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0. Introdução  

O Plano de Ação Integrada para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) do Município do Gavião surge 

no âmbito do Aviso N.º ALT20‐43‐2017‐01, destinado a centros urbanos complementares e deriva da 

manifesta necessidade de investimento do Município do Gavião na área da inclusão social, particularmente 

na habitação social.  

As operações integradas no presente PAICD têm enquadramento na Prioridade de Investimento (PI) 9.8 

(Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas 

urbanas e rurais) e na PI 9.1 (Promover a inclusão social e combater a pobreza a discriminação: apoio a 

medidas de inclusão ativa de comunidades marginalizadas e grupos de risco), são dirigidas a pequenas 

áreas inframunicipais, zonas críticas do território municipal territorialmente delimitadas, e a comunidades 

classificadas como desfavorecidas. Entre as operações estabelecidas no presente plano encontram-se 

operações de regeneração física e social, estabelecidas de acordo com as necessidades das comunidades 

identificadas, e desenvolvidas tendo em vista promover as respostas necessárias em matéria de dimensão 

física, económica, social e ambiental.  

O presente plano encontra-se estruturado por capítulos, conforme apresentado de seguida:  

1. Diagnóstico e caracterização geral do concelho do Gavião; 

2. Identificação das comunidades desfavorecidas; 

3. Delimitação da área territorial a intervencionar; 

4. Identificação das necessidades encontradas e definição da estratégia de intervenção; 

5. Plano de Ação – Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver; 

6. Modelo de Gestão/Governação; 

7. Análise de Mérito. 

O desenvolvimento da caracterização e diagnóstico que se antecede ao plano de ação propriamente dito 

(capítulos 1, 2 e 3) permitiu compreender a realidade social do concelho, identificar as principais 

necessidades, problemas prioritários e respetivas causas, bem como os recursos, as oportunidades e 

potencialidades existentes em termos locais. No capítulo 4 foi definida a estratégia de intervenção, que se 

encontra em concordância com todo o enquadramento estratégico existente e serve de base ao 

desenvolvimento do plano de ação (capítulo 5). Neste último capítulo referido foram identificados, estimados, 

calendarizados e priorizados os investimentos a implementar pelo Município do Gavião e foram 

estabelecidos os indicadores de monitorização e resultados esperados com a implementação do PAICD. No 

capítulo 6 foi definido o modelo de gestão para a implementação do PAICD e no capítulo final (7) foi 

promovida uma análise de mérito, que sintetiza o PAICD.  

A relevância do presente PAICD é evidenciada não só pelos aspetos anteriormente apresentados, mas 

também pelo facto do presente plano vir a constituir a base do desenvolvimento das candidaturas das 

operações que se enquadram em PAICD ao Aviso N.º ALT20-43-2017-02.   
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1. Diagnóstico e caracterização geral do concelho do Gavião 

1.1. Breve enquadramento geográfico 

O concelho do Gavião encontra-se localizado no Norte Alentejano, em específico na NUT II do Alentejo, 

distrito de Portalegre e sub-região (NUT III) do Alto Alentejo, uma sub-região que agrega 15 concelhos (Alter 

do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, 

Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel). Este concelho encontra-se na confluência do Alentejo 

com o Ribatejo e com a Beira Interior, partilhando com estas duas províncias o Rio Tejo. Além disto, também 

a ribeira de Sor passa pelo concelho. A norte, o Gavião encontra-se limitado pelo concelho de Mação, a sul 

pelos concelhos de Crato e Ponte de Sôr, a oeste por Abrantes e a este por Nisa (Município do Gavião, 

2017).  

No que respeita à superfície, o concelho do Gavião possui 294,59 Km2, que se distribuem da seguinte forma 

pelas suas quatro freguesias: União das Freguesias de Gavião e Atalaia (77,88 Km2), Belver (69,84 Km2), 

Comenda (90,02 Km2), e Margem (56,85 Km2) (INE, 2015). Em termos de superfície de uso do solo 

identificado nos PMOT, verifica-se que apenas 4,729 Km2 se encontram alocados a equipamentos e parques 

urbanos (0,133 Km2), a solo urbano (4,387 Km2) e a solo industrial (0,209 Km2). O concelho do Gavião é 

essencialmente agrícola, elemento que influencia os traços rurais da sua população, que fizeram a sua 

história e etnografia.  

A nível patrimonial, nesta vila histórica é possível encontrar diversos elementos distintivos, tanto no âmbito 

do património natural (e.g. Praia Fluvial do Alamal, Ribeira da Venda), como no âmbito do património cultural 

(e.g. Anta do Penedo Gordo – Belver, Castelo de Belver, Capela de N. Sra. do Pilar, Sepulturas 

Antropomórficas, Museu do Sabão, Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias de Belver, Museu de 

Domingos da Vinha).  

 Em relação às acessibilidades rodoviárias destacam-se como principais acessos, a EN118 e a EN244, que 

por sua vez promovem a ligação à A23 e, a partir desta, à A1. Já no que respeita às acessibilidades 

ferroviárias, o concelho dispõe de uma estação de caminhos-de-ferro (Belver) com ligações regionais que, 

por se encontrar na linha ferroviária que liga o Entroncamento à Covilhã, possibilita, através do 

Entroncamento, o acesso a todas as linhas ferroviárias disponíveis no país. Relativamente à acessibilidade 

via transporte aéreo, o concelho dista cerca de 1 hora e 36 minutos (162 km) do Aeroporto de Lisboa e cerca 

de 2 horas e 36 minutos (273 km) do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Em termos marítimos, verifica-se 

que o concelho se encontra a cerca de 1 hora e 44 minutos (172 km) do Porto da Figueira da Foz e a cerca 

de 1 hora e 50 minutos (177 km) do Porto de Lisboa. 

Apesar das boas acessibilidades, o concelho regista alguns problemas em termos de redes de transportes, 

tanto em termos concelhios como interconcelhios, verificando-se uma reduzida organização entre os 

transportes disponíveis e uma insuficiência de transportes, principalmente no período de férias escolares 

(Diagnóstico Social do Município de Gavião).  
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Figura 1. Enquadramento geográfico do concelho do Gavião 

Fonte: Município do Gavião 

 

1.2. Demografia 

Em termos populacionais, o Gavião registava, em 2011, 4 132 residentes, menos 755 (-15,4%) que em 

2001, ano no qual se registavam 4 887 residentes (INE, 2007 e 2012). Tendo em consideração a população 

e superfície apresentadas, a atual densidade populacional corresponde a cerca de 14,00 residentes/Km2. 

Em termos comparativos, a população residente no concelho do Gavião correspondia, em 2011, a cerca de 

3,49% da população residente no Alto Alentejo.  

Relativamente à distribuição da população do concelho por freguesias, é possível verificar que a União das 

Freguesias de Gavião e Atalaia apresentava, em 2011, 1 747 residentes, constituindo a freguesia com o 

maior número de residentes do concelho (42% do total). A freguesia de Belver registava, também em 2011, 

684 residentes, a de Comenda 890 residentes e a freguesia da Margem 811 residentes, conforme 

evidenciado pela Figura 2. Quanto às suas densidades populacionais, como expectável, a União das 

Freguesias de Gavião e Atalaia apresentava, em 2011, a maior densidade populacional do concelho (22,4 

residentes/Km2), seguindo-se a freguesia da Margem (14,3 residentes/Km2), a de Comenda e a de Belver, 

com densidades populacionais semelhantes (9,9 e 9,8 residentes/Km2, respetivamente).  
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Figura 2. População residente nas freguesias do concelho do Gavião 

Fonte: INE, Censos 2011, 2014 

Tabela 1. Índices de dependência de idosos, de jovens e total, no Gavião 

Indicadores 2001 2013 

Taxa de crescimento efetivo (%) -1,66 -2,65 

Taxa bruta de natalidade (‰) 3,50 2,30 

Taxa bruta de mortalidade (‰) 23,60 25,50 

Taxa de fecundidade geral (‰) 21,90 13,10 

Taxa de Crescimento migratório (%) 0,35 -0,33 

Saldo migratório 17,00 -13,00 

Fonte: Diagnóstico Social do Município de Gavião, 2015 

Os indicadores anteriores também evidenciam a perda populacional registada no concelho do Gavião, mas 

entre 2001 e 2013. Na Tabela 1 é possível verificar que a taxa de natalidade registou uma diminuição entre 

2001 e 2013 enquanto que a taxa de mortalidade registou um incremento. Estas taxas conjugadas revelam 

uma evolução negativa da população residente no concelho.  

Também no que se refere à taxa de fecundidade, que revela o número de nados vivos por 1000 mulheres 

em idade fértil, se registou uma redução.  

O saldo migratório negativo evidencia que o número de indivíduos que saíram do concelho do Gavião (por 

migração, internacional ou interna, para um determinado país ou região) foi superior ao número de novos 

residentes.  
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Figura 3. População residente por grandes grupos etários do Gavião e de Portugal 

Fonte: INE, Censos 2011, 2012 

Quanto à distribuição dos residentes do concelho do Gavião por grupos etários (Figura 3), verifica-se que, 

comparativamente ao resto do país, este concelho apresenta uma população mais envelhecida, registando-

se um valor relativo mais elevado para a população residente no concelho com 65 anos ou mais. 

Comparativamente ao Alto Alentejo, em 2011, verifica-se que o Gavião apresentava uma proporção de 

população jovem (entre os 0 e os 24 anos) de 8,7%, face a 12,8% no Alto Alentejo e uma proporção de 

população idosa (com 65 e mais anos) de 40,8%, mais 13,6 p.p. que o Alto Alentejo (27,2%). A idade média 

do Gavião reforça as ilações retiradas anteriormente, uma vez que a idade média registada era 53,40 anos 

em 2011 (vs. 41,83 anos em Portugal, 44,60 no Alentejo e 46,28 no Alto Alentejo).  

 

Figura 4. Índice de envelhecimento 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011, 2003 e 2012 
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A análise da evolução do índice de envelhecimento permite constatar que o mesmo aumentou de 2001 para 

2011, elemento que evidencia que a tendência de envelhecimento não foi invertida. O gráfico da Figura 4 

reflete também que este indicador é significativamente superior no concelho, face às restantes unidades 

territoriais em análise.  

Relativamente ao índice de longevidade, registava-se, em 2011, no concelho do Gavião, um índice de 

60,5%, um valor superior ao registado no país (47,9%), no Alentejo (51,9%) e no Alto Alentejo (55,5%). Este 

valor pode ser obtido realizando o quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número 

de pessoas com 65 ou mais anos. Desta forma, é possível afirmar que o concelho do Gavião apresenta uma 

relação entre população mais idosa e a população idosa superior às restantes unidades territoriais 

apresentadas.  

Tabela 2. Índices de dependência de idosos, de jovens e total, no Gavião 

 
2001 2011 

Índice de dependência de idosos 75,5 80,7 

Índice de dependência de jovens 17,5 17,1 

Índice de dependência total 93,2 97,8 

Fonte: Censos 2001 e 2011, 2003 e 2013 

A tabela anterior apresenta a evolução, entre 2001 e 2011, dos índices de dependência de idosos, 

dependência de jovens e dependência total no concelho do Gavião. Como é possível verificar, registou-se 

um aumento do índice de dependência de idosos (que representa o aumento do número de pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos por cada 100 pessoas em idade ativa) e uma diminuição do índice de 

dependência de jovens (que representa a diminuição do número de pessoas com idade compreendida entre 

os 0 e os 14 anos por cada 100 pessoas em idade ativa). O índice de dependência total aumentou, refletindo 

a evolução do índice de dependência de idosos do concelho. Os valores encontrados diferem 

significativamente dos registados para o país, dado que, em 2011, Portugal registava um índice de 

dependência de idosos de 28,8, um índice de dependência de jovens de 22,5 e um índice de dependência 

total de 51,3. Desta forma, os indicadores apresentados revelam o envelhecimento populacional registado 

e justificam o forte e coerente investimento que o Município do Gavião pretende implementar para a 

promoção da coesão e inclusão social e territorial no concelho.  

Tendo ainda em consideração que as situações de exclusão social poderão gerar-se junto das comunidades 

estrangeiras, importa de seguida apresentar indicadores relativos à população estrangeira do concelho. No 

Gavião, em 2011, existia apenas uma proporção de 0,63% de população residente de nacionalidade 

estrangeira, um valor reduzido face aos registados para o Alto Alentejo (2,33%), Alentejo (3,11%) e Portugal 

(3,74%) (INE, Censos 2011, 2013). Relativamente à população estrangeira que solicitou estatuto de 

residente, em 2015, no Gavião, foi de apenas 3 residentes, o que corresponde a uma proporção de 0,08% 

por cada 100 habitantes (INE, 2016).  
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1.3. Quadro socioeconómico 

Na presente subsecção serão analisados alguns indicadores socioeconómicos (e.g. taxa de desemprego, 

taxa de atividade, disparidade no ganho médio mensal, poder de compra).  

