.E.F.P. No decorrer da sua actividade desenvolveu outras parcerias com 

Instituições locais, com Escolas, com os Centros de Saúde, com Autarquias e Empresas.  

Projectos: A par da certificação profissional reconhecida, o C.F.R.P. tem procurado incentivar 

os seus alunos a concluírem a escolaridade obrigatória, desenvolvendo acções conjuntas com 

diversas entidades educativas. Actualmente, desenvolve uma parceria com CNO Arrábida de 

forma a potenciar a certificação escolar obrigatória tão necessária a esta população para a sua 

inserção no mercado de trabalho e combatendo activamente a iliteracia através de cursos de 

alfabetização para seus formandos adultos. 

O C.F.R.P. procura essencialmente preparar os seus alunos para uma integração no mercado 

de trabalho e para a sua inserção na comunidade circundante, valorizando as suas 

capacidades e desenvolvendo as suas competências, procurando em conjunto com o jovem e 

com família criar um projecto de vida. Pelo que se fomenta o acompanhamento pós-formativo e 

se medeia o processo de contratação, em estreita pareceria com os Centros de Emprego. 

Quadro 36 – Formação Profissional, respostas e número de formandos 

Instituição Resposta N.º Alunos/formandos 

CERCIMB F. Profissional 55 

RUMO F. Profissional 173 (47 Concelho Moita) 

  Fonte: CERCIMB e RUMO 
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HABITAÇÃO 
Caracterização da habitação no concelho 

O Concelho da Moita pode ser considerado como um Concelho com um parque habitacional 

grande, e com uma distribuição díspar em termos de freguesias. De acordo com os dados dos 

censos de 2001, o concelho registava um total de 30.552 alojamentos (ver gráfico 46). 

Gráfico 46 -  Alojamentos familiares clássicos (N.º) por Localização geográfica (Censos 2001) 

Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira

Gaio-
Rosário Moita

Sarilhos 
Pequenos

Vale da 
Amoreira

N.º de Alojamentos 6024 11200 467 7800 495 4566
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Fonte: INE – Censos da População 2001 

Gráfico 47 – Distribuição relativa do parque habitacional por freguesia 

 Fonte: INE – Censos da População 2001 
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A distribuição dos alojamentos no Concelho da Moita é bastante heterogénea, sendo a 

freguesia da Baixa da Banheira a que apresenta um maior número de edifícios (37%) seguida 

da freguesia da Moita (25%)  e de Alhos Vedros (20%). 

A densidade de edifícios, apresenta uma média de 194,9, muito acima da média nacional 

(34,2), e acima da média da Grande Lisboa (180,6) e da Península de Setúbal (91,6). 

 Gráfico 48 – Dados comparativos sobre a densidade de edifícios 

Portugal Grande lisboa
Peninsula de 

Setúbal
Concelho da 

Moita

Densidade de Edifícios 34,2 180,6 91,6 194,9
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 Fonte: INE – Censos da População 2001 

 

A distribuição da densidade de edifícios por freguesia é também muito heterogénea. A 

freguesia da Baixa da Banheira é a freguesia com maior densidade (1.102,3) muito acima da 

média do concelho, seguida da freguesia do Vale da Amoreira com uma densidade média de 

345,1, também muito acima da média do concelho. Abaixo da média do concelho encontram-se 

as freguesias de Sarilhos Pequenos (mais próxima da média da Península de Setúbal) e Gaio-

Rosário (mais próxima da média nacional). 
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Gráfico 49 - Densidade de alojamentos e edifícios (N.º/ km²) por Localização geográfica  

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Moita

Alhos Vedros

Baixa da Banheira

Moita

Gaio-Rosário

Sarilhos Pequenos

Vale da Amoreira

média

Moita
Alhos 

Vedros
Baixa da 
Banheira Moita

Gaio-
Rosário

Sarilhos 
Pequenos

Vale da 
Amoreira média

Densidade de edifícios por Localização 
geográfica N.º/  km² 194,9 150,6 1.102,3 171,0 52,4 95,4 345,1 301,7

Densidade de alojamentos por 
Localização geográfica N.º /  km² 559,5 304,1 4.172,4 434,7 59,5 128,4 1.847,2 1.072,3

�

Fonte: INE – Censos da População 2001 

 

No que se refere à idade do edifícios clássicos, no concelho da Moita, verifica-se que 13% 

dos edifícios existentes em 2001, são anteriores a 1945 (gráfico 50). A maioria dos edifícios 

são do entre 1945 e 1991 (73%), neste a cadencia de construção foi mais ou menos regular, 

embora se verifique um aumento entre 1971 e 1980 (22% dos edifícios). Apenas 14% dos 

edifícios são do período entre 1991 e 2001. 
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Gráfico 50 - Estrutura dos alojamentos clássicos segundo a época de construção em 2001 no 

Concelho da Moita - % por período 

 

 

Em termos territoriais, verificam-se diferenças relativamente à intensidade construtiva nas 

diferentes freguesias. O gráfico 51 sintetiza a informação relativa à idade dos edifícios por 

freguesia: 

− A freguesia de Alhos Vedros a maioria dos edifícios são posteriores a 1960 (70%). O 

período de maior construção foi entre 1971 e 1980, com 25% dos edifícios. 

− Na freguesia da Baixa da Banheira também a maioria dos edifícios são posteriores a 

1960 (65%). Contudo, verifica-se uma elevada quantidade de edifícios mais antigos, 

sendo o período entre 1946 e 1960, o de maior construção na freguesia (28,4%). 

− A freguesia do Gaio/Rosário é de entre as freguesias do concelho a que tem maior 

percentagem de edifícios anteriores a 1919 (12,4%), contudo, em termos globais, tem 

uma parque habitacional menos envelhecido que a freguesia de Sarilhos Pequenos: 

51,7% dos edifícios nesta freguesia são anteriores a 1960. Inversamente é também 

esta freguesia do concelho com maior percentagem de edifícios mais recentes entre 

1991 e 2001, correspondendo a 27% dos edifícios. 

− Na freguesia da Moita a maioria dos edifícios são posteriores a 1960 (72,4%). O 

aumento de construção verificou-se a partir de 1971, com 22% dos edifícios entre 1971 
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e 1980, mantendo-se uma certa regularidade de construção nos períodos seguintes 

− Na freguesia de Sarilhos Pequenos o parque habitacional é bastante envelhecido. 

Quase metade dos edifícios (48,1%) são anteriores a 1945 e 72% são anteriores a 

1960, apenas 4,6% dos edifícios são do período entre 1991 e 2001. 

− Pelo contrário, na freguesia do Vale da Amoreira a maioria dos edifícios (83%) são 

posteriores a 1970. Sendo o período de 1981 a 1990 o de maior construção com 37% 

dos edifícios. 

Gráfico 51 – Alojamentos clássicos existentes em 2001, segundo a época de construção no 

concelho da Moita por período e freguesia 
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Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira Moita

Gaio /  
Rosário

Sarilhos 
Pequenos

Vale da 
Amoreira

< 1919 82 1 171 51 34 0

entre 1919 e 1945 257 208 347 86 143 34

entre 1946 e 1960 571 840 328 76 88 62

entre 1961 e 1970 584 634 399 31 21 52

entre 1971 e 1980 750 532 690 33 33 268

entre 1981 e 1990 433 380 597 25 32 311

entre 1991 e 2001 307 364 537 110 17 126

 

Fonte: INE – Censos da População 2001 

 

Relativamente às infra-estruturas dos alojamentos verifica-se que os alojamentos estão na 

sua maioria dotados das infra-estruturas básicas de electricidade, água e esgotos. Contudo, 
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registe-se que 1 % dos alojamentos do concelho não tem água e 3% não tem retrete ou banho. 

Relativamente às freguasias, as piores situações verificam-se nas que têm um parque 

habitacional mais envelhecido. Deste modo, na freguesia de Sarilhos Pequenos, 6% dos 

alojamentos não tem retrete e 11,5% não tem banho; na freguesia do Gaio/Rosário 5% dos 

alojamentos não tem retrete e 7% não tem banho e em Alhos Vedros 3% dos alojamentos não 

tem retrete e banho. 

�

Gráfico 52 - Alojamentos Familiares de residência habitual, segundo a existência de infra- 

estruturas 

Gráfico 52 a - Quanto à existência de electricidade 
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Vedros
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Média do 
concelho

Com electricidade 4542 8839 5847 375 389 3762 23754

Sem electricidade 21 12 19 4 4 2 62

 

Fonte: INE – Censos à População 2001 
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Gráfico 52b - Quanto à existência de água 
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Alhos 
Vedros

Baixa da 
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Total

água 4495 8802 5802 371 387 3748 23605

Sem água 68 49 64 8 6 16 211

 

Gráfico 52c - Quanto à existência de esgoto 
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Vedros

Baixa da 
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Total

Com esgotos 4525 8827 5816 373 387 3757 23685

Sem esgotos 38 24 50 6 6 7 131
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Gráfico 52d - Quanto à existência de retrete 
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Total

Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira

Moita Gaio/  
Rosário

Sarilhos 
Pequenos

Vale da 
Amoreira

Total

Com retrete 4390 8561 5671 359 370 3656 23007

Sem retrete 173 290 195 20 23 108 809

 

Gráfico 52e - Quanto à existência de banho 
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Vedros
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Total

Com banho 4371 8599 5702 353 348 3741 23114

Sem banho 192 252 164 26 45 23 702
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No que respeita à degradação do edificado, naturalmente muito ligado à idade dos edifícios e 

tipo de construção, podemos observar que a freguesia de Sarilhos Pequenos é a que 

apresenta uma taxa de edifícios degradados mais elevada. O Vale da Amoreira é a freguesia 

que apresenta uma menor taxa de degradados. 

 

Gráfico 53 -  Taxas de degradação do edificado 
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Taxa 13,85 15,98 15,74 9,86 23,48 5,77
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Fonte: INE – Censos da População 2001 

 

O gráfico 54 resume a situação do concelho relativamente ao regime de ocupação dos 

alojamentos classicos. Correspondendo à tendencia do país e da Europa, verifica-se que no 

concelho a maioria dos alojamentos clássicos são maioritariamente  ocupados por proprietários 

(75%), existindo 22% de alojamentos arrendados e sub-arrendados. Este fenómeno que 

acompanha a evolução do parque habitacional que se verificou sobretudo no final da década 

de 70, é identico à situação à situação que se verificou em termos nacionais e na Europa.  
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Gráfico 54 – Estrutura dos alojamentos clássicos por freguesia do concelho segundo a forma e 

regime de ocupação 
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Vale da Amoreira

Total

Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira Moita

Gaio/  
Rosário

Sarilhos 
Paquenos

Vale da 
Amoreira Total

Alojamentos clássicos de residência habitual 
com proprietário ocupante 3530 6384 4744 253 212 2839 17962

Alojamentos clássicos de residência habitual 
arrendados 896 2208 966 114 156 840 5180

Alojamentos familiares vagos 707 1193 851 27 66 308 3152

 

Fonte: INE – Censos da População 2001 

 

Apesar de, em todas as freguesias do concelho, os alojamentos clássicos serem na sua 

maioria ocupados por proprietários, a situação é diversa nas diferentes freguesias do concelho. 

As freguesias da Moita e Alhos Vedros estão claramente acima da média do concelho com 

81% e 77% de fogos ocupados pelos proprietários enquanto Sarilhos Pequenos e Gio/Rosário 

estão abaixo do valor médio com 52% e 67% respectivamente. 

Como salienta o Plano Estratégico da Habitalção 2008-2013, podem ser identificadas inumeras 

razões para este fenómeno que vão desde factores de ordem cultural a económicos. Em 

Portugal, esta elevadas percentagens de acesso à propriedade devem-se ainda à conjugação 

de factores, como: 

− A retracção de oferta no mercado de arrendamento que se verificou nas ultimas 

décadas; 

− Baixa oferta de habitações para arrendamento no sector de habitação social; 
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− Aumento do acesso ao crédito à aquisição de habitação própria 

  

Relativamente ao promotor, verifica-se que, em termos genéricos  o sector privado, formado 

por pessoas singulares ou empresas, é o sector responsável pela maioria da promoção de 

habitação existente no concelho, representando cerca de 86% da promoção de alojamentos. 

Contudo, a percentagem de alojamentos promovidos exclusivamente por privados, situa-se 

bastante abaixo da média nacional que é de 95%. Considerando a situação por freguesia, 

verificam-se diferenças ainda mais significativas. A freguesia da Baixa da Banheira é a 

freguesia com maior promoção pelo sector privado, sem apoio público ( 99% do total dos 

alojamentos). Inversamente, na freguesia do Vale da Amoreira, apenas 46% dos alojamentos 

foram promovidos exclusivamente por entidades privadas. Na freguesia do Gaio/Rosário 31% 

dos alojamentos existentes foram construídos por Cooperativas de Habitação.     

Gráfico 55 - Edifícios e fogos concluídos em construções novas por entidade promotora 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Baixa da Banheira

Moita

Gaio/  Rosário

Sarilhos Pequenos

Vale da Amoreira

Total

Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira

Moita Gaio/  
Rosário

Sarilhos 
Pequenos

Vale da 
Amoreira

Total

Promotor Privado 3.502 8.746 5.026 262 345 1.720 19.601

CDH 796 0 481 0 48 1.632 2.957

Promoção Cooperativa 0 60 0 117 0 0 177

Promoção municipal (venda) 0 40 68 0 0 0 108

Administração Central (IHRU) 258 0 18 0 0 257 533

Administração Central (IGFSS) 0 0 268 0 0 0 268

Promoção municipal 
(arrendamento) 7 5 5 0 0 155 172

�

Fonte: Quadro construído pela DAS (a partir dadas disponíveis em diversas fontes como PDM, IRHU e CMM) 
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A habitação social e de custos controlado tem, no concelho da Moita, um total de 4.215  fogos 

construídos representa cerca de 14% do total de fogos construídos. Esta promoção 

habitacional coube essencialmente ao Poder Central de forma directa através do IHRU 

(anteriormente Fundo de Fomento de Habitação e mais tarde IGAPHE e INH) e do IGFSS 

(Instituto de Gestão Financeira da Seguranças Social) ou indirectamente através do 

financiamento a CDH (Contratos de Desenvolvimento de Habitação) e Cooperativas de 

Habitação Económica. Esta construção  teve maior expressão sobretudo nas décadas de 70 e 

80, sendo responsável pela quase totalidade da construção desse período no Vale da Amoreira 

e de uma boa parte dos alojamentos construídos, também nesse período, nas freguesia da 

Moita e Alhos Vedros. 

A promoção municipal foi de três tipos: (1) construção de fogos para venda nas décadas de 70 

e 80; (2) no mesmo período,  a aquisição de fogos para realojamento e (3) nos finais da década 

de 90 e inicio da década actual,  com o Programa Especial de Realojamento (PER). O 

Programa Especial de Realojamento do concelho da Moita teve como objectivo a eliminação de 

barracas que surgiram a partir dos anos 70/80 de uma forma descontrolada originando uma 

ocupação ilegal de terrenos sobretudo camarários e que se foi estendendo até 1993, altura em 

que se realizou um trabalho de fiscalização e recenseamento das famílias, integrado no 

processo do PER,  

����

Carências Habitacionais 

No nosso País, as grandes carências habitacionais são consequência de uma acumulação de 

décadas e de uma conjugação de problemas. A carência habitacional não pode ser 

considerado como um problema isolado, a par da habitação e do realojamento de famílias 

existem os problemas de emprego e de inserção social. Esta diversidade torna difícil estimar 

com rigor as necessidade habitacionais.  

