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I – Introdução 

 

 

O Diagnóstico Social do concelho de Gavião tem como objetivo a análise da realidade 

social do concelho, abordando as várias problemáticas e recursos subjacentes ao concelho. 

Proporciona dados e informação acerca da realidade sobre a qual se quer intervir e 

transformar, através da recolha de informação quantitativa e qualitativa de acordo com a 

prévia identificação dos problemas existentes, o tratamento e análise das informações 

recolhidas, interpretando o conjunto de problemas identificados e a definição de prioridades 

com base em critérios como a dificuldade de resolução, gravidade ou a dimensão dos 

problemas, entre outros aspetos. 

Todos os problemas identificados foram agrupados em grandes problemáticas, 

consideradas como prioritárias em termos de intervenção. Deste modo, procedeu-se à análise 

individual de cada problema tendo em conta as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

(análise SWOT), bem como as causas e as consequências dos mesmos. 

As problemáticas evidenciadas no Diagnóstico Social reportam-se às áreas 

consideradas importantes e urgentes de intervenção, tendo como objetivo a resolução ou 

minimização das situações problema. 

A Educação; o Emprego, Formação Profissional e Desenvolvimento Económico; a 

Saúde e Ação Social; a Mobilidade e Ordenamento do Território; o Associativismo, a Cultura e 

Lazer constituem o grupo das grandes problemáticas que foram alvo de estudo e reflexão, por 

parte de cada um dos parceiros, no Diagnóstico Social, emergindo inúmeros problemas, dos 

quais se priorizaram os mais importantes e urgentes.  

Neste documento assenta todo o conhecimento do concelho e das freguesias que o 

constituem, sendo o ponto de partida para a seguinte fase de trabalho – planeamento da 

intervenção para o Plano de Desenvolvimento Social – tendo sempre presente a consolidação 

do trabalho em parceria, assim como a co-responsabilização dos diversos parceiros sociais do 

Conselho Local de Ação Social do Concelho.  

Em termos estruturais, este documento foi iniciado com um apontamento acerca do 

contributo da Rede Social para o desenvolvimento social, seguida de uma análise referente ao 

Programa Rede Social a nível nacional, bem como à sua implementação no município de 

Gavião. 

Finda esta abordagem ao Programa Rede Social, foram dissecadas as grandes 

problemáticas identificadas no município, uma por capítulo, onde foram anunciados os 
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resultados das várias reuniões de trabalho, levadas a cabo pelos diferentes grupos constituídos 

(a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças – Matriz SWOT); a análise das 

causas e consequências subjacentes aos problemas identificados e, por último, a priorização 

dos problemas por cada área temática segundo a sua gravidade e a sua dificuldade de 

resolução).  

No final de cada capítulo foi apresentada uma breve análise síntese da problemática.  
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II – Enquadramento à Rede Social 

 

1. Rede Social: Contributo para o desenvolvimento social 

 

Segundo o Guião Prático da Rede Social, esta constitui um programa que incentiva os 

organismos do setor público (serviços desconcentrados e autarquias locais), instituições e 

outras entidades que trabalham na área da ação social a conjugarem os seus esforços para 

prevenir, atenuar ou erradicar situações de pobreza e exclusão e promover o desenvolvimento 

social local através de um trabalho em parceria. 

A Rede Social não é uma prestação ou apoio social. Contudo, o trabalho da Rede Social 

deve permitir uma maior adequação e melhoria da qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos de um modo geral e, particularmente, aqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade. 

O que se propõe é que, em cada comunidade, as autarquias e as entidades públicas e 

privadas: 

 Tenham uma visão partilhada dos problemas sociais que existem nessa área; 

 Definam em conjunto objetivos, prioridades, estratégias e ações; 

 Utilizem de forma mais racional os recursos disponíveis. 

  

A Rede Social surge no contexto de afirmação de uma nova geração de políticas sociais 

ativas, baseadas na responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade e de cada 

indivíduo para o esforço de erradicação da pobreza e da exclusão social em Portugal. 

Foi criada através da Resolução do Conselho de Ministros N.º 197/1997, de 18 de 

Novembro, e da Declaração de Retificação N.º 10-O/1998. Posteriormente foram publicados o 

Despacho Normativo N.º 8/2002, de 12 de fevereiro, e o Decreto-Lei N.º 115/2006, de 14 de 

junho. 

A gestão, dinamização, acompanhamento e avaliação do Programa Rede Social é da 

competência do Instituto da Segurança Social (ISS,IP). 

  A Rede Social materializa-se a nível local através da criação das Comissões Sociais de 

Freguesia e/ou Inter-Freguesia (CSF/ CSIF) e dos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), 

constituindo plataformas de planeamento e coordenação da intervenção social, 

respetivamente, a nível de freguesia e concelhio. 

  A Rede Social é uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e 

privados que tem por objetivos: 
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a) Combater a pobreza e a exclusão social e promover a inclusão e coesão sociais; 

b) Promover o desenvolvimento social integrado; 

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

competências e recursos; 

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

Plano Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI); 

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

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

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

respostas e equipamentos sociais ao nível local; 

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

população em geral. 

  

 Pretende-se assim com este Programa: 

 Induzir o planeamento estratégico participado; 

 Promover a coordenação das intervenções ao nível concelhio e de freguesia; 

 Procurar soluções para problemas transversais que afetem famílias e pessoas em 

situação de pobreza e exclusão social; 

 Formar e qualificar agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento local, no 

âmbito da Rede Social; 

 Promover uma cobertura adequada do concelho por serviços e equipamentos; 

 Potenciar e divulgar o conhecimento sobre as realidades concelhias. 

   

Para atingir os objetivos da Rede Social o Programa propõe uma estratégia participada 

de planeamento cujos instrumentos fundamentais são o Diagnóstico Participado, o Plano de 

Desenvolvimento Social e os Planos de Ação. 

  Em traços gerais procura-se construir um retrato comum da situação social concelhia, 

resultante dos contributos das várias entidades com intervenção na área do concelho que 

permita identificar prioridades de intervenção. 

  Este retrato servirá de base para a construção de um Plano de Desenvolvimento Social 

(PDS) em que estejam inscritos os objetivos e estratégias de intervenção definidos para um 

quadro temporal alargado (cerca de três anos) e sejam planeadas as formas de 

operacionalização do PDS tendo em linha de conta um horizonte temporal mais curto (planos 

de ação anuais). 
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  Este processo, cujo objetivo principal é a intervenção para a promoção do 

desenvolvimento social local, deverá ser sujeito a processos de monitorização e avaliação, que 

permitam melhorar continuamente as intervenções e aferir o impacto destas na população. 

  Propõe-se ainda a criação de dispositivos que facilitem a recolha e tratamento de 

informação agilizando a produção de diagnósticos, dando suporte à avaliação, dando 

visibilidade às realidades sociais do concelho e às intervenções produzidas e promovendo a 

troca de informação entre os parceiros e entre estes e a população. 

A Rede Social assenta num conjunto de princípios de ação que garantem a coerência 

da estratégia de intervenção e a funcionalidade do dispositivo criado e das ações 

desenvolvidas no quadro do Programa. 

As ações desenvolvidas no âmbito da Rede Social, bem como o funcionamento de 

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

participação, inovação e igualdade de género. 

  

  

2. O Programa Rede Social no Município de Gavião 

 

O Programa Rede Social encontra-se em curso no Município de Gavião, desde Abril de 

2005, sendo desenvolvido pela Câmara Municipal de Gavião.  

Este Programa tem como objectivo a agregação de esforços e trabalho mútuo, 

baseado na adesão livre por parte de todos os agentes locais, sendo eles a autarquia e 

entidades públicas ou privadas consideradas representativas dos diversos âmbitos de actuação 

social concelhia, que queiram participar, no sentido de erradicar a pobreza e outras formas de 

exclusão social, promovendo e contribuindo para um projecto de desenvolvimento social 

adequado à realidade do concelho. 

 

Fazem parte deste Programa, na condição de Conselho Local de Ação Social de Gavião 

(CLASG):                                 

 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 
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 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 

 

Dentro deste grupo de entidades, surgiu o Núcleo Executivo, constituído por: 

 Câmara Municipal de Gavião  

 Serviço Local da Segurança Social de Gavião  

 Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

 Agrupamento de Escolas de Gavião 

 Centro de Saúde de Gavião 

 União das Freguesias de Gavião e Atalaia 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sôr 

 

O Programa Rede Social é formado por várias etapas: Constituição de um Núcleo 

Dinamizador; Sensibilização dos Parceiros para a Constituição do CLAS; Constituição do CLAS; 

Elaboração do Plano de Trabalho; Pré-Diagnóstico Social; Diagnóstico Social; Plano de 

Desenvolvimento Social; Plano de Ação e Sistema de Informação. 
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III – Caraterização do concelho 

 

1.   Caracterização Geográfica 

 

O concelho de Gavião pertence ao distrito de Portalegre, região do Alentejo e sub-região 

do Alto Alentejo, e tem cerca de 4132 habitantes (INE, Censos 2011). 

É sede de município com 294,59 Km2 de área territorial e está subdividido em quatro 

freguesias: União das Freguesias de Gavião e Atalaia, Belver, Comenda e Margem. 

O município é limitado a oeste e norte pelo município de Mação, a leste por Nisa, a sueste 

pelo Crato, a sudoeste por Ponte de Sôr e a oeste por Abrantes. 

 

Mapa 1 – Mapa do Distrito de Portalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Distritos de Portugal 
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Quadro n.º1 – Densidade Populacional, por Freguesia, no concelho de Gavião 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

 

 

Mapa das Freguesias do concelho de Gavião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Freguesia Área N.º de Habitantes 
Densidade 

Populacional 
(hab/km2) 

União das Freguesias 
de Gavião e Atalaia 

77,88 km2 1747 22,4 

Belver 69,84 km2 684 9,8 

Comenda 90,2 km2 890 9,9 

Margem 56,85 km2 811 14,3 

Fonte: Distritos de Portugal 
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2. Caracterização Demográfica 

 

Quadro n.º2 – Evolução dos Indicadores demográficos do concelho de Gavião (2001-2013) 

Indicadores demográficos 

Período de Referência dos 

dados 

2001 2013 

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

Taxa bruta de natalidade (%0) 3,50 2,30 

Taxa bruta de mortalidade (%0) 23,60 25,50 

Taxa de fecundidade geral (%0) 21,90 13,10 

Índice de Envelhecimento (n.º) 450,00 460,10 

Índice de Dependência de Idosos (n.º) 77,10 69,10 

Índice de dependência de jovens (n.º) 17,10 15,00 

Índice de dependência de total (n.º) 94,30 84,20 

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

Saldo migratório 17,00 -13,00 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

 Segundo os Censos de 2001 a população residente no concelho de Gavião era de 4828 

habitantes, nos últimos censos em 2011 era de 4132 habitantes registando-se, assim, um 

decréscimo da população. 

 A taxa bruta de mortalidade em 2001 era de 23,60, em 2013 era de 25,50 o que 

significa que o número de óbitos aumentou. Por outro lado verifica-se uma redução da taxa de 

bruta de natalidade. A conjugação destes dois indicadores justifica a diminuição da população 

no concelho, bem como o envelhecimento desta. 

 Em relação ao índice de envelhecimento de idosos, segundo os censos de 2011, 

existiam cerca de 460 idosos por cada 100 pessoas com idade compreendida entre os 0-14 

anos, o que significa que o concelho está bastante envelhecido. 

 Este envelhecimento populacional aliado ao aumento da mortalidade e à diminuição 

da natalidade remete para uma taxa de crescimento efetivo negativa de 2,65 no concelho. 



 

 15 

   Diagnóstico Social do Município de Gavião 

 

 Em relação aos movimentos migratórios da população, registou-se um aumento da 

emigração, ou seja, saíram mais indivíduos do que aqueles que entraram, logo o saldo 

migratório, em 2013, é negativo. 

 De seguida apresentamos a pirâmide etária do concelho que reflete os indicadores 

demográficos supramencionados. 

 

Gráfico n.º1 – Pirâmide Etária do concelho de Gavião (Censos 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

A pirâmide etária do concelho de Gavião é uma pirâmide envelhecida, pois a base é 

estreita e o topo mais largo o que reflete uma baixa taxa de natalidade, baixa taxa de 

fecundidade e uma maior esperança média de vida. 

 A faixa etária predominante é a dos adultos (14-65 anos) com 2133 pessoas o que 

representa 54% da população, seguindo-se os idosos (65 ou mais anos) que representam 38% 

da população, e com uma dimensão menor os jovens (0-14 anos) com apenas 8%. 
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IV – Diagnóstico Social 

 

Resultados obtidos: Problemáticas do concelho de Gavião 

 

De seguida, procedemos à apresentação e análise dos problemas identificados no 

concelho de Gavião, por problemática. Esta apresentação é realizada com o intuito de colocar 

em destaque as causas que estão na origem dos problemas do município e as suas 

consequências, os recursos existentes para fazer face aos mesmos, assim como os problemas 

que necessitam de uma resolução mais rápida. 

Os resultados que aqui apresentamos são fruto das reuniões de cada um dos grupos 

de trabalho, divididos por problemáticas, após uma intensa identificação dos problemas e 

análise dos mesmos. 

Este trabalho desenvolvido com cada um destes grupos, em que foi feita uma análise 

aprofundada de cada um dos problemas identificados, será a base da realização do Plano de 

Desenvolvimento Social, onde serão determinadas as estratégias e os meios capazes de fazer 

face aos problemas e necessidades do concelho, em prol de um desenvolvimento social mais 

equilibrado e desejável no concelho de Gavião. 
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EDUCAÇÃO 

 

 

Problemas identificados (pontos fracos do concelho): 

 

 Crescente desresponsabilização dos pais relativamente à vida escolar dos filhos; 

 

 Rede escolar municipal: insuficiência de espaços destinados à prática letiva 

(curricular e de enriquecimento curricular) na Escola Básica de Gavião; 

 

 Desmotivação dos jovens face à realidade escolar; 

 

 Falta de habilitações académicas (nível etário superior). 
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Problemática: Crescente desresponsabilização dos pais relativamente à vida escolar dos 

filhos 

 
Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Gavião; 

 Agrupamento de Escolas de Gavião: 

 Gabinete de Apoio e Mediação Escolar e Social 

 Gabinete de Apoio ao Aluno 

 Equipa da Saúde 

 Participação dos pais/encarregados de educação nas 

atividades letivas e reuniões. 

 Baixa escolaridade dos pais/encarregados de 

educação; 

 Situação profissional dos pais/encarregados de 

educação; 

 Desemprego enquanto fator de desmotivação dos 

pais/encarregados de educação face ao futuro dos 

seus educandos. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Empresas de Formação na área da capacitação 

parental. 