A análise inicia-se pela taxa de desemprego e pela taxa de atividade. A Figura 5 revela a distribuição 

desigual da taxa de desemprego e da taxa de atividade entre géneros. Como é possível verificar, a taxa de 

desemprego é superior para o sexo feminino enquanto a taxa de atividade é inferior para o mesmo género. 

Esta tendência de desigualdade é semelhante para Portugal, Alentejo e Alto Alentejo. Analisando os valores 

totais, comparativamente ao Alentejo, verifica-se que o Gavião apresenta uma taxa de desemprego 

significativamente superior (12,83% vs. 18,33%) e uma taxa de atividade significativamente inferior (52,4% 

vs. 36,3%) (INE, 2012).  

 

Figura 5. Taxa de desemprego e taxa de atividade do Gavião 

Fonte: INE, Censos 2011, 2016 

Neste âmbito, é ainda pertinente analisar a evolução mais recente do desemprego, através da consulta das 

estatísticas disponibilizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Em termos 

absolutos, é possível averiguar que o número de desempregados do concelho do Gavião diminuiu 15% 

entre Fevereiro de 2008 e Fevereiro de 2017, anos em que se registou um menor número de 

desempregados (no mês de Fevereiro). Importa notar que existe uma aparente tendência de decréscimo do 

número de desempregados do concelho desde Fevereiro de 2014 até Fevereiro de 2017. No entanto, o 

número de ofertas de emprego é reduzido no concelho (Diagnóstico Social do Município de Gavião, 2015). 

A este nível, são extremamente relevantes as políticas ativas que o Município tem vindo a implementar de 

valorização e divulgação dos produtos endógenos e de incentivo ao investimento no concelho (e.g. 

realização de feiras para promoção dos produtos locais – Feira Rural, Mostra de Artesanato, Gastronomia 

e Atividades económicas, Feira Medieval e Feira dos Cereais, promoção do Sistema de Incentivos de Apoio 

Local a Microempresas).  
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Figura 6. Número de desempregados no Gavião 

Fonte: IEFP 

 

Figura 7. Distribuição da população empregada pelos sectores de atividade (H – Homens, M – Mulheres), em 2011, no 

Gavião 

Fonte: INE, Censos 2011, 2012 

Paralelamente, é possível verificar, que tanto para o concelho do Gavião, como para o Alto Alentejo, o 

número de profissionais do sexo feminino alocados ao sector terciário (social) é significativamente superior 

aos do sexo masculino, acontecendo o inverso para o sector secundário. Em termos de especialização entre 

sectores, a Figura 8 evidencia que o concelho do Gavião apresentava, em 2011, uma maior especialização 

no sector terciário (social), um valor superior à situação supramunicipal.  

O reduzido valor registado no sector primário (tendo em consideração a área agrícola disponível) poderá 

refletir o abandono desta atividade, sobretudo pela população jovem. Este poderá também encontrar-se 
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associado à desorganização da estrutura fundiária e na ocupação do solo que se verifica no concelho 

(Diagnóstico Social do Município de Gavião). 

 

Figura 8. Distribuição da população empregada pelos sectores de atividade, em 2011, no Gavião e Alto Alentejo 

Fonte: INE, Censos 2011, 2012 

 

Figura 9. Distribuição da população empregada por atividade económica (mais preponderantes), no Gavião  

Fonte: INE, Censos 2011, 2012 

No gráfico anterior é possível consultar a distribuição da população empregada pelas principais atividades 

económicas do concelho. Como é possível verificar, em 2011, as atividades económicas na qual se 

encontravam empregadas as maiores proporções de população eram “administração pública e defesa; 

segurança social obrigatória”, “atividades de apoio social com alojamento” e “promoção imobiliária 

(desenvolvimento de projetos de edifícios); construção de edifícios”.  
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No âmbito da apresentação dos principais indicadores de emprego, importa ainda notar que a disparidade 

no ganho médio mensal (entre sexos) da população empregada por conta de outrem no concelho do Gavião 

era, em 2014, de 19,8% (INE, 2017). Avaliando a sua evolução, verifica-se que o indicador regrediu do ano 

de 2011 para 2014, sendo que no primeiro ano referido se registava uma percentagem de 16,9%. O valor 

do concelho em 2014 era também superior ao registado para o Alto Alentejo (11,2%) e para o Alentejo 

(13,1%). 

 

Figura 10. Poder de compra per capita  

Fonte: INE, 2013 

Conhecidos os indicadores relativos ao emprego, torna-se pertinente analisar as condições 

socioeconómicas da população residente no concelho. A Figura 10 permite conhecer a evolução do poder 

de compra per capita. Como é possível verificar, o poder de compra tem evoluído positivamente para todas 

as unidades territoriais em análise. O Gavião, apesar de seguir uma trajetória de convergência 

comparativamente ao Alto Alentejo e ao Alentejo, ainda apresenta um poder de compra per capita 

significativamente reduzido.  

Relativamente ao ganho médio mensal, este era, no Gavião e em 2014, de 759, 50 € (sendo que no ano de 

2011 era de 743,30 €). Este valor, à semelhança do poder de compra, é significativamente mais reduzido, 

em relação aos valores registados para o Alto Alentejo e Alentejo (897,80 € e 990,2 €, respetivamente, no 

ano de 2014) (INE, 2017).  
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Figura 11. Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social (N.º) no Gavião 

Fonte: INE, 2016 

A Figura 11 apresenta a evolução do número de beneficiários do rendimento social de inserção, da 

segurança social no concelho do Gavião. A partir da mesma é possível constatar que este número se 

mantem praticamente constante desde 2013, sendo que para os anos de 2011 e 2012 o número se 

apresenta superior. Note-se ainda que, em 2011, o concelho do Gavião apresentou 37,8‰ de beneficiários 

do RSI, no total de habitantes em idade ativa (INE, 2013).  

É ainda de destacar que relativamente ao principal meio de vida da população desempregada, em 2011, o 

concelho do Gavião registou 38,6% de população desempregada cuja subsistência estava a cargo da família 

e 29,9% de população desempregada cuja subsistência dependia do subsídio de desemprego. 

Em 2015, existiam no Gavião 2 162 pensionistas da segurança social, um número que corresponde a 

644,80‰ pensionistas da segurança social por 1000 habitantes em idade ativa. Comparativamente, o valor 

registado para o Gavião era superior ao registado para o Alto Alentejo (474,81‰), para o Alentejo (428,32‰) 

e para Portugal (341,72‰) (INE, 2017).  

Quanto à população residente com pelo menos uma dificuldade, no Gavião existiam 1 333 residentes, que 

correspondiam a uma proporção de 33,09%, uma proporção também superior à registada para o Alto 

Alentejo (22,16%), Alentejo (20,85%) e país (17,79%) (INE, Censos 2011, 2012). 

 

1.4. Condições de vida 

As condições de vida de uma população dependem de diversos fatores. Desta forma, na presente 

subsecção serão analisados indicadores que abrangem uma grande diversidade de temáticas (e.g. relativos 

a alojamentos, criminalidade).  
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O concelho do Gavião apresentava, em 2011, 3 431 edifícios, aos quais se encontrava associada uma 

densidade de edificado de 11,65 edifícios/km2, um valor superior ao registado em 2001, de 11,30 

edifícios/km2. Este valor representa cerca de um terço do valor encontrado para o país (INE, Censos 2011 

e 2001, 2003 e 2012).  

 

Figura 12. Edifícios (N.º) por época de construção no Gavião 

Fonte: INE, Censos 2011, 2012 

Como é possível verificar, mais de 50% dos edifícios do concelho (cerca de 58%) foram construídos antes 

de 1971, elemento que pode revelar necessidades de intervenção na atualidade. Este indicador permite 

também aferir a idade média dos edifícios existentes no Gavião. Em 2011, a referida idade média era de 

47,20, um valor superior ao encontrado para o Alto Alentejo (46,45), Alentejo (44,45) e Portugal (37,92) (INE, 

2013).  

Neste sentido, importa, então, analisar o estado de conservação do edificado do concelho. Relativamente à 

proporção de edifícios com necessidade de reparação, em 2011, verifica-se que esta era de 31,04%, sendo 

que a proporção de edifícios muito degradados era de 1,31%. Comparativamente, a proporção de edifícios 

com necessidade de reparação no Gavião é superior à das restantes unidades territoriais em análise. No 

entanto, a proporção de edifícios muito degradados, por sua vez, é inferior.  

Também no âmbito do Diagnóstico Social do Município do Gavião foi identificada a necessidade de 

reabilitação urbana do concelho, dada a existência de diversos edifícios degradados no concelho.  
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Figura 13. Proporção de edifícios (%) por Estado de conservação  

Fonte: INE, Censos 2011, 2012 

Tendo em consideração a época de construção dos edifícios do concelho, é relevante analisar se os 

mesmos dispõem das condições de acessibilidade necessárias. Desta forma, foi analisada a proporção de 

edifícios construídos estruturalmente para possuir 3 ou mais alojamentos familiares que possui ou não 

elevador. Para os edifícios construídos estruturalmente para possuir 3 ou mais alojamentos familiares com 

elevador, no Gavião, foi encontrado um valor de 3,85%, um valor significativamente reduzido quando 

comparado com o registado para o Alto Alentejo (15,63%) Alentejo (16,28%) e Portugal (32,77%). No 

entanto, deve notar-se que este facto poderá dever-se à reduzida altura da generalidade destes edifícios no 

concelho.  

Para a análise da acessibilidade aos edifícios por parte de utilizadores com mobilidade reduzida existem 

dois indicadores relevantes (apresentados na tabela seguinte). Relativamente à proporção de edifícios com 

acessibilidade através de cadeira de rodas propriamente dita, verifica-se que 35,85% dos edifícios cumprem 

este critério, um valor reduzido face ao identificado para a Região e para o país. No âmbito da proporção de 

edifícios com acessibilidade através de cadeira de rodas até ao alojamento, o Gavião apresenta um valor 

mais reduzido (23,08%) comparativamente às unidades territoriais Alto Alentejo e Portugal.  

Tabela 3. Proporção de edifícios com acessibilidade através de cadeira de rodas 

 
Proporção de edifícios com 

acessibilidade através de cadeira 

de rodas (%) 

Proporção de edifícios com 

acessibilidade através de cadeira 

de rodas até ao alojamento (%) 

Gavião 35,85 23,08 

Alto Alentejo 35,11 29,50 

Alentejo 40,48 21,90 

Portugal 40,85 29,76 

Fonte: Censos 2011, 2013 
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Tendo em vista uma análise mais detalhada das condições de habitabilidade dos residentes do concelho, 

analisam-se, de seguida, os alojamentos. No Gavião existiam, em 2011, 3 613 alojamentos familiares 

clássicos, um valor que se aproxima do número de edifícios, o que reflete um valor para o número de 

alojamentos familiares clássicos por edifício reduzido (1,05) (INE, 2016). Relativamente à densidade de 

alojamentos do concelho, esta era de 12,26 alojamentos/ km² (INE, Censos 2011, 2013).  

Para estes alojamentos é possível encontrar uma superfície média útil de 97,15 m², um valor inferior ao 

registado para o Alto Alentejo (107,06 m²), Alentejo (109,91 m²) e Portugal (109,91 m²). No entanto, este 

indicador pode não refletir, por exemplo, a sobrelotação de um alojamento. No Gavião, a proporção de 

alojamentos sobrelotados é, inclusive, inferior à registada para o Alto Alentejo, Alentejo e Portugal (5,93% 

vs. 8,23%, 9,29% e 11,36%, respetivamente) (INE, Censos 2011, 2013).  

 

Figura 14. Proporção de alojamentos familiares clássicos vagos  

Fonte: INE, Censos 2011, 2013 

Relativamente à proporção de alojamentos familiares clássicos vagos, importa notar que a mesma é 

comparativamente superior no Gavião e que sofreu um incremento entre 2001 e 2011. Este incremento foi, 

mais acentuado que o registado para as restantes unidades territoriais.  

Relativamente ao regime de ocupação, verifica-se que no Gavião 89% dos alojamentos constituem 

habitação própria, 6% dos alojamentos se encontram em “outra situação”, 5% se encontram arrendados e 

1% se encontra em regime de propriedade coletiva de cooperativa de habitação. Relativamente ao valor 

médio mensal das rendas dos alojamentos familiares clássicos arrendados, constata-se que, no concelho, 

este é de 150,00 € (vs. 160,70 € no Alto Alentejo, 201,06 € no Alentejo e 234,99 € em Portugal).  
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Em matéria das instalações existentes em alojamentos familiares de residência habitual, em 2011, o 

concelho do Gavião exibia as características apresentadas de seguida. 