Mais que um problema de falta de habitações, as carências habitacionais são acima de tudo 

um problema de acesso à habitação, por parte de muitas famílias. O actual vazio ao nível das 

politicas de habitação (o Plano Estratégico de Habitação 2008/2013 está ainda em fase de 

aprovação) não tem permitido a correcção de desiquilibrios relativamente ao acesso à 

habitação por parte das famílias com menores recursos ou em situação de grave carência.  

Contudo e como se reconhece no relatório elaborado no âmbito do Plano Estratégico de 

Habitação 2008-2013, “as carências habitacionais apresentam-se em Portugal com várias 

matizes, sendo difícil fazer a sua estimativa face à sua diversidade e à inexistência de 

elementos de informação de base.” Neste sentido, verifica-se um grande vazio ao nível da 

quantificação das necessidades habitacionais, em termos absolutos ou em função das suas 

diferentes vertentes que vão da “ simples insatisfação simbólica face à casa até necessidades 
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que advêm da ausência de abrigo”.  

Para apoio a esta discussão, o quadro 53 reflecte os pedidos de habitação registados no 

atendimento da Câmara Municipal, verificando-se apenas em 2007 um ligeira diminuição, estes 

casos representam, na maioria das vezes, agregados familiares mal alojados, em habitação 

muito degradada ou abarracada ou com ausência de habitação.  

 

Gráfico  56 – Nº de atendimentos/pedidos de habitação registados na CMM por ano 

2006 2007 2008

Nº de pedidos 270 220 275
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Fonte: CMM – Divisão de Assuntos Sociais 

 

Dado o envelhecimento de uma boa parte do parque habitacional outro problema que se coloca 

refere-se à recuperação dos fogos degradados. Esta recuperação é dificultada pelos baixos 

rendimentos de muitos dos proprietários do concelho, sobretudo nas zonas em que se verificou 

uma maior construção de habitação de custos controlados , como o caso dos Contrato de 

Desenvolvimento de Habitação (CDH) e alguma construção de Cooperativas de Habitação 

Económica (CHE).  

Dos programas existentes para apoio à recuperação destaca-se: 

Vistorias ao abrigo do artigo 89º, 89ºA e 90º do Decreto-Lei 55/99 com as alterações e 

redacção dada pela Lei nº. 60/07 - As Câmaras Municipais podem a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 

conservação necessárias à correcção de más condições de segurança ou de salubridade ou à 

melhoria do arranjo estético. 
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Apoio à Recuperação dos edifícios – RECRIA - Este programa pretende apoiar as obras de 

conservação e/ou de beneficiação no interior e em partes comuns de prédios que tenham pelo 

menos um inquilino com renda antiga, com correcção extraordinária ou que possam ter 

correcção extraordinária. Pode ser concedido aos senhorios ou aos inquilinos. 

Apoio à recuperação de Edifícios – RECRIPH - O RECRIPH (Regime Especial de 

Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de 

Propriedade Horizontal) é um programa que pretende estimular os condóminos dos prédios 

urbanos mais degradados e antigos a que intervenham na sua recuperação. 

SOLARH - É um programa de apoio a proprietários carenciados que pretende estimular a 

realização de obras em fogos de habitação própria, em prédios urbanos mais degradados. 

 

Programa Pinte a Sua Casa - Este programa é promovido pela Câmara Municipal da Moita, 

decorre nos meses de Verão e pretende também apoiar a conservação do parque habitacional 

privado. Neste programa, a Câmara Municipal da Moita fornece gratuitamente cal a todos os 

que o solicitem. 
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CRIMINALIDADE/SEGURANÇA 

No Município da Moita actuam as forças da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia 

de Segurança Pública (PSP).  

Até 31 de Janeiro de 2008, a GNR exercia a sua actividade no Concelho da Moita através de 

dois Postos Territoriais: 

- O Posto Territorial da Baixa da Banheira, localizado na Baixa da Banheira, com competências 

territoriais nas freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; 

- O Posto Territorial da Moita, localizado na Moita, com competências territoriais nas freguesias 

de Alhos Vedros, Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e Moita. 

Até esta data, a PSP detinha competências no perímetro urbano da Vila da Moita. 

No dia 1 de Fevereiro de 2008, por decisão governamental, o Posto da GNR da Baixa da 

Banheira foi extinto, assim como a Esquadra da PSP da Moita. 

Desde esta data, a distribuição das Forças de Segurança no Concelho da Moita é o seguinte: 

- GNR – Posto Territorial da Moita, com competências territoriais nas freguesias de Alhos 

Vedros, Gaio-Rosário, Moita e Sarilhos Pequenos; 

- PSP – Esquadra da Baixa da Banheira, exerce a sua função, sob o Comando Distrital de 

Setúbal, na Vila da Baixa da Banheira, que abrange as freguesias da Baixa da Banheira e Vale 

da Amoreira. 

Actualmente, a GNR da Moita ocupa as antigas instalações da PSP, na Praça da República. 

Para colmatar a exiguidade do local, houve também necessidade de se alugar um espaço para 

acolher e instalar o efectivo do mesmo. Encontra-se em fase de aquisição pelo Ministério da 

Administração Interna, o antigo quartel dos Bombeiros Voluntários da Moita, que após obras de 

melhoramento, irá funcionar como Posto da GNR da Moita. 

O efectivo actual do Posto da Moita é de 45 militares, constituído por 3 Sargentos, 11 Cabos e 

31 Guardas. A maioria dos militares (44) é do sexo masculino, sendo só um elemento do sexo 

feminino. Essa discrepância verifica-se devido à actual inexistência de condições no Posto para 

acolhimento de mais militares do sexo feminino. 

A GNR dispõe diariamente para o serviço de policiamento de 3 viaturas ligeiras, 1 viatura todo 

o terreno e 2 motociclos. 

Existe ainda uma Equipa de Investigação e Inquéritos (EII) da estrutura de Investigação Militar 

constituída por 3 militares. 



�

�


���

A PSP possui uma Esquadra no Largo da GNR, na Baixa da Banheira, antigo posto da GNR. 

Conta com 47 efectivos, sendo que 8 pertencem ao Programa Integrado de Policiamento de 

Proximidade. O restante efectivo está afecto ao policiamento reactivo e aleatório, bem como ao 

atendimento ao cidadão no interior da Esquadra. 

Freguesias de Alhos Vedros, Gaio-Rosário, Moita e Sarilhos Pequenos 

Número de crimes registados no período de Fevereiro a Maio de 2008 no Posto Territorial da 

Moita: 569 

Quadro 37 - Tipologia dos Crimes registados/participados no Posto Territorial da Moita de 

Fevereiro a Maio de 2008 

Tipologia Crimes Fevereiro Março Abril Maio 

Crimes c/ pessoas 31 31 31 36 

Crimes c/ património 85 88 84 97 

Crimes c/ vida em sociedade 9 4 11 7 

Crimes c/ estado 1 2 0 1 

Crimes legislação avulsa 10 14 9 18 

Total 136 139 135 159 

     Fonte: GNR – Posto Territorial da Moita 

Quadro 38 - N.º de Detidos no período de Fevereiro a Maio de 2008 

Tipologia Crimes Fevereiro Março Abril Maio 

Crimes c/ pessoas 1 0 0 0 

Crimes c/ património 2 4 10 10 

Crimes c/ vida em sociedade 8 0 6 3 

Crimes c/ estado 0 2 0 2 

Crimes legislação avulsa 3 7 6 9 

Total 14 13 22 24 

                     Fonte: GNR – Posto Territorial da Moita 

Quadro 39 – N.º de patrulhas efectuadas no período de Fevereiro a Maio de 2008  

Fevereiro Março Abril Maio 
 

n.º pat Km perc N.º pat Km perc N.º pat Km perc N.º pat Km perc 

Auto 184 12880 191 13370 189 13230 203 14210 

Moto 3 420 16 2240 13 1820 0 0 

Apeadas 57 1026 78 1404 77 1386 77 1386 

Total 244 14326 285 17014 279 16436 280 15596 

Nota: Cada patrulha é constituída por 2 militares 

Fonte: GNR – Posto Territorial da Moita 

Na categoria de crimes contra as pessoas, que representa 23% do total da criminalidade 

participada, os crimes de ofensas à integridade física simples, difamação, calúnia e 
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injúrias, ameaça e coação, e maus tratos do cônjuge ou análogo, são tidos como os principais 

indicadores de uma conflitualidade interpessoal. 

Na categoria de crimes contra o património, que representam 62% do total das ocorrências 

registadas, o furto o crime mais praticado, destacando-se o furto de em veículos, em 

residências e estabelecimentos comerciais. O furto de artigos metálicos teve um aumento 

significativo. A incidência deste tipo de crime não é alheia aos problemas resultantes da 

toxicodependência e das pouco consentâneas medidas de segurança por parte dos cidadãos, 

apesar dos conselhos que lhes são transmitidos pelas Forças de Segurança. 

O combate ao tráfico de droga e consumo de estupefacientes continua a constituir um objectivo 

ao qual a GNR confere especial cuidado, nomeadamente em relação àquele que cabe dentro 

da sua competência legal, o pequeno tráfico. Este continua a ser um dos principais geradores 

do sentimento de insegurança que os cidadãos transmitem como uma das suas grandes 

preocupações. 

Ao nível dos programas Especiais de policiamento comunitário, a GNR tem dado continuidade 

aos diversos programas em que se encontra envolvida, designadamente: Escola Segura, 

Violência Doméstica, Idosos em Segurança (este com pouca implementação no Município da 

Moita), etc. 

A par destes programas de policiamento comunitário, dirigidos para os problemas específicos e 

concretos das pessoas e grupos sociais mais vulneráveis, a GNR aposta na inovação, 

adaptação e melhoria contínua dos seus modelos e tácticas de intervenção operacional, com 

resultados muito positivos. 

É nessa sequência que surgem novos instrumentos de intervenção policial, actualmente em 

fase de consolidação, cujos resultados iniciais oferecem excelentes perspectivas como 

elemento potenciador da eficácia operacional e da qualidade do serviço prestado aos cidadãos. 

As estratégias desenvolvidas para controlar os fenómenos de maior risco e ameaça para a 

segurança dos munícipes permitiram sucessos significativos em áreas tão decisivas como a 

sinistralidade rodoviária, as delinquências grupal e juvenil, a violência contra as mulheres e 

menores, a protecção da natureza e do ambiente e, em geral, a criminalidade violenta e grave. 

Em todas estas vertentes da segurança, a GNR registou importantes avanços quantitativos e, 

mais importante ainda, importantes mudanças qualitativas na sua abordagem. 

 

Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 

De acordo com os dados disponíveis e tendo como referência os dados relativos à área de 

intervenção da PSP (meses de Fevereiro a Agosto), observa-se que existiu um movimento 

crescente do número de crimes registados na Vila da Baixa da Banheira: registando-se um 
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pico no mês de Junho, com um aumento dos crimes denunciados, nomeadamente: ofensas à 

integridade física, violência doméstica, furto de veículo, outros furtos, roubo por esticão, 

resistência/coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal. 

 Relativamente à tipologia de crimes registados e considerando o total de crimes praticados no 

período compreendido entre os meses de Fevereiro – Agosto de 2008, observa-se que os 

crimes contra o Património são os mais praticados 292 logo seguidos pelos crimes contra as 

Pessoas 156. 

Até Agosto de 2008 a PSP registou 156 crimes contra as pessoas onde estão englobados os 

crimes contra a integridade física, violência doméstica, violação de domicílio, ameaça, coação, 

difamação, calúnia e injúrias. Relativamente aos crimes contra o património e até ao mesmo 

mês, foram registados 292 crimes onde estão englobados os crimes tipificados como: furto 

simples, furto por esticão, furto de veículos motorizados, furto de interior de veículos, furto de 

interior de residência com escalamento/arrombamento, estabelecimento comerciais e de 

ensino, roubo a banco/tesourarias/correios e outros tipos. 

Relativamente à intervenção junto da comunidade das freguesias da Baixa da Banheira e do 

Vale da Amoreira, destaque para a implementação do Programa Integrado de Policiamento de 

Proximidade (PIPP). Trata-se de uma nova filosofia de policiamento que visa congregar muitos 

projectos que têm sido implementados pela PSP (ex: Escola Segura; Idosos em Segurança; 

Comércio Seguro;...) de uma forma algo espartilhada numa estratégia global. O 

desenvolvimento e implementação de um Programa Integrado de Policiamento de Proximidade 

é um caminho estratégico que a PSP está a adoptar, no contexto de uma polícia integral, em 

especial na vertente de prevenção da criminalidade. No âmbito deste programa a área de 

responsabilidade desta subunidade foi dividida em zonas de policiamento, zonas 1, 2 e 3, 

correspondentes à freguesia da Baixa da Banheira e zona 4 correspondente à freguesia do 

Vale da Amoreira e à criação dos Agentes de Proximidade. Os Agentes de Proximidade 

constituem as Equipas de Proximidade e de Apoio à Vítima (EPAV) e as Equipas do Programa 

Escola Segura (EPES). As EPAV para a cada zona são responsáveis pela segurança da 

respectiva zona no que respeita à: prevenção e vigilância em áreas comerciais; vigilância em 

zonas residenciais maioritariamente habitadas por cidadãos idosos; prevenção da violência 

doméstica; acompanhamento de vítimas de crimes violentos e acompanhamento pós-vitimação 

e identificação de problemas que possam interferir no sentimento de segurança dos cidadãos. 

As EPES são responsáveis pela: segurança e vigilância nas áreas escolares; prevenção da 

delinquência juvenil; detecção de problemas que possam interferir no sentimento de segurança 

dos cidadãos no seio da comunidade escolar. Em sede de Programa Integrado de Policiamento 

de Proximidade, foram ainda elaborados panfletos a distribuir pela população, explicativos do 

novo serviço, disponibilizando os contactos dos agentes de proximidade e dando ainda a 

conhecer as suas áreas de intervenção e competências. 
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Notas sobre a delinquência no Concelho da Moita 

DGRS – SETÚBAL 2 

A Direcção-Geral de Reinserção Social (DGRS) é o serviço responsável pela definição e 

execução das políticas de prevenção criminal e de reinserção social de jovens e adultos, 

designadamente, pela promoção e execução de medidas tutelares educativas e medidas 

alternativas à prisão.  

 Foi criada pelo Dec-Lei nº 126/2007, de 27 de Abril e está sob a tutela do Secretário de Estado 

Adjunto e da Justiça.  