 

 Encerramento das Escolas; 

 Crise económica e social atual. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Alteração do modo de vida e das 

rotinas familiares;  

 Pouco tempo que pais e filhos 

passam juntos;  

 Baixa escolaridade dos pais. 

 

 Insucesso escolar; 

 Perda de interesse e 

despreocupação dos jovens 

quanto às suas tarefas e 

obrigações escolares. 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

5 
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Problemática: Rede escolar municipal: insuficiência de espaços destinados à prática letiva 

(curricular e de enriquecimento curricular) na Escola Básica de Gavião 

  

Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Estabelecimento de parcerias interinstitucionais 

a nível dos equipamentos, nomeadamente, 

Biblioteca Municipal, Biblioteca Escolar, Piscina 

Municipal, entre outras. 

 

 A possibilidade do encerramento das escolas das 

freguesias de Margem e Comenda levará ao 

sobrelotamento do espaço escolar nomeadamente:  

 Sala de convívio para alunos; 

 Sala para atividades extracurriculares; 

 Sala para Componente de Apoio à Família; 

 Sala de reuniões/ sala para atendimento aos pais 

e encarregados de educação; 

 Sala polivalente para desenvolvimento de 

atividades extracurriculares/convívio dos alunos; 

 Auditório; 

 Corte no orçamento do Agrupamento de Escolas de 

Gavião. 

Oportunidades 

(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 

(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Candidaturas a programas comunitários com 

vista ao alargamento do espaço escolar. 

 Cortes orçamentais a nível nacional. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Encerramento da escola primária 

de Vale de Gaviões e transição 

destes alunos para a escola sede; 

 Frequência dos alunos da União de 

Freguesias de Alvega e Concavada; 

 Implementação do Curso 

Profissional – Técnicas de Proteção 

Civil – com equivalência ao ensino 

secundário. 

 Aumento significativo de 

alunos na escola sede do 

Agrupamento de Escolas de 

Gavião; 

 Sobrelotação de alguns 

espaços; 

 Insuficiência de determinados 

espaços escolares (ex. 

refeitório e sala de convívio). 

 

 

 

Média  

 

 

 

 

4 
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Problemática: Desmotivação dos jovens face à realidade escolar 

 
Análise SWOT 

 

 
Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Cursos profissionais e vocacionais; 

 Acompanhamento psicológico; 

 Agrupamento de Escolas de Gavião: 

 Gabinete de Apoio e Mediação Escolar e Social 

 Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

 Equipa da Saúde 

 Apoios extracurriculares; 

 Salas de Estudo, nomeadamente, às disciplinas de 

Português e Matemática. 

 Aumento do número de alunos, principalmente, no 

1.º ciclo derivado ao possível encerramento das 

escolas das freguesias de Margem e Comenda; 

 Pouco envolvimento dos pais na vida escolar dos 

filhos. 

 

 

Oportunidades 

(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 

(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Candidaturas a programas do Ministério da 

Educação. 

 

 Acesso generalizado aos meios de comunicação que 

leva à desmotivação dos jovens pois tem acesso 

fácil a tudo; 

 Dificuldade de integração no mercado de trabalho; 

 Desmotivação dos professores causada pelas 

condições de trabalho/familiares impostas pelo 

processo de colocação dos professores. 

 
Causas 

 
Consequências 

Dificuldade 
de 

resolução 
(baixa, 
média, 

alta) 

Gravidade 
(de 1 a 5, 
sendo o 5 

o mais 
grave) 

 Desinteresse dos jovens relativamente a alguns 

programas e matérias lecionadas; 

 O insucesso escolar e a falta de vocação de 

alguns alunos que por sua vez, pode levar a sua 

desmotivação; 

 Fraco rendimento escolar. 

 

Alta 5 
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 Alguns métodos e técnicas de comunicação 

utilizadas pelos professores; 

 Aumento da carga horária tanto na escola 

como na realização de atividades 

letivas/escolares;  

 

 O estilo de vida e alguns comportamentos 

adotados pelos jovens principalmente na 

adolescência, tais como: 

 Saídas noturnas 

 Excessiva preocupação com a vida social e 

desvalorização da escola  

 Utilização abusiva das tecnologias de 

informação e comunicação; 

 

 Contexto familiar no qual os jovens estão 

inseridos que muitas vezes influencia o 

interesse e desempenho dos seus educandos;- 

Fraco rendimento escolar; 

 

 Fraco incentivo dos pais para que os filhos 

invistam no percurso académico, em parte, 

devido as dificuldades económicas que 

enfrentam;  

 

 Atual situação socioeconómica do país e 

consequente desmotivação dos jovens quanto 

ao seu futuro.  
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Problemática: Falta de habilitações académicas de nível superior 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Atribuição de bolsas de estudo, aos alunos que 

ingressem no Ensino Superior, por parte do 

Município de Gavião; 

 Boas acessibilidades do concelho. 

 

 Baixos recursos económicos das famílias que 

condicionam o pagamento dos estudos dos filhos. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Proximidade dos Estabelecimentos de Ensino 

Superior; 

 Parcerias estabelecidas entre o Agrupamento de 

Escolas de Gavião e os Institutos Politécnicos de 

Portalegre e Castelo Branco; 

 Programa de Ingresso no Ensino Superior – 

Maiores de 23; 

 Cursos de Especialização Tecnológica (CET’s). 

 

 Falta de oportunidades de emprego; 

 Desvalorização da aprendizagem por parte das 

famílias. 

 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, sendo 

o 5 o mais 
grave) 

 Baixos recursos económicos das 

famílias; 

 Desmotivação dos jovens e o 

desinvestimento na vida escolar. 

 

 

 Reduzido número de alunos a 

frequentar o ensino superior. 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

2 
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Problemática: Encerramento da escola de Vale de Gaviões e risco de encerramento da Escola 

de Comenda (e consequente isolamento das crianças do jardim-de-infância dessas 

localidades) 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Tomadas de Posição por parte do Município de 

Gavião e Juntas de Freguesia, Conselho Geral da 

Agrupamento de Escolas de Gavião, Associação de 

Pais e Encarregados de Educação de Gavião, e 

comunidade em geral; 

 Incentivos à fixação de famílias jovens ao nível da 

habitação e natalidade por parte do Município. 

 Baixa taxa de natalidade; 

 Poucas ofertas de emprego; 

 Aumento do desemprego. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Ministério da Educação.  Encerramento de serviços públicos que leva à não 

fixação da população; 

 Políticas levadas a cabo pelo Ministério da Educação; 

 Desertificação. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Número insuficiente de alunos nas 

escolas de Comenda e Vale de 

Gaviões.  

 

 Isolamento das crianças do 

Jardim de Infância de Vale de 

Gaviões. 

 

 

Alta  

 

 

 

 

4 
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PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

1º. Desmotivação dos jovens face à realidade escolar; 

 

2º. Crescente desresponsabilização dos pais relativamente à vida escolar dos filhos; 

 

3º. Rede escolar municipal: insuficiência de espaços destinados à prática letiva 

(curricular e de enriquecimento curricular) na Escola Básica de Gavião; 

 

4º. Encerramento da Escola de Vale de Gaviões e risco de encerramento das 

crianças dos jardins-de-infância dessas localidades; 

 

5º. Falta de habilitações académicas (nível etário superior). 
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Análise Síntese da Educação 

 

 

Segundo dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, o concelho de Gavião 

está bastante envelhecido, sendo o seu índice de envelhecimento populacional no ano de 

2013 de 460,1 o que significa que existem cerca de 460 idosos por cada 100 jovens (Gráfico 

n.º3, em anexo). 

Por outro lado a taxa bruta de natalidade, no mesmo ano, no concelho era de 2,3 %0, 

ou seja, nasceram, anualmente, cerca de 2 crianças por cada 1000 habitantes.  

De acordo com estes dados estatísticos verifica-se que a população do concelho está 

cada vez mais envelhecida e nascem cada vez menos crianças o que vai condicionar o 

funcionamento das escolas primárias situadas nas freguesias de Margem e Comenda.  

Segundo a lista divulgada pelo Ministério da Educação em Junho 2014 para o ano 

letivo 2014/2015 a Escola Primária de Vale de Gaviões tem ordem para encerrar o que significa 

que os doze alunos daquela escola vão ser integrados na Escola Sede do Agrupamento de 

Escolas de Gavião (Quadro n.º3, em anexo). 

A Escola Sede tem capacidade para absorver estes alunos, contudo deixaria de a ter 

caso a Escola Primária de Comenda também encerra-se uma vez que seriam mais catorze 

alunos o que poderia levar ao sobrelotamento do espaço escolar. 

No entanto importa referir que, atualmente, já existe uma insuficiência de espaços, 

que não afeta diretamente a prática letiva, mas que condiciona o normal funcionamento de 

outras atividades, apoios e serviços prestados. 

A nível das atividades extracurriculares, também, existem carências, nomeadamente, a 

necessidade de uma sala polivalente para o desenvolvimento destas atividades, bem como 

uma sala de convívio para alunos. 

Salienta-se, ainda, a insuficiência de gabinetes de trabalho para o pessoal docente, 

nomeadamente, para atendimento a pais e encarregados de educação, sendo que existem 44 

docentes torna-se difícil conciliar horárias e salas para os atendimentos referidos. Além disso 

outros técnicos, como por exemplo, psicólogos necessitam de espaço adequado para o 

desenvolvimento das sessões com as crianças/jovens, o que por vezes se torna complicado, 

pois não existem salas vagas.  

Mais se acrescenta a necessidade de um auditório para desenvolvimento de outras 

atividades de interesse para a comunidade escolar. 
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Outro problema que advém do facto do encerramento da Escola Primária de Vale de 

Gaviões é o consequente isolamento das crianças do Jardim-de-Infância da mesma freguesia. 

A crescente desresponsabilização dos pais relativamente à vida escolar dos filhos foi 

outra problemática identificada. Este problema pode estar relacionado com a baixa taxa de 

escolaridade ou com a situação profissional (desemprego) enquanto fator de desmotivação 

dos pais e encarregados de educação face ao seu futuro e dos seus filhos ou educandos. 

Se por um lado se tem sentido esta desresponsabilização por parte dos pais, por outro, 

também se tem verificado uma desmotivação dos jovens face à realidade escolar, o que 

poderá estar relacionado com o insucesso escolar. A instabilidade característica da 

adolescência pode conduzir à rejeição da escola e dos estudos e ao aumento da indisciplina, os 

estilos de vida adotados pelos jovens (saídas noturnas frequentes, tempo passado nas redes 

sociais e jogos de computador, entre outros) podem dificultar a conciliação entre as exigências 

escolares e os comportamentos sociais atuais, encarando as atividades escolares como pouco 

estimulantes e trabalhosas. 

Outra problemática identificada foi a falta de habilitações académicas a nível superior 

(Quadro n.º4, em anexo), a qual poderá estar relacionada com a questão anteriormente 

referida, assim como os baixos recursos económicos das famílias, o que condiciona o 

pagamento de todas as despesas associadas aos estudos dos filhos, e a desvalorização do 

percurso académico por parte destas; e ainda as fracas expetativas dos jovens face ao seu 

futuro.  
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EMPREGO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO 

 

 

Problemas identificados (pontos fracos do concelho) 

 

 Falta de ofertas de emprego; 

 

 Baixa qualificação/formação profissional e escolar; 

 

 Subaproveitamento das unidades de alojamento e restauração do concelho; 

 

 Falta de tecido empresarial; 

 

 Falta de dinamismo a nível agroflorestal; 
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Problemática: Falta de ofertas de emprego 

 
Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Programas e Iniciativas do Instituto de Emprego 

e Formação Profissional: 

 Incentivo Emprego 

 Apoio à Contratação por via do reembolso 

TSU 

 Medida Estimulo 2013 

 Incentivo à aceitação de ofertas de emprego 

 Estágios Emprego 

 Contrato Emprego Inserção 

 Contrato Emprego Inserção + 

 Programa Vida Emprego 

 Empresas de Inserção 

 Programa de Apoio ao Empreendedorismo e 

à Criação do Próprio Emprego 

 Investimento na formação e qualificação da 

população; 

 Ocupação Municipal Temporária de Jovens. 

 Dificuldade em manter o comércio e serviços; 

 Baixa qualificação profissional; 

 Reduzido poder de compra; 

 Envelhecimento populacional; 

 Desertificação. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Programas comunitários de financiamento.  Crise económica e social atual; 

 Deslocalização de serviços públicos. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, 
média, alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 
sendo o 5 

o mais 
grave) 

 Fraco tecido empresarial; 

 Baixas habilitações literárias; 

 Crise económica e social atual; 

 Incapacidade das 

instituições/empresas em abrir 

novos contratos; 

 Fraco espírito empreendedor. 

 Desestruturação familiar; 

 Carências económicas das famílias; 

 Surgimento de comportamentos 

desviantes (toxicodependência, 

alcoolismo, marginalidade) 

 Aumento de situações de risco social 

(maus tratos a crianças, negligência, 

entre outros); 

 Situações de pobreza e exclusão social; 

 Dependência de apoios estatais.   

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

5 
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Problemática: Baixa qualificação/formação profissional e escolar 

 
Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Existência de várias entidades formadoras, tais 

como, Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, Profiforma, Agrupamento de Escolas de 

Gavião, Sindicatos, entre outras; 

 Investimento em ações de formação; 

 Atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino 
superior. 

 Desmotivação face à realidade escolar; 

 Baixa escolaridade da população ativa; 

 Fraca adesão da população a ações de formação 
profissional. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Programa de Ingresso ao Ensino Superior – Maiores 

de 23; 

 Existência de ofertas formativas; 

 Centro para Qualificação e Ensino Profissional; 

 Candidaturas a fundos comunitários; 

 Ministério da Educação (Cursos Vocacionais). 

 Fraca densidade populacional; 

 Situação socioeconómica difícil das famílias. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Baixas expetativas e motivações da 

população; 

 Falta de motivação da população em 

aumentar as qualificações profissionais; 

 Dimensão populacional do concelho 

(condiciona a realização de cursos 

profissionais); 

 Escassez de ofertas de emprego que 

desmotiva a população em investir na 

sua formação; 

 Existência de trabalhos sazonais que 

não exigem mão-de-obra qualificada. 

 Aumento do desemprego; 

 Maior dificuldade na 

obtenção de emprego; 

 Renumerações mais baixas/ 

mão-de-obra mais barata. 

Baixa 2 
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Problemática: Subaproveitamento das unidades de alojamento e restauração do concelho 
 

 
Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Atrações turísticas do concelho a nível natural e 

arquitetónico, nomeadamente: 

- Museu do Sabão 
- Museu de Domingos da Vinha 
- Igrejas e capelas 
- Miradouros  
- Pelourinho, Cruzeiro e Coreto de Gavião 
- Percursos Pedestre “Arribas do Tejo” 
- Corredor Ecológico das Ribeiras de Alferreireira e 
Barrocas 
- Praia Fluvial do Alamal 
- Parque de Merendas da Ribeira da Venda 
- Festas Religiosas 
- Feira Medieval de Belver 
- Gastronomia de Gavião   

 

 Proximidade de outros pontos de interesse turístico; 

 Boa localização geográfica; 

 Aposta na divulgação das potencialidades turísticas do 

concelho por parte do Município. 