Figura 15. Instalações existentes em alojamentos familiares de residência habitual no Gavião 

Fonte: INE, Censos 2011, 2013 

Como se pode verificar, a grande maioria dos alojamentos familiares possui as condições mínimas de 

habitabilidade. Contudo, ainda existem habitações sem água canalizada, sem instalações de duche ou 

banho, sem retrete e sem instalações, por completo.  

Tendo em consideração o âmbito do PAICD, importa ainda apresentar informação relativa aos bairros 

sociais do concelho, dado que a diversidade social e problemas socioeconómicos existentes nos mesmos 

potenciam a criação ou a existência de problemas, sendo a probabilidade de exclusão social maior. No 

Gavião existem apenas dois bairros sociais (INE, 2012). A estes encontram-se associados os indicadores 

apresentados de seguida.  

Figura 16. Habitação social no Gavião 

Fonte: INE, 2016 
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Como é possível verificar, recentemente não foram reabilitados fogos de habitação social no concelho e 

atualmente existem três fogos clandestinos. No Diagnóstico Social do Concelho de Gavião (pp. 53) é 

possível encontrar a identificação das necessidades existentes a este nível: “No âmbito da intervenção social 

ao nível da habitação verifica-se a inexistência de habitação social no concelho de Gavião. Existem vários 

pedidos para realização de obras de recuperação e melhoramento das condições de habitabilidade. Ao 

Gabinete de Ação Social do Município chegam cerca de dois pedidos por mês ao nível da carência 

habitacional, enquanto ao nível da ação social do município faz-se, em média, cerca de três atendimentos 

por dia”.  

Note-se que existem também habitações sociais cuja construção contém amianto. Desta forma, torna-se 

emergente a intervenção do Município neste âmbito.  

Dada a relação existente entre exclusão social e, por exemplo, situações de abandono escolar, de seguida 

apresentam-se alguns dados relativos à escolaridade da população do concelho.  

Analisando a escolaridade da população residente no concelho do Gavião, verifica-se que, em 2011, mais 

de 50% da mesma, ou não apresentava nenhum nível de escolaridade ou possuía o 1º ciclo do ensino 

básico (Figura 17). Para o país esta proporção era de apenas 44%. Analisando a população com ensino 

superior completo, é possível constatar que, no Gavião esta correspondia a apenas 4% da população total, 

um valor significativamente reduzido quando comparado com o registado para o país (12%).  

 

Figura 17. População residente por nível de escolaridade mais elevado completo no Gavião, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2011, 2012 
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Figura 18. Taxa de abandono escolar no Gavião 

Fonte: INE, Censos 2011, 2015 

A Figura 18 expõe a evolução da taxa de abandono escolar no Gavião. Como é possível verificar, de forma 

global, a taxa decresceu entre 1991 e 2011. No entanto, esta sofreu um retrocesso entre 2001 e 2011. 

Comparativamente à situação regional e nacional, a taxa registada no concelho do Gavião é 

significativamente superior (4,97% vs. 1,97% no Alto Alentejo, 1,79% no Alentejo e 1,70 em Portugal). A 

proporção de população residente com idade entre 6 e 15 anos que não está a frequentar o sistema de 

ensino é também superior no Gavião (3,46%), sendo que no Alto Alentejo se regista uma proporção de 

1,84%, no Alentejo 1,66% e em Portugal 1,61%.  

O Diagnóstico Social do Município do Gavião identificou, ainda no âmbito da escolaridade, as seguintes 

problemáticas: crescente desresponsabilização dos pais relativamente à vida escolar dos filhos e 

desmotivação dos jovens face à realidade escolar; e os seguintes pontos fortes: investimento em ações de 

formação incentivo à sua realização e atribuição de bolsas de estudo.  

Dado que a criminalidade também se relaciona com as questões de inclusão social e que pode ser 

contrariada por esta via, apresentam-se agora alguns dados relativos a esta temática. Como é possível 

verificar, a taxa de criminalidade do Gavião, em 2015, era significativamente reduzida (24,4‰), 

comparativamente às restantes unidades territoriais em análise. Os dados provisórios para o ano de 2016 

apontam para a mesma realidade, isto é, para a manutenção de uma taxa de criminalidade reduzida no 

concelho.  
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Figura 19. Taxa de criminalidade (‰) do Gavião, Alto Alentejo, Alentejo e Portugal  

Fonte: INE, 2017 

 

 

 

 

Figura 20. Taxa de criminalidade por principais categorias de crime no Gavião 

Fonte: INE, 2017 

Como é possível verificar, a categoria de crime para a qual se regista uma maior taxa de criminalidade no 

concelho do Gavião é a de “crimes contra o património”, seguindo-se “crimes contra a integridade física” e 

“furto de veículo e em veículo motorizado”. Para as restantes categorias de crimes (furto/roubo por esticão 

e na via pública, condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l e condução sem 

habilitação legal) os valores registados são ainda mais reduzidos ou nulos. 

Em termos de infraestruturas e equipamentos, o Gavião concentra no seu território diversas tipologias: 

sociais, de saúde, de ensino, da administração e proteção civil, culturais e de recreio, desportivos, entre 

outros. Estes equipamentos encontram-se maioritariamente concentrados na União das Freguesias de 

Gavião e Atalaia. De seguida é apresentada uma listagem na qual os mesmos são identificados.  
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Tabela 4. Equipamentos sociais 

Tipo de Equipamento Social Designação 

Creches 

 Creche e Jardim de Infância Sagrada 

Família – Santa Casa da Misericórdia 

de Gavião 

Centro de Dia  

 Centro de Dia do Lar Nª Sra. das 

Necessidades em Comenda – Santa 

Casa da Misericórdia de Gavião 

 Centro de Dia do Lar Nª Sra. dos 

Remédios em Gavião – Santa Casa da 

Misericórdia de Gavião 

 Centro de Dia do Centro Social de 

Margem 

 Centro de Dia do Centro Social de 

Belverense  

Estrutura Residencial para Idosos 

(ERPI) 

 Lar Nª Sra. dos Remédios em Gavião 

– Santa Casa da Misericórdia de 

Gavião 

 Lar São Francisco de Assis em Gavião 

– Santa Casa da Misericórdia de 

Gavião 

 Lar Nª Sra. das Necessidades em 

Comenda – Santa Casa da 

Misericórdia de Gavião 

 Centro Social de Margem 

 Centro Social Belverense 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

 SAD de Gavião e Comenda – Santa 

Casa da Misericórdia de Gavião 

 SAD do Centro Social de Margem 

 SAD do Centro Social Belverense 

Fonte: Município do Gavião 

No presente domínio importa fazer referência ao Programa Rede Social, desenvolvido pela Câmara 

Municipal de Gavião, e que se encontra em curso no concelho desde Abril de 2005. Este programa visa a 

agregação de esforços e trabalho mútuo, para a erradicação da pobreza e outras formas de exclusão social, 

promovendo e contribuindo para um projeto de desenvolvimento social adequado à realidade do concelho. 

No âmbito do Programa foi constituído o Conselho Local de Ação Social de Gavião (CLASG), que é 

composto pelas seguintes entidades:  

 Câmara Municipal de Gavião; 

 União das Freguesias de Gavião e Atalaia; 

 Centro Distrital da Segurança Social de Portalegre; 

 Santa Casa de Misericórdia de Gavião; 

 Centro de Saúde de Gavião; 

 Agrupamento de Escolas de Gavião; 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação do Município de Gavião; 

 Guarda Nacional Republicana de Gavião; 
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 Paróquia de Gavião; 

 Banda Juvenil do Município de Gavião; 

 Clube “Os Gavionenses”; 

 Junta de Freguesia de Belver; 

 Junta de Freguesia de Comenda; 

 Junta de Freguesia de Margem; 

 Orfeão “Estrela da Planície”; 

 Centro Social Belverense; 

 Centro Social de Margem; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sôr; 

 Associação Cultural e Artística da Juventude Gavionense; 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gavião; 

 Profiforma.  

Integrado no CLASG encontra-se o Núcleo Executivo, constituído pela Câmara Municipal de Gavião, o 

Serviço Local da Segurança Social de Gavião, a Santa Casa da Misericórdia de Gavião, o Agrupamento de 

Escolas de Gavião, o Centro de Saúde de Gavião, a União das Freguesias de Gavião e Atalaia e o Instituto 

de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sôr.  

No domínio dos equipamentos sociais, importa notar que a dificuldade de obtenção de novos acordos de 

cooperação e/ou alargamento dos atuais tem colocado a sustentabilidade das IPSS em causa, 

nomeadamente pelas mesmas não terem disponíveis recursos para a construção de novas residências e/ou 

edifícios para dar resposta às necessidades da população residente no Gavião.  

Tabela 5. Equipamentos escolares 

Equipamentos Escolares Oferta educativa/formativa 

Escola Básica de Comenda - 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

 Pré-Escolar 

 1º Ciclo do Ensino Básico 

Jardim de Infância de Vale de Gaviões 

- Agrupamento de Escolas de Gavião 
Pré-Escolar 

Escola Básica de Gavião - 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

 Pré-Escolar 

 1° Ciclo do Ensino Básico 

 2° Ciclo do Ensino Básico 

 3° Ciclo do Ensino Básico 

 Percurso Curricular Alternativo (7º ano) 

 Curso Vocacional – Secundário 

Fonte: Município do Gavião 

Neste âmbito importa destacar que o Diagnóstico Social do Município do Gavião identificou a seguinte falha 

em termos de equipamentos disponíveis: “insuficiência de espaços destinados à prática letiva (curricular e 

de enriquecimento curricular) na Escola Básica de Gavião”.  
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Tabela 6. Equipamentos de saúde 

Tipo de Equipamento de Saúde Designação 

Centros de Saúde e Extensões 

 Centro de Saúde de Gavião 

 Extensão de Saúde de Belver 

 Extensão de Saúde de Comenda 

 Extensão de Saúde de Vale de 

Gaviões 

Unidade Móvel de Saúde  Unidade Móvel de Saúde 

Farmácias  Farmácia Gavião 

 Farmácia Pimentel 

 Farmácia Mendes 

 Farmácia Margarido 

Fonte: Município do Gavião 

No âmbito dos equipamentos de saúde importa fazer referência aos recursos humanos também disponíveis 

no concelho. Verifica-se que, no Gavião, em 2015, existiam 0,5 médicas/os por cada 1000 habitantes e que 

existiam 4,4 enfermeiras/os por cada 1000 habitantes (INE, 2016). Como se verifica, o número de 

médicas/os por cada 1000 habitantes é reduzido, uma debilidade já anteriormente identificada no 

Diagnóstico Social do Município de Gavião: “falta de recursos humanos (médicos) no Concelho”.  

Tabela 7. Equipamentos desportivos 

Equipamentos Desportivos Designação 

Pavilhão Gimnodesportivo Pavilhão Gimnodesportivo 

Polidesportivo  

 Polidesportivo de Gavião 

 Polidesportivo de Vale de Gaviões 

 Polidesportivo de Comenda 

Campo de Futebol Campo de Futebol do Salgueirinho 

Piscina Municipal Piscina Municipal de Gavião 

Fonte: Município do Gavião 

Tabela 8. Equipamentos culturais e de lazer 

Equipamentos culturais e de lazer Designação 

Bibliotecas 
 Biblioteca Municipal 

 Biblioteca Escolar 

Auditórios Cineteatro Francisco Ventura 

Museus 

 Museu de Domingos da Vinha 

 Museu do Sabão 

 Núcleo Museológico das Mantas e 

Tapeçarias de Belver 

Parques de Lazer/Urbanos 

 Parque Infantil e Parque Sénior 

 Parque de Merendas da Ribeira da 

Venda 

 Praia Fluvial do Alamal 

Parques Infantis 

 Parque Infantil de Gavião 

 Parque Infantil de Atalaia 

 Parque Infantil de Comenda 

Fonte: Município do Gavião 
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No âmbito dos equipamentos culturais e de lazer, importa notar que existem no concelho do Gavião espaços 

públicos desqualificados. Desta forma, o Município pretende dar resposta a este problema, promovendo, 

nomeadamente no âmbito do PAICD, espaços verdes e áreas de recreio/lazer adequadas às necessidades 

da população residente. No domínio dos equipamentos culturais, importa realçar que existe uma fraca 

adesão da população às iniciativas culturais e um reduzido reconhecimento da importância das iniciativas 

culturais. A ausência de recursos humanos para a dinamização de alguns dos espaços culturais, o 

desempenho destas funções em part-time e a falta de articulação entre associações no planeamento das 

atividades também contribuem para a reduzida adesão registada (Diagnóstico Social do Município de 

Gavião).  

Para além de todos os equipamentos culturais e de lazer apresentados, o concelho de Gavião apresenta 

também uma enorme diversidade de elementos do seu património que merecem destaque (e.g. Castelo de 

Belver, Anta do Penedo Gordo – Torre Fundeira, Praia Fluvial do Alamal). 