A missão da Direcção-Geral de Reinserção Social alicerça-se: 

• Na promoção dos direitos humanos, pressuposto fundamental da sua intervenção;  

• Na crença no valor da reinserção social;  

• Na orientação para resultados no domínio da prevenção dos comportamentos 

delinquentes;  

• Na criação de condições para o incremento das medidas e sanções não privativas de 

liberdade,  com salvaguarda dos interesses das vítimas e das comunidades;  

• Numa estratégia de intervenção em sistema prisional que visa primacialmente o reforço 

das condições de reinserção social em liberdade; 

A Direcção-Geral de Reinserção Social tem como principais atribuições: 

• Contribuir para a definição da política criminal, especialmente nas áreas da reinserção 

social de jovens e da prevenção da criminalidade;  

• Assegurar o apoio técnico aos tribunais na tomada de decisões no âmbito dos processos 

penal e tutelar educativo;  

• Assegurar a execução das medidas tutelares educativas e de penas e medidas 

alternativas à prisão;  

• Colaborar com a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais na preparação da liberdade 

condicional e assegurar o seu acompanhamento bem como o da liberdade para prova;  

• Assegurar a gestão do sistema de vigilância electrónica e a execução de penas e medidas 

com utilização de meios de vigilância electrónica;  
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• Assegurar a gestão dos centros educativos e de outros equipamentos destinados à 

reinserção social de jovens;  

• Contribuir para um maior envolvimento da comunidade na administração da justiça penal e 

tutelar educativa, através da cooperação com outras instituições públicas e particulares e 

com cidadãos que prossigam objectivos de prevenção criminal e de reinserção social;  

• Contribuir para a elaboração de instrumentos de cooperação judiciária internacional e 

assegurar os procedimentos resultantes de convenções em que o Instituto seja a 

autoridade central. 

Assim, a Direcção-Geral de Reinserção Social: 

• Presta assessoria técnica aos Tribunais; 

• Presta apoio psicossocial a menores, jovens e adultos intervenientes em processos 

judiciais, em articulação com as competentes entidades públicas e particulares. 

• Promove a articulação entre o sistema de administração da justiça e a comunidade.  

 

No Concelho da Moita, a equipa da Direcção Geral de Reinserção Social é a Equipa Setúbal 2. 

Delinquência adulta 

Quadro 40 –  justiça penal 

 Ano 2006 Ano 2007 

Avaliações solicitadas pelos Tribunais 

de apoio à tomada de decisão judicial 

65 60 

Penas solicitadas pelos Tribunais em 

execução à data de 31 Dezembro 

75 84 

Verificou-se uma ligeira diminuição no número de avaliações solicitadas e um aumento de 12% 

nas penas e medidas em execução, tendo como referência o último dia do ano. 

Fazendo um análise da distribuição pelas diferentes freguesias do concelho, tendo apenas 

como referência o pedidos feitos pelo Tribunal para executar penas e medidas judiciais 

entrados no decurso de 2007, encontramos a seguinte distribuição: 
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Quadro 41 – Número de pedidos do tribunal para executar penas e medidas judiciais por 

freguesia 

Freguesia Número de casos 

Vale da Amoreira 26 

Baixa da Banheira 18 

Moita 13 

Sarilhos Pequenos 2 

Alhos Vedros 9 

Gaio-Rosário 0 

TOTAL 68 

 

Analisando os indivíduos que se encontram a cumprir pena, verificamos que uma percentagem 

elevada foi condenada por crimes contra a propriedade, por tráfico de estupefacientes e 

condução sem habilitação.  

Quadro 42 - Crimes mais significativos 

Crime % 

Tráfico de estupefacientes 11% 

Roubo 7% 

Furto 11% 

Condução sem habilitação 17% 

Condução sob efeito de álcool 7% 

Ofensas à integridade física 8% 

Maus tratos a cônjuge 7% 

Detenção de arma proibida 5% 

 

Características encontradas no delinquente comum: 

• Atitudes e sentimentos anti-sociais 

• Ligações com modelos anti-sociais 

• Poucas identificações com modelos pró – sociais 

• Capacidades limitadas para tomar decisões e para resolver problemas 

• Falta de competências interpessoais pró - sociais; falta de competências de auto - 

controlo e autogestão; falta de planos ensaiados para lidar com situações de risco. 

• Dependência de álcool e drogas 
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• Falta de crença na legitimidade de leis relevantes ou na justiça penal. 

• Desemprego; 

• Alojamento; Sem rendimentos; 

• Isolamento social 

• Factores familiares; 

• Problemas de saúde mental quando exijam apoio comunitário. 

• Baixos rendimentos familiares;  

• Baixa qualidade habitacional; 

• Percurso laboral instável;  

• Baixo nível de escolaridade;  

• Delinquência de familiares e amigos;  

• Abuso de álcool e drogas;  

• Distúrbios mentais;  

• Experiências prévias como vítima de abuso ou violência;  

• Pai distante;  

• Disciplina educacional rígida ou errática. 

 

Delinquência juvenil 

Relativamente à justiça de menores (idades compreendidas entre 12 e 16 anos) apresentamos 

os seguintes dados: 

Quadro 43 – Delinquência juvenil 

 Ano 2006 Ano 2007 

Avaliações solicitadas pelos Tribunais 

de apoio à tomada de decisão judicial 

45 35 

Penas solicitadas pelos Tribunais em 

execução à data de 31 Dezembro 

14 19 
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Verificou-se um ligeiro decréscimo no número de novas solicitações de avaliações com vista ao 

apoio à tomada de decisão judicial e um aumento, pouco significativo de jovens sujeitos a 

medidas tutelares educativas. 

Efectuamos um levantamento das situações avaliadas pela Equipa no ano de 2007, na fase 

pré-sentencial, com o objectivo de identificarmos algumas características comuns a estes 

jovens, ou seja, traçar o seu perfil, salientando algumas especificidades ao nível do contexto 

escolar.  

Foram avaliados 20 jovens dos Concelhos da Moita, sendo 95% do genro masculino.  

Nenhum dos menores tem o 3º ciclo concluído, sendo que 25 (58%) têm apenas o 1º ciclo e 18 

(41%) têm o 2º ciclo. A idade mais representada à data da avaliação era entre os 15 e os 16 

anos.  

Quadro 44 – distribuição por freguesia dos casos relacionados com menores 

Freguesia Nº 

Vale da Amoreira 6 

Baixa da Banheira 7 

Moita 4 

Alhos Vedros 2 

Rosário 1 

 

Nos relatórios elaborados, 12 jovens estão integrados em família nuclear e 8 em família 

monoparental, na quase totalidade, com a mãe. Apenas 1 integra família reconstituída e 1 dos 

menores tem agregado próprio constituído (etnia cigana).  

Considerando como famílias numerosas as que têm mais de 5 elementos, havendo apenas 4 

nessa condição. A situação económica da maior parte das famílias é suficiente 14, sendo que 6 

têm uma situação precária.  

Os estilos educativos adoptados pelas famílias são tendencialmente incongruentes (que 

consideramos aquelas famílias que oscilam entre uma atitude excessivamente permissiva ou 

excessivamente rígida, autoritária e até com punição física, ou aquela em que a mãe e o pai 

adoptam posturas opostas e incompatíveis). Parece-nos de salientar que das situações 

avaliadas, apenas 5 famílias adoptam um estilo educativo que consideramos assertivo. Na 

avaliação das necessidades de educação para o direito verificou-se serem situações menos 

problemáticas e com menor necessidade de intervenção. 

A supervisão exercida pela família é em sua maioria, desadequada ou insuficiente.  

Os tipos de delito mais frequentes são maioritariamente roubo, seguido do furto e agressão. A 
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idade em que há indicadores da prática dos primeiros delitos situa-se maioritariamente entre os 

13 e os 15 anos.  

Ao nível dos comportamentos de risco assumidos pelos jovens avaliamos a Integração em 

Pares Problemáticos em (10 dos casos), a vivência de rua (em 14 jovens) e as vivências 

nocturnas (em 10). Destes jovens 10 não têm qualquer actividade estruturada, ou seja, não 

frequentam a escola, não desenvolvem qualquer actividade profissional, não praticam 

nenhuma actividade de tempos livres estruturada. Sete destes menores assumiram perante o 

técnico fazer consumos de drogas e/ou álcool.  

Assim, destas características dos jovens, as que interferem com a escola, no aproveitamento e 

no comportamento dos jovens, identificamos: 

• Baixa auto-estima,  

• Reduzido conhecimento de si próprio,  

• Dificuldade em identificar e gerir emoções,  

• Impulsividade (baixo auto-controle),  

• Baixa resistência à frustração,  

• Dificuldade em lidar com os conflitos,  

• Dificuldades ao nível do planeamento a curto, médio e longo prazo,  

• Dificuldade em se projectar no tempo,  

• Dificuldade em resolver os pequenos problemas do dia a dia e vencer obstáculos; 

• Instabilidade e dificuldade em cumprir horários e rotinas. 

No seu percurso escolar surgem: 

• O elevado absentismo e insucesso escolar,  

• A desmotivação e baixas expectativas face à escolarização,  

• As dificuldades de adaptação à escola e às regras escolares,  

• As dificuldade em acompanhar as matérias leccionadas; 

• Os problemas de comportamento. 
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No contexto de sala de aula surgem como principais dificuldades: 

• Ruído excessivo; 

• Postura desadequada; 

• Dificuldade em captar a atenção dos jovens e motivar para a tarefa; 

• Dificuldade ao nível do controlo do comportamento do grupo; 

• Dificuldade em encontrar metodologias ajustadas. 

Também fora da sala de aula, no recinto escolar, surgem dificuldades, que se prendem com: 

• Desajustamento comportamental; 

• Ruído excessivo; 

• Frequentes conflitos, ameaças e agressões; 

• Conflitos com os funcionários; 

• Actos delinquentes como bulling, furtos, roubos, agressão, entre outros. 

Parte significativa dos jovens que chegam à DGRS, praticaram delitos na escola ou nas 

imediações desta.  
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PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS E RESPOSTAS SOCIAIS 

Foram considerados como problemas para analisar no Diagnóstico Social da Moita os grupos 

que se encontram em situação de vulnerabilidade, e a questão dos equipamentos/serviços e 

respostas sociais. No decorrer da recolha de dados, foi possível constatar que estas duas 

temáticas são indissociáveis uma da outra, pelo que iremos proceder a uma análise das 

problemáticas, quando existem dados que o possibilitem, e também das respostas que existem 

no nosso Concelho. 

Como forma de organizar este capítulo, procedemos à sua divisão em 6 temáticas: famílias, 

crianças (incluindo as crianças e jovens em perigo e as respostas sociais para crianças), 

imigrantes, deficiência, idosos e pessoas sem-abrigo. 

 

Famílias e Núcleos Familiares 

Iniciamos este sub-tema com uma breve caracterização das famílias (ver gráfico 57). De 

acordo com os Censos da População de 2001, existiam 23 907 famílias residentes no 

Concelho da Moita, número este que actualmente será superior, decorrente do aumento da 

população que se tem verificado.  

De acordo com os dados dos Censos de 1991 e de 2001, a dimensão média da família tem 

vindo a diminuir passando de 3,1 elementos em 1991 para 2,8 em 2001. Esta diminuição 

reflecte importantes modificações na estrutura familiar, verificando-se simultaneamente um 

aumento no número de famílias monoparentais (ver gráfico 58). 
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Gráfico 57 - Famílias Clássicas, por dimensão, Concelho da Moita 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alhos Vedros

Baixa da Banheira

Gaio-Rosário

Moita

Sarilhos Pequenos

Vale da Amoreira

Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira

Gaio-
Rosário Moita Sarilhos 

Pequenos
Vale da 

Amoreira

Com 1 pessoa 783 1504 82 804 94 484

Com 2 pessoas 1395 2615 124 1692 116 803

Com 3 pessoas 1246 2755 70 1751 101 953

Com 4 pessoas 820 1571 79 1235 63 840

Com 5 ou mais pessoas 340 440 25 410 20 692

 

 
Fonte: INE – Censos da População 2001 

Relativamente à composição das famílias clássicas, segundo o número de pessoas, as famílias 

com 2 pessoas são as mais representativas em Portugal. No Concelho da Moita são as 

famílias com 3 pessoas as mais representativas e as famílias com 1 pessoa e com 5 ou mais 

pessoas as que têm menor expressão. 

Fazendo a mesma análise por freguesia, constatamos que são as famílias com 2 e 3 pessoas 

as mais significativas, diferindo de acordo com a freguesia. As famílias de 2 pessoas são as 

mais numerosas nas freguesias de Alhos Vedros, Gaio-Rosário, e Sarilhos Pequenos, facto 

que pode ser explicado por serem as freguesias com maior índice de envelhecimento. A 

freguesia do Vale da Amoreira é a freguesia do Concelho mais jovem e que apresenta maior 
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número de pessoas por agregado familiar. 

Quadro 45 - Famílias unipessoais com pessoas de 65 ou mais anos 

Freguesia 
Proporção de famílias unipessoais de 

pessoas com 65 ou mais anos 

Alhos Vedros 8,88 

Baixa da Banheira 8,36 

Gaio-Rosário 10,00 

Moita 6,50 

Sarilhos Pequenos 17,77 

Vale da Amoreira 4,22 

Concelho da Moita 7,53 

         Fonte: INE – Censos da População 2001 

 

No que respeita às famílias monoparentais, a freguesia do Vale da Amoreira é a que terá uma 

maior proporção de famílias monoparentais no total das famílias, tal como se poderá verificar 

no quadro abaixo: 

Quadro 46 - Núcleos familiares monoparentais 

Freguesia 
Proporção de núcleos familiares 

monoparentais 

Alhos Vedros 12,0 

Baixa da Banheira 11,2 

Gaio-Rosário 12,2 

Moita 12,4 

Sarilhos Pequenos 10,6 

Vale da Amoreira 21,4 

Concelho da Moita 13,3 

         Fonte: INE – Censos da População 2001 

Destes núcleos familiares monoparentais, em todas as freguesias, na sua grande maioria, são 

compostos por mães com filhos, conforme podemos ver no gráfico abaixo. 
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Gráfico 58 – Núcleos Familiares, por freguesia 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Moita
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Vale da Amoreira

Alhos 
Vedros

Baixa da 
Banheira

Gaio-
Rosário Moita

Sarilhos 
Pequenos

Vale da 
Amoreira

Casal de “direito” sem filhos 1136 2004 98 1291 102 511

Casal de “direito” c/  filho(s) 
solteiro(s) 1515 3735 142 2663 141 1490

Casal de “facto” sem filhos 129 266 7 165 8 134

Casal de “facto”c/  filho(s) 
solteiro(s) 217 471 11 290 20 432

Pai com filho(s) 62 128 9 75 7 114

Mãe com filho(s) 400 701 28 561 26 607

Avós com neto(s) 16 46 1 35 3 29

Avô com neto(s) 0 2 2 4 0 2

Avó com neto(s) 15 33 3 29 2 43

 

Fonte: INE – Censos da População 2001 

Quando analisamos os Núcleos Familiares, de acordo com os Censos de 2001, podemos 

verificar que a grande maioria dos núcleos existentes reportam-se aos casais de “direito” com 

filhos. No entanto, devemos também mencionar o grande número de famílias monoparentais 

(na sua grande maioria, mães com filhos, e como pudemos verificar anteriormente, no quadro 

46, a grande maioria na freguesia do Vale da Amoreira). 
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Após a caracterização das famílias e dos núcleos familiares no Concelho da Moita, passamos a 

analisar os eixos considerados prioritários, dentro da questão das famílias, que serão os 

beneficiários de Rendimento Social de Inserção, as famílias monoparentais, as pessoas vítimas 

de violência doméstica e a pobreza.  

 

Indicadores Sociais e de Protecção Social 

Começamos este eixo com uma análise global do risco de pobreza a nível nacional. 

Relativamente ao risco de pobreza da população portuguesa, de acordo com o Inquérito às 

Condições de Vida e Rendimento (EU – SILC), realizado em 2007, quase 20% das famílias 

portuguesas estão em risco de pobreza. 

A taxa de risco de pobreza corresponde à proporção de habitantes com rendimentos anuais 

por adulto equivalente inferiores a menos de 4.544� em 2007 (cerca de menos de 379� por 

mês), o que reflecte um crescimento do limiar de pobreza em 4% face ao ano anterior (4.386�). 