 Falta de pessoas para investir na área do turismo; 

 Falta de espaços e atividades noturnas; 

 Falta de divulgação das unidades hoteleiras e de 

restauração; 

 Fraca dinamização da pousada do Inatel da Praia 

do Alamal. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Boas acessibilidades ao concelho; 

 Programas de incentivo à criação de empresas; 

 Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre. 

 Colocação de pórticos; 

 Preços elevados praticados pela hotelaria 

existente. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 
sendo o 5 

o mais 
grave) 

 Falta de empresas interessadas em 

investir ao nível do alojamento e 

restauração; 

 Fraca densidade populacional; 

 Envelhecimento populacional. 

 Insuficiência de unidades de 

alojamento e restauração; 

 Preços elevados das estadias a 

nível das unidades de alojamento. 

 

Alta 5 
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Problemática: Falta de Tecido Empresarial 

 
Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Boas acessibilidades ao concelho; 

 Boa localização geográfica; 

 Existência de recursos naturais que podem ser 

aproveitados e explorados para o 

desenvolvimento do turismo; 

 Existência de apoios e incentivos às empresas por 

parte do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional. 

 Desconhecimento dos empresários face aos apoios 

existentes; 

 Falta de investidores a nível empresarial no 
concelho. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Candidaturas a programas comunitários. 

 

 Crise económica e social atual. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, 
média, alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Predomínio de empresas de 

pequena dimensão (empresas 

familiares); 

 Fracos recursos económicos das 

empresas locais; 

 Pesada carga fiscal das empresas; 

 Crise económica e social atual; 

 Baixa cultura empresarial; 

 Fraca iniciativa privada; 

 Falta de formação para o 

empreendedorismo. 

 

 Falta de oferta de emprego; 

 Estagnação económica do concelho; 

 Êxodo rural da população ativa 

 Emigração; 

 Desertificação; 

 Envelhecimento e dependência da 

população idosa; 

 Insucesso de algumas empresas, 

devido a situações de dívida à 

Segurança Social e às Finanças. 

Alta 4 
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Problemática: Falta de Dinamismo a Nível Agroflorestal 
 

 
Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Existência de Associações no Concelho, 

nomeadamente: 

- Junta de Agricultores da Ribeira, de Margem e da 

Venda; 

- Associação de Produtores Florestais do Município 

de Gavião; 

- Associação de Produtores Florestais de Belver. 

 

 Falta de Associativismo; 

 Pouco acompanhamento técnico; 

 Pouca divulgação do trabalho desenvolvido pelas 

Associações de Produtores; 

 A estrutura fundiária, principalmente na zona 

norte do concelho. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Apoios ao sector rural.  Burocracia exigente; 

 Dificuldade de acesso aos apoios agroflorestais. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, sendo 

o 5 o mais 
grave) 

 Individualismo por parte dos 

proprietários, devido ao valor 

sentimental dos seus terrenos; 

 Complexidade da burocracia, 

nomeadamente dificuldade em alterar o 

nome dos proprietários das terras; 

 Exigente burocracia nas candidaturas a 

apoios agroflorestais;  

 Falta de união entre os agricultores no 

regadio de Margem, e consequente 

falta de limpeza dos terrenos por parte 

destes. 

 Degradação da floresta e 

do espaço agrícola; 

 Abandono da 

propriedade/terreno; 

 Risco de incêndio. 

Média 3 
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PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

1º. Baixo tecido empresarial; 

 

2º. Subaproveitamento das unidades de alojamento e restauração do concelho; 

 

3º. Falta de ofertas de emprego; 

 

4º. Falta de dinamismo a nível agroflorestal; 

 

5º. Baixa qualificação/formação profissional e escolar. 
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Análise Síntese do Emprego, Formação Profissional e Desenvolvimento 

Económico 

 

Um dos problemas identificados no concelho de Gavião, na área do Emprego, 

Formação Profissional e Desenvolvimento Económico foi a falta de ofertas de emprego.  

Segundo dados estatísticos do IEFP pode-se verificar o aumento do número de 

desempregados no concelho entre o período de 2010 e 2013 (gráfico n.º4, em anexo). 

A Câmara Municipal de Gavião, em articulação com o Instituto de Emprego e 

Formação de Ponte de Sôr, tem feito candidaturas aos apoios existentes no sentido de 

diminuir o número de pessoas desempregadas no concelho.  

O Município tem, ainda, um programa de Ocupação Municipal Temporária para Jovens 

de forma a proporcionar uma ocupação, contacto e experiência em contexto laboral aos 

jovens até aos 30 anos. 

Outra problemática identificada foi a baixa qualificação profissional, a qual está 

relacionada com o nível de escolaridade da população (gráfico n.º5 e quadro n.º5, em anexo), 

sendo que cerca de 17% da população não tem nenhum nível de escolaridade, e cerca de 42% 

tem o primeiro ciclo do ensino básico. 

De salientar que no concelho existe um investimento na área das ações de formação e 

qualificação da população por parte da empresa Profiforma, do Instituto de Emprego e 

Formação de Ponte de Sôr, e o Agrupamento de Escolas de Gavião. 

Outro problema identificado foi o subaproveitamento das unidades de alojamento e 

restauração do concelho de Gavião. No concelho existem seis unidades de alojamento, três na 

freguesia de Gavião e três na freguesia de Belver, e oito restaurantes, seis na freguesia de 

Gavião, um na freguesia de Belver e outro na freguesia de Margem (quadro n.º6, em anexo).  

Contudo as unidades de restauração são consideradas insuficientes, pois não existe 

serviço de jantar, ou seja não existem restaurantes abertos à noite em todo o concelho, a não 

ser por marcação. A nível do alojamento é de salientar os preços elevados das estadias. 

O baixo tecido empresarial é outro problema que afeta o concelho a nível do 

desenvolvimento económico, sendo que a maioria das empresas instaladas são empresas de 

pequena dimensão, ou seja, empresas familiares.  

Segundo dados estatísticos do INE, em 2011 existiam um total de 250 empresas no 

concelho de Gavião, sendo que 243 tinham ao serviço menos de 10 pessoas, e 7 empregavam 

entre 10 a 49 pessoas (Gráfico n.º6, em anexo).  
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Os setores de atividade económica que predominam nas empresas do concelho são a 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; as indústrias transformadoras; a 

construção; o comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos; 

e o alojamento, restauração e similares (Quadro n.º7 e gráfico n.º7, em anexo). 

 A falta de dinamismo a nível agroflorestal foi outra problemática identificada, a qual 

está relacionada com a falta de espírito associativo dos agricultores e produtores florestais, 

pouco acompanhamento técnico e divulgação do trabalho desenvolvido pelas Associações de 

Produtores Florestais, e a estrutura do tipo fundiária, principalmente, na zona norte do 

concelho. 
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SAÚDE, AÇÃO SOCIAL e HABITAÇÃO 

 

 

Problemas identificados (pontos fracos do concelho): 

 

 Sustentabilidade das IPSS em causa, pela dificuldade na obtenção de novos 

acordos de cooperação (por concurso) ou alargamento dos atuais aos lugares 

criados através da construção/adaptação/ampliação de novas residências/edifícios 

existentes; 

 

 Dificuldade de acesso a cuidados de saúde na sequência da falta de meios de 

transporte para deslocação a consultas e realização de meios complementares de 

diagnóstico; 

 

 Falta de recursos humanos (médicos) no Concelho; 

 

 Falta de habitação social; 

 

 Aumento de famílias com carências ao nível das necessidades básicas; 

 

 Isolamento social das pessoas principalmente as mais idosas nas freguesias do 

concelho; 

 

 Respostas insuficientes às necessidades dos idosos tendo em conta a sua 

dependência; 

 

 Falta de oportunidades para a fixação da população jovem; 

 

 Desestruturação familiar (com efeitos no sucesso escolar e no comportamento 

social); 

 

 Respostas insuficientes na área da saúde mental; 
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Problemática: Sustentabilidade das IPSS em causa, pela dificuldade na obtenção de novos acordos 

de cooperação (por concurso) ou alargamento dos atuais aos lugares criados através da 

construção/adaptação/ampliação de novas residências/edifícios existentes; 

 
 

Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

concelho: 

 Santa Casa da Misericórdia de Gavião: 

   Lar Nossa Senhora dos Remédios – Gavião 

              Lar Nossa Senhora das Necessidades - Comenda 

 Centro Social Belverense; 

 Centro Social de Margem; 

 Aumento da dependência da população idosa; 

 Isolamento social e geográfico da população idosa, 

principalmente, na freguesia de Belver; 

 Parcos recursos económicos da população idosa; 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Acordos de Cooperação da Segurança Social;  Dificuldade de obtenção de novos acordos de 

cooperação ou alargamento dos atuais lugares 

criados; 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, 
média, alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Falta de novos acordos de 

cooperação ou alargamento dos 

atuais lugares criados; 

 

 

 Aumento da dependência da 

população idosa; 

 Isolamento social e solidão; 

 População idosa sem capacidade 

para custear as despesas com Lar, 

permanecendo em casa, sem 

condições; 

 Falta de sustentabilidade das 

Instituições, pondo em causa o 

apoio social prestado aos idosos e 

a manutenção dos postos de 

trabalho. 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

5 
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Problemática: Dificuldade de acesso a cuidados de saúde na sequência da falta de meios de 

transporte para deslocação a consultas e realização de meios complementares de diagnóstico 

 
Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Consultas de Telemedicina; 

 Bombeiros Municipais de Gavião; 

 Câmara Municipal de Gavião (através do Serviço 

de Transporte para deslocação a consultas para 

famílias carenciadas); 

 Serviço Local da Segurança Social (guias de 

transporte); 

 Boas acessibilidades a nível da rede viária; 

 Maior proximidade geográfica com o Hospital de 

Abrantes (28 km) em relação ao Hospital Distrital 

de Portalegre (56 km). 

 Insuficiência de meios de transporte para deslocação 

ao hospital da capital de distrito; 

 Falta de meios de transporte públicos para 

deslocação a consultas e realização de meios 

complementares de diagnóstico a outros hospitais. 

  

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Sistema Nacional de Saúde - Transporte não 

urgente de doentes. 

 

 Crise económica atual que condiciona o acesso aos 

cuidados de saúde; 

 Sistema Nacional de Saúde - Cortes ao nível do 

financiamento dos transportes para deslocação a 

consultas e exames de diagnóstico; 

 Centralização dos cuidados de saúde no Hospital 

Distrital de Portalegre. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de 

resolução 
(baixa, 
média, 

alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 
sendo o 5 

o mais 
grave) 

 Baixa densidade populacional; 

 Reduzido poder económico da 

população; 

 Distância significativa entre o 

concelho e os hospitais (Portalegre, 

Elvas, Évora, ou outros) para onde são 

encaminhados os utentes para 

consultas e meios de diagnóstico. 

 

 Diminuição da vigilância médica; 

 Dificuldade de acesso aos cuidados de 

saúde por falta de recursos 

económicos para fazer face a estas 

despesas; 

 Agravamento do estado de saúde dos 

utentes; 

 Sobrecarga financeira, sobretudo, 

para a população mais desfavorecida. 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

4 
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Problemática: Falta de recursos humanos (médicos) no Concelho 

 
Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Centro de Saúde de Gavião; 

 Extensões do Centro de Saúde Gavião; 

 Unidade Móvel de Saúde. 

 Número insuficiente de médicos de família para dar 

resposta às necessidades da população, com tendência 

a agravamento devido ao pedido de reforma por parte 

dos médicos. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Novas contratualizações sem termo; 

 Incentivos à deslocação e fixação dos 

profissionais de saúde. 

 Dificuldade de fixação dos profissionais de saúde 

(médicos) no interior do país. 

 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Interioridade do concelho. 

 

 Dificuldade de acesso aos cuidados de 

saúde; 

 Diminuição da vigilância médica; 

 Agravamento do estado de saúde dos 

utentes. 

 

 

Alta 

 

 

 

 

5 
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Problemática: Falta de Habitação Social 

 

Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Programa Gavião Jovem: Apoio à Habitação; 

 Existência de casas degradadas que podem ser 

recuperadas. 

 

 

 

 

 Carência ao nível das condições de habitabilidade de 

algumas famílias; 

 Existência de pedidos de apoio ao nível de obras de 

recuperação e melhoramento das condições 

habitacionais;  

 O preço das rendas face ao rendimento disponível 
das famílias. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Possibilidade de aproveitar os alojamentos 

disponíveis no mercado; 

 Incentivos à reabilitação urbana. 

 

 

 

 

 Estigma criado face aos bairros sociais; 

 Aumento das situações de pobreza e do nível de 

endividamento das famílias; 

 Aumento da taxa de desemprego e consequente 

diminuição do rendimento dos agregados familiares; 

 Concentração de problemáticas que acentuam a 

vulnerabilidade e o risco social das comunidades que 

aí residem; 

 Perceção por parte da população em geral, de que a 

habitação social é uma resposta de caracter 

definitivo e não transitório, visando fazer face a 

situações de emergência; 

 Conjuntura socioeconómica do país que conduz a 

menores investimentos. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, 
média, alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Falta de libertação das verbas do 

programa PROHABITA aprovados em 

candidatura. 

 Carências habitacionais e falta de 

condições de habitabilidade 

básicas. 

Alta 

 

3 
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Problemática: Aumento de famílias com carências ao nível das necessidades básicas 

 

Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Apoios da Segurança Social: 

- Cantina Social; 

- Géneros alimentares; 

- Rendimento Social de Inserção; 

Santa Casa da Misericórdia: 

- Banco Alimentar; 

- Banco de excedentes; 

 Programas Ocupacionais do IEFP; 

 Autarquia, através do serviço de transporte para a 

população desfavorecida (deslocação para 

consultas); 

 Paróquia de Gavião – Conferência de São Vicente 

de Paulo (géneros alimentares). 

 

 Famílias em situação de carência económica com 

vergonha de pedir apoio; 

 Aumento do desemprego; 

 Dependência das famílias face aos apoios recebidos. 

 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Programas do Instituto da Segurança Social, I.P. 

 

 Atual crise económica e social. 

 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Aumento do desemprego; 

 Atual crise económica e social. 

 

 Carências a nível da 

alimentação; 

 Dificuldade de acesso aos 

cuidados de saúde; 

 Dificuldade em pagar despesas 

de água, gás e eletricidade 

comprometendo o acesso a 

estes bens. 