Tabela 9. Equipamentos de proteção civil 

Equipamento de Proteção Civil Designação 

Proteção Civil  Bombeiros Municipais de Gavião 

Fonte: Município do Gavião 

Tabela 10. Outros equipamentos 

Outros Equipamentos Designação 

Camara Municipal Camara Municipal do Gavião 

Mercado Municipal 
 Mercado Municipal de Gavião 

 Mercado Municipal de Comenda 

Fonte: Município do Gavião 
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1.5. Análise SWOT 

  

S – Pontos Fortes

• Boa acessibilidade à EN118 e à EN358, que promovem a 
ligação à A23 e, desta, à A13 e à A1;

• Disponibilidade de linha ferroviária (estação de caminhos-de-
ferro de Belver), com ligações regionais, sendo possível, 

através do Entroncamento, aceder a todas as linhas ferroviárias 
disponíveis no país; 

• Presença do Conselho Local de Ação Social de Gavião 
(CLASG);

• Estabelecimento de parcerias para a promoção das melhores 
condições a residentes (e.g. parcerias institucionais a nível de 

equipamentos);

• Investimento em ações de formação, incentivo à sua 
realização e atribuição de bolsas de estudo;

• Presença abundante e diversa de recursos naturais (e.g. Praia 
Fluvial do Alamal, Ribeira da Venda);

• Presença de recursos culturais de destaque (e.g. Anta do 
Penedo Gordo – Belver, Castelo de Belver, Capela de N. Sra. 

do Pilar, Sepulturas Antropomórficas, Museu do Sabão);

• Qualidade ambiental;

• Experiência do Município na implementação de iniciativas de 
dinamização dos produtos endógenos e revitalização do tecido 

empresarial local (e.g. Feira Rural).

W – Pontos Fracos

• Menores níveis de poder de compra e ganho médio mensal, 
comparativamente, por exemplo, à Região Alentejo;

• Perda demográfica, envelhecimento populacional e 
consequente isolamento;

• Elevada taxa de desemprego e reduzido número de ofertas de 
emprego, apesar da recente redução do número de 

desempregados do concelho;

• Reduzida taxa de atividade;

• Aumento do número de famílias com carências ao nível das 
necessidades básicas;

• Falta de habitação social;

• Reduzidos níveis de escolaridade e formação, 
comparativamente;

• Presença de imóveis degradados, de espaços públicos 
desqualificados e de espaços verdes e áreas de recreio e lazer 

insuficientes;

• Reduzida inovação e diferenciação das atividades económicas 
e de lazer (e.g. agroflorestal, turismo); 

• Desconhecimento de oportunidades e apoios existentes;

• Fraca rede de transportes. 

O – Oportunidades 

• Existência de um quadro de apoios para a inclusão social e 
emprego;

• Aposta na requalificação e revitalização urbana para uma 
maior qualidade de vida dos residentes e uma maior 

atratividade do Concelho;

• Promoção por parte do Município de condições para a fixação 
de população através de medidas complementares;

• Existência de segmentos de mercado por explorar no sector 
do turismo e de apoios para o efeito (turismo de natureza e 

turismo rural); 

• Novo enquadramento estratégico para o desenvolvimento, 
aproveitamento e valorização das florestas;

• Procura de novos estilos de vida por parte da população 
residente nos maiores centros urbanos do país.

T – Ameaças 

• Reduzida densidade populacional, urbanização e elevada 
dispersão do tecido urbano, o que revela um risco significativo 

de desertificação nas freguesias mais rurais do Concelho;

• Encerramento de serviços públicos no Concelho (e.g. 
escolas), por centralização dos serviços na capital de distrito;

• Sustentabilidade das IPSS em causa, pela dificuldade de 
obtenção de novos acordos de cooperação ou alargamento dos 

atuais;

• Limitação de recursos financeiros disponíveis no Portugal 
2020 para operações vitais para a competitividade do Concelho, 

designadamente em matéria de inclusão social; 

• Período de crise económica e financeira, que poderá limitar o 
desenvolvimento do Concelho e acentuar a sua interioridade;

• Instabilidade política europeia que poderá afetar 
negativamente o desenvolvimento do concelho. 

Análise 

SWOT
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2. Identificação das comunidades desfavorecidas 

Após a apresentação de uma caracterização e diagnóstico concelhio que segue uma perspetiva global, na 

presente secção e na secção seguinte, apresentam-se uma caracterização e diagnóstico focados nas 

comunidades desfavorecidas com necessidades mais emergentes. 

Assim sendo, foram identificados três grupos de comunidades desfavorecidas junto das quais o Município 

do Gavião pretende intervir no âmbito do PAICD, com o objetivo de promover uma maior qualidade de vida 

às mesmas. Os três grupos são: 

 Quatro agregados familiares residentes em casas pré-fabricadas da Rua Francisco Ventura; 

 Três agregados familiares de etnia cigana residentes em fogos construídos clandestinamente; 

 Cinco agregados familiares do Bairro Cadete, área antiga da vila de Gavião.  

Tabela 11. Identificação das comunidades desfavorecidas 

Identificação 
Composição do 

agregado familiar 

Caracterização do agregado familiar 

Casas pré-fabricadas (Rua Francisco Ventura) 

Cilda Laura Ceriaco 2 Mãe e filho (idades: 75 anos, 49 anos) 

Jorge Marques Raimundo Nero 1 Idade: 67 anos 

João Paulo Salvado Infante 3 Casal com um filho (idades: 60, 59 e 35 anos) 

Manuel Garcia Ceriaco 1 72 anos 

Total de residentes 7  – 

Fogos clandestinos 

Graciete Trindade Batista 1 Idade: 72 anos 

Sandra Trindade Russo 3 Idades: 39, 16 e 6 anos 

Filipe Miguel Grilo Rosa 3 Idades: 34, 34 e 15 anos 

Total de residentes 7 – 

Bairro Cadete 

– 3 Casal jovem com um filho 

– 3 Casal jovem com um filho 

– 3 Casal de meia-idade com uma neta 

– 3 Casal reformado com uma neta 

– 1 Uma idosa 

Total de residentes 13  – 

Fonte: Município do Gavião 

A Tabela 11 apresenta os agregados familiares que compõem as comunidades desfavorecidas junto das 

quais o Município pretende intervir. Como é possível verificar, os agregados familiares são compostos por 

entre 1 a 3 membros e apresentam uma elevada diversidade de idades (jovens a idosos). Existem 4 

agregados familiares com apenas um elemento, 1 agregado familiar com 2 elementos e 7 agregados 

familiares com 3 elementos (Figura 21). Os elementos destes agregados familiares totalizam 27 residentes, 

sendo que na primeira área de intervenção identificada (casas pré-fabricadas) residem 7 indivíduos, na 

segunda residem 7 (fogos clandestinos) e na terceira residem 13 (Bairro Cadete).  

Relativamente à estrutura etária dos elementos dos agregados familiares que compõem as comunidades 

desfavorecidas identificadas, verifica-se que existem 7 jovens (0-24 anos), 13 adultos (25-65 anos) e 7 
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idosos (com mais de 65 anos) (Figura 22). Os agregados familiares residentes nas casas pré-fabricadas da 

Rua Francisco Ventura e dos fogos construídos clandestinamente têm em comum viverem em condições 

precárias.  

 

Figura 21. Composição dos agregados familiares pertencentes às comunidades desfavorecidas 

Fonte: Município do Gavião 

 

Figura 22. Idade dos elementos dos agregados familiares pertencentes às comunidades desfavorecidas 

Fonte: Município do Gavião 

De seguida são apresentadas as diversas situações críticas que justificam a intervenção junto destas 

comunidades desfavorecidas.  

Na comunidade residente nas casas pré-fabricadas registam-se as seguintes situações críticas:  

 Invalidez por graves problemas de saúde (nomeadamente, doença rara e deficiência motora);  
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 Desemprego de longa duração; 

 Reduzidos níveis de instrução;  

 Pobreza (e.g. rendimentos reduzidos – de trabalho, pensões ou reformas); 

 Ambiente degradado, principalmente ao nível da habitação. 

Na comunidade residente nos fogos clandestinos registam-se as seguintes situações críticas: 

 Etnia cigana enquanto minoria étnica e objeto de exclusão social; 

 Existência de reclusos e ex-reclusos, objeto de exclusão social; 

 Desemprego de longa duração; 

 Reduzidos níveis de instrução;  

 Pobreza (e.g. rendimentos inexistentes – sobrevivência via apoio de familiares – ou reduzidos – 

reforma, rendimento social de inserção); 

 Ambiente degradado, principalmente ao nível da habitação. 

Na comunidade residente no Bairro Cadete registam-se as seguintes situações críticas: 

 Reduzidos níveis de instrução;  

 Pobreza (e.g. rendimentos reduzidos – reforma, rendimento social de inserção); 

 Ambiente degradado, principalmente ao nível do espaço público. 

Todos os agregados familiares classificados no âmbito do presente Plano enquanto comunidades 

desfavorecidas encontram-se devidamente referenciados no Gabinete de Ação Social do Município, sendo 

alvo, sempre que necessitam, de acompanhamento social ou psicológico. Este acompanhamento, sempre 

que justificável, envolve o encaminhamento/articulação para/com outras entidades, nomeadamente, 

Segurança Social, I.E.F.P., Hospital, Centro de Saúde; I.P.S.S., Instituto de Reinserção Social; Núcleo de 

apoio à Vitima, entre outras. 

Acresce que todas estas comunidades desfavorecidas se encontram enquadradas num contexto concelhio 

de evolução demográfica desfavorável, isto é, de perda demográfica e envelhecimento.  
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3. Delimitação da área territorial a intervencionar 

No presente capítulo serão apresentadas, caracterizadas e georreferenciadas as áreas territoriais a 

intervencionar, quantificadas as famílias e pessoas que habitam na área de intervenção, quantificados o 

número de edifícios, de habitações e de espaços não habitacionais existentes e a intervir e serão 

apresentadas fotografias que ilustram as situações de desqualificação urbana. 

Relativamente à quantificação das famílias e pessoas que habitam nas áreas de intervenção e à semelhança 

do referido anteriormente, apresenta-se, de seguida, uma síntese. No capítulo 2 foi possível encontrar uma 

caracterização mais detalhada acerca das comunidades desfavorecidas identificadas. Foi possível verificar, 

nomeadamente, que existem, nas áreas de intervenção, 4 agregados familiares com apenas 1 elemento, 

um agregado familiar com 2 elementos e 7 agregados familiares com 3 elementos e que os elementos 

destes agregados familiares totalizam 27 residentes, sendo que na área de intervenção correspondente às 

casas pré-fabricadas residem 7 indivíduos, que na área de intervenção correspondente aos fogos 

clandestinos também residem 7 indivíduos e que no Bairro Cadete residem 13 indivíduos. 

Tabela 12. Quantificação do número de famílias e indivíduos que habitam nas áreas de intervenção 

 Número  

Famílias 12 

Indivíduos 27 

Fonte: Município do Gavião 

Relativamente à quantificação do número de edifícios, de habitações e de espaços não habitacionais 

existentes e a intervir, importa, desde já, distinguir que as áreas territoriais a intervencionar, pelo Município 

do Gavião, se podem dividir em dois tipos: 

1. As áreas a intervencionar por motivo de demolição, que dizem respeito às áreas de residência de 

duas das três comunidades desfavorecidas identificadas anteriormente: 

1.1. Casas pré-fabricadas na Rua Francisco Ventura; 

1.2. Fogos clandestinos em terreno próximo da Rua Francisco Ventura;  

 

2. As áreas a intervencionar por motivo de recuperação:  

2.1. Para a disponibilização de novas habitações para o realojamento das duas comunidades 

desfavorecidas identificadas no ponto anterior (1), nomeadamente na Rua Nova de S. João 

(n.ºs 22, 41, 43, 53), na Rua Aires de Seixas (n.º 79), na Rua Manuel Marques de Oliveira 

(n.º3), na Rua Dr. António Pequito (n.º 53) e na Rua da Misericórdia (n.ºs 6 e 8 – 

correspondentes apenas a uma habitação – um só artigo matricial – com duas entradas)1. 

2.2. Para a disponibilização de um espaço público de qualidade no Bairro do Cadete.  

                                                           
1 Duas das habitações a recuperar serão agregadas para a disponibilização de habitações com a área de referência 
mínima para a sua tipologia (habitações da Rua Aires de Seixas (n.º 79) e da Rua Manuel Marques de Oliveira (n.º3)).  
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Tendo em consideração o apresentado, promove-se, de seguida uma síntese do número de espaços a 

intervencionar.  