Pelos valores do INE, conclui-se que o risco de pobreza afecta sobretudo os idosos, com uma 

taxa de risco de 26%. Destes, verificava-se uma maior preponderância para as mulheres (27% 

face a 24% dos homens com mais de 65 anos). 

Também os menores registavam uma taxa de pobreza superior à média nacional, estimando-

se que 21% dos indivíduos com idade inferior a 18 anos se encontrava em risco. 

No que respeita à população em situação de desemprego, o risco era de 32%, valor 

ligeiramente superior ao do ano anterior (31%). Esta condição afectava mais os homens, com 

37%, do que as mulheres, com 28%. Por outro lado, a população empregada viu diminuir a 

taxa de risco de pobreza, relativamente ao ano anterior, onde esta taxa era de 11%, sendo 

actualmente de 10%. 
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Quadro 47 – Taxa de risco de pobreza, Portugal 2007 

Sexo Grupo etário 

Taxa de risco de pobreza (antes de 

qualquer transferência social - %) por 

sexo e grupo etário 

Portugal 2007 

Taxa de risco de pobreza (após 

transferências sociais - %) por sexo e 

grupo etário 

Portugal 2007 

Total 40 18 

0-17 anos 30 21 

18-64 anos 31 15 
HM 

65 e mais anos 85 26 

Total 38 17 

0-17 anos (x) (x) 

18-64 anos 30 14 
H 

65 e mais anos 83 24 

Total 42 19 

0-17 anos (x) (x) 

18-64 anos 32 16 
M 

65 e mais anos 85 27 

Fonte: INE, ICOR – Inquérito às condições de vida e Rendimento, 2007 
(x) – De acordo com a metodologia aprovada para o EU-SILC, a diferenciação por sexo de indivíduos com 

menos de 18 anos não se apresenta relevante na caracterização da taxa de risco de pobreza. 

 

Não é possível apurarmos estes dados a nível do Concelho da Moita, o que seria bastante 

interessante para o nosso Diagnóstico.  

Poderemos calcular que, se o Concelho da Moita se encaixar na média nacional, teremos 

cerca de 12500 habitantes em risco de pobreza no nosso Concelho. 

No entanto, relativamente a dados reais que poderemos analisar como espelho das 

necessidades económicas da população os indicados serão os dados do Rendimento Social de 

Inserção e do Apoio Alimentar, bem como os indicadores de protecção social. 

 

Processos de Rendimento Social de Inserção no Concelho da Moita 

A Lei nº 13/2003 de 21 de Maio veio revogar a Lei nº 19-A/96, de 29 de Junho relativa ao 

Rendimento Mínimo Garantido, e criar o Rendimento Social de Inserção. O Rendimento Social 

de Inserção consiste na atribuição de uma prestação monetária e num programa de inserção 

social de forma a assegurar aos indivíduos e seus agregados familiares, recursos que 

contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma 

progressiva inserção social, laboral e comunitária. 
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A partir da análise dos dados, podemos constatar que desde que a medida de RSI foi 

implementada, o nº de beneficiários no Concelho da Moita tem vindo a aumentar (ver gráfico 

59).  

Gráfico  59 – Evolução do número de processos RSI 

2006 2007 2008
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Fonte: CDSS Setúbal – Serviço de Acção Social do Barreiro, 2009 

De acordo com estes dados, verifica-se que no espaço de dois anos, entre 2006 e 2008, 

registou-se um grande aumento do número de processos de RSI, ou seja em Dezembro de 

2008 estavam deferidos 1155 processos, representando um aumento de 61% em relação ao 

ano de 2006. 

É importante realçar que estes números se referem a processos e não a beneficiários. De 

acordo com as informações do  Serviço de Acção Social do Barreiro estes 1155 processos 

respeitam a 3465 beneficiários. 

Quanto à distribuição por freguesia, destes 1155 processos, 68% respeitam às freguesias da 

Baixa da Banheira e do vale da Amoreira, como podemos ver no gráfico 60. 
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Gráfico 60 - Distribuição dos processos deferidos em Dezembro de 2008, por freguesia 
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Fonte: CDSS Setúbal – Serviço de Acção Social do Barreiro, 2009 

 

Actualmente o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal tem activos 2 protocolos com 

Instituições do Concelho da Moita para acompanhamento das famílias beneficiárias de RSI. 

Estas equipas estão a intervir nas freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, no 

entanto não estão a acompanhar todos os processos deferidos dessas freguesias, 

encontrando-se muitos processos ainda no Serviço Local de Acção Social do Barreiro, que são 

acompanhados por técnicos desse Serviço. 

No Vale da Amoreira, na zona norte, intervém a equipa  de protocolo de RSI do CRIVA com 

258 processos. Na Baixa da Banheira o protocolo de RSI da RUMO acompanha 342 

processos. Os restantes 555 de um total de 1155 encontram-se em acompanhamento pela 

equipa do SLAS do Barreiro.  

População Beneficiária 

Após análise dos dados poder-se-á concluir que a maioria dos beneficiários de RSI abrangidos 

nos acordos dos programas de inserção, são do sexo feminino (58%).  

Quanto à estrutura etária regista-se um nº elevado de crianças e jovens até à idade dos 18 

anos, representando 46% do total dos beneficiários. 

A segunda classe etária mais representativa é dos 25 aos 44 anos, facto esse que se relaciona 

com a situação de desemprego (ver capítulo emprego/desemprego), dificuldades económicas 
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em geral, baixo nível de escolaridade, baixa qualificação profissional que dificultam a 

integração em mercado de trabalho. 

A população beneficiária de RSI residente no Concelho da Moita apresenta vários problemas, 

nomeadamente a nível de inserção profissional, sendo composta por indivíduos com trabalhos 

precários ou em situação de desemprego, aliado a um baixo nível de escolaridade.  

Por outro lado temos as questões habitacionais, sendo que a habitação social existente no 

Concelho é insuficiente para dar resposta a todas as necessidades nesta área e o mercado 

geral de arrendamento pratica preços que estão muito acima das reais capacidades 

económicas, não sendo compatível com os rendimentos destas famílias.  

Podemos também apontar como problema as questões relacionadas com a saúde, pois muitos 

indivíduos estão sem médicos de família detectando-se também a falta de consultas de 

determinadas especialidades, nomeadamente de oftalmologia, estomatologia, psicologia entre 

outras que seriam necessárias para o acompanhamento destas pessoas (ver capitulo da 

saúde).  

A nível da educação temos uma população com baixo nível de escolaridade, absentismo 

escolar, aproveitamento escolar baixo, falta de motivação quer dos alunos quer mesmo dos 

encarregados de educação, entre outros.  

Podemos também apontar a falta de equipamentos sociais nas áreas da infância e 3ª idade, o 

que nos levanta inúmeros problemas, pois normalmente estas famílias não têm suporte familiar 

alargado, o que impede muitas vezes a integração profissional, bem como de proporcionar aos 

grupos mais vulneráveis, nomeadamente aos idosos os cuidados essenciais e uma melhor 

qualidade de vida e assistência. 
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Gráfico 61 – Caracterização dos beneficiários por idade e sexo a frequentar acções de inserção 

Dezembro 2008 
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  Fonte: CDSS Setúbal – Serviço de Acção Social do Barreiro, 200 

 

O Núcleo Local de Inserção da Moita tem vindo a aumentar o número de acordos de programa 

de inserção assinados, sendo que no ano de 2006 foram assinados 298 acordos de programa 

de inserção, em 2007 foram assinados 713 e em 2008 foram assinados 1058, sendo que cada 

acordo de programa de inserção não pode ter acções contratualizadas com a duração superior 

a um ano tendo posteriormente que ser reavaliado e assinado. 

Temos que referir que o RSI não se trata somente da atribuição de uma prestação de carácter 

pecuniário a beneficiários que estão em situação de carência económica, visa também a 

negociação e contratualização de acordos de programas de inserção com todos os 

beneficiários de RSI com o objectivo de combater a exclusão e integrar social, económica e 

profissionalmente todos os beneficiários de RSI. 

Na sequência desta análise podemos ainda referir que as principais áreas de inserção dos 
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beneficiários de RSI no que diz respeito ao 1º semestre do ano de 2008 são: 

- A Educação é uma das áreas em que se assina mais acordos de programa de inserção, 

aparece com 446 acções de inserção contratualizadas nos vários recursos de inserção, sendo 

que a mais assinada é a escolaridade obrigatória e a frequência nos cursos EFA, o que nos 

remete para a conclusão que um grande nº de beneficiários de RSI apresentam baixa 

escolaridade;  

- A Formação Profissional com 40 acções contratualizadas;  

- O Emprego com 297, sendo que o mercado social de emprego é a acção mais significativa;  

- A Saúde com 441 acções, sendo a mais contratualizada consultas de medicina familiar;  

- A Acção Social com 897, aqui as acções mais contratualizada são as acções de apoio à 

organização da vida quotidiana seguida do apoio ao exercício de cidadania;  

- A Habitação com 77 acções de inserção contratualizadas, onde predomina a regularização da 

situação habitacional, prendendo-se esta acção com a elaboração de apoios complementares 

para pagamento de dívidas de renda habitacional. A questão habitacional constitui uma das 

grandes problemáticas a nível do concelho da Moita, existem poucos recursos a este nível, 

pois a habitação social não responde às necessidades da população. As rendas no mercado 

geral de arrendamento são bastantes elevadas para estas pessoas, tornando-se cada vez mais 

uma das nossas grandes preocupações. 

 
 

Indicadores de Protecção Social no Município 

 

Neste ponto referem-se alguns indicadores de protecção social, nomeadamente os valores 

médios anuais das pensões, do subsídio de desemprego e do subsídio de doença, bem como 

o número médio de dias de subsídios, em comparação com a média nacional e com a 

Península de Setúbal. 
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Gráfico 62 – Valor médio anual de pensões, subsidio de desemprego e subsidio de doença 
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Total Invalidez Velhice Sobrevivência HM H M

Concelho Moita 4.944,00 � 5.272,00 � 5.746,00 � 2.762,00 � 3.447,00 � 3.976,00 � 2.980,00 � 1.231,00 �

Pen. Setúbal 5.009,00 � 4.998,00 � 5.872,00 � 2.739,00 � 3.557,00 � 3.971,00 � 3.210,00 � 1.246,00 �

Portugal 4.185,00 � 4.203,00 � 4.868,00 � 2.412,00 � 3.268,00 � 3.649,00 � 2.972,00 � 835,00 �

�

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2007 

 

Podemos então verificar que, relativamente ao valor anual das pensões, o Concelho da Moita 

está acima da média nacional e abaixo da média da Península, o mesmo acontecendo com os 

valores dos subsídios de desemprego e de doença. 

 

Se tivermos em conta os 4.544� que são considerados como o valor de referência para o risco 

de pobreza para 2007, verificamos que, no que refere às pensões, o valor médio está apenas 

ligeiramente acima desse valor de referência ou limiar de pobreza. O mesmo não acontece 

com a pensão de sobrevivência, com o subsidio de desemprego e com o subsidio de doença 

que se situam claramente abaixo desse limiar de pobreza. 
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Relativamente ao número médio de dias de subsídio de desemprego, tendo em conta que 

estes valores apenas se referem à duração do subsídio e não à duração do período de 

desemprego, podemos considerar um valor bastante alto. Tendo como referência os 120 dias a 

partir dos quais se considera um desemprego de longa duração, verifica-se que em média o 

número de dias de subsídio de desemprego é superior ao à referencia para desemprego de 

longa duração. 

 

Gráfico 63 – Número médio dias subsídio de desemprego e subsidio de doença 
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2007 
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Programa Alimentar 

 

No que diz respeito à questão da pobreza, os números do Apoio Alimentar podem ser 

considerados como um dos indicadores mais importantes. O Banco Alimentar contra a fome de 

Setúbal é a entidade que presta apoio alimentar no Concelho da Moita, através da colaboração 

com 11 instituições. No ano de 2007 foram apoiadas 2.641 pessoas. 

 

Quadro 48 – Apoio alimentar 

Instituição N.º de pessoas apoiadas 

Centro Social e Paroquial da Baixa da Banheira 205 

Projecto Esperança da Paróquia da Baixa da Banheira 588 

Centro Social Nossa Sra. Da Paz 166 

Associação Cabo-verdiana dos Amigos da Margem Sul do Tejo 323 

Fonte de Água Viva 192 

Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira 48 

Centro Tasse 20 

Centro Paroquial de Acção Social da Moita 198 

Conferência Vincentina N. Sra. da Boa Viagem 326 

Associação Moradores Bairro 25 de Abril 360 

Centro da Fonte da Prata 215 

Total 2.641 

Fonte: Banco Alimentar contra a fome Setúbal, Relatório de Actividades 2007 

 

 

Outras respostas direccionadas para a Família 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental – CAFAP  

O CAFAP, resposta social da NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do 

Deficiente é o único Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento parental dá resposta a duas 

freguesias do Concelho da Moita, são elas a Baixa da Banheira e o Vale da Amoreira. 

A intervenção desenvolvida é muito diversificada nas várias actividades oferecidas pelo 

serviço, mantendo como pressupostos para a intervenção, as seguintes orientações:  

� Garantir a protecção, o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças e jovens. 

Considerando as áreas da saúde, segurança, educação, desenvolvimento emocional e 

comportamental, identidade e apresentação social e relações familiares e sociais; 
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� Promover as capacidades parentais e avaliar as questões que afectam directamente essas 

capacidades dando suporte para a sua mudança; 

� Avaliar e potenciar a rede de apoio à família, bem como os recursos económicos e 

habitacionais. 

Podemos verificar que esta é uma resposta integrada que poderá dar uma resposta mais eficaz 

às problemáticas das famílias. 

Quadro 49 – Tipo de sinalizações, CAFAP 

Tipo de sinalização Número 

Famílias 74 

Crianças 103 

Gravidez 2 

Total 179 

Fonte: Nós – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente 

Como já foi mencionado, a Nós dá resposta aos Concelhos da Moita e Barreiro. Podemos ver 

de seguida qual a distribuição das sinalizações por freguesia nos 2 Concelhos: 

Quadro 50 – Sinalizações do CAFAP por Concelho e Freguesia 

Concelho Freguesia 
Número de famílias 

sinalizadas 

Barreiro 5 

Lavradio 9 

Alto Seixalinho 7 

Verderena 2 

Santo André 9 

Palhais 0 

Santo António 7 

Barreiro 

Coina 7 

Baixa da Banheira 16 

Vale da Amoreira 11 Moita 

Outro 1 

Fonte: Nós – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente 

Conforme podemos constatar através do quadro acima, apesar da maioria das famílias 

sinalizadas pelo CAFAP pertencerem ao Concelho do Barreiro (onde todas as freguesias são 

abrangidas), as freguesias onde existe um maior número de famílias sinalizadas são as 

freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira. 

Tendo em conta o número de menores e famílias abrangidos pelo RSI e o número de casos 

acompanhados pela CPCJ (sub-tema crianças e jovens), podemos concluir que esta resposta é 

manifestamente insuficiente no Concelho. 
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Projecto Vale de Esperança 

O Projecto Vale de Esperança – Uma Comunidade para a Inclusão, insere-se no Programa 

PROGRIDE, Medida 2, é promovido pela RUMO e por vários outros parceiros, e actua nas 

freguesias do Vale da Amoreira e Baixa da Banheira. 