 

Média 

 

 

3 
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Problemática: Isolamento social das pessoas principalmente as mais idosas nas freguesias do 

concelho 
 
 
 

Análise SWOT 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Apoios do Município: 

- Universidade Sénior;  

- Cartão Municipal do Idoso; 

- Programa Amena Cavaqueira; 

- Festa dos Séniores; 

 Organização de Passeios para Séniores pelas 

Juntas de Freguesia; 

 Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

concelho (Santa Casa da Misericórdia de Gavião, 

Centro Social Belverense e Centro Social de 

Margem); 

 Associações Recreativas e Culturais; 

 Apoio Domiciliário e Unidade Móvel de Saúde; 

 Serviço Local da Segurança Social. 

 

 Fracos recursos económicos das famílias para 

suportarem as despesas dos idosos nas Instituições 

Sociais; 

 Falta de Apoio familiar; 

 Dispersão geográfica, principalmente na freguesia de 

Belver; 

 Fraca rede de transportes; 

 Fracos recursos económicos da população idosa. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Programas do Ministério da Solidariedade e 

Segurança Social (Ex. Programa de Apoio 

Integrado ao Idoso e PROGRIDE); 

 Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados; 

 Existência de camas de emergência e de carência 

protocoladas entre a Segurança Social e as 

Instituições do distrito. 

 Listas de espera das Instituições Sociais; 

 Dificuldades de algumas famílias; 

 Falta de Apoio Familiar; 

 Desresponsabilização da família em relação aos seus 

idosos; 

 Cortes da Segurança Social nas comparticipações às 

Instituições e como consequência a dificuldade das 

famílias em suportar o restante da mensalidade. 
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Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Alterações sociais e familiares; 

 Limitações pessoais; 

 Falta de suporte e assistência 

familiar; 

 Movimentos migratórios. 

 Isolamento e exclusão social; 

 Solidão; 

 Agravamento do estado de saúde 

dos idosos; 

 Aumento do grau de dependência 

dos idosos. 

 

Média 

 

 

 

4 
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Problemática: Respostas insuficientes às necessidades dos idosos tendo em conta a sua 

dependência 

 
 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Instituições Particulares de Solidariedade Social 

do concelho: 

 Santa Casa da Misericórdia de Gavião; 

 Centro Social Belverense; 

 Centro Social de Margem; 

 

 Bombeiros Municipais de Gavião. 

 

 Falta de meios de transporte para pessoas com 

mobilidade reduzida por parte das Instituições 

Sociais; 

 Necessidade de equipamentos e de obras de 

melhoramento das condições de segurança e 

mobilidade de pessoas portadoras de deficiência 

física-motora ou pessoas com dificuldade 

decorrente do processo de envelhecimento ou de 

doenças crónicas debilitantes. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados; 

 Programas do Ministério da Solidariedade e 

Segurança Social; 

 Candidaturas a Fundos Comunitários. 

 

 Sobrelotação das Instituições Sociais; 

 Falta de Apoio Familiar. 

 

 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, 
média, alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Alterações sociais e familiares; 

 Incapacidade económica e financeira 

das entidades para aquisição de 

equipamento para grandes 

dependentes. 

 

 Baixa qualidade de vida; 

 Mobilidade reduzida das pessoas 

idosas; 

 Isolamento social e solidão; 

 Agravamento das condições de 

saúde. 

 

 

Média 

 

 

 

 

 

4 
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Problemática: Falta de oportunidades para a fixação da população jovem 

 
 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Existência de loteamento municipal; 

 Programa Gavião Jovem- Programa de Apoio a 

Fixação de Famílias Jovens:  

- Apoio à Natalidade; 
- Apoio à Habitação; 
 

 Boa localização geográfica do concelho. 

 Preços elevados das habitações no concelho; 

 Falta de ofertas de emprego. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Boas acessibilidades ao nível das redes viárias; 

 Existência de comércio e serviços nos concelhos 

limítrofes. 

 

 Especulação Imobiliária;  

 Crise económica e social atual; 

 Desemprego. 

 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Falta de ofertas de emprego. 

 

 Movimentos migratórios; 

 Desertificação; 

 Envelhecimento da população. 

 

 

Alta 

 

 

 

5 
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Problemática: Desestruturação familiar com efeitos no sucesso escolar e comportamento 

social 

 

Análise SWOT 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Comissão e Proteção de Crianças e Jovens de 

Gavião; 

 Equipa Local Intervenção Precoce; 

 Gabinete de Ação Social do Município; 

 Serviço Local da Segurança Social; 

 Equipa do Rendimento Social de Inserção; 

 Agrupamento de Escolas de Gavião (Equipa 

Multidisciplinar); 

 Parceria entre o Agrupamento de Escolas de 

Gavião e o Centro de Recuperação Infantil de 

Ponte de Sôr (CRIPS). 

 

 Instabilidade profissional dos pais; 

 Aumento do desemprego; 

 Baixos recursos económicos das famílias. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Ponte 

de Sôr (CRIPS); 

 Ministério da Educação (candidaturas a 

programas). 

 

 Desemprego; 

 Crise económica e social atual. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, 
média, alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 
sendo o 5 

o mais 
grave) 

 Carências emocionais e afetivas; 

 Distância entre os elementos da família 

(falta de tempo dos pais e falta de 

dialogo); 

 Desemprego; 

 Dificuldades financeiras; 

 Consumo de álcool e drogas; 

 Desenvolvimento de distúrbios do 

comportamento e da 

personalidade dos filhos; 

 Comportamentos desviantes; 

 Frustração e sentimento de 

insegurança afetiva e emocional; 

 Desmotivação e insucesso escolar. 

 

 

 

 

Alta  

 

 

 

 

4 
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 Divórcios e separações; 

 Violência Doméstica; 

 Falta de motivação e desvalorização dos 

pais em relação ao percurso e sucesso 

escolar dos filhos. 
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Problemática: Respostas insuficientes na área da saúde mental 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Centro de Saúde de Gavião (através do 

encaminhamento dos utentes para médicos desta 

especialidade). 

 Falta de serviços e equipamentos na área da saúde 

mental; 

 Falta de recursos humanos na área da saúde 

mental. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Centros de Recuperação Infantil; 

 Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

com Deficiência Mental (APPACDM); 

 Cooperativas de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

com Incapacidades (CERCI’s); 

 Apoios Sociais Destinados às Pessoas com Demências 

do Foro Mental ou Psiquiátrico. 

 

 Falta de especialistas da área da saúde mental a 

nível do distrito de Portalegre. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 
sendo o 5 

o mais 
grave) 

 Falta de serviços e equipamentos na 

área da saúde mental; 

 Falta de recursos humanos na área 

da saúde mental. 

 

 Abandono, isolamento e solidão 

das pessoas com problemas a nível 

da saúde mental; 

 Fraca qualidade de vida; 

 Desestruturação familiar; 

 Agravamento do estado de saúde; 

 Encaminhamento de doentes do 

foro mental, por parte da 

Segurança Social, para as 

estruturas residenciais para idosos. 

 

Alta 

 

5 
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PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

1º. Sustentabilidade das IPSS em causa, pela dificuldade na obtenção de novos 

acordos de cooperação (por concurso) ou alargamento dos atuais aos lugares 

criados através da construção/adaptação/ampliação de novas 

residências/edifícios existentes; 

 

2º. Isolamento social das pessoas idosas principalmente as mais idosas nas 

freguesias; 

 

3º. Respostas insuficientes às necessidades dos idosos tendo em conta a sua 

dependência; 

 

4º. Dificuldade de acesso a cuidados de saúde na sequência da falta de meios de 

transporte para deslocação a consultas e realização de meios complementares 

diagnóstico; 

 

5º. Falta de oportunidades para a fixação da população jovem; 

 

6º. Respostas insuficientes na área da saúde mental; 

 

7º. Aumento do número de famílias com carências ao nível das necessidades 

básicas; 

 

8º. Falta de recursos humanos (médicos) no concelho; 

 

9º. Desestruturação familiar, com efeitos no sucesso escolar e no comportamento 

social; 

 

10º. Falta de habitação social. 
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Análise Síntese da Saúde, Ação Social e Habitação 

 

 

Na área da saúde foram identificadas várias problemáticas, dando especial atenção à 

dificuldade que a população sente relativamente ao acesso aos cuidados de saúde por não ter 

meios de transporte para deslocação a consultas e realização de meios complementares de 

diagnóstico.  

A prestação de cuidados de saúde, no concelho de Gavião ocorria no Hospital de 

Abrantes, para os utentes das Freguesias de Gavião e Atalaia, Belver e Margem. Apenas os 

utentes da freguesia de Comenda eram encaminhados para o Hospital de Portalegre. 

Em 2012, o Ministério da Saúde decidiu encaminhar todos os utentes do concelho para 

o hospital de Portalegre, Elvas e Évora, não tendo em conta as consequências que tal decisão 

iria causar na vida das pessoas o que suscitou um grande descontentamento da população. Os 

utentes do concelho de Gavião eram encaminhados para o Hospital de Abrantes que fica a 28 

km de distância do concelho, atualmente são encaminhados para o Hospital de Portalegre que 

fica a 56 km de distância. Como se pode constatar, os utentes têm de percorrer o dobro da 

distância para serem atendidos. Esta situação coloca graves problemas à população do 

concelho, nomeadamente, a nível de meios de transporte, uma vez que só existe um circuito 

de autocarro para a capital de distrito (quadro n.º13 em anexo). Ainda assim, este horário não 

resolve o problema, uma vez que não há ligação/correspondência deste serviço com os 

circuitos feitos das várias localidades para a sede de concelho, pois a hora de partida do 

autocarro é às 06:30 para Portalegre, enquanto os outros circuitos começam a ser feitos mais 

tarde. Conclui-se, assim, que os transportes públicos entre o concelho de Gavião e Portalegre, 

são deficientes. 

Além disso o serviço de táxi é demasiado dispendioso e muitas pessoas, sem viatura 

própria, ficam impossibilitados de visitar os seus familiares internados. 

Se por um lado, se verifica esta insuficiência no transporte para o Hospital Distrital de 

Portalegre, por outro, também, há falta de meios de transporte para deslocação dos utentes a 

consultas e realização de meios complementares de diagnóstico a fazer noutros hospitais, tais 

como o de Évora, Elvas, ou outros. 

A centralização dos cuidados de saúde no Hospital Distrital de Portalegre condiciona o 

acesso aos mesmos por parte dos utentes, sendo que a maioria da população do concelho é 

idosa, auferindo pensões baixas, não tendo capacidade para suportar as despesas associadas à 
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deslocação a consultas e exames, seja para a capital de distrito ou para outros hospitais, já 

referidos, comprometendo, assim, o estado de saúde das pessoas e o seu consequente 

agravamento. 

A falta de recursos humanos, nomeadamente, médicos foi outro problema identificado 

na área da saúde. No Centro de Saúde de Gavião existem três médicos(as) e nove 

enfermeiros(as) para cerca de 4075 utentes inscritos, o que significa, que em média, existem 

1358 utentes por cada médico. Este número revela uma clara insuficiência de médicos para 

dar resposta às necessidades de uma população cada vez mais envelhecida que carece de 

cuidados de saúde especializados e permanentes. Esta situação pode vir a agravar-se a par 

com os pedidos de reformas dos médicos, uma vez que a captação de novos médicos se torna 

difícil devido à interioridade do concelho. 

Ainda na área da saúde, outro problema identificado foi a insuficiência das repostas na 

área da saúde mental, ou seja, faltam serviços, equipamentos e recursos humanos nesta área, 

não só no concelho, mas também, a nível do distrito. A falta de respostas a nível da saúde 

mental pode trazer implicações na qualidade de vida dos doentes, agravando o seu estado de 

saúde. 

Como já foi referido o concelho de Gavião tem um elevado índice de envelhecimento, 

o que levanta alguns problemas, tais como o isolamento social das pessoas idosas nas 

freguesias do concelho. Contudo, onde este fenómeno é mais visível é na freguesia de Belver 

devido à sua dispersão geográfica. Para agravamento desta situação contribui, em parte, a 

fraca rede de transportes existente. 

Outro problema relacionado com o envelhecimento da população e com o aumento do 

seu grau de dependência é a insuficiência de respostas às necessidades dos idosos por parte 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social. No nosso concelho existem três IPSS’s, a 

Santa Casa da Misericórdia de Gavião, o Centro Social Belverense e o Centro Social de Margem 

(Quadro n.º8 em anexo). Estas instituições prestam apoio a idosos através das valências de 

Estrutura Residencial, Apoio ao domicílio e Centro de Dia. Decorrente do processo de 

envelhecimento, os idosos vão sentido limitações a nível físico e mental, perdendo mobilidade 

e autonomia, tornando-se mais dependentes, o que suscita a necessidade de respostas a este 

nível. Contudo as Instituições, devido à sua incapacidade económica e financeira e com os 

sucessivos cortes de que tem sido alvo, não conseguem prover todos os equipamentos, 

serviços e recursos necessários para dar resposta a grandes dependentes e pessoas com 

mobilidade reduzida. 

Se por um lado nas Instituições faltam meios de transporte para pessoas com 

mobilidade reduzida, por outro carecem de equipamentos e obras de melhoramento das 
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condições de segurança e mobilidade de pessoas com dificuldades decorrentes do processo de 

envelhecimento, portadoras de deficiência físico-motora ou com doenças crónicas 

debilitantes. 

Outro problema identificado foi a sustentabilidade das IPSS em causa, pela dificuldade 

na obtenção de novos acordos de cooperação ou alargamento dos atuais aos lugares criados 

através da construção de novas residências/edifícios. Esta problemática está mais presente no 

Centro Social de Belver, uma vez que após a construção de um novo edifício, debatem-se com 

a dificuldade na obtenção de novos acordos de cooperação. 

Belver é uma das freguesias mais envelhecidas do concelho (gráfico n.º2, em anexo), 

onde o isolamento social das pessoas idosas é mais visível devido à dispersão geográfica da 

mesma. Belver dispõe atualmente de uma IPSS de apoio à população idosa, sendo o principal 

empregador da freguesia, que contempla para além das respostas sociais de apoio domiciliário 

e centro de dia, uma ERPI (Estrutura Residencial para pessoas idosas) com capacidade para 23 

utentes, prestando apoio social a um conjunto de 60 idosos da freguesia. O atual edifício, 

construído há mais de duas décadas, em termos de infra-estruturas em nada corresponde 

àquilo que hoje é legalmente exigível. Perante este facto, o Centro Distrital de Segurança 

Social de Portalegre, nas suas visitas de acompanhamento foi deixando transparecer que se 

teria de escolher uma de duas hipóteses: ou avançava-se para a construção de um novo 

edifício ou o atual teria que fechar portas.  