Tabela 13. Quantificação do número de edifícios, de habitações e de espaços não habitacionais 

 Número  

Edifícios 7 

Habitações 7 

Espaços não habitacionais 2 

Fonte: Município do Gavião 

O número de edifícios corresponde ao número de habitações dado que cada edifício dispõe apenas de um 

alojamento familiar/clandestino. Neste âmbito foram apenas considerados os edifícios/habitações a serem 

recuperados, isto é, não se consideraram as demolições a efetuar. Relativamente aos espaços não 

habitacionais, estes localizam-se no Bairro Cadete e correspondem a dois estabelecimentos comerciais de 

pequena dimensão (um instalado numa antiga casa de habitação, farmácia, e o outro numa antiga garagem), 

que também beneficiarão indiretamente da intervenção no espaço público. 

De seguida, na planta de localização apresentada, é possível identificar as áreas urbanas carenciadas e a 

intervir.  
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Figura 23. Planta de localização das áreas carenciadas (assinaladas a vermelho)  

Fonte: Município do Gavião 

Tal como já referido anteriormente, os fenómenos que incidem sobre estas comunidades são 

principalmente, o desemprego de longa duração, derivado de dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, tanto por falta de qualificações, como pela pertença a minorias étnicas ou anterior cumprimento de 

penas em estabelecimentos prisionais; os reduzidos níveis de instrução; a pobreza, tanto derivada de graves 

problemas de saúde, como derivada dos referidos problemas de desemprego; ambiente degradado ao nível 

da habitação e do espaço público.  

Tendo em vista evidenciar o ambiente degradado ao nível da habitação e do espaço público, apresentam-

se, seguidamente, algumas imagens, sendo que, em anexo, é possível encontrar mais fotografias que 

retratam a realidade identificada.  
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Figura 24. Fotografias das casas pré-fabricadas na Rua Francisco Ventura 

Fonte: Município do Gavião 
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Figura 25. Fotografias dos fogos clandestinos junto à Rua Francisco Ventura 

Fonte: Município do Gavião 

  

Figura 26. Fotografias do espaço público do Bairro Cadete 

Fonte: Município do Gavião 

Como foi já possível verificar, relativamente à tipificação da área urbana de intervenção, estes são bairros 

sociais (casas pré-fabricadas na Rua Francisco Ventura), bairros clandestinos (terreno com construções 

clandestinas nas quais residem as famílias de etnia cigana, junto à Rua Francisco Ventura) e áreas urbanas 

antigas (Bairro Cadete).  
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4. Identificação das necessidades encontradas e definição da estratégia de intervenção 

4.1. Identificação das necessidades encontradas 

No presente capítulo serão, primeiramente, apresentadas as necessidades encontradas junto das 

comunidades desfavorecidas e, posteriormente, será apresentada a estratégia de intervenção do Município 

do Gavião.  

Relativamente às necessidades encontradas junto da comunidade desfavorecida residente nas casas pré-

fabricadas na Rua Francisco Ventura, em termos físicos, tal como já referido, verifica-se um ambiente 

degradado. Detalhando e apesar de todas as habitações disporem de casa de banho, de cozinha, 

instalações de luz e água e rede de esgotos, as mesmas apresentam amianto na sua constituição, 

nomeadamente na cobertura e nas paredes externas e internas. Uma das habitações necessita de 

intervenção urgente na cobertura, em concreto na cozinha, onde o forro se encontra visivelmente abaloado, 

de cor amarelada, que aparenta dever-se à concentração de água naquele mesmo local. Ainda na cozinha, 

os móveis encontram-se mal fixados na parede, correndo o risco de caírem a qualquer momento. 

Como é possível verificar, as habitações possuem entre 4 e 5 divisões. Na única habitação que apresenta 

5 divisões reside um agregado familiar de 3 elementos. Nas habitações com 4 divisões residem agregados 

familiares de 1 ou 2 elementos.  

 Tabela 14. Principais características das casas pré-fabricadas na Rua Francisco Ventura 

 Número  Condições 

Habitações com 4 divisões 3 
Possuem casa de banho, cozinha, instalações de 

luz e água e rede de esgotos 

Habitações com 5 divisões 1 
Possui casa de banho, cozinha, instalações de luz 

e água e rede de esgotos 

Fonte: Município do Gavião 

As necessidades encontradas junto da comunidade desfavorecida de etnia cigana são ainda mais 

significativas, dado que os fogos clandestinos não apresentam condições mínimas de habitabilidade. Apesar 

dos fogos possuírem instalação de luz, não possuem casa de banho, cozinha, instalações de água ou rede 

de esgotos. Na Tabela 15 é possível verificar que os fogos possuem entre 1 e 3 divisões. Importa notar que 

o fogo com 1 divisão se destina a um agregado familiar composto por 3 elementos (com um jovem) e que o 

fogo com 2 divisões também se destina a um agregado familiar composto por 3 elementos (com dois jovens).  

Tabela 15. Principais características dos fogos clandestinos localizados junto à Rua Francisco Ventura 

 Número  Condições 

Fogos clandestinos com 1 divisão 1 Possui instalação de luz 

Fogos clandestinos com 2 divisões 1 Possui instalação de luz  

Fogos clandestinos com 3 divisões 1 Possui instalação de luz  

Fonte: Município do Gavião 
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O Bairro Cadete, área antiga da vila de Gavião, encontra-se, à semelhança da restante vila, com um grande 

número de casas devolutas, num avançado estado de degradação. Entre os edifícios ocupados encontram-

se, além das habitações, dois estabelecimentos comerciais de pequena dimensão. A presença de casas 

devolutas e a inexistência de espaços públicos de qualidade no Bairro contribuem para a classificação do 

ambiente enquanto degradado.  

Tendo em consideração o apresentado, o Município do Gavião pretende intervir junto destas comunidades 

desfavorecidas, não só através da intervenção física e da promoção de melhores condições habitacionais e 

de espaços públicos de qualidade, mas também através da intervenção social, da valorização e capacitação 

dos diversos visados, em constante cooperação e concertação com as restantes entidades do concelho 

com intervenção e iniciativas neste âmbito.  

Dadas as condições habitacionais apresentadas para as casas pré-fabricadas na Rua Francisco Ventura e 

fogos clandestinos, a única intervenção possível nas mesmas é a sua demolição. Desta forma, tal como já 

referido, o Município do Gavião pretende reabilitar habitações, com diferentes localizações no concelho, 

para o realojamento das comunidades desfavorecidas. Assim sendo, importa ainda apresentar as 

necessidades de intervenção física encontradas nas habitações em que se instalarão futuramente as 

comunidades desfavorecidas.  

Tabela 16. Principais características das habitações a disponibilizar pelo Município do Gavião para o realojamento das 

comunidades desfavorecidas das casas pré-fabricadas e dos fogos clandestinos  

Habitações 
Número de 

pisos 
Área2 Condições 

Rua Nova de S. 

João, n.º 43 

(núcleo 

histórico) 

1 

40,40m2 de 

área coberta e 

19,60m2 de 

logradouro 

A cobertura original ruiu. Apresenta agora uma cobertura 

em chapa de lusalite, revestida a telha cerâmica. 

As paredes exteriores, originais mantêm-se, mas num 

avançado estado de degradação. A parte interior ruiu. 

O vão exterior de janela encontra-se entaipado. 

Rua Nova de S. 

João n.º 41 

(núcleo 

histórico) 

2 

60,80m2 de 

implantação e 

área total 

Graves problemas de infiltrações e de segurança da 

estrutura. 

Rua Aires de 

Seixas, n.º 79 

(núcleo 

histórico) 

2 (com acessos 

independentes) 

24,00m2 de 

área coberta  

A cobertura original ruiu. Apresenta agora uma cobertura 

em chapa de lusalite, revestida a telha cerâmica. 

O edifício não possui condições de habitabilidade. 

Rua Manuel 

Marques de 

Oliveira, n.º3 

1 
45,00m2 de 

área coberta 

A cobertura original ruiu. Apresenta agora uma cobertura 

em chapa de lusalite, revestida a telha cerâmica. 

                                                           
2 Algumas das áreas estão a ser corrigidas na conservatória dado que alguns prédios não tinham referência a área 
descoberta.  
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Habitações 
Número de 

pisos 
Área2 Condições 

(núcleo 

histórico) 

As paredes originais que se mantêm encontram-se num 

estado avançado de degradação.  

Rua Nova de S. 

João, n.º22 

(núcleo 

histórico) 

1 

70,00m2 de 

área coberta e 

28,00m2 de 

área 

descoberta 

A cobertura encontra-se em mau estado de conservação, 

verificando-se que a estrutura está abaulada. Encontram-

se sinais de infiltrações e humidades em várias paredes 

e pavimentos. 

Alguns vãos exteriores já não cumprem as suas funções, 

encontrando-se em avançado estado de degradação. 

As redes de infraestruturas que existem não cumprem as 

condições mínimas de segurança. 

Rua Nova de S. 

João, n.º53 

(núcleo 

histórico) 

1 

124,00m2 de 

área coberta e 

115,00m2 de 

área 

descoberta 

A cobertura encontra-se em mau estado de conservação, 

estando as telhas muito deterioradas. 

Alguns vãos exteriores já não cumprem as suas funções, 

encontrando-se em avançado estado de degradação. 

Os rebocos encontram-se a desgregar. 

As redes de infraestruturas que existem não cumprem as 

condições mínimas de segurança. 

Rua Dr. António 

Pequito, n.º53 

(entrada sul do 

concelho) 

1 + Cave 

58,00m2 de 

área coberta e 

23,00m2 de 

área 

descoberta 

A cobertura encontra-se em mau estado de conservação, 

estando as telhas muito deterioradas. 

No interior verifica-se o aluimento de alguns rebocos e 

tetos de madeira, bem como humidade.  

Alguns vãos exteriores já não cumprem as suas funções, 

encontrando-se em avançado estado de degradação. 

As redes de infraestruturas que existem não cumprem as 

condições mínimas de segurança. 

Rua da 

Misericórdia, 

n.ºs 6 e 8 (núcleo 

histórico) 

1 

75,00m2 de 

área coberta e 

0,00m2 de 

área 

descoberta 

A cobertura teve obras de conservação, mas as paredes 

encontram-se em mau estado de conservação, com os 

rebocos em desagregação e alguns vãos bastante 

deteriorados.  

Não existem redes de infraestruturas mínimas. 

Fonte: Município do Gavião 

Como é possível verificar, a generalidade dos espaços a intervir encontra-se localizada no núcleo histórico 

do concelho do Gavião. Em anexo é possível encontrar algumas fotografias que evidenciam o estado dos 

imóveis a reabilitar.  

 

4.2. Enquadramento estratégico 

No presente subcapítulo será apresentado um breve enquadramento estratégico que tem como objetivo 

evidenciar que a estratégia definida para o PAICD do Município do Gavião se encontra concertada com as 
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estratégias e planos de ação previamente definidos a nível europeu, nacional, regional e local, com as 

iniciativas que se encontram em desenvolvimento no concelho e com o estabelecido no âmbito da atuação 

do CLASG.  

Além de ter em consideração esta concertação, a estratégia do PAICD visa, naturalmente, dar resposta às 

necessidades identificadas nos capítulos anteriores e a algumas das grandes problemáticas, consideradas 

como prioritárias em termos de intervenção, identificadas no âmbito do Diagnóstico Social do Município do 

Gavião (2015).  

Tendo em atenção o que foi anteriormente referido, apresenta-se, de seguida, o enquadramento estratégico 

nacional, regional e local, tendo em vista evidenciar a concertação estratégica que o Município pretendeu 

promover. A articulação e concertação promovida entre os diversos Instrumentos e Planos Estratégicos e 

de Ação desenvolvidos (e.g. Europa 2020, Acordo de Parceria – Portugal 2020, Programa Operacional 

Regional – Alentejo 2020, Estratégia de Desenvolvimento Territorial e Plano de Ação Alto Alentejo 2020) 

facilita a promoção da concertação estratégica do PAICD com os restantes elementos.  

 

Articulação com Programas de Financiamento e Estratégia Europeia 

O Município do Gavião considera fundamental a implementação de mecanismos de coordenação e 

articulação entre a aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento e os financiamentos de 

outras políticas. Desta forma, procurará maximizar ganhos de eficiência e alavancar os seus recursos para 

a implementação das ações necessárias no concelho, integrando e concertando todas as ações com a 

Estratégia Europeia para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, orientando-a para o cumprimento 

das metas da Europa 2020, estratégia com a qual, por exemplo, o Portugal 2020 e o Programa Operacional 

Regional Alentejo 2020 se encontram concertados.  

 

Acordo de Parceria – Portugal 2020 

Entre os quatro domínios temáticos do Portugal 2020, é possível encontrar o domínio “Inclusão Social e 

Emprego”, sendo que os restantes domínios temáticos são: “Competitividade e Internacionalização”, 

“Capital Humano”, “Sustentabilidade” e “Eficiência no Uso de Recursos”.  