Como se pode verificar pelos principais objectivos do projecto, descritos abaixo, este é um 

projecto que prevê respostas sociais no âmbito das famílias, algumas delas sendo as únicas 

que existem a nível concelhio, como é o caso da violência doméstica. Os seus objectivos são: 

• Contribuir para uma comunidade mais inclusiva e participativa; 

• Incrementar o apoio e acompanhamento às pessoas e famílias em situação de 

desvantagem, na definição e concretização de projectos de vida, contribuindo para a 

melhoria das suas competências pessoais, sociais e profissionais; 

• Promover a melhoria dos indicadores de abandono, absentismo e insucesso escolar; 

• Promover a redução de violência doméstica, intervindo na crise e actuando na sua 

prevenção; 

• Promover o acolhimento de pessoas sem abrigo. 

Destina-se a: 

• Crianças e jovens em abandono, absentismo ou insucesso escolar; 

• Pessoas e famílias em risco, particularmente no âmbito da violência doméstica; 

• Pessoas sem abrigo; 

O Centro de Atendimento Comunitário (Ágora), nos seus serviços de apoio familiar, coloca à 

disposição da comunidade os seguintes serviços: 

• Acompanhamento individualizado ou família; 

• Encaminhamento para respostas específicas: (Educação, Formação, Emprego, 

Gabinete de Apoio à Vítima); 

• Participação em actividades para comunidade. 

Através destes serviços pretende promover a re/construção de projectos de vida 

individual/familiar, facilitando a integração educativa, profissional e comunitária. 

Existem outros serviços, que têm como objectivo promover o desenvolvimento de 
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competências pessoais e sociais, são eles: 

• Alfabetização, RVCC, Competências parentais, Saúde, TIC, Gestão familiar; 

• Identidade Grupal e cidadania. 

Outros dos serviços e que intervêm e constroem pontes entre a(s) família(s) e as instituições da 

comunidade, são:  

• Encontros de famílias, Encontros de famílias e escolas; 

• Participação nas festas multiculturais, Encontros/promoção de momentos de 

intercâmbio multicultural. 

Podemos ainda referir o apoio ao sucesso educativo em colaboração com as escolas e 

promoção da frequência escolar. 

De seguida apresentamos uma breve caracterização dos utentes das respostas do Projecto 

Vale de Esperança. 

 

Quadro 51 – Número de utentes por tipologia, Projecto Vale de Esperança 

Tipo de processos Número de processos Número de utentes 

Atendimento à família 103 141 

Apoio e atendimento a vitimas de violência doméstica 110  

Atendimento e encaminhamento de pessoas sem abrigo 6  

Fonte: Projecto Vale de Esperança 

A maioria destes utentes são mulheres, residentes na freguesia do Vale da Amoreira. 

Vale de Esperança (Violência Doméstica) 

Este projecto é o único no Concelho (e também nos Concelhos limítrofes) que dá resposta às 

vítimas de violência doméstica.  

O Gabinete de Apoio à Vítima coloca à disposição da comunidade, nomeadamente para 

vítimas de violência doméstica, os seguintes serviços: 

• Apoio e Aconselhamento Psicológico, que visa promover apoio psicológico individual, 

elaborar relatórios sobre a vítima a pedido do Tribunal e encaminhar para serviços de 

saúde mental. 

• Apoio Social, que visa promover o apoio social, promover a reconstrução do projecto 
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de vida facilitando a integração profissional, socais e afectiva nos casos de vítimas de 

violência doméstica, apoiar e encaminhar casos sinalizados. 

• Apoio Jurídico, que visa acompanhar casos no âmbito jurídico. 

• Apoio em Situações de Emergência, que visa intervir, acompanhar e encaminhar 

situações de emergência. 

• Grupos de Ajuda Mútua, que visam experienciar problemáticas e situações idênticas e 

promover a partilha e a auto-ajuda.  

• Grupos de Formação em Desenvolvimento Pessoal e Social, com o objectivo de 

promover o desenvolvimento das competências pessoais e sociais para vítimas de 

violência doméstica. 

• Supervisão e Desenvolvimento da Equipa Técnica, a fim de desenvolver e aprofundar 

conhecimentos teórico-práticos essenciais para o desenvolvimento de uma intervenção 

efectiva na área da violência doméstica, fórum de supervisão e desenvolvimento 

técnico. 

Podemos observar alguns dados sobre os processos entrados no Gabinete de Apoio a Vitimas 

de Violência Doméstica. 

Quadro 52 – Processos entrados no Gabinete de Apoio à Vitima 

 2006 2007 2008 

N.º de utentes 14 60 36 

Total anual 14 0 36 

Totais gerais - - 110 

       Fonte: Projecto Vale de Esperança 

Quadro 53 - Escalões Etários dos utentes do Gabinete de Apoio à Vitima 

Escalões Etários N.º de utentes 

0-18 anos 03 

19-30 anos 30 

31-39 anos 30 

40-50 anos 26 

51-65 anos 14 

Mais de 65 anos 07 

Fonte: Projecto Vale de Esperança 

Podemos verificar que a maioria dos utentes se situam na faixa etária entre os 19 e os 39 anos. 
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Quadro 54 – Distribuição por Concelho e Freguesias 

Concelho Freguesia Número de utentes 

Baixa da Banheira 34 

Vale da Amoreira 27 

Alhos Vedros 10 
Moita 

Moita 6 

Barreiro 7 

Alto Seixalinho 5 

Lavradio 7 

Cidade Sol 4 

Quinta da Lomba 6 

Barreiro 

Vila Chã 2 

Palmela - 1 

Castelo Branco - 1 

Fonte: Projecto Vale de Esperança 

Através do quadro acima, podemos observar que, apesar da grande maioria dos utentes ser do 

Concelho da Moita, este Gabinete também da resposta a outros concelhos, principalmente ao 

Concelho do Barreiro. Quanto às freguesias, a Baixa da Banheira e o Vale da Amoreira são as 

que apresentam um maior número de casos. 

Projecto Entre Nós 

Breve Descrição 

O Projecto Entre-Nós insere-se no PROGRIDE – Medida 1, é promovido pela Santa Casa da 

Misericórdia de Alhos Vedros e conta com outros vários parceiros. 

Este projecto apresenta diversas acções, mas podemos considerar 3 destas acções como 

dirigidas à família. São elas: LÓG(ICA), Acção “Eco-Lar” e Acção “CASA”. 

LÓG(ICA) 

É um espaço de suporte ao Projecto ENTRE NÓS que promove o atendimento, orientação e 

encaminhamento para as diferentes acções. Para além desta orientação, consegue também 

dar a conhecer alguns direitos e deveres das famílias, o que é possível através das parcerias 

existentes. Este tipo de apoio dirige-se a todas as famílias com carências económicas. 

Para além desta dinâmica, a LÓG(ICA) tornou-se, a partir de 15 Outubro de 2007, um local 

onde a partir das 17h30 fica “instalado” o Serviço de Apoio Domiciliário até às 08.00 do dia 

seguinte, durante todos os dias da semana, sábados, domingos e feriados.  
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Acção ECO-LAR 

Nos casos sinalizados para esta acção nota-se a ausência de hábitos de higiene que 

despoletam entre vários problemas, o de colocarem em risco a saúde dos que habitam na casa 

e também da vizinhança circundante. Após a intervenção da Equipa, é objectivo que a higiene 

habitacional contribua para uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar, não esquecendo 

que também irá contribuir para um ajustamento em termos de competências.  

Quadro 55 – Número de processos da Acção Eco-Lar, por freguesia 

Género 
ANO 

Nº 

Processos 
Nº Utentes 

Masculino Feminino 

Plano de 

Intervenção 

Freguesias 

abrangidas 
 

Alhos Vedros 4 

Baixa da Banheira 1 

Gaio-Rosário 3 

Moita 15 

Sarilhos Pequenos 2 

Vale da Amoreira 1 

2006 26 43 23 20 37 Elementos 

Alhos Vedros 9 

Baixa da Banheira 5 

Gaio-Rosário 0 

Moita 7 

Sarilhos Pequenos 0 

Vale da Amoreira 5 

2007 26 51 27 24 98 Elementos 

Alhos Vedros 6 

Baixa da Banheira 1 

Gaio-Rosário 0 

Moita 5 

Sarilhos Pequenos 1 

2008 

 

Vale da Amoreira 1 

13 23 14 9 82 Elementos 

  
TOTAL 

65 117 64 53 217 Elementos   

Fonte: Projecto Entre-Nós 

Nesta acção também foi considerado o “Plano de Intervenção”, que surgiu devido às doações 

feitas pela comunidade, o que permitiu a doação de mobílias, vestuário e calçado às famílias 

mais carenciadas. 

Conforme podemos observar, assistiu-se a uma evolução crescente na procura deste serviço. 

A média de 2006 (dada de inicio da respectiva acção) aumentou significativamente para mais 

do dobro. A ter em conta que em candidatura a previsão mensal foi de 20 domicílios mensais. 

Acção CASA 

Pequenas adaptações nos domicílios de pessoas dependentes. Esta acção remete para a 
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eliminação de barreiras arquitectónicas, como eliminação de banheiras, colocação de apoios 

para a higiene pessoal, e colocação de rampas (salvo outras situações que também possam 

corresponder a este tipo de adaptações). Esta acção tem, até ao momento, 9 processos. 

 

Conclusões 

Relativamente à temática das famílias, e relacionando os problemas sinalizados pelo CLASM 

com os dados acima descritos, podemos chegar a algumas conclusões. 

No que respeita à pobreza intergeracional/persistente, poderemos relacioná-la com os 

beneficiários de Rendimento Social de Inserção, bem como com as dificuldades da família em 

garantir as suas funções básicas (sobrevivência, protecção, afecto) e dificuldades na gestão da 

vida doméstica e familiar. De facto, não nos é possível recolher dados relativamente ao nível 

de risco de pobreza no nosso Município, pois apenas possuímos dados a nível nacional. No 

entanto, podemos constatar que será um problema cada vez mais relevante, uma vez que 

estamos a assistir a um grande aumento de beneficiários de RSI no nosso Concelho, na ordem 

dos 284%, tornando-nos num dos Concelhos da Península de Setúbal com maior número de 

beneficiários, o que revela grandes carências por parte da população residente na Moita. Outro 

indicador que nos revela o risco de pobreza no nosso Concelho, principalmente na população 

idosa, tem a ver com o valor médio das pensões, que se situam pouco acima do valor referente 

ao risco de pobreza. 

Podemos também constar que existem algumas respostas dirigidas à família, nomeadamente 

aos Beneficiários de RSI, através do programa de RSI em si, que hoje em dia, actua de uma 

forma mais directa junto das famílias, através dos protocolos celebrados entre a Segurança 

Social e duas IPSS. Apenas as freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira estão 

abrangidas por estes protocolos, e não são todas as famílias que beneficiam deste 

acompanhamento, pois existe um número limite por protocolo. 

Também existe um CAFAP que dá resposta ao Concelho da Moita, embora manifestamente 

insuficiente tendo em conta as necessidades. 

Existe também o Programa Vale de Esperança, que também tem como público-alvo as 

famílias, trabalhando as competências parentais e a estrutura familiar. 

De assinalar que, neste âmbito, apenas as freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da 

Amoreira estão cobertas por estas duas respostas, deixando a descoberto as restantes 

freguesias do Concelho. De referir também que o Projecto Vale de Esperança, inserido no 

PROGRIDE medida 2, terá o seu financiamento terminado em 2010, pelo que será importante 

assegurar a sua sustentabilidade. 
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Na mesma situação encontra-se o Projecto Entre-Nós, que actua junto de algumas famílias no 

que respeita à higiene habitacional e à aquisição de competências neste âmbito que, apesar de 

se prever a sua continuidade por mais um ano, poderá ter o seu financiamento terminado 

também em 2010. 

De salientar a resposta que existe para as vitimas de violência doméstica, através do Gabinete 

de Apoio à Vitima, inserido no Projecto Vale de Esperança, que dá resposta a todo o Concelho 

e ao Concelho do Barreiro. Este projecto, apesar de se inserir no PROGRIDE medida 2 (que 

terminará em 2010), já efectuou uma candidatura ao POPH para assegurar a sua continuidade. 

Podemos então concluir que, no Concelho da Moita: 

- Existe um grande número de famílias beneficiárias do RSI, com um aumento muito acentuado 

no último ano; 

- Em termos de respostas dirigidas à família, existem bastantes insuficiências, que em termos 

de respostas, quer em termos de abrangência em todas as freguesias; 

- Existe o risco de, algumas das respostas que existem, terminarem em 2010. 
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Crianças e Jovens 

No que respeita às crianças e jovens no Concelho da Moita, podemos verificar que, no escalão 

etário dos 0 as 14 anos, tem-se assistido a um ligeiro aumento da população, embora no grupo 

etário dos 15 aos 24 anos, a tendência seja contrária. 

Quadro 56 - População residente por Grupo etário (por ciclos de vida) 

Grupo Etário 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

0 a 14 anos 11640 11572 11547 11543 11482 11398 11241 

15 a 24 anos 8613 8929 9146 9427 9625 9828 10162 

Total da 

População 
71374 71019 70638 70226 69603 68843 68076 

Fonte: INE – Estimativas anuais da população residente (www.ine.pt)  

 

Tal como referido no início deste capítulo, a temática relacionada com as crianças e jovens 

está organizada da seguinte forma: crianças e jovens em risco, e respostas sociais para 

crianças. 

Crianças e Jovens em Risco 

Consideramos que as crianças e jovens em risco são um tema extremamente pertinente a 

estar presente neste diagnóstico, pois esta é uma situação marcadamente social, com diversas 

causas e efeitos. 

 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) definem-se como 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.  

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Moita (CPCJ da Moita) foi instalada no 

Município em 1994. É uma entidade composta por representantes de várias instituições: 

Segurança Social, Câmara Municipal da Moita, Assembleia Municipal da Moita, Centro de 

Saúde, Ministério da Educação, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Guarda 

Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Associações de pais e Associações 

Desportivas, culturais e Recreativas. 

A CPCJ da Moita, no desenvolvimento do seu trabalho de intervenção, dispõe de 2 técnicos a 
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tempo inteiro, representantes da Câmara Municipal da Moita e Segurança Social, 1 técnico e 1 

Professora Tutora, a meio tempo, representantes do Ministério da Educação. O representante 

das associações desportivas, culturais e recreativas afecta duas manhãs, a representante das 

associações de pais 1 dia por semana e a representante do Ministério da Saúde afecta uma 

manhã. Para além dos acima referidos, dispõe de 2 técnicos de reforço (Assessores, sem 

gestão de processos) e 1 técnica cooptada com afectação de 1 dia e meio. O apoio 

administrativo é garantido por 1 administrativo colocado pela Câmara Municipal da Moita. 

Gráfico 64 – Processos activos e arquivados, CPCJ, 1998 a 2008 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1ºsemest

Activos 1 3 9 29 38 82 51 65 112 168 96

Arquivados 39 42 30 32 41 80 158 133 190 152 16
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               Fonte: CPCJ Moita 

Podemos ver que o número de casos tem vindo a crescer, atingindo o seu máximo em 2007. 

De referir que não temos o número total de casos de 2008, pelo que não é possível concluir se 

este crescimento se manteve. De assinalar também o elevado número de casos arquivados 

nos anos de 2006 e 2007. 