Como consequência o desprovimento de apoio social da população idosa de Belver, e 

30 postos de trabalho. Sem alternativa possível, decidiu-se avançar para a construção de um 

novo edifício, com o financiamento do Inalentejo (Fundos comunitários) da Câmara Municipal 

de Gavião (Orçamento Municipal) e capitais próprios do Centro Social Belverense, com recurso 

a empréstimo a médio e longo prazo junto da Caixa Geral de Depósitos.  

O primeiro projeto apresentado foi indeferido pela Segurança Social, alegadamente 

por não ser economicamente sustentável, uma vez que apenas se tinha tido em conta as infra-

estruturas e não o aumento da capacidade de resposta. Posteriormente foi submetido e 

aprovado pela Segurança Social, um novo projeto com a criação de 18 novos lugares, 

aumentando assim a capacidade de resposta da ERPI de 23 para 41 camas. 

Os 18 lugares criados não serão a solução, mas irão com certeza contribuir para 

atenuar dois dos principais problemas identificados no anterior e atual diagnóstico: respostas 

insuficientes e isolamento social da população idosa.   

É do conhecimento comum que as IPSS vivem diariamente no limite da 

sustentabilidade e grande parte mantém as suas expectativas de sobrevivência no reforço 

financeiro por parte do Estado e na captação de novos utentes. Sabe-se que o Estado 
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encontra-se, também, limitado em termos de recursos, mas a sua ajuda, o seu apoio é 

imprescindível para a sobrevivência das Instituições, principalmente quando é o principal 

motivador/impulsionador para a mudança. 

No caso específico de Belver, se o Estado não permitir um alargamento do atual 

acordo de cooperação em ERPI, a sustentabilidade do novo edifício ficará em causa, pois é do 

conhecimento comum, que os parcos recursos económicos a par com a atual conjuntura 

económica, não permitirá aos idosos da freguesia custear por si só as despesas em ERPI, 

levando-os a permanecer em casa, muitas vezes sem quaisquer condições, numa situação de 

grande dependência e isolamento geográfico e social.  

Desta forma, todo o esforço realizado pelo Centro Social Belverense em criar melhores 

condições de acolhimento terá sido em vão, pois estará em causa a sustentabilidade do novo 

edifício e da própria instituição. 

A falta de meios de transporte, de equipamentos e de obras de readaptação reflete-se, 

diariamente, na vida das pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente, uma menor 

qualidade de vida, isolamento social e um agravamento das condições de saúde. 

No que concerne às famílias foram identificados dois problemas: o aumento do 

número de famílias com carências ao nível das necessidades básicas e a desestruturação 

familiar com efeitos no sucesso escolar e no comportamento social. 

A atual crise económica que o país atravessa, à qual o nosso concelho não está alheio, 

e o aumento do desemprego está relacionado com o aumento de famílias com carências ao 

nível das necessidades básicas, uma vez que muitas não conseguem fazer face às suas 

dificuldades. Designadamente ao nível da alimentação, dos cuidados de saúde, do pagamento 

de despesas de eletricidade, gás e água, comprometendo, assim, o acesso a estes bens.  

Tendo em conta os dados estatísticos cedidos pelo Serviço Local da Segurança Social 

recorreram e ainda recorrem ao Serviço a nível da Ação Social, em média, 60 famílias 

carenciadas no total do concelho. Em relação às cantinas sociais, existem 14 pessoas a receber 

este tipo de apoio ao nível da alimentação (quadro n.º9, em anexo). Para além deste apoio há 

ainda, o Banco Alimentar que apoia 34 famílias; os Géneros Alimentares fornecidos pela 

Segurança Social que são distribuídos por 14 famílias, e os Géneros Alimentares providos pela 

Conferência de São Vicente de Paulo da Paróquia de Gavião que ajuda cerca de 5 famílias.  

O Rendimento Social de Inserção tem como objetivo assegurar a satisfação das 

necessidades mínimas e, simultaneamente, promover a inserção social e laboral das famílias 

em situação de grave carência económica. No concelho de Gavião existem 49 famílias a 

receber esta prestação, num total de 128 beneficiários (quadro n.º10, em anexo) e (gráficos 
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n.º8 e n.º9, em anexo). Os principais motivos que levam as famílias a requerer esta prestação 

são essencialmente a ausência ou insuficiência de rendimentos e situações de desemprego. 

A desestruturação familiar com efeitos no sucesso escolar e no comportamento social 

foi outro problema identificado. Como já foi referido a atual crise económica que o país 

atravessa criou condições para o aumento do desemprego e a instabilidade profissional das 

famílias. Todas estas situações vão afetar as famílias negativamente, acarretando novos 

problemas no seio familiar, como dificuldades financeiras, consumo de álcool e drogas, 

situações de violência doméstica.  

Todo este rol de situações pode influenciar as relações entre pais e filhos e conduzir ao 

aparecimento de problemas ao nível comportamental, nomeadamente, sentimentos de 

insegurança afetiva e emocional e comportamentos desviantes. A situação de desemprego no 

seio familiar leva a que haja uma falta de motivação e desvalorização dos pais em relação ao 

futuro dos seus filhos, desencorajando o investimento no percurso escolar. 

A falta de oportunidades para a fixação da população jovem foi outra problemática 

identificada que está intimamente relacionada com a falta de ofertas de emprego no concelho.  

Apesar dos esforços levados a cabo pelo Município nesta matéria, através, da criação 

de incentivos à fixação de famílias, no âmbito da natalidade e da habitação, o cerne desta 

questão continua a ser a falta de ofertas de emprego, o que torna difícil a fixação da população 

mais jovem. Esta questão remete-nos, novamente, para um assunto já mencionado: o 

aumento dos movimentos migratórios, pois as pessoas saem para outros territórios à procura 

de melhores condições de vida, ficando no concelho as pessoas mais velhas, verificando-se, 

assim um envelhecimento da população e a desertificação do concelho, refletindo-se, numa 

taxa negativa do crescimento efetivo da população do concelho (Gráfico n.º10, em anexo). 

A falta de habitação social foi outro problema identificado no concelho. No que diz 

respeito ao parque habitacional do concelho, segundo dados estatísticos do Instituto Nacional 

de Estatística, existem 1732 alojamentos clássicos (quadro n.º11, em anexo). A maior parte dos 

alojamentos tem as condições mínimas de habitabilidade, contudo, ainda, existem habitações 

sem água canalizada (quadro n.º12, em anexo), sem instalações de duche ou banho (quadro 

n.º13, em anexo), e sem retrete (quadro n.º14 , em anexo). 

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 

que ao nível da ação social do município faz-se, em média, cerca de três atendimentos por dia. 
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MOBILIDADE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 

Problemas identificados (pontos fracos do concelho): 

 

 Insuficiência de transportes para os concelhos limítrofes com maior agravamento 

no período de férias escolares; 

 

 Fraca rede de transportes no interior do concelho; 

 

 Reflorestação e desorganização da estrutura fundiária; 

 

 Desertificação; 

 

 Dificuldade na mobilidade, nomeadamente, existência de barreiras arquitetónicas; 

 

 Necessidade de reabilitação urbana do concelho. 
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Problemática: Insuficiência de transportes para os concelhos limítrofes com maior 

agravamento no período de férias escolares 

 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Existência de circuitos de transporte; 

 Razoável rede viária; 

 Existência de pessoas para usufruir do serviço de 

transporte; 

 Município de Gavião. 

 Falta de organização entre os transportes; 

 Número insuficiente de pessoas para o transporte; 

 Redução da taxa de natalidade. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Rodoviária do Alentejo; 

 Rodoviária do Tejo; 

 Rede de Expressos; 

 Comboios de Portugal, C.P. 

 

 Desinteresse económico por parte das empresas. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, 
média, alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Fraca densidade Populacional; 

 Falta de rentabilidade para as 

empresas transportadoras; 

 Falta de ofertas de emprego. 

 

 Isolamento da população; 

 Dificuldade de acesso a bens e 

serviços. 

 

 

 

Média 

 

 

 

 

4 
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Problemática: Fraca rede de transportes no interior do concelho 

 
Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Município de Gavião; 

 Juntas de Freguesia. 

 Redução dos orçamentos do Município e das Juntas de 

Freguesia; 

 Baixo índice populacional. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Rodoviária do Tejo; 

 Rodoviária do Alentejo. 

 

 Desinteresse económico das empresas de transporte. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Reduzido número de habitantes em 

determinadas localidades; 

 Falta de rentabilidade para as 

empresas transportadoras. 

 

 Isolamento da população.  

 

Alta  

 

 

 

 

5 
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Problemática: Reflorestação e desorganização da estrutura fundiária 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Disponibilidade de informação; 

 Gabinete Técnico Florestal; 

 Associações de Produtores (Gavião e Belver); 

 Zona de Intervenção Florestal de Belver (ZIF); 

 Insuficiência na fiscalização e sensibilização; 

 Dificuldade de realização do processo de parcelamento 

do solo; 

 Inexistência de legislação específica; 

 Desorganização da estrutura e ocupação do solo; 

 Plantação ilegal de espécies de crescimento rápido 

(como por exemplo, o eucalipto); 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Existência de programas a fundos comunitários. 

 

 Burocracia. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 
sendo o 5 

o mais 
grave) 

 Individualismo ao nível do 

emparcelamento dos terrenos devido 

ao valor sentimental por parte dos 

proprietários;  

 Fraco espírito associativo; 

 Burocracia; 

 Alteração do modo de vida das pessoas. 

 Abandono dos terrenos; 

 Degradação da floresta e do espaço 

agrícola; 

 Risco de incêndio florestal. 

 

 

Média  

 

 

 

 

3 
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Problemática: Desertificação 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Espaços de utilização pública; 

 Espaços de lazer; 

 Boa localização geográfica; 

 Existência do loteamento para autoconstrução a 

preços reduzidos. 

 Especulação Imobiliária; 

 Falta de ofertas de emprego. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Boas acessibilidades aos concelhos limítrofes. 

 

 Êxodo rural; 

 Envelhecimento Populacional; 

 Encerramento de alguns serviços. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Falta de políticas centrais que 

fomentem a fixação dos jovens a 

nível nacional; 

 Falta de ofertas de emprego; 

 Baixa taxa de natalidade; 

 Diminuição da taxa de 

fecundidade; 

 Migrações internas e externas; 

 Êxodo da população jovem; 

 Especulação imobiliária no 

mercado de arrendamento. 

 

 Isolamento populacional; 

 Abandono das propriedades; 

 Degradação do parque 

habitacional; 

 Aumento da insegurança das 

populações. 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

5 
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Problemática: Dificuldade na mobilidade, nomeadamente, existência de barreiras 

arquitetónicas 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Município de Gavião – Levantamento das barreiras 

arquitetónicas; 

 Juntas de Freguesias. 

 

 Dificuldades económicas. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Eventuais candidaturas a programas comunitários; 

 Levantamento feito pela CIMAA no âmbito do 

Programa PIMPA. 

 

 Falta de execução do levantamento efetuado. 

 
Causas 

 
Consequências 

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, 
média, alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Falta de sensibilização individual e 

coletiva; 

 Incumprimento da legislação. 

 Dificuldade na acessibilidade em 

espaços de acesso ao público; 

 Exclusão social. 

 

 

Média  

 

 

 

 

4 
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Problemática: Necessidade de reabilitação urbana no concelho 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Aquisição por parte do Município de alguns 

edifícios no sentido de proceder à sua 

reabilitação; 

 Existência de edifícios como património. 

 Falta de investidores privados para estabelecimento de 

parcerias; 

 Custo elevado dos edifícios no mercado imobiliário. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Candidaturas a programas comunitários.  Crise económica e social atual. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade 
de resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 
sendo o 5 

o mais 
grave) 

 Custos elevados dos edifícios no 

mercado imobiliário; 

 Exigente burocracia. 

 Abandono e degradação dos 

edifícios. 

 

Baixa 

 

 

 

 

2 

 

 

 



 

 62 

   Diagnóstico Social do Município de Gavião 

 

 

PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

1º. Desertificação; 

 

2º. Fraca rede de transportes no interior do concelho; 

 

3º. Dificuldade na mobilidade, nomeadamente, existência de barreiras arquitetónicas; 

 

4º. Insuficiência de transportes para os concelhos limítrofes com maior agravamento no 

período de férias escolares; 

 

5º. Reflorestação e desorganização da estrutura fundiária; 

 

6º. Necessidade de reabilitação urbana do concelho. 
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Análise Síntese da Mobilidade e Ordenamento do Território 

 
Neste grupo de trabalho procurámos demostrar a realidade concelhia quanto às suas 

acessibilidades quer a nível interno como externo, assim como, algumas questões pertinentes 

sobre a disposição territorial. 

Contudo, é fundamental referir antes de mais, a fraca densidade populacional do 

nosso concelho, sendo, em média, de 14 pessoas por cada Km².  

Em 2001 o concelho de Gavião tinha cerca de 4887 habitantes. Em 2011 esse número 

decresceu para cerca de 4132 pessoas, nomeadamente, 1747 na União de Freguesias de 

Gavião e Atalaia, 890 na freguesia de Comenda, 684 em Belver e 811 em Margem (gráfico 

n.º11, em anexo). Deste modo, podemos constatar que o nosso concelho tem vindo a perder 

população ao longo dos anos (gráfico n.º12, em anexo). 

Por sua vez, o número reduzido de pessoas nas várias localidades do concelho, 

remete-nos para outros problemas, tais como a existência de poucos transportes quer para 

fazer deslocações internas como para os concelhos limítrofes. 

Ainda que insuficientes às necessidades da população, Gavião tem ligação de 

autocarro com todos os concelhos limítrofes (quadro n.º15, em anexo), à exceção do concelho 

de Nisa, para o qual não é feito nenhum circuito. Ponte de Sôr é o concelho com o qual 

mantém mais circuitos diários, seguindo-se Abrantes, e por fim, Mação e Portalegre, para os 

quais só existe um circuito diário.   

O circuito efetuado para Portalegre é a questão mais levantada por toda a população, 

uma vez que, apenas há um autocarro de ida logo pela manhã e outro de volta, ao final da 

tarde. É da opinião geral que esta questão é insustentável, dado a necessidade da população 

em se deslocar para a realização de consultas e exames ao hospital da capital distrito.  

A nível interno, existe três circuitos de autocarro, sendo estes o de Margem-Gavião, 

Belver-Gavião, e Comenda e Atalaia- Gavião (quadro n.º16, em anexo). Apesar da existência 

destes percursos das freguesias para a sede, é muitas vezes impossível a deslocação entre as 

várias localidades das respetivas freguesias, assim como, a conciliação de horários com outros 

transportes.  

Importante mencionar que esta situação agrava-se no período de férias escolares, no 

qual o horário dos autocarros é sofre alterações, ou seja, é efetuado apenas um circuito diário 

de ida e volta, e no mês de Agosto há interrupção deste serviço de transporte.  