A estratégia definida no âmbito do domínio temático “Inclusão Social e Emprego” tem em vista dar apoio 

comunitário aos seguintes instrumentos de política: “qualificação dos ativos, para o desenvolvimento de 

competências certificadas para o mercado de trabalho; transição entre situações de inatividade ou 

desemprego e o emprego, assim como a criação líquida de emprego e manutenção no mercado de trabalho; 

consolidação e requalificação da rede de equipamentos e serviços coletivos; intervenções específicas a 

favor de territórios ou grupos alvo em que as situações ou os riscos de pobreza são cumulativas com as de 

exclusão social; promoção da igualdade de género, não discriminação e acessibilidade, intervenções estas 
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complementares com o referido anteriormente; combate ao insucesso e abandono escolar precoce” (Acordo 

de Parceria, 2014).  

Desta forma, é possível verificar que o PAICD do Município do Gavião tem enquadramento nas 

“intervenções específicas a favor de territórios ou grupos alvo em que as situações ou os riscos de pobreza 

são cumulativas com as de exclusão social”, na “promoção da igualdade de género, não discriminação e 

acessibilidade” e no “combate ao insucesso e abandono escolar precoce”. Importa ainda notar que no âmbito 

dos objetivos temáticos definidos, o PAICD tem enquadramento no Objetivo Temático 9. “Promoção da 

inclusão social e combate à pobreza e à discriminação”.  

As operações estabelecidas no PAICD contribuem para a meta de Portugal no âmbito da Estratégia Europa 

2020, estabelecida no âmbito do objetivo de “combate à pobreza e às desigualdades sociais” e contribuirão 

para “promover a transição para uma cidadania de deveres e direitos, assente na integração no mercado 

de trabalho, na promoção do sucesso escolar e no acesso aos mecanismos de apoio social” e para “prevenir 

e conter fenómenos inerentes à criminalidade e outros comportamentos marginais, na área territorial a 

intervir e na sua envolvente”. 

Em concordância com o estabelecido como principais objetivos e resultados esperados das intervenções a 

promover no âmbito da PI 9.8., verifica-se que as operações integradas no PAICD do Gavião visam 

“promover a inclusão social em territórios urbanos e rurais desfavorecidos, através de ações de regeneração 

física, económica e social” (Acordo de Parceria, pp. 148, 2014). O exemplo de principal ação apresentado 

neste domínio é a “requalificação socio-urbanística de áreas urbanas críticas e promoção do 

desenvolvimento dos espaços de baixa densidade para comunidades desfavorecidas (numa lógica de ações 

integradas no tecidos social, económico e edificado)”, também em concordância com os objetivos do PAICD 

do Gavião. 

 

Estratégia Nacional para a Habitação 

A Estratégia Nacional para a Habitação (ENH), surge com o objetivo principal de alargar o acesso à 

habitação e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Estes objetivos impõem a indicação de medidas 

transversais perspetivadas a longo prazo e articuladas com soluções urbanas sustentáveis.  

A ENH assenta em três pilares – a Reabilitação Urbana, o Arrendamento Habitacional e a Qualificação dos 

Alojamentos. Assim sendo, o PAICD do Município do Gavião encontra-se articulado com dois destes três 

pilares: a reabilitação urbana e a qualificação dos alojamentos.  

Entre as medidas/iniciativas apresentadas na ENH, as que apresentam uma maior ligação com o PAICD do 

Município do Gavião são as seguintes: 

 Integrar e valorizar os bairros e a habitação social; 

 Contribuir para a inclusão social e a proteção dos mais desfavorecidos; 
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 Promover a melhoria das condições de alojamento.  

Esta ligação é justificada pelos objetivos associados ao PAICD do Município, cuja implementação visará:  

 Modernizar o parque de habitação social; 

 Erradicar os núcleos de alojamento precários; 

 Promover a integração de minorias étnicas e de imigrantes e a melhoria das suas condições de 

alojamento; 

 Incentivar a melhoria do conforto térmico e da eficiência energética no edificado habitacional; 

 Promover a acessibilidade às habitações a pessoas com mobilidade condicionada; 

 Erradicar as situações de alojamentos sem condições de salubridade e segurança. 

 

Programa Operacional Regional – Alentejo 2020 

O Alentejo 2020 constitui-se como o principal instrumento financeiro ao dispor da Região Alentejo para a 

implementação da Estratégia de Desenvolvimento Regional para o período 2014-2020 e estrutura-se em 

torno de 10 Eixos Estratégicos, articulados entre si. Entre estes eixos estratégicos é possível encontrar o 

Eixo Estratégico 6. “Coesão Social e Inclusão”. É neste Eixo que o presente Plano tem enquadramento, 

encontrando-se em concertação com as suas disposições estratégicas.  

Em particular, como referido anteriormente, o PAICD tem enquadramento na Prioridade de Investimento 9.8 

(Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas 

urbanas e rurais), na área de intervenção “Regeneração socioeconómica e física de comunidades e zonas 

desfavorecidas” e na Prioridade de Investimento 9.1 (Promover a inclusão social e combater a pobreza a 

discriminação: apoio a medidas de inclusão ativa de comunidades marginalizadas e grupos de risco), pois 

visa fazer face a situações de pobreza e de exclusão social continuadas através da implementação de 

políticas multidimensionais e integradas.  

No âmbito do Eixo 6 do Alentejo 2020, a PI 9.8. foi selecionada com o objetivo de fazer face a situações de 

pobreza e exclusão social continuadas, através de políticas públicas multidimensionais, ou seja, em que a 

requalificação socio-urbanística (renovação do parque habitacional e do ambiente urbano) seja combinada 

com medidas de promoção da educação, animação económica, emprego, inclusão social e proteção do 

ambiente. Assim sendo, é possível afirmar que as operações do PAICD se encontram enquadradas com o 

estabelecido. Ainda no âmbito do Alentejo 2020 foram definidos como grupos‐alvo das ações a implementar 

no âmbito da PI 9.8., grupos sociais específicos (idosos, deficientes, desempregados de longa duração, 

jovens, grupos desfavorecidos, etc.), elemento este que se encontra enquadrado com o estabelecido no 

PAICD do Gavião.  

Relativamente à PI 9.1., também no âmbito do Alentejo 2020, esta foi selecionada com o objetivo de 

promover as competências pessoais, sociais e profissionais de grupos potencialmente mais vulneráveis, 
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potenciando a sua empregabilidade e o reforço das oportunidades para a sua integração socioprofissional 

e cultural. Desta forma, verifica-se que o PAICD do Gavião também mobiliza a presente PI. A análise dos 

grupos-alvo permite concluir o mesmo que para a PI 9.8. 

Note-se ainda que o PAICD se interliga com os eixos estratégicos do Programa Regional de Ordenamento 

do Território (PROT).  

 

Estratégia de Desenvolvimento Territorial e Plano de Ação Alto Alentejo 2020 e restantes documentos 

estratégicos regionais 

A análise da Estratégia de Desenvolvimento Territorial e Plano de Ação Alto Alentejo 2020 permite verificar 

que o PAICD se interliga com: 

 Eixo estratégico de intervenção C. Atratividade de Investimento e Reestruturação de Atividades 

Económicas, C.3. Desenvolvimento da Economia Social em Articulação com a Saúde e o Turismo 

(Sénior e de Saúde), Linha de Intervenção C.3.1. Economia Social e Turismo sénior e de Saúde; 

 Eixo estratégico de intervenção D. Desenvolvimento Local (Territórios de Baixa Densidade/Zonas 

de Fronteira), D.1. Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, Linha de Intervenção 

D.1.1. Qualificação e animação do património rural; 

 Eixo estratégico de intervenção Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, Linha de 

Intervenção E.1.1.  

De notar ainda que o PAICD se enquadra na Estratégia para o Desenvolvimento da Economia Social, 

nomeadamente num dos pilares fundamentais identificados na Carta social e Estratégia de Desenvolvimento 

da Economia Social no Alto Alentejo: “(iii) promoção da regeneração urbana para fins sociais, 

desenvolvendo vários projetos de regeneração urbana em curso ou planeados (existentes nos Municípios 

do Alto Alentejo) e relevantes para a dinâmica social, destacando-se os relativos ao apoio/incentivo à 

reabilitação de imóveis para a habitação social/jovem”.  

 

Estratégias Sociais Municipais 

A concertação do PAICD com as iniciativas que se encontram em desenvolvimento no concelho, 

nomeadamente com as desenvolvidas pela Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Gavião, é comprovada 

pelo contrato comodato estabelecido entre esta entidade e o Município para a implementação do PAICD3.   

Apesar do Plano de Desenvolvimento Social do Município de Gavião (em anexo) se destinar ao período de 

2007 a 2009, algumas das problemáticas às quais o referido Plano visava dar resposta ainda se encontram 

                                                           
3 Ponto a ser desenvolvido posteriormente.  
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atuais ou por solucionar. Desta forma, a presente estratégia também se encontrará parcialmente em 

concertação com o mesmo.  

 

4.3. Definição da estratégia 

A estratégia que se apresenta de seguida encontra-se articulada interna e externamente, pois tem em 

consideração a concertação com todas as estratégias apresentadas anteriormente e também com as 

diferentes iniciativas e programas a serem implementados no território.  

Para dar resposta às necessidades identificadas e concretizar as ações já brevemente apresentadas, 

definiram-se as seguintes áreas estratégicas de intervenção social:  

AE 1. Promoção de habitação social de qualidade;  

AE 2. Promoção de espaço público de qualidade;  

AE 3. Promoção do emprego e integração no mercado de trabalho; 

AE 4. Desenvolvimento de competências pessoais e interrelacionais;  

AE 5. Combate ao abandono e insucesso escolar e promoção de estilos de vida saudáveis; 

AE 6. Combate ao isolamento social e promoção do envelhecimento ativo.  

 

As áreas estratégicas AE 1. e AE 2. são áreas estratégicas direcionadas para a resposta ao conjunto de 

necessidades físicas identificadas junto das comunidades desfavorecidas. Visam promover habitações 

dignas, espaço público para usufruto, melhores condições de vida, interação social e solidariedade social. 

As áreas estratégicas AE 3., AE 4., AE 5. e AE 6. têm como principais objetivos dotar e capacitar a população 

carenciada ou desfavorecida de instrumentos, ferramentas e meios que garantam a sua inclusão ativa na 

sociedade e no mercado de trabalho, incrementando a sua autonomia financeira, através de um conjunto 

de ações de formação, sensibilização, treino e prática de competências culturais, educacionais, socio-

ambientais, e ainda promover o sucesso escolar, estilos de vida saudáveis, envelhecimento ativo e combater 

o isolamento social de idosos. 

Em específico, a área estratégica AE3. contemplará o desenvolvimento de ações de promoção da 

qualificação e empregabilidade, através do acompanhamento de processos de inserção, da integração dos 

indivíduos em ações de qualificação ou requalificação profissionais, de ações de incentivo à articulação 

entre empregadores, potenciais empregados, escolas profissionais e centros de formação e de ações de 

sensibilização/informação dirigidas aos agentes económicos, no âmbito da empregabilidade. 

No âmbito da área estratégica de intervenção AE 4., serão desenvolvidas ações de promoção das 

competências pessoais e interrelacionais, particularmente as familiares e parentais, promovendo o 
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planeamento familiar, incentivando a gestão doméstica, a organização e a higiene habitacional, promovendo 

a cidadania ativa, a autovalorizarão pessoal e o desenvolvimento de competências parentais.  

A AE 5. é dirigida a crianças e jovens e visa a implementação de ações de combate ao abandono e insucesso 

escolar (e.g. via acompanhamento contínuo de situações críticas, promoção da inovação nos métodos de 

ensino) e de promoção de estilos de vida saudáveis (e.g. via alimentação, exercício físico e desincentivo ao 

consumo de álcool e tabaco).  

Por sua vez, a AE 6. encontra-se direcionada para a comunidade idosa. Esta área estratégica tem em vista 

promover ações de combate ao isolamento social e ações de promoção do envelhecimento ativo, via 

prestação de cuidados e apoio ao domicílio, incentivo à participação em iniciativas culturais, desportivas, 

entre outras. 

Dado o foco e as comunidades desfavorecidas apresentadas anteriormente, a operacionalização da 

estratégia encontra-se direcionada para intervenções de reabilitação do edificado e dos espaços públicos e 

intervenções de natureza social. O objetivo será promover e disponibilizar às comunidades desfavorecidas 

identificadas as condições físicas de base para a sua posterior capacitação, valorização e desenvolvimento 

pessoal e social.  