Pela análise de dados efectuada no período compreendido entre o ano de 2004 e o primeiro 

semestre de 2008, verifica-se que o maior número de processos abertos retrata situações de 

negligência, 27%, Abandono e Absentismo Escolar, com 18% e 14%, respectivamente. Os 

Maus-tratos Físicos representam 11% e os Comportamentos Desviantes 8%, conforme 
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podemos ver no gráfico abaixo. 

Gráfico 65 – Processos, Tipologia Sinalizada ou confirmada 
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              Fonte: CPCJ Moita 

 

A escola apresenta-se como a maior entidade sinalizante, num total de 39% das sinalizações, o 

que revela o importante papel que esta Instituição assume na protecção das crianças e jovens. 

Seguem-se as Forças Policiais com 14% e as Entidades de Saúde (Centro de Saúde e 

Hospitais) com 8% das sinalizações. 
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Gráfico 66 – CPCJ - Entidades sinalizantes 
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              Fonte: CPCJ Moita 

 

De acordo com os processos por Freguesia, verifica-se que 32% respeitam à Freguesia do 

Vale da Amoreira, 25% à Freguesia da Moita, 21% à Freguesia da Baixa da Banheira, 17% à 

Freguesia de Alhos Vedros e cerca de 1% às restantes Freguesias.  

De referir que, comparando com a população de cada uma destas freguesias, podemos 

verificar que a proporção de casos acompanhados pela CPCJ é muito maior nas freguesias do 

Vale da Amoreira e da Moita do que na freguesia da Baixa da Banheira, pois esta terá um 

número de crianças e jovens residentes mais elevado. 
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Gráfico 67 – Distribuição dos processos por freguesia 
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               Fonte: CPCJ Moita 

No que respeita ao género, a maior percentagem de processos abertos diz respeito a menores 

do sexo masculino. 

Gráfico 68 – CPCJ, distribuição dos processos por género 
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Fonte: CPCJ Moita 
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De acordo com as faixas etárias analisadas, 28% das sinalizações referem-se a menores entre 

os 13 e os 15 anos, 19% entre os 10 e os 12 anos e 15% entre os 9 e os 11 anos. Para além 

de outras percentagens, 14% dos processos abertos dizem respeito a menores com idade igual 

ou inferior a 3 anos.  

Gráfico 69 – CPCJ, distribuição dos processos por idades 
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Fonte: CPCJ Moita 

 

No gráfico seguinte podemos observar a problemática associada à família. Conforme nos 

mostra o gráfico, grande parte das famílias encontra-se em situação de desemprego. Também 

de assinalar as situações de violência doméstica e de problemas psiquiátricos, bem como o 

alcoolismo e a toxicodependência.  
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Gráfico 70 – Problemática associada à família 

 

Fonte: CPCJ Moita 

No que respeita à tipologia da família, podemos observar quase um equilíbrio entre as famílias 

nucleares e as famílias monoparentais, que constituem juntas mais de metade das situações. 

Entre as famílias alargadas e reconstituídas, também existe um equilíbrio. 

 

Gráfico 71 – Tipologia das famílias 

 

              Fonte: CPCJ Moita 
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Respostas direccionadas para crianças em risco e/ou perigo 

Relativamente à necessidade de respostas traduzidas em acompanhamento das famílias ou 

integração escolar (apoio psicológico e pedagógico, competências parentais, gestão familiar e 

terapia familiar), a CPCJ da Moita tem vindo a solicitar acompanhamentos à Escola 

(Educarte/PIEF), Centros de Saúde (Apoio Psicológico/outros), Projectos existentes na área 

(Projecto Vale de Esperança, TASSE, Centro Nossa Senhora da Paz, CAFAP, CERCIMB – 

Intervenção Precoce e Outros).  

Com excepção do apoio psicológico prestado pelo Centro de Saúde da Moita, algumas das 

respostas acima referidas são oferecidas e são direccionadas para outras freguesias que não a 

Freguesia da Moita, que apresenta um crescente e elevado número de processos, 

concretamente, 25%, facto este relevante para a verificação da necessidade de projectos de 

acompanhamento familiar nesta freguesia. 

Quanto aos apoios psicológicos solicitados e prestados pelo Centro de Saúde da Moita, 

verifica-se que a falta de respostas ao nível dos apoios psicológicos noutros Centros de Saúde 

e Projectos tem vindo a condicionar a celeridade necessária à tramitação dos processos da 

Moita, do que resulta, em última instância, um tratamento desigual relativamente a outros 

menores com acesso a tais respostas.  

Em conclusão, verifica-se que, para além da escassez de respostas, os Serviços que até ao 

momento têm prestado acompanhamento familiar, começam agora a manifestar dificuldade em 

responder atempadamente às solicitações, traduzindo-se em listas de espera. 

De seguida, apresentamos uma breve caracterização de algumas das respostas consideradas 

acima. 

 

Programa Escolhas – Centro Tasse e Educ@rte 

O Programa Escolhas foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº4/2001, de 9 de 

Janeiro. 

Numa primeira fase de implementação, que decorreu entre Janeiro 2001 e Dezembro de 2003, 

tratava-se de um Programa para a Prevenção da Criminalidade e Inserção de Jovens dos 

bairros mais problemáticos dos Distritos de Lisboa, Porto e Setúbal. Implementou durante este 

período 50 projectos, e abrangeu 6.712 destinatários. 

Terminado este período, partindo da aprendizagem obtida e respondendo a novos desafios, 

nasce, na sequência da Resolução do Conselho de Ministros nº 60/2004, o Escolhas – 2ª 

Geração (E2G). De âmbito nacional, o EG2 decorreu entre Maio de 2004 e Setembro de 2006, 
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tendo financiado e acompanhado 87 projectos, enquadrados nas Zonas Norte (33), Centro (29) 

e Sul e Ilhas (25).  

O público-alvo prioritário do E2G foram crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos oriundos de 

contextos sócio-económicos desfavorecidos e problemáticos. O Programa abrangeu ainda 

jovens com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, famílias e outros elementos da 

comunidade, como professores, auxiliares educativos, etc.  

Através de consórcios que envolveram 412 instituições, e 394 técnicos, O EG2 abrangeu cerca 

de 43.199 destinatários, residentes em 54 concelhos. 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 80 de 2006 procede à renovação do Programa 

Escolhas terceira fase, reforçando-o através de um aumento do investimento direccionado e 

do número de projectos a apoiar.  

O Programa Escolhas foi renovado para o período de 2007 a 2009, com o objectivo de 

promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos sócio-económicos 

mais vulneráveis, tendo em consideração o maior risco de exclusão social, nomeadamente dos 

descendentes de imigrantes e minorias étnicas, procurando a igualdade de oportunidades e o 

reforço da coesão social. 

Ao abrigo do Programa desenvolvem-se 4 grandes eixos de acção, complementares: 

Medida I - Inclusão Escolar e Educação Não Formal 

a) Actividades de combate ao abandono escolar e de promoção do sucesso escolar; 

b) Medidas de educação que facilitem a reintegração escolar de crianças e jovens que tenham 

abandonado a escola ou dela estejam ausentes, a partir dos 12 anos dinamizadas dentro ou 

fora do espaço escolar; 

c) Acções de educação não formal que favoreçam a aquisição de competências pessoais e 

sociais, promovendo o sucesso educativo; 

d) Co-responsabilização das famílias no processo de desenvolvimento pessoal e social das 

crianças e jovens, através da mediação familiar e formação parental. 

Medida II - Formação Profissional e Empregabilidade 

a) Actividades que favoreçam o acesso à formação profissional e ou emprego; 

b) Capacitação dos destinatários com competências e saberes que constituam vantagens 

competitivas para a sua integração social e profissional; 
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c) Promoção da responsabilidade social de empresas e outras entidades, mobilizando 

oportunidades para a inserção na vida activa (estágios profissionais, promoção do primeiro 

emprego, etc.). 

Medida III - Participação Cívica e Comunitária 

a) Desenvolvimento de espaços criativos e inovadores, que permitam dinamizar actividades 

ocupacionais facilitadoras da integração comunitária e do desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais; 

b) Promoção da participação social, através das dinâmicas associativas (formais e informais); 

c) Desenvolvimento de um espírito de cidadania activa no sentido de valorizar a presença das 

crianças e jovens na sociedade; 

d) Descoberta, de uma forma lúdica, da língua, valores, tradições, cultura e história de Portugal 

e dos países de origem das comunidades imigrantes; 

e) Aproximação às instituições do Estado; 

f) Co-responsabilização dos familiares no processo de desenvolvimento pessoal, social, escolar 

e profissional; 

g) Iniciativas de serviço à comunidade;     

h) Promoção de espaços de informação e aconselhamento especialmente destinados à 

divulgação de informação e serviços de Estado dirigidos aos jovens; 

i) Promoção da mobilidade juvenil dentro e fora do território nacional.  

Medida IV - Inclusão Digital.  

a) Actividades Lúdico Pedagógicas; 

b) Actividades específicas de âmbito formativo em Tecnologias da Informação e da 

Comunicação; 

c) Actividades de apoio à inclusão escolar.  

Até ao final de 2007, primeiro ano da 3ª fase, o Programa Escolhas abrangeu cerca de 47.300 

destinatários. 

 

No Concelho da Moita existem dois projectos inseridos no Programa Escolhas, nas freguesias 
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de Alhos Vedros (Quinta da Fonte da Prata) e Vale da Amoreira, os quais passamos a 

descrever. 

 

Centro Tasse 

 

O TASSE está sedeado no bairro da Quinta da Fonte da Prata e apresenta dois eixos de 

intervenção: 

• A promoção das competências de aprendizagem, com o objectivo de prevenir o 

insucesso e o abandono escolar; 

• Promoção das competências para a inserção na vida activa, com o objectivo de 

aumentar a empregabilidade. 

O primeiro eixo é dirigido a crianças e adolescentes e orienta-se tendo por base metodologias 

de carácter lúdico-pedagógico, estruturadas em ateliers de desenvolvimento pessoal e social, 

promoção das competências de aprendizagem, apoio ao estudo, reflexão e debate, desportivos 

e criativos e de informática. Alguns destes ateliers, nomeadamente os de desenvolvimento 

pessoal e social e de desenvolvimento de competências de aprendizagem, usam jogos de 

tabuleiro, criados especificamente no âmbito do desenvolvimento do projecto, que ajudam a 

estruturar o trabalho desenvolvido. 

 

O segundo eixo é dirigido a jovens entre os 15 e os 24 anos de idade e a metodologia de 

intervenção é a organização de cursos de formação que têm como objectivo geral a promoção 

de competências para a inserção na vida activa, mas que se estruturam especificamente em 

função dos estágios para onde os formandos são encaminhados. A metodologia de intervenção 

passa, então em primeiro lugar pela organização dos estágios e só depois, pela organização 

específica do curso. 
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Gráfico 72 - Dados Quantitativos da População-Alvo Abrangida - 2005/2008 

 
Fonte: TASSE  

 

 

 

Educ@rte 

O Projecto Educ@rte (2006-2009) também resulta de uma candidatura ao Programa Escolhas, 

dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Projecto TVA (2004-2006). Está sedeado na 

Escola Básica 2,3 Vale da Amoreira, trabalhando prioritariamente com os alunos do 

Agrupamento Vertical de Escolas do Vale da Amoreira. Fazem parte do Consórcio formal 8 

instituições. No entanto, contam com o apoio de outras instituições, das quais se destacam a 

CPCJ e a Junta de Freguesia. 

O Projecto tem a finalidade de contribuir para a inclusão escolar e digital de crianças e jovens, 

organizando-se em torno de 3 eixos: 
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Mediação escola-aluno-família 

Com a filosofia de que o aluno é autor do seu processo de aprendizagem e de que a família e a 

escola são co-responsáveis na promoção da educação das crianças e jovens, o projecto 

desenvolve algumas acções / actividades. 

Desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

Com a filosofia de que as aprendizagens são mais significativas quando são ligadas aos 

saberes-fazer, procuram-se desenvolver actividades regulares que possam, não só ocupar os 

tempos livres dos alunos, como favorecer o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais. Estas actividades enquadram-se, sobretudo, no âmbito da Educação não-formal mas, 

também contemplam actividades mais formais (em contexto de sala de aula). 

Para além destas actividades, o projecto promove acções de formação / reflexão, 

pontualmente, para professores, técnicos e auxiliares de acção educativa. 

Actividades ao nível da Inclusão Digital, dirigidas a alunos, famílias e auxiliares acção 

educativa. 

 
Serviço Técnico de Intervenção Precoce – CERCIMB 

 

O Programa de Intervenção Precoce na Moita, “Caminhar…Caminhando” é promovido pela 

CERCIMB. Este Projecto assenta em parcerias protocoladas entre: 

• CERCIMB – entidade promotora; 

• Agrupamento de Escolas do Barreiro; 

• Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal 

• Câmara Municipal da Moita; 

• Agrupamento de Centros e Extensões de Saúde – Arco Ribeirinho; 

• Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros. 

 

Este projecto acompanha 52 famílias/crianças de 5 Freguesias (Moita, Alhos Vedros, 

Gaio/Rosário, Sarilhos Pequenos e Baixa da Banheira) do Concelho. 
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No Concelho, a Nós – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente, também 

promove um Serviço Técnico de Intervenção Precoce, nas freguesias da Baixa da Banheira e 

Vale da Amoreira, que abrange 25 crianças dos Concelhos da Moita e Barreiro. 

 

Respostas sociais para crianças e jovens no Concelho da Moita 

 

Após termos procedido à descrição das respostas sociais dirigidas especialmente para 

crianças e jovens em algum tipo de risco, iremos de seguida listar as respostas que existem 

dedicadas às crianças e jovens em geral., dando especial ênfase à questão dos equipamentos, 

que é recorrentemente assinalada como prioritária para o combate à exclusão social. 

 

Amas  – CDSS Setúbal 

 

Amas são uma resposta social desenvolvida através de um serviço prestado por pessoa idónea 

que, por conta própria e mediante retribuição, cuida de crianças que não sejam suas parentes 

ou afins na linha recta ou no 2º grau da linha colateral, por um período de tempo 

correspondente ao trabalho ou impedimento dos pais. 

 

No Concelho da Moita existe um serviço de amas, enquadrado no Centro de Bem-Estar Social 

da Baixa da Banheira, equipamento gerido pela Segurança Social. 

As amas abrangem as freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, e no ano de 2008 

estão 91 crianças a usufruir desta resposta. 

 

Creches – IPSS e lucrativos  

A Creche é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza sócio-educativa, 

para acolher crianças até aos três anos de idade, durante o período diário correspondente ao 

impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto, vocacionado para o 

apoio à criança e à família. 

No que respeita às Creches (0 a 3 anos), existem no Concelho da Moita, equipamentos da 

Segurança Social, de IPSS e privados lucrativos. 
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Quadro 57 -  Creches Segurança Social e IPSS (2008) 

Equipamento Freguesia N.º de Crianças Lista de Espera 

Centro de Bem-Estar Social da Baixa 

da Banheira 

Baixa da 

Banheira 
105 Não disponível 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros – “O Charlot” 
Alhos Vedros 50 73 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros – “O Varino” 
Moita 35 78 

Total  190  

 Fonte: CDSS Setúbal – Serviço Acção Social do Barreiro 

 

Ao abrigo do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, prevê-se a 

construção de dois novos equipamentos de Creche (Centro de Reformados e Idosos do Vale 

da Amoreira e Centro de Convívio dos Reformados da Vila da Baixa da Banheira), cada um 

com capacidade para 33 crianças. 