Para além disso, não existe autocarros ao fim de semana e feriados.   
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A população tem também ao dispor o serviço de táxi em Gavião, Comenda e Belver 

que possibilita a sua deslocação, porém abarca custos bastante elevados para os seus 

utilizadores. Este serviço é utilizado muitas vezes pela população idosa para a realização de 

consultas e exames de diagnóstico.  

Além dos meios supramencionados existe também a Estação Ferroviária em Belver, 

para a qual não existe ligação de transportes, tendo os seus usuários de se deslocar de táxi ou 

pedir a familiares e amigos que os transportem.      

Para finalizar, importa referir, também, o serviço prestado pelas Juntas de Freguesia 

no transporte da população para o serviço de análises, atendimento médico e aquisição de 

produtos alimentares no mercado entre as localidades e as suas respetivas sedes de freguesia, 

mediante aviso prévio dos interessados.    

Ainda no âmbito da mobilidade verificamos a existência de inúmeras barreiras 

arquitetónicas quer na circulação na via pública como no acesso a vários serviços. 

Tendo por base o Projeto PIMPA- Plano Internacional de Promoção da Acessibilidade 

do Alto Alentejo, promovido pela CIMAA (Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo), 

constatámos que muitos dos serviços de acesso ao público não contêm a infraestrutura nem 

os equipamentos necessários à população com dificuldade de mobilidade, condicionando 

assim, as suas capacidades e autonomia (quadro n.º17, em anexo). 

Este Projeto consiste num processo urbano, social e comunicacional, com vista à 

criação de um município seguro e acessível para todos. Neste foi feito o levantamento das 

condições de acessibilidade do concelho, no sentido de criar as condições necessárias para que 

todos os cidadãos tenham uma participação ativa na vida social e cultural, permitindo-lhe uma 

melhor qualidade de vida. Para além da identificação das barreiras existentes, o estudo 

identifica ainda as medidas que poderão ser tomadas, a sua prioridade de execução e a 

estimativa orçamental para as intervenções propostas. 

Neste sentido, o diagnóstico e a proposta para a melhoria das condições de 

acessibilidade assentaram em cinco áreas fundamentais, sendo estas, o espaço público, o 

edificado (equipamentos públicos), transportes, comunicação e infoacessibilidade.   

 A nível do edificado e do espaço público, observámos várias barreiras, tais como a 

existência de obstáculos no passeio, a inexistência de passadeiras e rampeamentos, assim 

como, a inacessibilidade em diversos edifícios de utilização coletiva.  

Também nos transportes podemos verificar esta situação, uma vez que, no concelho 

tanto os transportes como as infraestruturas a si associadas, como estações e paragens de 

autocarro, são inacessíveis a pessoas com incapacidade e/ou dificuldade de mobilidade.    



 

 65 

   Diagnóstico Social do Município de Gavião 

 

Outro dos problemas identificados foi a necessidade de reabilitação urbana no nosso 

concelho, uma vez que, existe alguns edifícios degradados que poderão ser reabilitados e 

utilizados de forma atrativa, no sentido de melhorar os serviços existentes, dinamizar o 

concelho e proporcionar melhores condições quer à população residente como às pessoas que 

nos visitam.   

No entanto, de acordo com a informação referenciada por alguns parceiros do CLAS, 

sabemos que a autarquia já adquiriu alguns dos edifícios e iniciará brevemente algumas 

construções, como a Piscina Municipal Descoberta.    

Por fim, fora ainda mencionado um outro problema na área do ordenamento do 

território, no qual é referido a reflorestação/desorganização da estrutura fundiária no nosso 

concelho.  

No que diz respeito a este assunto a causa apontada foi o individualismo dos 

proprietários quanto aos seus terrenos, dificultando deste modo, o emparcelamento destes. 

Para além disto, outras situações estão na origem deste problema, como a degradação e o 

abandono dos terrenos, que aumentam o risco de incêndio, e a plantação ilegal de espécies de 

crescimento rápido.     
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ASSOCIATIVISMO, CULTURA E LAZER 

 

 

Problemas identificados (pontos fracos do concelho): 

 

 Fragilidade nas dinâmicas associativas (falta de recursos humanos); 

 

 Fraco aproveitamento das zonas de lazer; 

 

 Parques infantis/séniores com equipamentos desenquadrados para as faixas 

etárias correspondentes; 

 

 Desinteresse pela frequência de atividades e espaços culturais.  
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Problemática: Fragilidade nas dinâmicas associativas (falta de recursos humanos); 

 
Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Existência de espaços culturais e desportivos em 

todas as freguesias; 

 Funcionamento de todas as associações em regime 

voluntário. 

 

 Fraca articulação interassociativa; 

 Associativismo em part-time; 

 Falta de motivação/sensibilização da população 

para as questões associativas; 

 Desmotivação de alguns dirigentes associativos; 

 Realização de atividades pouco diversificadas e 

pontuais. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Candidaturas ao Instituto Português da Juventude 

(IPJ) por parte das Associações Juvenis. 

 Escassos recursos humanos e financeiros; 

 Ausência de espirito voluntário. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Falta de motivação/interesse da 

população para as questões 

associativas; 

 Pouca disponibilidade a nível de 

tempo por parte dos dirigentes 

associativos; 

 Desmotivação dos dirigentes; 

 Ausência de oportunidades de 

financiamento. 

 Inatividade de algumas 

associações; 

 Dirigentes envolvidos, 

simultaneamente, em várias 

atividades; 

 Oferta reduzida e pouco 

diversificada de atividades lúdico-

culturais. 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

5 
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Problemática: Fraco aproveitamento das zonas de lazer 

 
Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Praia Fluvial do Alamal; 

 Parque de Merendas da Ribeira da Venda; 

 Piscina Municipal; 

 Cineteatro Francisco Ventura; 

 Biblioteca Municipal. 

 Não reconhecimento da importância das iniciativas 

culturais; 

 Fraca adesão da população às iniciativas 

desenvolvidas; 

 Sobreposição das atividades realizadas; 

 Ausência de recursos humanos na dinamização do 

espaço do Cineteatro; 

 Fraca rede de transportes entre as localidades do 

concelho. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Turismo do Alentejo - E.R.T – Aposta na divulgação 

dos percursos pedestres e desportos de natureza. 

 Crise económica e social atual. 

 Desenvolvimento dos espaços de lazer em 

concelhos limítrofes. 

 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Rotinas diárias; 

 Pouca dinamização dos espaços 

(Ribeira da Venda); 

 Abertura de parques aquáticos nos 

concelhos limítrofes (Crato). 

 Pouca divulgação das ofertas 

turísticas do concelho. 

 Saída da população à procura de 

atividades noutros espaços nos 

concelhos limítrofes; 

 Degradação dos espaços de lazer 

e consequente aumento dos 

custos de reparação dos mesmos. 

 

 

 

 

Média 

 

 

 

 

4 
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Problemática: Parques infantis/séniores com equipamentos desenquadrados para as faixas 

etárias correspondentes; 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Existência de parques infantis em algumas 

localidades do concelho, nomeadamente, Gavião, 

Atalaia, Comenda e Belver. 

 Existência de espaços para construção. 

 

 Inexistência de parque infantil e de espaços para 

crianças na freguesia de Margem; 

 Falta de recursos económicos. 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Candidatura para programas comunitários.  Falta de recursos económicos. 

 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Existência de algum equipamento 

desadequado; 

 

 Ausência de espaços lúdicos para 

desenvolvimento de atividades 

com as crianças (freguesia de 

Margem); 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

1 
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Problemática: Desinteresse pela frequência de atividades e espaços culturais 

 

Análise SWOT 

 

 

Causas, consequências, dificuldade de resolução e gravidade 

 

 

 

Forças 
(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 
(Pontos Fracos do Concelho) 

 Existência de espaços culturais e atividades no 

concelho. 

 Falta de articulação entre as associações no 

planeamento das atividades; 

 Baixas habilitações literárias; 

 Sobreposição das atividades. 

 

Oportunidades 
(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 
(Pontos Fracos da Envolvente) 

 Ações de sensibilização para motivar a população 

para as atividades lúdicas e culturas e sua 

importância. 

 Envelhecimento da população; 

 Estilos de vida atuais. 

 
Causas  

 
Consequências  

Dificuldade de 
resolução 

(baixa, média, 
alta)  

Gravidade 
(de 1 a 5, 

sendo o 5 o 
mais grave) 

 Não reconhecimento da 

importância das iniciativas 

culturais; 

 Hábitos e rotinas muito 

enraizadas; 

 Envelhecimento da população; 

 Baixas habilitações literárias. 

 Desconhecimento por parte da 

população das atividades que pode 

usufruir no espaço da Biblioteca 

Municipal. 

 Ausência de participação da 

população nas iniciativas 

culturais desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

5 
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PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

1º. Desinteresse pela frequência de atividades e espaços culturais; 

 

2º. Fraco aproveitamento das zonas de lazer; 

 

3º. Ausência de dinâmicas associativas (falta de recursos humanos); 

 

4º. Parque infantil com equipamentos desenquadrados para as diferentes faixas 

etárias; 
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Análise Síntese do Associativismo, Cultura e Lazer 

 

No que diz respeito ao Associativismo, Cultura e Lazer uma das problemáticas 

identificadas foi a ausência de dinâmicas associativas causada pela falta de recursos humanos 

para as desenvolver. Esta questão está relacionada com a pouca motivação da população para 

as questões associativas, de cidadania e voluntariado.  

Atualmente, existem trinta e quatro associações espalhadas por todas as freguesias do 

concelho (quadro n.º18 e gráfico n.º12, em anexo). As atividades desenvolvidas por estas 

associações são de carater pontual, assentando principalmente, em jogos tradicionais, 

atividades desportivas, festas de verão e convívios. Foi referido, ser necessário, uma maior 

articulação entre as associações no que toca à articulação das atividades para não haver 

sobreposição das mesmas. 

O fraco aproveitamento das zonas de lazer foi outro problema identificado. A pouca 

dinamização do espaço da Ribeira da Venda e a falta de uma piscina para adultos no mesmo 

espaço, bem como a abertura de parques aquáticos nos concelhos limítrofes levou as pessoas 

a saírem e frequentarem atividades lúdicas noutros locais fora do concelho. Outro fator que 

contribui para o fraco aproveitamento das zonas de lazer é o não reconhecimento da 

importância das iniciativas culturais e as rotinas diárias das pessoas que absorvem quase todo 

o tempo das pessoas, não sobrando tempo para dedicar a atividades lúdico-culturais. 

Outro problema identificado foi o desinteresse da população em participar nas 

atividades culturais desenvolvidas no concelho e em frequentar os espaços culturais, como por 

exemplo a Biblioteca Municipal. Esta problemática pode estar relacionada com as baixas 

habilitações literárias bem como o envelhecimento da população. A solução aqui apontada é 

trabalhar com os mais jovens e desenvolver hábitos de leitura e incentivar a participação nas 

várias atividades culturais desenvolvidas.  

Outro assunto abordado nas reuniões deste grupo foram os parques infantis. No 

concelho existem parques infantis em quase todas as freguesias, exceto na freguesia de 

Margem. O problema identificado nos parques infantis foi ao nível dos equipamentos que 

estão desenquadrados para as diferentes faixas etárias. 
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V – Metodologia utilizada 

 

No dia 12 de Outubro de 2012 o Conselho Local de Ação Social de Gavião (CLASG) 

reuniu pela primeira vez, tendo como objetivo a identificação dos principais problemas, que na 

opinião de cada um, mais afetam o concelho e de seguida agrupá-los em grandes 

problemáticas.  

 

 

O método utilizado foi a “Nuvem de Problemas” que consiste na identificação dos 

problemas e agrupamento dos mesmos de acordo com características comuns.  

Em primeiro lugar foram distribuídos 4 cartões de cores distintas a cada membro do 

CLASG, para que em cada cartão, escrevam, em letras maiúsculas, os problemas e as 

necessidades que considerem fundamentais, existentes no concelho de Gavião, de forma clara 

e sucinta de modo a todos entenderem o seu significado.  

Em segundo lugar foram recolhidos os cartões e baralhados, para que todos percebam 

que estes eram os problemas do todo, ou seja, do concelho e não os problemas individuais.  

Em terceiro lugar os cartões foram colocados no painel um a um, clarificando com os 

presentes um significado que seja consensual para que exista uma compreensão coletiva. Ao 

mesmo tempo vão-se agrupando os cartões com os problemas por temáticas. 
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Em quarto lugar foram entregues aos presentes 4 autocolantes (quadradinhos) e 

pediu-se a todos que se dirigissem ao painel onde estavam os cartões afixados e colocassem os 

autocolantes nas “nuvens” (problemáticas) que achassem ser de prioridade de resolução.  

Por último os problemas foram agrupados por cinco áreas de intervenção: Educação; 

Emprego, Formação Profissional e Desenvolvimento Económico; Saúde, Acão Social e 

Habitação; Mobilidade e Ordenamento do Território; Associativismo, Cultura e Lazer (Anexo I). 

 

 

No dia 10 de Abril de 2014 foi realizada uma reunião do Núcleo Executivo do CLASG 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 Preparação da próxima reunião de CLAS; 

 Sistematização dos problemas identificados e priorizados na anterior reunião 

de CLASG; 

 Proposta para a constituição de grupos de trabalho que irão abordar mais 

aprofundadamente os problemas distribuídos pelas cinco áreas de intervenção 

identificadas. 

 

No dia 14 de Abril de 2014 reuniu, novamente, o CLASG foram revistos os problemas 

anteriormente identificados e discutida a proposta para a constituição dos grupos de trabalho 

por cada área de intervenção (Anexo II). 

 Posteriormente deu-se início às reuniões dos vários grupos de trabalho, sendo 

realizadas duas sessões por cada área de intervenção: 

Primeira sessão: 

 Redefinição dos problemas identificados (Anexo III) 
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 Elaboração da Matriz SWOT (Anexo IV)  

Segunda sessão:  

 Identificação das causas e consequências (Anexo V) 

 Dificuldade de resolução (baixa, média, alta) 

 Nível de gravidade (1 a 5, sendo o 5 o mais grave) 

 Priorização dos respetivos problemas tendo em conta a importância, a 

urgência e os recursos existentes para a sua resolução 

 

Por último procedeu-se à compilação e tratamento dos dados e elaboração do Diagnóstico 

Social do concelho de Gavião. 
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VI – Considerações Finais 

 

 

O Diagnóstico Social de Gavião é um instrumento que permite a compreensão da 

realidade social, incluindo a identificação das principais necessidades, a deteção de problemas 

prioritários e respetivas causalidades, bem como os recursos e potencialidades locais, que 

constituem reais oportunidades de desenvolvimento do concelho. 