Sintetizando, o apoio a estas comunidades assentará em duas vertentes principais: 

 Ações de natureza física, capazes de conferir condições de habitabilidade, por forma a integrar as 

populações residentes nesses locais e conferir um sentimento de pertença, estima e envolvimento; 

 Ações de natureza social/imaterial, que visam a concretização de uma estratégia mais alargada de 

formação, educação e capacitação da população, com vista a dotar as comunidades desfavorecidas 

de ferramentas, instrumentos e meios para o desenvolvimento de atividades que resultem na sua 

integração na sociedade, na redução dos custos dos agregados familiares, no aumento do poder 

de compra, no fomento do empreendedorismo, na integração ativa no mercado de trabalho e na sua 

inclusão social. Esta tipologia de ações será implementada em cooperação com as restantes 

entidades que atuam no âmbito social no concelho (e.g. Agrupamento de Escolas de Gavião).  

Para a operacionalização da estratégia e das intervenções de reabilitação do edificado, o Município do 

Gavião estabeleceu um contrato comodato com a Santa Casa da Misericórdia de Gavião, no qual a última 

se compromete a entregar ao primeiro os prédios urbanos identificados anteriormente, para reabilitação e 

posterior realojamento das comunidades desfavorecidas das casas pré-fabricadas da Rua Francisco 

Ventura e dos fogos clandestinos na sua proximidade, por um período de 30 anos (contrato disponível em 

anexo). Caso, por qualquer motivo, algum dos agregados familiares deixe as referidas habitações, as 

mesmas serão arrendadas em regime de renda apoiada a famílias identificadas em situação de carência 

económica e habitacional.   
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5. Plano de Ação – Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver 

5.1. Breve descrição  

O PAICD do Gavião envolve o desenvolvimento de diversas componentes. O processo iniciou-se com o 

desenvolvimento do presente Plano, no qual se elaborou a estratégia que sustenta todo o plano de ação, e 

envolverá, futuramente, o desenvolvimento dos projetos, a implementação de intervenções a nível físico no 

edificado e espaço público e a implementação de intervenções a nível social.  

A intervenção prevista a nível físico é composta pelas seguintes componentes: 

1. Elaboração de projetos de execução: 

1.1. Para a reabilitação de 7 edifícios devolutos (anteriormente 8 edifícios) existentes na malha 

urbana consolidada da vila de Gavião, destinando-se ao realojamento das famílias que 

habitam os edifícios a demolir; 

1.2. Para a reabilitação do espaço público, visando a melhoria do ambiente urbano e a promoção 

de um espaço público de qualidade; 

 

2. Execução das obras de reabilitação do edificado e demolições:  

2.1. Execução das obras de reconstrução de 7 edifícios; 

2.2. Demolição de 4 casas pré-fabricadas propriedade do Município afetas a uso habitacional 

(habitação social). Esta demolição deverá contemplar a legislação referente à remoção de 

amianto das construções (Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24/07 e Portaria n.º 40/2014 de 17 

de fevereiro) bem como a gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD); 

2.3. Demolição de três edifícios de construção precária clandestina, prevendo a gestão de RCD; 

 

3. Execução das obras de reabilitação do espaço público.  

 

A intervenção prevista a nível social enquadra-se na AE 4. Desenvolvimento de competências pessoais e 

interrelacionais e envolverá:  

1. Desenvolver ações de promoção das competências familiares e parentais, no âmbito: 

1.1. Do planeamento familiar; 

1.2. Da gestão doméstica/organização e higiene habitacional;  

1.3. Da promoção de uma cidadania ativa;  

1.4. De autovalorizarão pessoal; 

1.5. Das competências parentais; 

Esta operação será implementada em cooperação com o Agrupamento de Escolas de Gavião e mobilizará 

investimento. No entanto, a operação imaterial a nível social que o Município do Gavião pretende promover 
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contempla ainda, no âmbito do normal desempenho das suas funções, isto é, não representando 

mobilização de investimento, as componentes apresentadas de seguida: 

No âmbito da AE 3. Promoção do emprego e integração no mercado de trabalho: 

2. Desenvolver ações de promoção da qualificação e empregabilidade, ao nível: 

2.1. Do acompanhamento de processos de inserção;  

2.2. Da qualificação ou requalificação profissionais;  

2.3. De ações de incentivo à articulação entre empregadores, potenciais empregados, escolas 

profissionais e centros de formação;  

2.4. De ações de sensibilização/informação dirigidas aos agentes económicos, no âmbito da 

empregabilidade. 

No âmbito da AE 5. Combate ao abandono e insucesso escolar e promoção de estilos de vida saudáveis: 

3. Desenvolver ações de combate ao abandono e insucesso escolar, através:   

3.1. Do acompanhamento contínuo de situações críticas; 

3.2. Da promoção da utilização das TIC nos processos educativos;  

3.3. Da promoção da inovação nos métodos de ensino (e.g. estratégias de gamification);  

4. Promover estilos de vida saudáveis através: 

4.1. Da promoção da alimentação saudável; 

4.2. Do incentivo à prática de exercício físico; 

4.3. Do desencorajamento do consumo de álcool;  

4.4. Do desencorajamento do consumo de tabaco.  

E ainda, no âmbito da AE 6. Combate ao isolamento social e promoção do envelhecimento ativo: 

5. Combater o isolamento social, através:  

5.1. Do acompanhamento contínuo de situações críticas, presencial e à distância; 

5.2. Da prestação de cuidados e apoio ao domicílio;  

5.3. Do incentivo ao voluntariado (e.g. para visitas domiciliárias a idosos); 

6. Desenvolver ações de promoção do envelhecimento ativo, através: 

6.1. Do incentivo à participação em iniciativas culturais, lúdicas, desportivas, etc. 

6.2. De promoção da participação em atividades de trocas de experiências e saberes 

intergeracionais. 

Estas ações serão implementadas pelo Gabinete de Ação Social do Município do Gavião, em cooperação 

com o Agrupamento de Escolas de Gavião, podendo posteriormente serem envolvidas outras entidades, 

tendo em vista uma atuação sempre concertada e integrada (e.g. IEFP). 
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O investimento a promover no âmbito do PAICD pode ainda ser dividido em três operações, a candidatar 

posteriormente ao Aviso de concurso para apresentação das candidaturas das operações que se 

enquadram nos Planos de Ação Integrados para as Comunidades Desfavorecidas (ALT20-43-2017-02): 

A. Promoção de habitação social de qualidade: reabilitação do edificado para o realojamento das 

comunidades desfavorecidas das casas pré-fabricadas da Rua Francisco Ventura e dos fogos 

clandestinos na sua proximidade e demolição das suas anteriores habitações/fogos; 

B. Disponibilização de espaço público de qualidade: disponibilização de um espaço público de 

qualidade para usufruto por parte da comunidade desfavorecida do Bairro Cadete; 

C. Promoção da inclusão social: realização de iniciativas de valorização, capacitação e 

desenvolvimento pessoal e social, que promovam o desenvolvimento de competências pessoais e 

interrelacionais, particularmente as familiares e parentais, promovendo o planeamento familiar, 

incentivando a gestão doméstica, a organização e a higiene habitacional, promovendo a cidadania 

ativa, a autovalorizarão pessoal e o desenvolvimento de competências parentais.  

Tal como já referido, o Município do Gavião, no âmbito da implementação do PAICD, estabeleceu um 

contrato comodato com a Santa Casa da Misericórdia de Gavião, no qual a última se compromete a entregar 

ao primeiro os prédios urbanos para reabilitação e posterior realojamento das comunidades desfavorecidas 

das casas pré-fabricadas da Rua Francisco Ventura e dos fogos clandestinos na sua proximidade, por um 

período de 30 anos. No caso de, por qualquer motivo, algum dos agregados familiares deixar as referidas 

habitações, as mesmas serão arrendadas em regime de renda apoiada a famílias identificadas em situação 

de carência económica e habitacional. 

 

5.2. Estimativa de investimento público 

Na Tabela 17 é possível consultar as componentes e a estimativa de investimento público (com e sem 

Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA). Na Tabela 18 é possível encontrar o investimento público 

previsto por operação do PAICD e respetiva proposta de contratualização de comparticipação FEDER.  

Tabela 17. Componentes e estimativa de investimento público 

Componentes da intervenção 
Investimento 

sem IVA 

Investimento 

com IVA 

Execução do PAICD 9 500,00 € 11 685,00 € 

1.1. Elaboração do projeto de execução de reconstrução de 7 edifícios 26 450,00 € 32 533,50 € 

1.2. Elaboração do projeto de execução de reabilitação do espaço público 1 050,00 € 1 291,50 € 

2. Execução das obras de demolição de pré-fabricados e clandestinos e 
reabilitação de 7 edifícios  

335 000,00 € 355 100,00 € 

3. Execução das obras de reabilitação do espaço público 12 780,00 € 13 546,80 € 

Fiscalização das obras de reconstrução de 7 edifícios 24 000,00 € 29 520,00 € 

Fiscalização das obras de reabilitação do espaço público 900,00 € 1 107,00 € 
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Componentes da intervenção 
Investimento 

sem IVA 

Investimento 

com IVA 

Implementação da operação C. Promoção da inclusão social – 
desenvolvimento de competências pessoais e interrelacionais 

5 000,00 € 6 150,00 € 

Total 414 680,00 € 450 933,80 € 

Fonte: Município do Gavião  

 

Tabela 18. Operações e estimativa de investimento público 

Operações 
Investimento com 

IVA 

Proposta de 

Contratualização 

FEDER 

A. Promoção de habitação social de qualidade 417 153,50 € 354 580,48 € 

B. Disponibilização de espaço público de qualidade 15 945,30 € 13 553,50 € 

C. Promoção da inclusão social 6 150,00 € 5 227,50 € 

Total 439 248,80 € 373 361,48 € 

Fonte: Município do Gavião  

 

5.3. Calendarização  

A Figura 27 apresenta a calendarização previsional de implementação do PAICD do Município do Gavião.  

2017 2018 2019 2020 

4 5 6 7 8 9 … … 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

                            

                         

            

                           

                            

         

 

Legenda:  

 Execução do PAICD 

 1.1 e 1.2 Elaboração dos projetos de execução para a reabilitação dos edifícios e espaço público 

 2.1. Execução das obras de reabilitação de 7 edifícios 

 3. Execução das obras de reabilitação do espaço público 

 2.2. e 2.3. Execução das demolições 

 Fiscalização das obras 

 Intervenções imateriais sociais 

Figura 27. Cronograma de execução das intervenções previstas no PAICD  

Fonte: Município do Gavião 
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5.4. Priorização 

Relativamente à priorização dos investimentos e apesar da relevância de ambas as operações de natureza 

física para as comunidades às quais são dirigidas, o Município estabeleceu como prioritária a 

implementação da operação A. Promoção de habitação social de qualidade.  

Relativamente à intervenção de natureza imaterial, isto é, a operação C. Promoção da inclusão social, dado 

que a mesma é essencial para um aproveitamento em pleno das intervenções físicas e dado que a mesma 

apresenta um montante de investimento reduzido, quando comparado, por exemplo, com o montante de 

investimento da operação A., foi considerado que a sua implementação poderá ser realizada em simultâneo 

com as restantes operações, não tendo sido, por este motivo, priorizada.  

 

5.5. Realizações e resultados esperados 

No presente subcapítulo apresenta-se o contributo das operações integradas no PAICD do Gavião para os 

indicadores de realização e de resultado estabelecidos pelo Programa Operacional do Alentejo, no âmbito 

do Eixo 6 – Coesão social e inclusão. Estes permitirão monitorizar e avaliar o grau de execução, os 

progressos realizados e aferir o impacto destes na população. 

Tabela 19. Indicadores de realização e de resultado 

Indicadores Meta 2023 

De realização 

Desenvolvimento urbano: Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2) 142,00 m2 

De resultado 

Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção ≥ 2 

Fonte: Município do Gavião 

Relativamente ao indicador de realização “Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (m2)”, 

é expectável que após a implementação do PAICD, em 2023, o concelho do Gavião tenha disponíveis mais 

142,00 m2 de espaço público para usufruto. Este espaço será o reabilitado no Bairro Cadete. O valor definido 

pelo Município do Gavião para o indicador corresponde a 7,17% da meta estabelecida para a Região 

Alentejo (19 800,00 m2).  

No que diz respeito ao indicador de resultado “Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de 

intervenção”, este será superior a 2 após a implementação do PAICD. Para a sua aferição será aplicado um 

inquérito às comunidades desfavorecidas das áreas intervencionadas, antes e após a conclusão da 

implementação do PAICD.  
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Tendo em consideração que a implementação do PAICD envolverá a implementação de operações de 

reabilitação de edifícios de habitação social ou edifícios devolutos, sugere-se, de seguida, que sejam 

considerados indicadores de realização adicionais, relacionados com o desenvolvimento urbano promovido 

no âmbito da reabilitação do edificado.  

Tabela 20. Outros indicadores  

Indicadores de realização Meta 2023 

Número de edifícios reabilitados para fins de habitação social 7 

Número de habitações/fogos demolidos por falta de condições de habitabilidade 7 

Fonte: Município do Gavião 

Como é possível verificar através da tabela apresentada anteriormente, no âmbito do PAICD serão 

reabilitados 7 edifícios para fins de habitação social e serão demolidos 7 habitações/fogos por falta de 

condições de habitabilidade.  