 

Quadro 58 - Creches privados lucrativos (2008) 

Equipamento 
Freguesia N.º de 

Crianças 
Lista de Espera Situação Legal 

Jardim da Criança Vale da Amoreira 25 Não disponível APF* 

Os Amigos do Cantinho Baixa da Banheira 25 Não disponível APF* 

A Turma dos Babetes Alhos Vedros 33 Não disponível APF* 

Os Beicinhas Moita 33 Não disponível APF* 

O Papagaio Baixa da Banheira 33 Não disponível Alvará 

Total  116   

 *Autorização Provisória de Funcionamento 

 Fonte: CDSS Setúbal – Serviço de Acção Social do Barreiro 
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Gráfico 73 – Numero de lugares de creche por freguesia e por tipo de promotor 
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Fonte: CDSS Setúbal – Serviço Acção Social do Barreiro 

 

 

 

Centro de Actividades de Tempos Livres – IPSS e privados lucrativos 

Resposta social, desenvolvida em equipamento ou serviço, que proporciona actividades de 

lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das responsabilidades 

escolares e de trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes modelos de intervenção, 

nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de actividades específicas e multi-

actividades. 

Os Centros de Actividades de Tempos Livres estão, neste momento, a atravessar uma fase de 

indecisão, devido à inclusão das actividades extra-curriculares nas Escolas do 1º Ciclo. 
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Quadro 61 - Centros de Actividades de Tempos Livres – IPSS 

Equipamento Freguesia N.º de Crianças Lista de Espera 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros – “O Charlot” 
Alhos Vedros 60 0 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros – “O Varino” 
Moita 40 7 

Centro Social e Paroquial da Baixa da 

Banheira – “O Nosso ATL” 
Baixa Banheira 50 13 

Centro Social e Paroquial da Baixa da 

Banheira – “Os Pinatinhos” 
Vale Amoreira 70 ATL aberto 

Centro Social e Paroquial da Moita – “O 

Barco” 
Moita - - 

Centro Social e Paroquial S. Lourenço 

de Alhos Vedros 
Alhos Vedros - - 

Centro Social N. Sra. Paz Alhos Vedros - - 

CRIVA 
Vale da 

Amoreira 
60 - 

Total    

Fonte: CDSS Setúbal – Serviço Acção Social Barreiro 
 

Quadro 63 - Centros de Actividades de Tempos Livres – privados lucrativos 

Equipamento 
Freguesia N.º de 

Crianças 
Lista de Espera Situação Legal 

Os Amigos do Cantinho Baixa da Banheira 28 Não disponível APF* 

Os Beicinhas Moita 20 Não disponível APF* 

A Tribo de Acção Alhos Vedros 18 Não disponível APF* 

Total  66   

*Autorização Provisória de Funcionamento 

Fonte: CDSS Setúbal – Serviço de Acção Social do Barreiro 
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Taxas de cobertura  

No que respeita às taxas de cobertura de Creche e Amas, temos os seguintes dados: 

Gráfico 74 – Taxas de cobertura de creche e amas 
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Referência Distrito Continente Referência Distrito Continente

Creche e Amas 9,694 27,106 33,8 28,687 80,211 100

 

Fonte: CDSS Setúbal – Serviço de Acção Social do Barreiro 

 

O Indicador Compósito da Cobertura e Utilização (ICCU) numa área geográfica para a resposta 

social é medido por TC/TU, sendo TC a taxa de cobertura e TU a taxa de utilização.  

Um valor do ICCUS igual a 0, significa capacidade nula de resposta, sendo que 100 

corresponde a um valor do indicador na área geográfica de referência do continente. 

 

Conclusões 

Existem no Concelho da Moita, diversas instituições com respostas e projectos dirigidos às 

crianças e jovens.  

Em primeiro lugar, existem respostas específicas para crianças e/ou jovens em risco, como é o 
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caso da CPCJ, dos 2 projectos do Programa Escolhas (Centro Tasse e Educ@rte), do Projecto 

de Intervenção Precoce, do Projecto Vale de Esperança (que, para além da intervenção junto 

da família, também intervém junto dos jovens) e do CAFAP (cuja informação se encontra 

acima, no capítulo dedicado às famílias). No que respeita a todas estas respostas, importa 

referir que, excepto a CPCJ e o CAFAP, todos os outros são intervenções com um fim previsto 

no tempo. No caso do Programa Escolhas, estes são projectos já de continuidade, mas que no 

entanto têm uma duração limitada e que apenas existem em 2 freguesias do Concelho. O 

Projecto Vale de Esperança, enquanto PROGRIDE – Medida 2, terá o seu fim em 2010, e o 

Projecto de Intervenção Precoce depende de aprovação anual. 

A sustentabilidade e continuidade destes projectos é motivo de preocupação para o CLASM. 

Conforme já referido, é de assinalar que a freguesia da Moita encontra-se a descoberto da 

acção de qualquer um destes projectos, situação preocupante, pois é das freguesias do 

Concelho que apresenta uma maior proporção de casos sinalizados ou acompanhados. 

No que respeita às respostas sociais para crianças e/ou jovens, existem dois tipos de oferta, no 

que respeita às amas/creches, estabelecimentos de educação pré-escolar e CATL, pois por um 

lado temos a oferta pública/IPSS e por outro lado a oferta privada lucrativa. 

Neste âmbito podemos concluir que, principalmente no que respeita à resposta social de 

amas/creche, o Concelho da Moita regista uma taxa de cobertura muito baixa, tanto do valor de 

referência para o Continente, como para o próprio distrito de Setúbal, situação que se 

considera bastante preocupante. 

Ainda no que respeita a respostas sociais, apesar de já termos analisado a situação do CAFAP 

promovido pela NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente no 

capítulo dedicado à família, voltamos a referir que este não se situa no Concelho e apenas 

abrange as freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, sendo no entanto 

reconhecido pela Instituição que a sua capacidade de resposta já está a ser ultrapassada.  

Referimos ainda que não existe no Concelho um Centro de acolhimento para crianças, 

situação que dificulta o trabalho da CPCJ. 
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Deficiência 

Caracterização da população com deficiência no Concelho (Censos 2001) 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Recenseamento Geral da População e 

Habitação, Censos de 2001 o total da população residente deficiente no Concelho da Moita é 

de 3931 indivíduos, sendo que 2130 são do sexo masculino e o restante do sexo feminino.  

Gráfico 75 - População com deficiência, por escalão etário e tipo de deficiência, 2001 
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Auditiva 6 10 25 15 25 30 20 20 29 42 61 50 57 73 62 61 40 21 11

Visual 6 28 59 76 110 76 52 55 70 68 83 77 66 74 68 52 30 17 7

Motora 7 11 22 20 31 35 31 52 58 59 74 65 93 70 88 69 33 33 5

Mental 1 9 12 23 26 38 32 26 22 24 22 22 19 15 14 16 7 6 0

Paralisia Cerebral 3 4 2 8 5 4 5 4 6 3 3 3 4 5 5 3 1 0 0

Outra 12 25 24 22 29 39 45 50 66 84 100 115 94 79 65 51 27 10 4

 
Fonte: INE – Censos da População 2001 

 

De acordo com os dados apresentados podemos constatar que deficiência visual é a mais 
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elevada do Concelho, com 1074 indivíduos, seguida da deficiência motora com 856 casos. 

Existem outros tipos de deficiência apontados como a deficiência auditiva, mental e paralisia 

cerebral, sendo que a paralisia cerebral é a que apresenta menor número de casos, 68 

indivíduos. Pudemos igualmente constatar que a maior parte da população deficiente no 

Concelho são do sexo masculino. Quanto à faixa etária a deficiência está distribuída por todas 

as idades, sendo que a mais representativa é a faixa etária dos 50 a 54 anos de idade, com 

348 indivíduos portadores de deficiência. 

No que respeita à taxa de deficiência por freguesia, podemos ver que o Concelho da Moita 

regista uma taxa de deficiência inferior à média nacional e da Grande Lisboa, registando no 

entanto taxa igual à da Península de Setúbal. No que respeita às freguesias, pode-se verificar 

que têm uma taxa de deficiência muito semelhante, com excepção da freguesia de Sarilhos 

Pequenos, que regista uma taxa acima da média, como se pode observar no quadro seguinte: 

Gráfico 76 – Taxa de deficiência por freguesia, 2001 
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Fonte: INE – Censos da População 2001 
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Respostas sociais dirigidas às pessoas com deficiência 

Existem no Concelho da Moita, três Instituições que dão resposta às pessoas com deficiência, 

são elas a CERCIMB, a RUMO e a NÓS. Todas estas entidades têm como área de actuação 

os Concelhos da Moita e do Barreiro. O Projecto Entre Nós (promovido pela Santa Casa da 

Misericórdia de Alhos Vedros), também intervém na questão da deficiência, nomeadamente 

através do Banco de Ajudas Técnicas (Acção BAT), viatura adaptada (Acção Auto) e pequenas 

reparações nos domicílios das pessoas com deficiência (Acção Casa). 

Apresentamos de seguida as respostas sociais que se destinam às pessoas com deficiência 

residentes no Concelho da Moita. 

 

Intervenção Precoce 

A intervenção precoce é uma resposta para famílias com crianças com Atraso Grave de 

Desenvolvimento (AGD) ou em Risco de AGD, desenvolvida através de um serviço que 

promove o apoio integrado, centrado na família mediante acções de natureza preventiva e 

habilitativa, designadamente do âmbito da educação, da saúde e da acção social. Resposta de 

intervenção integrada – Segurança Social / Educação / Saúde. 

No Concelho da Moita, existem duas Instituições com esta resposta. A CERCIMB cobre 5 

Freguesias do Concelho da Moita, enquanto que a NÓS responde apenas ao Vale da 

Amoreira. 

Quadro 63 – Intervenção Precoce, número de situações em atendimento 

Instituição 
Nº Situações em 

Atendimento 
Lista Espera 

CERCIMB 52 Famílias/crianças 10 

NÓS 
25 Famílias/crianças 

(Moita e Barreiro) 
 

    Fonte: CERCIMB e NÒS 

 

Centro Actividades Ocupacionais 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a desenvolver actividades para 

jovens e adultos com deficiência grave. 
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Quadro 65 – Centro de Actividades Ocupacionais, número de utentes 

Instituição N.º utentes Lista Espera 

CERCIMB 60 Utentes 27 Utentes 

NÓS 12 Utentes 
28 Utentes (15 do 

Concelho Moita) 

     Fonte: CERCIMB e NÒS 

Residência 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojar jovens e adultos com 

deficiência, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente de residir no seu meio 

familiar. 

No que respeita à esta resposta, importa referir que a NÓS tem em processo de construção um 

Lar residencial ao abrigo do PARES I com capacidade para 18 pessoas, bem como a 

RARISSIMAS. 

Quadro 66 – Residência, número de utentes e Lista de Espera 

Instituição N.º utentes Lista de Espera 

CERCIMB 11 57 Utentes 

    Fonte: CERCIMB 

 

Apoio ao Emprego 

A RUMO apoia à integração no mercado laboral em articulação com o Centro de Emprego do 

Barreiro. 

Quadro 67 – Apoio ao emprego, respostas existentes e número de utentes 

Instituição Resposta N.º utentes 

RUMO Apoio à colocação (emprego directo) 29 (12 Concelho Moita) 

RUMO Apoio pós Contratação 384 (121 Concelho Moita) 

  Fonte: RUMO 

Projecto Entre-Nós 

Através do Banco de Ajudas Técnicas, foram apoiadas em 2008, 62 pessoas. A viatura 

adaptada procede ao transporte fixo de 3 pessoas e teve no ano de 2008, 22 transportes 
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pontuais. Relativamente à Acção Casa, já foram abrangidas 3 habitações. 

 

Taxa de cobertura respostas sociais para pessoas com deficiência 

Apenas as valências de CAO e Lar residencial terão taxa de cobertura calculada pela 

Segurança Social. 

Gráfico 77 – Taxa de cobertura de respostas sociais para pessoas com deficiência 
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Referência Distrito Continente Referência Distrito Continente

Lar Residencial 0,509 0,509 0,9 56,825 56,825 100

CAO 12,364 12,364 19,2 64,325 64,325 100

 
Fonte: CDSS Setúbal – Serviço de Acção Social do Barreiro 

 

O Indicador Compósito da Cobertura e Utilização (ICCU) numa área geográfica para a resposta 

social é medido por TC/TU, sendo TC a taxa de cobertura e TU a taxa de utilização.  

Um valor do ICCUS igual a 0, significa capacidade nula de resposta, sendo que 100 

corresponde a um valor do indicador na área geográfica de referência do continente. 

Como podemos verificar na tabela acima, os valores do ICCU e do ICCUS no Concelho da 

Moita referentes às respostas sociais de CAO e Lar Residencial são bastante baixas e 

inferiores aos valores do continente.  
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Neste âmbito, importa referir que foram aprovadas 2 candidaturas ao PARES no Concelho da 

Moita, para construção de 2 Lares Residenciais para pessoas com deficiência. 

 

Conclusões 

Relativamente às respostas sociais para as pessoas de deficiência, é de salientar a cobertura 

de todas as freguesias no que respeita ao Serviço Técnico de Intervenção Precoce. 

No que respeita aos Centros de Actividades Ocupacionais, existe uma lista de espera bastante 

grande para os dois Centros que existem. 

Também na única residência existente existe uma grande lista de espera, situação que poderá 

ser atenuada com a construção dos dois Lares Residenciais aprovados pelo PARES.
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Imigrantes 

De acordo com os Censos 2001 residiam, no Concelho da Moita 3210 estrangeiros. Estima-se 

que este número se encontre muito longe da realidade actual, no entanto, não existem dados 

que o comprovem. A grande maioria destes imigrantes era proveniente dos PALOP. 

Gráfico 78 – População estrangeira residente no Município da Moita, por idade, 2001 
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Fonte: INE, Censos da População 2001 

Gráfico 79 - Proporção da população residente de nacionalidade estrangeira, 2001 
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2001 2,24 5,22 3,75 4,81 3,09 2,89 0,3 2,08 0,29 14,66

 
Fonte: INE – Censos da População 2001 
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No que respeita à proporção da população residente de nacionalidade estrangeira, de acordo 

com os Censos de 2001, é possível verificar que o Concelho regista valores de residentes de 

nacionalidade estrangeira superior à média de Portugal e da Península de Setúbal e inferior à 

proporção da Grande Lisboa.  

No que respeita às freguesias, o Vale da Amoreira é a que regista uma maior proporção, muito 

superior a qualquer outra, e as freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, registam um 

valor muito residual. 

Gráfico 80 – População estrangeira que solicitou o estatuto de residente, por Nacionalidade 

(Concelho da Moita) 
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Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (www.ine.pt) 
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Relativamente aos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, podemos ver que a 

população estrangeira que solicitou o estatuto de residente tem vindo a diminuir de 2001 a 

2005, e voltou a aumentar bastante no ano de 2006. 

Respostas sociais dirigidas à população imigrante 

Centros Locais de Apoio à Integração dos Imigrantes (CLAII) 

Os CLAII são espaços de acolhimento, informação e apoio descentralizado, que visam ajudar a 

responder às questões, problemas que se colocam aos imigrantes, com capacidade de 

interacção com estruturas locais, tendo como missão ir além da informação e apoiar o 

processo multivectorial do acolhimento e integração de imigrantes a nível local. 