No fundo, e no âmbito da implementação da Rede Social no concelho de Gavião, este 

documento servirá de base às próximas etapas: o Plano de Desenvolvimento Social e o Plano 

de Ação.  

O Plano de Desenvolvimento Social é uma ferramenta estratégica e específica, que 

consiste num projeto comum em prol do desenvolvimento do concelho, apoiado no 

Diagnóstico Social, onde estão definidos os objetivos e as estratégias capazes responder às 

necessidades e aos problemas prioritários identificados no Diagnóstico Social. 

Com o propósito de corrigir as problemáticas sociais, o Plano de Desenvolvimento Social não 

só pretende colmatar os problemas identificados no concelho, como também tem um papel de 

prevenção do futuro, através de processos de mudança com vista à melhoria das condições de 

vida da população do concelho. 

São as instituições que compõem o Conselho Local de Ação Social de Gavião que, a 

partir do Plano de Desenvolvimento Social, elaboram uma estratégia coletiva que visa um 

futuro desejável à sociedade. Esta terá, evidentemente, de ser uma estratégia sustentada, ou 

seja, tendo em conta os recursos existentes no concelho e o tempo para o qual esta estratégia 

é determinada. 

Assim, nesta fase em que está concluído o Diagnóstico Social e definidas prioridades 

para a intervenção, torna-se imperial a realização e o desenvolvimento das estratégias de 

intervenção do desenvolvimento social concelhio, que será concretizado no Plano de 

Desenvolvimento Social e posto em prática através de Planos de Ação anuais.  

Para finalizar, saliente-se que o presente documento é fruto da disponibilidade e 

empenho demonstrados por todos os parceiros do CLASG ao longo das várias sessões de 

trabalho, sem os quais a elaboração deste diagnóstico não seria possível. 
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Sitiografia 

 

www.agrupamentoverticalgaviao.pt 

www.cartasocial.pt 

www.cm-gaviao.pt 

www.cimaa.pt 

www.distritosdeportugal.com 

www.ec.europa.eu/eurostat 

www.seg-social.pt 

www.iefp.pt 

www.ine.pt 

www.pordata.pt 

www.rodalentejo.pt 

www.rodotejo.pt 

 

Informações fornecidas pelos parceiros do Concelho Local de Ação Social de Gavião – CLASG.

http://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/
http://www.cimaa.pt/
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Gráficos 

 

Gráfico n.º2 – Índice de envelhecimento (n.º) por freguesia no concelho de Gavião 

 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

Gráfico n.º3 – Evolução do índice de envelhecimento (n.º) do concelho de Gavião 

 

Fonte: INE – Censos 2011 
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Gráfico n.º4 – Número de pessoas inscritas (média) no Centro de Emprego no concelho de 

Gavião 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

 

Gráfico n.º5 – População residente segundo o nível de escolaridade do concelho de Gavião 

 

Fonte: INE – Censos 2011 
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Gráfico n.º6 – Empresas segundo o escalão de pessoal ao serviço no concelho de Gavião 

 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

 

Gráfico n.º7 – Número de empresas existentes, por atividade económica, no concelho de 

Gavião 

 

Fonte: INE – Censos 2011 
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Gráfico n.º8 – Beneficiários do Rendimento Social de Inserção, por freguesia, no concelho de 

Gavião (ano 2013) 

Fonte: Serviço Local da Segurança Social 

 

Gráfico n.º9 – Beneficiários do Rendimento Social de Inserção, segundo o escalão etário, no 

concelho de Gavião (2013) 

Fonte: Serviço Local da Segurança Social 
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Gráfico n.º10 – Evolução da taxa de crescimento efetivo (%) do concelho de Gavião 

 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

 

Gráfico n.º11 – Estrutura etária da população (n.º) por freguesia no concelho de Gavião 

 

Fonte: INE – Censos 2011 
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Gráfico n.º12 – Evolução da população residente no concelho de Gavião (1960-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

 

 

Gráfico n.º13 – Número de associações existentes, por freguesia, no concelho de Gavião 

 

Fonte: Câmara Municipal de Gavião 
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Quadros 

 

Quadro n.º3 – Número de alunos matriculados no ano letivo 2014/2015 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Gavião 

 

Localidades Turmas Número de alunos 

Comenda 
Pré-escolar  8 

1.º Ciclo 14 

Vale de Gaviões Pré-escolar  6 

Gavião 

Pré-escolar  25 

1.º ano 15 

2.º ano 22 

3.º ano 19 

4.º ano 20 

5.º ano (turma A) 18 

5.º ano (turma B) 18 

6.º ano (turma A) 18 

6.º ano (turma B) 17 

7.º ano (turma A) 16 

7.º ano (turma B) 18 

8.º ano (turma A) 17 

8.º ano (turma B) 11 

9.º ano (turma A) 21 

Cursos vocacionais   

8.º ano (Vocacional) 24 

9.º ano (Vocacional) 11 

10.º ano (Vocacional) 23 

 
Total (alunos) 341 
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Quadro n.º4 – População residente, por local de residência, e nível de ensino superior atingido 

 

 Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Total 

 Completo Incompleto Completo Incompleto A 
frequentar 

Completo Incompleto A 
frequentar 

Completo Incompleto A 
frequentar 

União das 
Freguesias 
de Gavião 
e Atalaia 

8 0 53 8 30 5 3 12 0 0 1 120 

Belver 5 1 11 4 8 3 0 0 0 0 0 32 

Comenda 3 0 14 1 7 0 1 1 1 0 2 30 

Margem 2 2 21 3 4 0 0 0 0 0 0 32 

Total 18 3 99 16 49 8 4 13 1 0 3 214 

Fonte: INE – Censos 2011 
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Quadro n.º5 – População residente segundo o nível de escolaridade no concelho de Gavião 

Nível de escolaridade N.º de pessoas 

Nenhum Nível de escolaridade 686 

1.º Ciclo 1703 

2.º Ciclo 407 

3.º Ciclo 580 

Secundário 467 

Pós Secundário 19 

Bacharelato 21 

Licenciatura 99 

Mestrado 8 

Doutoramento 1 
Fonte: INE – Censos 2011 

 

 

Quadro n.º6 – Número de alojamentos e restaurantes existentes, por freguesia, no concelho 

de Gavião 

Restaurantes Localidade/Freguesia 

"O Dente Leve" Gavião 

Snack-bar "O Alamal" Praia Fluvial do Alamal - Gavião 

"O Gavião" Gavião 

Churrasqueira "Salsipega" Gavião 

Pizzaria "Alentejana" Gavião 

Snack-bar "O Manel" Gavião 

Quinta do "Belo-Ver" Belver 

Quinta do Barata Vale do Gato - Margem 

Alojamentos Localidade/Freguesia 

Residencial "São João" Gavião 

Quinta do Carvalhal Gavião 

Pousada Centro Intregado de Lazer do Alamal Gavião 

Quinta do "Belo-Ver" Belver 

Casa "Covão da Abitureira" Belver 

Quinta do Ribeirinho Vilar da Mó - Belver 
Fonte: Câmara Municipal de Gavião 
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Quadro n.º7 – Ramos de atividade económica (Divisão CAE Ver.3) no concelho de Gavião 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

 

Quadro n.º8 – Lista das Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho de Gavião 

Instituições Freguesias Valências 
N.º de 

utentes 

Santa Casa da 
Misericórdia de 

Gavião 
Gavião/Comenda 

Centro de Dia 19 

Apoio Domiciliário 51 

Estrutura Residencial para Idosos 158 

Centro Social 
Belverense 

Belver 

Centro de Dia 15 

Apoio Domiciliário 25 

Estrutura Residencial para Idosos 25 

Centro Social de 
Margem 

Margem 

Centro de Dia 19 

Apoio Domiciliário 24 

Estrutura Residencial para Idosos 25 
Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Gavião, Centro Social Belverense e Centro Social de Margem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramos de atividade económica 
N.º de 

empresas 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 42 

Indústrias transformadoras 23 

Construção 23 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 74 

Alojamento, restauração e similares 40 

Atividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares 12 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 10 

Educação 10 

Atividades de saúde e apoio social 10 
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Quadro n.º9 – Beneficiários das Cantinas Sociais, por freguesia, no concelho de Gavião, no ano 

de 2014 

Freguesia Número de beneficiários 

União das Freguesias de Gavião e Atalaia 7 

Margem 2 

Comenda 5 

Total 14 
Fonte: Serviço Local da Segurança Social de Gavião 

 

Quadro n.º10 – Beneficiários do Rendimento Social de Inserção, segundo o escalão etário, por 

freguesia, no concelho de Gavião, no ano de 2013 

Escalão 
Etário 

Freguesias 

União das 
Freguesias de 

Gavião e 
Atalaia 

Belver Comenda Margem 

<18 30 3 7 2 

18-19 5 1 0 0 

20-24 8 4 1 1 

25-29 5 1 1 0 

30-34 6 1 2 3 

35-39 6 1 2 4 

40-44 5 3 2 0 

45-49 1 1 1 0 

50-54 3 0 4 2 

55-59 4 2 0 4 

60-64 0 0 0 1 

Total 73 17 20 17 
Fonte: Serviço Local da Segurança Social de Gavião 
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Quadro n.º11 – Alojamentos familiares clássicos de residência habitual (n.º) por freguesia 

Freguesia N.º de alojamentos 

União das freguesias de Gavião e Atalaia 674 

Belver 335 

Comenda 368 

Margem 355 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

 

Quadro n.º12 – Número de alojamentos familiares de residência habitual por localização 

geográfica e existência de água canalizada 

Freguesia 
Com água canalizada 

no alojamento 
Sem água canalizada 

no alojamento 

União de Freguesias de Gavião e Atalaia 670 7 

Belver 335 0 

Comenda 366 3 

Margem 355 0 

Fonte: INE – Censos 2011 

 

Quadro n.º13 – Número de alojamentos familiares de residência habitual por localização 

geográfica e existência de instalação de banho ou duche 

Freguesia 
Com instalação de 
banho ou duche 

Sem instalação de 
banho ou duche 

União de Freguesias de Gavião e Atalaia 658 19 

Belver 320 15 

Comenda 360 9 

Margem 343 12 

Fonte: INE – Censos 2011 
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Quadro n.º14 – Número de alojamentos familiares de residência habitual por localização 

geográfica e existência de instalações (Retrete e sistema de drenagem de águas residuais) 

Freguesia Com retrete com 
dispositivo de 

descarga 

Com retrete sem 
dispositivo de 

descarga 

Sem retrete 

União de Freguesias de 
Gavião e Atalaia 

660 7 10 

Belver 324 3 7 

Comenda 361 4 4 

Margem 346 3 6 

Fonte: INE – Censos 2011 
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Quadro n.º15 – Circuitos de transporte para os concelhos limítrofes 

 

 

Fonte: Rodoviária do Alentejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavião – Ponte de Sor 

Localidades Período 

Origem Destino Período Escolar  Férias Escolares  

 

 

 

      Gavião 

 

 

 

       Ponte de Sor 

06:45h (2ª. Feira) 

06:50h (3ª. a 6ª. feira) 

06:45h (2ª. Feira) 

06:50h (3ª. a 6ª. feira) 

07:15h X 

12:35h X 

16:05h 16:05h 

18:05h X 

(a)- Exceto feriados; 
(b)- Exceto feriados, 2ª. Feira de Páscoa e 3ª. Feira de Carnaval 

Ponte de Sôr - Gavião 

Localidades Período 

Origem Destino Período Escolar Férias Escolares 

 

Ponte de Sor 

 

Gavião 

07:55h 08:30h 

13:30h X 

17:25h X 

18:00h 18:00h 

(a)- Exceto feriados; 
(b)- Exceto feriados, 2ª. Feira de Páscoa e 3ª. Feira de Carnaval 
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Fonte: Rodoviária do Tejo 

 

 

 

 

Gavião – Abrantes 

Localidades Período 

Origem Destino Período Escolar Férias Escolares Todo o ano  

Gavião Abrantes 

07:00h 07:25h 10:50h 

07:40h 13:50h  

13:30h   

 (Exceto sábados, domingos e feriados) 

Abrantes – Gavião 

Localidades Período 

Origem Destino Período Escolar Férias Escolares Todo o ano  

 

Abrantes 

 

Gavião 

13:45h (a) 09:00h (b) 12:20h (b) 

17:00h (b) 16:45h (b)  

17:45h (c) 18:15h (b)  

(a)- As 4ª. Exceto feriados 
(b) - Exceto sábados, domingos e feriados 
(c) - 2ª., 3ª., 5ª.e 6ª. Exceto feriados   

Gavião – Mação 

Localidades Horário Frequência 

Origem Destino Partida Chegada Exceto sábados, 
domingos e 

feriados Gavião Mação  12:45h 13:21h 

Mação  Gavião 08:15 08:51h  
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Portalegre – Crato - Gavião 

PERÍODO NÃO ESCOLAR 

De 2ª a 6ª, exceto feriados Localidades De 2ª a 6ª, exceto feriados 

06:50h P Gavião C 18:39 

07:10h Vale da Feiteira  18:19h 

07:12h Comenda 18:17h 

07:19h Monte da Pedra 18:10h 

07:32h             Aldeia da Mata    17:57h 

07:44h Flor da Rosa  17:45h 

07:49h Crato 17:40h 

07:59h Crocieira  17:30h 

08:09h Frangoneiro  17:20h 

08:14h C    Portalegre P 17:15h 

Nota: Não se efetua na 2ª. Feira de Páscoa, 3ª. Feira de Carnaval e mês de Agosto 

Gavião – Crato – Portalegre 

 PERÍODO ESCOLAR 

De 2ª a 6ª, exceto feriados Localidades De 2ª a 6ª, exceto feriados 

06:50h P Gavião C 19:24 

07:10h Vale da Feiteira  19:04 

07:12h Comenda 19:02 

07:19h Monte da Pedra 18:55h 

07:32h             Aldeia da Mata    18:42h 

07:44h Flor da Rosa  18:30h 

07:49h Crato 18:25h 

07:59h Crocieira  18:15h 

08:09h Frangoneiro  18:05h 

08:14h C    Portalegre P 18:00h 

Nota: Não se efetua na 2ª. Feira de Páscoa, 3ª. Feira de Carnaval e mês de Agosto  

Fonte: Rodoviária do Alentejo 
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Quadro n.º16 – Circuitos de transporte no interior do concelho 

 

Fonte: Rodoviária do Alentejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenda e Atalaia - Gavião 