Dado que o PAICD só se encontrará completamente implementado, previsionalmente, no início de 2020, 

não foram estabelecidos indicadores de monitorização e avaliação intermédios. 

 

  



 
 

 

 
 

Página 51 de 56 

 
 

Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas do Gavião 

 

 

6. Modelo de Gestão/Governação 

A natureza integrada do PAICD e o princípio da simplificação de procedimentos sustentam a opção por um 

modelo de governação estruturado de forma articulada com a governação do próprio Município. Desta 

forma, o Município do Gavião assumirá a liderança na gestão da implementação do PAICD. No entanto, 

envolverá e concertará estratégica e operacionalmente diversos parceiros (e.g. públicos, privados, 

associativos de base territorial, temática) e beneficiários diretos das operações a implementar.  

Evidência deste objetivo de envolvimento e cooperação entre diversos stakeholders é, o já referido, contrato 

comodato estabelecido entre o Município do Gavião e a Santa Casa da Misericórdia de Gavião.  

A figura seguinte evidencia a constituição do modelo de gestão do PAICD.  

 

Figura 28. Modelo de gestão do PAICD  

Fonte: Elaboração própria 

De seguida, descreve-se a operacionalização do modelo de gestão do PAICD.  

Enquanto órgão deliberativo do Município do Gavião com as competências de apreciação, fiscalização e 

funcionamento previstas na Secção II da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, a Assembleia Municipal, na 

figura do seu Presidente, coadjuvado pelos seus Secretários, terá, no âmbito do PAICD, um conjunto de 

funções de entre as quais se destacam as seguintes: 

 Aprovar os planos e demais instrumentos estratégicos necessários à prossecução das atribuições 

do Município (destacando-se, neste contexto, os aspetos relacionados com a implementação das 

operações estabelecidas no PAICD, após aprovação por parte da Autoridade de Gestão (AG); 

Assembleia Municipal 

e

Câmara Municipal Gavião

Comunidade desfavorecida das 
casas pré-fabricadas da Rua 

Francisco Ventura 

Comunidade desfavorecida dos  
fogos construídos 
clandestinamente

Comunidade desfavorecida do 
Bairro Cadete

Conselho Local de Ação Social 
de Gavião (CLASG)
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 Acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal no âmbito do PAICD. 

A Câmara Municipal do Gavião, enquanto órgão executivo do Município, com as competências materiais e 

de funcionamento previstas na Secção III da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, será, na figura do seu 

Presidente, a principal responsável pela gestão e organização que assegurem a prossecução do PAICD 

com eficácia e eficiência. O Presidente da Câmara Municipal será naturalmente assessorado por recursos 

humanos de perfil mais técnico, ligados aos Gabinetes e Divisões com competências na área da inclusão 

social e da regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e 

rurais. 

Dada a experiência no âmbito da atuação social e representatividade dos diversos elementos que compõem 

o Conselho Local de Ação Social de Gavião (CLASG)4, este órgão terá um papel fundamental para uma 

implementação do PAICD com sucesso. Desta forma, todos os parceiros deverão assumir a 

responsabilidade de prestar, sempre que necessário, o aconselhamento e apoio necessário à Câmara 

Municipal, no âmbito das orientações estratégicas e ações incluídas no PAICD, apoiando e propondo, 

sempre que considerem pertinente, as medidas corretivas necessárias. Assim, todos os parceiros terão a 

responsabilidade de acompanhar e monitorizar a implementação do PAICD.  

A Figura 28 evidencia ainda o envolvimento dos beneficiários diretos, ou seja, das comunidades 

desfavorecidas, no modelo de gestão do PAICD. Pretende-se com o seu envolvimento, a sua capacitação 

para a participação, o desenvolvimento de diversas competências (e.g. culturais, educacionais e socio-

ambientais) e a sua sensibilização para a preservação, manutenção e aproveitamento das novas habitações 

sociais e do espaço público a criar.  

Ainda no âmbito da operacionalização do modelo de gestão, importa referir que serão realizadas reuniões 

entre os diversos intervenientes, que contribuirão para a partilha de informação e boas práticas e para a 

própria disseminação de informação acerca da implementação do PAICD. A temática do PAICD poderá, 

nomeadamente, ser integrada nas reuniões realizadas no âmbito do CLASG. Paralelamente, a participação 

das comunidades desfavorecidas nestas reuniões permitirá aferir o nível de envolvimento das mesmas. 

Sendo que o modelo de governação envolve diversas entidades, o acompanhamento e avaliação do PAICD 

poderá beneficiar de diversas perspetivas e considerações acerca das diversas temáticas em discussão, 

promovendo conclusões e soluções holísticas e mais ricas.  

                                                           
4 Constituído, para além da Câmara Municipal de Gavião, pela União das Freguesias de Gavião e Atalaia; Centro Distrital 
da Segurança Social de Portalegre; Santa Casa de Misericórdia de Gavião; Centro de Saúde de Gavião; Agrupamento 
de Escolas de Gavião; Associação de Pais e Encarregados de Educação do Município de Gavião; Guarda Nacional 
Republicana de Gavião; Paróquia de Gavião; Banda Juvenil do Município de Gavião; Clube “Os Gavionenses”; Junta 
de Freguesia de Belver; Junta de Freguesia de Comenda; Junta de Freguesia de Margem; Orfeão “Estrela da Planície”; 
Centro Social Belverense; Centro Social de Margem; Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sôr; 
Associação Cultural e Artística da Juventude Gavionense; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gavião; 
Profiforma. 
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Apesar da composição estabelecida para o modelo de gestão do PAICD, a Câmara Municipal, sempre que 

considerar pertinente, poderá convidar a integrar no mesmo novos elementos, pontual ou permanentemente.  

No presente capítulo importa ainda apresentar uma breve avaliação dos riscos associados à implementação 

do PAICD do Gavião.  

Tendo em consideração as comunidades sobre as quais o Município pretende atuar, a principal tipologia de 

riscos que se encontram associados à implementação do PAICD são os riscos sociais (e.g. de pobreza, 

exclusão, insucesso escolar, desemprego). Desta forma, o Município do Gavião, em constante cooperação 

com os seus parceiros promoverá a contínua gestão dos riscos sociais, tendo como objetivo prevenir a sua 

efetivação e eliminar ciclos viciosos de exclusão e pobreza.  

Relativamente a riscos de caráter financeiro ou de execução, estes são praticamente nulos, dado o 

compromisso de inscrição das operações nas Grandes Opções do Plano assumido pelo Município do 

Gavião para os anos de 2017 a 2020.  

No que diz respeito a riscos associados à existência de achados arqueológicos na área de incidência das 

operações estabelecidas no âmbito do PAICD, estes são mínimos, dado tratarem-se de operações de 

requalificação de uma área já anteriormente intervencionada.   
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7. Análise de Mérito  

O presente capítulo visa facilitar a análise de mérito do PAICD desenvolvido. Neste âmbito, será tomado em 

consideração o anexo IV – Referencial de Análise de Mérito, do Aviso N.º ALT20‐43‐2017‐02 e será 

evidenciado o contributo do PAICD para os critérios de avaliação identificados no mesmo: 

A. Eficácia e impacto em resultados; 

B. Eficiência, qualidade e inovação; 

D. Abrangência, transversalidade e enquadramento estratégico; 

E. Igualdade de oportunidades e de género. 

 

A. Eficácia e impacto em Resultados 

O enquadramento do PAICD nas prioridades de investimento estabelecidas pelo Aviso N.º ALT20‐43‐2017‐

01 é evidenciado tanto pela estratégia como pelo plano de ação definido.  

A contribuição do PAICD para a concretização das métricas definidas e objetivos delineados pelo Programa 

Operacional do Alentejo, no âmbito do Eixo 6 – Coesão social e inclusão, foi anteriormente evidenciada no 

âmbito do subcapítulo 5.5. Realizações e resultados esperados.  

Como foi possível verificar, relativamente ao indicador de realização “Espaços abertos criados ou 

reabilitados em áreas urbanas (m2)”, é expectável que após a implementação do PAICD, em 2023, o 

concelho do Gavião tenha disponíveis mais 142,00 m2 de espaço público para usufruto, principalmente por 

parte da comunidade desfavorecida do Bairro Cadete. Desta forma, a operação a promover pelo Município 

do Gavião contribuirá em 7,17% para a meta estabelecida para a Região Alentejo (19 800,00 m2).  

Quanto ao indicador de resultado “Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção”, 

o PAICD permitirá aumentar em mais de 2 valores o seu grau de satisfação das comunidades 

desfavorecidas identificadas, contribuindo para a concretização dos objetivos definidos na programação.  

Tendo em consideração que a implementação do PAICD envolverá a implementação de operações de 

reabilitação de edifícios de habitação social ou edifícios devolutos, foram estabelecidos indicadores de 

realização adicionais (reabilitação de 7 edifícios para fins de habitação social e demolição de 7 

habitações/fogos por falta de condições de habitabilidade). Assim, é também evidente o contributo do PAICD 

do Gavião para a concretização dos objetivos de promoção da inclusão social e de habitação social de 

qualidade.  

Dado que o PAICD só se encontrará completamente implementado, previsionalmente, no início de 2020, 

não foram estabelecidos indicadores de monitorização e avaliação intercalares.  

Relativamente a fatores críticos de sucesso para a implementação do PAICD, ao longo do plano foram 

identificados diversos, nomeadamente, o envolvimento e a participação dos diversos stakeholders, a 
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minimização dos riscos de caráter financeiro ou de execução e a gestão dos riscos sociais (e.g. de pobreza, 

exclusão, insucesso escolar, desemprego). 

 

B. Eficiência, qualidade e inovação 

A racionalidade das operações propostas no presente PAICD é evidenciada pela resposta que as mesmas 

pretendem dar às necessidades emergentes identificadas no concelho do Gavião, nomeadamente nas 

comunidades desfavorecidas das casas pré-fabricadas da Rua Francisco Ventura, dos fogos clandestinos 

próximos da mesma e do Bairro Cadete. A eficiência e qualidade das operações são também comprovadas 

pela adequação das soluções propostas à realidade e pela abordagem holística e integrada (em termos 

físicos e sociais) que se pretende implementar.  

A análise da estimativa de investimento nas operações (439 248,80 €), calendarização (2017 a 2020), 

impactos e resultados esperados (habitação social, espaço público de qualidade, iniciativas para a inclusão 

social) e o trabalho em constante concertação e cooperação com diversos stakeholders permitem aferir a 

eficiência e a sustentabilidade económica das operações previstas no PAICD.  

 

D. Abrangência, Transversalidade e Enquadramento estratégico 

O PAICD apresenta ligação (indireta) a outras tipologias apoiadas por outro fundo estrutural, como é 

exemplo a ligação ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária – DLBC Rural, promovido pelo GAL 

LEADERSOR e através do qual se visa promover o desenvolvimento rural e agrícola, a criação de emprego 

e riqueza. 

Relativamente aos níveis de cobertura territorial do plano de ação propriamente dito, este incide apenas 

sobre pequenas áreas inframunicipais, zonas críticas do território municipal. Quanto à cobertura do público-

alvo, o PAICD incide sobre três comunidades desfavorecidas cujas necessidades e problemáticas foram 

classificadas como mais urgentes a nível municipal.  

No que diz respeito ao alinhamento das operações previstas no PAICD com outros instrumentos de política 

pública, o subcapítulo 4.2. evidencia a existência deste alinhamento, especificamente com o Portugal 2020, 

Estratégia Nacional para a Habitação, Alentejo 2020, Estratégia de Desenvolvimento Territorial e Plano de 

Ação Alto Alentejo 2020 e as estratégias sociais municipais. 

 

E. Igualdade de oportunidades e de género 

Tanto as intervenções de natureza física como as de natureza social visam promover as condições básicas 

para generalização da igualdade de oportunidades e de género por toda a população residente no Gavião, 

como são exemplo: 
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Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas do Gavião 

 

 

 Promover habitações sociais dignas; 

 Promover espaço público de qualidade para usufruto; 

 Promover melhores condições de vida;  

 Promover a interação social e solidariedade social;  

 Dotar e capacitar a população carenciada ou desfavorecida de instrumentos, ferramentas e meios 

que garantam a sua inclusão ativa na sociedade e no mercado de trabalho e o desenvolvimento de 

competências culturais, educacionais e socio-ambientais. 

A designação das áreas estratégicas constantes na estratégia definida no presente PAICD evidenciam 

precisamente os objetivos de promoção de igualdade de oportunidades e de género, nomeadamente em 

termos de ensino, formação e mercado de trabalho (AE 3., AE4., AE 5. e AE 6.).  