No Concelho da Moita funcionam 2 CLAII: no Vale da Amoreira, e na Quinta da Fonte da Prata 

(Alhos Vedros). 

O CLAII do Vale da Amoreira foi inaugurado a 11 de Outubro de 2006 e resulta de uma 

parceira entre o ACIDI, IP, a Câmara Municipal da Moita e a Junta de Freguesia do Vale da 

Amoreira. 

O CLAII da Quinta da Fonte da Prata funciona desde Outubro de 2007, promovido pela 

Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, em parceira com o ACIDI, IP e a 

Câmara Municipal da Moita. 

N.º de atendimentos dos CLAII e caracterização dos utentes e problemáticas  

Gráfico 81 – Tipificação de interlocutores atendidos no CLAII Vale da Amoreira 
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Fonte: CLAII Vale Amoreira 



�

�


	��

Como podemos verificar, a grande maioria de utentes atendidos pelo CLAII são imigrantes, 

seguidos dos familiares. 

Gráfico 82 - Assuntos Tratados 
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Fonte: CLAII Vale Amoreira 

Quanto aos assuntos tratados no CLAII, quase metade refere-se à legalização, seguida de 

perto pela nacionalidade. 

 

No que respeita às nacionalidades, a grande maioria dos indivíduos é oriundo dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Guiné-Bissau, Cabo-Verde, Angola e S. Tomé e 

Príncipe). De registar também que 9,9% dos atendimentos respeitam a cidadãos portugueses. 

 

Conclusões 

Relativamente à População Imigrante, a principal conclusão que podemos retirar é a pouca 

informação que existe acerca desta população. De referir ainda que em termos de acolhimento 

a esta população, o Concelho já dispõe de respostas consideradas suficientes. 



�

�


	
�

Idosos 

Caracterização da população idosa no Concelho  

No que respeita à população com 65 ou mais anos, podemos ver, através do quadro abaixo, 

que ela tem vindo a registar um aumento no Concelho da Moita. 

Quadro 68 – Proporção da População residente por Grupo etário (por ciclos de vida, 65 e mais 

anos) 

Grupo Etário 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

65 e + anos 9834 9620 9497 9337 9137 8925 8772 

Total da 

População 
71374 71019 70638 70226 69603 68843 68076 

Fonte: INE – Estimativas anuais da população residente (www.ine.pt)  

Gráfico 83 - Proporção da População residente com  65 e mais anos relativamente ao total da 

população residente 
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Fonte: INE – Estimativas anuais da população residente (www.ine.pt)  

 

Esta tendência verifica-se a nível do País e não apenas a nível do Concelho da Moita. Com o 

aumento do número de pessoas com mais de 65 anos, também o Índice de Envelhecimento 

tem vindo a aumentar (assunto mais desenvolvido no Capítulo I). 
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Quadro 69 - Índice de Envelhecimento 2001 a 2007 

Período de referência dos dados Local 

Residência 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Moita 84,5 83,1 82,2 80,9 79,6 78,3 78,0 

Fonte: INE, Estimativas anuais da população residente (www.ine.pt) 

 

Respostas Sociais 

Lares de Idosos – IPSS e privados lucrativos 

É uma resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojamento colectivo, de 

utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de maior 

risco de perda de independência e/ou de autonomia. 

Quadro 70 - Lares de Idosos no Concelho da Moita – IPSS 

Equipamento Freguesia N.º de Idosos Lista de Espera 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros – Lar Abrigo do Tejo 
Moita 60 290* 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros – Lar Pedro Rodrigues Costa 
Alhos Vedros 60 221* 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros – Lar S. José Operário 

Baixa da 

Banheira 
60 520* 

Centro Social e Paroquial da Moita – 

Lar N. Sra Boa Viagem 

Sarilhos 

Pequenos 
50 ? 

Total    

 Fonte: Santa Casa Misericórdia e Centro Social e Paroquial da Moita 

* Estes dados, referentes e Maio de 2008, podem não ser reais, uma vez que é uma acumulação de inscrições de anos 

anteriores. Actualmente, ano de 2009, a instituição alterou o procedimento em relação às listas de espera. 

 

Quadro 71 - Lares de Idosos no Concelho da Moita – privados lucrativos 

Equipamento Freguesia N.º de Idosos Lista de Espera Situação Legal 

Lar de Santa Rita Moita - - APF* 

Total     

*APF – Autorização Provisória de Funcionamento 
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Centro de Dia – IPSS  

Resposta social, desenvolvida em equipamento, que presta um conjunto de serviços que 

contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sócio-familiar. 

Quadro 72 - Centros de Dia no Concelho da Moita – IPSS  

Fonte: Santa Casa Misericórdia e Centro Social e Paroquial da Moita 
* Estes dados, referentes e Maio de 2008, podem não ser reais, uma vez que é uma acumulação de inscrições de anos 

anteriores. Actualmente, ano de 2009, a instituição alterou o procedimento em relação às listas de espera. 

 

Oos horários dos estabelecimentos da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros são 

promovidos pelo Projecto Entre-Nós.  

O Projecto “Entre Nós” iniciou em 15 de Outubro de 2007 o alargamento a 12 horas/dia 

Nome do 

Estabelecimento 
Freguesia Horários 

Serviços 

Prestados 
Acordos 

Lista 

Espera 

Santa Casa da 

Misericórdia de Alhos 

Vedros - Lar Pedro 

Rodrigues Costa 

Alhos Vedros 

Segunda a Sábado e 

Feriados, das 08.00h 

às 20.00h* 

Alimentação 

Higiene Pessoal 

Transporte 

Diligências 

35 0* 

Santa Casa da 

Misericórdia de Alhos 

Vedros - Lar Abrigo do 

Tejo 

Moita 

Segunda a Sábado e 

Feriados, das 08.00h 

às 20.00h* 

Alimentação 

Higiene Pessoal 

Transporte 

Diligências 

35 0* 

Santa Casa da 

Misericórdia de Alhos 

Vedros - Lar S. José 

Operário 

Baixa da Banheira 

Segunda a Sábado e 

Feriados, das 08.00h 

às 20.00h* 

Alimentação 

Higiene Pessoal 

Transporte 

Diligências 

20 113* 

Centro de Convívio dos 

Reformados e Idosos da 

Vila da Baixa da 

Banheira 

Baixa da Banheira 

Segunda a 

Domingos e 

feriados, das 08.00h 

às 18.00h 

Alimentação 
(pequeno-
almoço, almoço, 
lanche e jantar) 
Higiene Pessoal 
Higiene 
Habitacional 
Transporte 
Tratamento de 
Roupas 
Diligências 
Apoio Médico 

100 0 

Centro de Reformados e 

Idosos do Vale da 

Amoreira 

Vale da Amoreira 

Segunda a Sábado e 
Feriados 

Alimentação 
Higiene Pessoal 
Transporte 
Diligências 

40 2 

Centro Social e 

Paroquial da Moita 

Sarilhos 

Pequenos 
- - - - 

Total      
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(inclusive Sábados e Feriados) em todos os Centros de Dia dos Estabelecimentos da Santa 

Casa da Misericórdia de Alhos Vedros. 

Actualmente beneficiam desta acção 85 utentes. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário – IPSS 

Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de 

cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por 

motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou 

permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as actividades da vida diária. 

Quadro 73 – Serviços de Apoio Domiciliário no Concelho da Moita – IPSS 

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, CRIVA, CCRI Baixa da Banheira, Centro Social e Paroquial da 

Moita, Centro Social e Paroquial da Baixa da Banheira 

Nome do Estabelecimento Freguesia Horários* Serviços Prestados Acordos Lista Espera 

Santa Casa da Misericórdia de 

Alhos Vedros – Lar Pedro 

Rodrigues Costa 

Alhos Vedros 
Segunda a Domingo 

e Feriados, 24 horas 

Alimentação 

Higiene Pessoal 

Tratamento de Roupas 

50 3 

Santa Casa da Misericórdia de 

Alhos Vedros – Lar Abrigo do 

Tejo 

Moita 
Segunda a Domingo 

e Feriados, 24 horas 

Alimentação 

Higiene Pessoal 

Tratamento de Roupas 

50 0 

Santa Casa da Misericórdia de 

Alhos Vedros – Lar S. José 

Operário 

Baixa da 

Banheira 

Segunda a Domingo 

e Feriados, 24 horas 

Alimentação 

Higiene Pessoal 

Tratamento de Roupas 

20 63 

Centro de Convívio dos 

Reformados e Idosos da Vila da 

Baixa da Banheira 

Baixa da 

Banheira 

Segunda a 

Domingos e 

feriados, das 08.00h 

às 22.00h 

Alimentação (pequeno-

almoço, almoço, lanche 

e jantar) 

Higiene Pessoal Diária 

Higiene Habitacional 

Transporte 

Tratamento de Roupas 

Diligências 

Apoio Médico 

60 7 

Centro de Reformados e Idosos 

do Vale da Amoreira 

Vale da 

Amoreira 
- 

Alimentação 

Higiene Pessoal 

Tratamento da Roupa 

Higiene Habitacional 

Diligências 

- - 

Centro Social e Paroquial da 

Moita 

Sarilhos 

Pequenos 
- - - - 

Centro Social e Paroquial da 

Baixa da Banheira 

Baixa da 

Banheira 
- - - - 

Total      
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Alargamento do Apoio Domiciliário – SAD24 

Também em 15 de Outubro de 2007, foram alargados para 24h, sábados, domingos e feriados, 

todos os Serviços de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros. 

O total de utentes em Apoio Domiciliário é 120, todos recebendo a higiene pessoal e 

alimentação aos fins-de-semana e feriados, mas apenas 17 utentes beneficiam do Serviço de 

Apoio Domiciliário durante a noite.  

Taxa de cobertura de Respostas Sociais para Terceira Idade  

Gráfico 84 – Taxa de Cobertura de respostas sociais para a Terceira Idade 
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Indicador Compósito de Cobertura e 
Utilização (ICCU)

Indicador Compósito de Cobertura e 
Utilização Standardizado (ICCUS)

Referência Distrito Continente Referência Distrito Continente

SAD 2,37 3,296 5,3 44,859 62,368 100

Lar para Idosos 6,24 6,934 9 69,621 77,365 100

Centro de Dia 5,571 9,86 10,1 54,959 97,265 100

 

Fonte: CDSS Setúbal – Serviço de Acção Social do Barreiro 

O Indicador Compósito da Cobertura e Utilização (ICCU) numa área geográfica para a resposta 

social é medido por TC/TU, sendo TC a taxa de cobertura e TU a taxa de utilização.  

Um valor do ICCUS igual a 0, significa capacidade nula de resposta, sendo que 100 

corresponde a um valor do indicador na área geográfica de referência do continente. 
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Como podemos verificar na tabela acima, os valores do ICCU e do ICCUS no Concelho da 

Moita são bastante baixos, e inferiores aos do distrito de Setúbal, e do Continente, no que 

respeita ao Centro de Lar para Idosos e principalmente em relação ao Centro de Dia e ao 

Serviço de Apoio Domiciliário. 

Conclusões 

A população idosa tem registado um aumento no Concelho da Moita. Prevê-se que, a nível 

nacional, exista cada vez mais uma população mais envelhecida, o que leva à necessidade da 

existência de cada vez mais respostas para esta faixa da população. 

No entanto, podemos verificar que, no Concelho da Moita, as respostas existentes, em termos 

de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário têm taxas de cobertura bastante baixas, 

comparando com os valores nacionais e do Distrito de Setúbal, e todas apresentam listas de 

espera. 

De referir também a existência de respostas inovadoras no Concelho, através do Projecto 

Entre-Nós, que permitem o alargamento dos serviços de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário 

para horários mais adequados às necessidades dos utentes. No entanto, este projecto, inserido 

no PROGRIDE Medida 1, está assegurado apenas até Junho de 2010, pelo que será muito 

importante assegurar a sua sustentabilidade. 
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População Sem-Abrigo 

A problemática dos sem-abrigo não tem tido grande expressão no concelho da Moita. 

No entanto e, tendo em conta a definição de um Conceito e de uma Estratégia Nacional, para 

esta problemática, onde revela que este é um problema  mais visível nos centros urbanos, não 

só pelo maior índice de desemprego, mas também pelo maior isolamento e falta de apoio das 

redes informais, o que altera de forma linear a leitura do que é ser Sem-Abrigo, há que ter esta 

questão em conta. 

Embora a realidade visível dos sem-tecto seja aquela que é tida como uma maior preocupação 

para a comunidade em geral, deverá ser preocupação das redes sociais concelhias que o 

diagnóstico seja o mais preciso possível em termos da prevenção das situações que possam 

vir a tornar-se sem-abrigo.  

Deve, assim, ser sempre tido um conta o grau de risco para esta situação nos diagnósticos 

sociais que servem de base à construção do Plano Desenvolvimento Social. 

Deste modo e, tendo em conta, que à data da actualização do presente Diagnostico Social, não 

nos foi possível reunir os elementos necessários para fundamentar o grau de risco desta 

situação e sendo que o Diagnóstico Social é um documento dinâmico, de futuro iremos 

considerar: 

Quais são os grupos de risco face a situações sem-abrigo? 

A experiência e os estudos nesta área têm demonstrado que os grupos mais vulneráveis são 

aqueles onde, para além de não existir alojamento e rendimentos que possam garantir o 

suprimento das necessidades básicas, existem outros problemas associados, relacionados 

com problemas crónicos de saúde ou problemas relacionais, nomeadamente a falta de laços 

familiares ou sociais de suporte. 

Segundo o Conceito e a Estratégia Nacional, os grupos identificados e que devem ser tidos em 

conta, de futuro no diagnóstico são: 

1. Pessoas que não têm suporte familiar à saída de um processo de desinstitucionalização: 

• Os ex-reclusos sem suporte familiar; 

• Jovens que deixam lares de infância e juventude sem suporte familiar; 

• Doentes mentais que saem dos hospitais psiquiátricos; 

• Pessoas que se encontram em respostas institucionais (equipamentos sociais) de 

permanência temporária; 

2. Pessoas que sofrem risco de despejo - Pessoas com ordem de Tribunal para deixarem as 
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suas habitações por falta de pagamento de rendas ou encargos aos bancos. 

3. Vítimas de desalojamentos – pessoas que, por efeito de calamidades, perderam as suas 

habitações. 

4. Pessoas com baixos rendimentos e doenças crónicas que implicam gastos elevados em 

saúde. 

5. Pessoas desempregadas. 

6. Pessoas com dívidas (que recorrem sistematicamente aos serviços sociais com pedido de 

ajuda para pagamento de dívidas ou serviços). 

7. Imigrantes. 

A identificação destes grupos, ao nível do diagnóstico, tem subjacente a necessidade de 

envolver os actores que podem constituir fontes de informação face a estas realidades, pelo 

que terá de se criar um grupo de trabalho, para recolher e analisar todos os dados, que seja 

possível reunir através da aplicação dos indicadores anteriormente mencionados. 

O diagnóstico a actualizar futuramente deverá sinalizar e identificar todas estas situações, para 

que, ao nível da planificação,  possam ser tomadas medidas para que as mesmas não venham 

a consubstanciar a perda de habitação. 

As medidas a desenvolver, para encontrar soluções, devem implicar todos os sectores de 

intervenção comunitária, pois  não podemos encarar a habitação como a única solução a ter 

em conta. 
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