 
PERÍODO ESCOLAR 

De 2ª a 6ª, exceto feriados Localidades 
 

De 2ª a 6ª, exceto feriados 

18:25 P Gavião C 8:30 

18:31 Degracias 8:24 

18:34 Atalaia 8:21 

18:53 Comenda 8:02 

18:55 C Vale da Feiteira P 8:00 

Gavião – Comenda 

 
PERÍODO NÃO ESCOLAR 

 
De 2ª a 6ª, exceto feriados 

 
Localidades 

 
De 2ª a 6ª, exceto feriados 

19:10 P Gavião            C 08:25 

19:16 Degracias 08:19 

19:19 Atalaia 08:16 

19:38 Comenda 07:57 

19:40 C Vale da Feiteira P 07:55 
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Margem - Gavião 
 

 
Localidades 

 
 

Período Escolar (a) 

 
 

Período não Escolar (b) Origem 
 

Destino 

 
 
 

Gavião  

 
 
 

Margem  
 

06:45h (2ª. Feira) 
06:50h (3ª. a 6ª. feira) 

06:45h (2ª. Feira) 
06:50h (3ª. a 6ª. feira) 

 

07:15h X 

12:35h X 

16:05h 16:05h 

18:05h X 

(a)- Exceto feriados; 
(b)- Exceto feriados, 2ª. Feira de Páscoa e 3ª. Feira de Carnaval 

 

Fonte: Rodoviária do Alentejo 

 

 

 

 

 

 

 

Gavião - Margem 

 
Localidades 

 
 

Período Escolar (a) 
 

 
 

Período não Escolar (b) Origem 
 

Destino 

 
 
 
 

 
 

Margem  Gavião  08:20h 08:55h 

13:55h 16:25h 

17:50h  

18:25h   

(a)- Exceto feriados; 
(b)- Exceto feriados, 2ª. Feira de Páscoa e 3ª. Feira de Carnaval 
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Fonte: Rodoviária do Tejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belver – Gavião 

Partida Chegada 
Frequência 

 
Período 

07:25h 07:40h Exceto sábados, domingos e feriados Período Escolar 

08:41h 08:51 Exceto sábados, domingos e feriados Período Escolar 

10:35h 10:45h Exceto sábados, domingos e feriados Todo o ano 

13:40h 13:50h Exceto sábados, domingos e feriados Férias Escolares 

 
Gavião - Belver  

Partida 
Chegada 

 
Frequência Período 

10:20h 10:30h Exceto sábados, domingos e feriados Todo o ano 

12:45h 12:55h Exceto sábados, domingos e feriados Período escolar 

14:25h 14:40h As 4ª.s exceto feriados Período escolar 

18:00h 18:10h Exceto sábados, domingos e feriados Período escolar 

18:25h 18:40h As 2ª.s, 3ª.s, 5ª.s e 6ª.s exceto feriados Período escolar 

13:30h 13:40h Exceto sábados, domingos e feriados Férias escolares 
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Quadro n.º17 – Acessibilidades em edifícios de utilização coletiva 

Fonte: PIMPA – Plano Intermunicipal de Promoção da Acessibilidade do Alto Alentejo desenvolvido pela CIMAA (Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo) 

 

 

 

 

 

Id 

Edifício 

 

Nome do edifício 

 

Localização 

 

 

Análise geral 

 

1 Câmara Municipal de Gavião Gavião Acessível 

2 Igreja Matriz Gavião Inacessível 

3 Serviço de Finanças Gavião Inacessível 

4 Segurança Social Gavião Inacessível 

5 Centro de Saúde Gavião Inacessível 

6 Sanitários Públicos Gavião Acessível 

7 Escola Básica de Gavião Gavião Inacessível 

8 Pavilhão Desportivo Gavião Acessível 

9 Bombeiros Municipais Gavião Inacessível 

10 Junta de Freguesia de Belver Belver Inacessível 

11 Extensão do Centro de Saúde de Belver Belver Inacessível 

12 Centro Social Belverense  Belver Inacessível 

13 Caixa de Crédito Agrícola de Belver Belver Inacessível 

14 Junta de Freguesia da Comenda Comenda Inacessível 

15 Escola Básica da Comenda Comenda Inacessível 

16 Extensão do Centro de Saúde de Comenda Comenda Inacessível 

17 Multibanco da Comenda Comenda Inacessível 

18 Junta de Freguesia de Margem Margem Inacessível 

19 Escola Básica de Margem Margem Inacessível 

20 Extensão do Centro de Saúde de Margem Margem Acessível 

21 Caixa de Crédito Agrícola de Margem Margem Inacessível 
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Quadro n.º18 – Lista das associações, por freguesia, no concelho de Gavião 

Freguesia Associações 

União das Freguesias de 
Gavião e Atalaia  
(13 Associações) 

Clube "Gavionense" 

Associação de Caça e Pesca da Freguesia de Gavião 

ACAJUG 

C. C. D. da Banda Juvenil do Município de Gavião 

Centro Recreativo e Cultural de Cadafaz 

Centro de Cultura e Convívio de Amieira Cova 

Associação de Produtores Florestais da Freguesia de Gavião 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Gavião 

Centro Social dos Bombeiros Municipais de Gavião 

Serviços Sociais dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gavião 

(H) AJA Gavião - Associação Jovem de Apoio ao Gavião 

Clube Atlético e Recreativo de Atalaia 

Associação de Caça e Amizade 

Belver  
(13 Associações) 

Clube Recreativo e Desportivo Belverense 

Grupo de Cantares "Terras de Guidintesta" 

Associação de Produtores Florestais da Freguesia de Belver 

Centro de Cultura e Recreio Outeirense 

Centro de Cultura e Desporto de Areia 

Associação de Caçadores da Freguesia de Belver 

ACRA - Associação Cultural e Recreativa de Alvisquer 

Centro de Cultura e Convívio das Arriachas 

Centro de Cultura e Convívio de Domingos da Vinha 

Centro de Cultura e Convívio de Torre Cimeira 

Centro de Cultura e Convívio de Torre Fundeira 

Centro de Cultura e Convívio de Vale de Coelho, Furtado e Vilar da Mó 

Associação Cultural e Recreativa " Aldeias de S. Bartolomeu" (Vale da 
Gama, Carrascal, Zimbreirinha, Vale Pedro Dias) 

Comenda  
(3 Associações) 

Associação Desportiva I.F.A.L. de Comenda 

Centro Cultural, Recreativo e Desportivo da Ferraria 

Órfeão da Comenda "Estrela da Planície" 
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Margem  
(6 Associações) 

Associação Cultural e Recreativa de Margem 

Associação Recreativa e Cultural da Amizade e Desporto "O Arado" 

Associação Cultural e Desportiva de Vale da Vinha 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Moinho do Torrão 

Centro de Convívio de Vale da Madeira e Vale do Gato 

Associação de Caçadores de Moinho do Torrão 
Fonte: Câmara Municipal de Gavião 
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Anexos 

 

Anexo I – Grupos de Trabalho 

 

Educação 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

Município de Gavião  

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Gavião 

Serviço de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sôr 

Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

Serviço Local da Segurança Social de Gavião 

Centro Social de Margem 

Centro de Saúde de Gavião 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gavião 

Guarda Nacional Republicana 

 

Emprego, Formação Profissional e Desenvolvimento Económico 

Serviço de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sôr 

Serviço Local da Segurança Social de Gavião 

Município de Gavião 

Agrupamento de Escolas de Gavião 

Profiforma 

Centro Social Belverense 

Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

Centro Social de Margem 

Gabinete Técnico Florestal 

 

Saúde, Ação Social e Habitação 

Município de Gavião 

Centro de Saúde de Gavião 

Serviço Local da Segurança Social de Gavião 

Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

Centro Social de Margem 

Centro Social Belverense 
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gavião 

Paróquia de Gavião 

Guarda Nacional Republicana 

Bombeiros Municipais de Gavião 

 

Mobilidade e Ordenamento do Território 

Município de Gavião  

União das Freguesias de Gavião e Atalaia  

Freguesia de Comenda 

Freguesia de Margem 

Freguesia de Belver 

Orfeão da Comenda 

Guarda Nacional Republicana 

Gabinete Técnico Florestal 

Associações de Produtores Florestais – Belver e Gavião 

Bombeiros Municipais de Gavião 

 

Associativismo, Cultura e Lazer 

Município de Gavião 

Clube “Gavionenses” 

Associação Cultural e Artística da Juventude Gavionense 

Banda Juvenil do Município de Gavião 

Orfeão da Comenda 

Santa Casa da Misericórdia de Gavião 

Paróquia de Gavião 

Clube Recreativo e Desportivo de Belver 

Biblioteca Municipal 
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Anexo II – Grelha das áreas de Intervenção e Problemáticas Identificadas na reunião de CLAS (11 Outubro de 2012) 

 

Áreas de Intervenção 

 

Problemáticas Identificadas 

 

 

       

                    Educação 

1º - Crescente desresponsabilização dos pais relativamente à vida escolar dos filhos (9); 

2º - Rede escolar municipal: insuficiência de espaços destinados à prática letiva (curricular e de enriquecimento 

curricular) na Escola Básica de Gavião (5); 

3º - Desmotivação dos jovens face à realidade escolar (4); 

- Falta de habilitações académicas (nível superior); 

- Encerramento da escola de Comenda; 

 

 

 

Emprego, Formação 

Profissional e 

Desenvolvimento económico  

1º - Falta de ofertas de emprego (desertificação) - 5; 

2º - Desemprego (3); 

3º - Baixa qualificação profissional (1); 

3º - Falta de dinamismos e apoios agrícolas (1); 

3º - Divulgação mais dinâmica das vantagens turísticas do concelho (1); 

3º - Falta de oportunidade para jovens no mercado de trabalho (1); 

-Falta de formação adequada às necessidades da população; 

- Falta de formação da população desempregada; 

- Falta de ações de formação; 

- Falta de incentivos à criação do próprio emprego; 
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- Falta de tecido empresarial; 

- Falta de apoios às empresas existentes; 

- Floresta, a estrutura fundiária e a ausência de investimento; 

- Necessidade de reabilitação de edifícios centrais e significativos na sede de concelho; 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde, Ação Social 

E habitação 

 

 

     

1º - Dificuldade de acesso a cuidados de saúde (11); 

2º - Falta de recursos humanos (médicos) no concelho (6); 

3º - Falta de Habitação Social (5); 

4º - Aumento de famílias com carências ao nível das necessidades básicas (3);  

4º - Isolamento social das pessoas principalmente as mais idosas nas freguesias do concelho (3) 

5º - Envelhecimento populacional (2);  

5º - Dependência da população idosa (2); 

5º - Falta de oportunidades para a fixação da juventude (2); 

6º - Desestruturação familiar, com efeitos no sucesso escolar e no comportamento social (1);  

- Respostas adequadas às necessidades dos idosos; 

- Falta de condições à fixação de jovens no que respeita à aquisição de habitação, uma vez que é cada vez mais difícil a 

contratação de empréstimos bancários; 

- Fixação de famílias; 

- Aumento do consumo de álcool por parte dos jovens adolescentes; 

- Falta de transportes para consultas e realização de meios diagnósticos; 

- Respostas insuficientes na área da saúde mental; 
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Mobilidade e Ordenamento do 

Território 

1º - Dificuldades na mobilidade/transportes (3); 

2º - Falta de transportes para a capital de distrito (1); 

2º - Falta de rede de transportes no interior do concelho (1); 

2º - Reflorestação/desorganização da estrutura fundiária (1); 

- Isolamento geográfico;  

- Desertificação; 

 

 

Associativismo, Cultura e Lazer 

1º - Ausência de dinâmicas associativas (falta de recursos humanos) - 1; 

1º - Falta de espaços e atividades para crianças (1); 

- Mais aproveitamento das zonas de lazer; 

- Parque Infantil com equipamentos desenquadrados para as diferentes faixas etárias; 
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Anexo III – Grelha das áreas de intervenção e problemáticas redefinidas nas sessões dos vários grupos de trabalho 

 

 

Áreas de Intervenção 

 

 

Problemáticas Identificadas 

 

 

Educação 

 Crescente desresponsabilização dos pais relativamente à vida escolar dos filhos; 

 Rede escolar municipal: insuficiência de espaços destinados à prática letiva (curricular e de enriquecimento 
curricular) na Escola Básica de Gavião; 

 Desmotivação dos jovens face à realidade escolar; 

 Falta de habilitações académicas (nível etário superior). 

 

Emprego, Formação 

Profissional e 

Desenvolvimento económico 

 Falta de ofertas de emprego; 

 Baixa qualificação profissional; 

 Subaproveitamento das unidades de alojamento e restauração do concelho; 

 Falta de tecido empresarial; 

 Falta de dinamismo a nível agroflorestal; 

 

 

Saúde, Ação Social 

E habitação 

 

 

 Dificuldade de acesso a cuidados de saúde na sequência da falta de meios de transporte para deslocação a 
consultas e realização de meios complementares de diagnóstico; 

 Falta de recursos humanos (médicos) no Concelho; 

 Falta de habitação social; 

 Aumento de famílias com carências ao nível das necessidades básicas; 

 Isolamento social das pessoas principalmente as mais idosas nas freguesias do concelho; 

 Respostas insuficientes às necessidades dos idosos tendo em conta a sua dependência; 

 Falta de oportunidades para a fixação da população jovem; 

 Desestruturação familiar (com efeitos no sucesso escolar e no comportamento social); 

 Respostas insuficientes na área da saúde mental; 
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Mobilidade e Ordenamento do 

Território 

 Insuficiência de transportes para os concelhos limítrofes com maior agravamento no período de férias escolares; 

 Fraca rede de transportes no interior do concelho; 

 Reflorestação e desorganização da estrutura fundiária; 

 Desertificação; 

 Dificuldade na mobilidade, nomeadamente, existência de barreiras arquitetónicas; 

 Necessidade de reabilitação urbana do concelho. 

 

 

Associativismo, Cultura e 

Lazer 

 Ausência de dinâmicas associativas (falta de recursos humanos); 

 Fraco aproveitamento das zonas de lazer; 

 Parque infantil com equipamentos desenquadrados para as diferentes faixas etárias; 

 Desinteresse pela frequência de atividades e espaços culturais.  
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Anexo IV – Matriz SWOT (Strengths - Forças, Weaknesses - Fraquezas, Opportunities - Oportunidades and Threats – Ameaças) 

 

Problemática: _________________________________________________________________________________________ 

 

In
te

rn
o

 

Forças 

(Pontos fortes do Concelho) 

Fraquezas 

(Pontos Fracos do Concelho) 

  

E
xt

er
n

o
 

Oportunidades 

(Pontos Fortes da Envolvente) 

Ameaças 

(Pontos Fracos da Envolvente) 
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Anexo V – Tabela de Causas, Consequências, Dificuldade de Resolução, Gravidade e Priorização dos Problemas 

 

 

Problemática: ________________________________________________________________________________________________________________

Causas Consequências 

Dificuldade de 

resolução (baixa, 

média, alta) 

Gravidade (de 1 a 

5, sendo o 5 o 

mais grave) 
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